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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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مجلس إدارة الجمعية - العام 1982

بسم هللا الرحمن الرحيم

يقــول تعالــى: }أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن هللا حكمــاً لقــوم يوقنــون{ صــدق 
هللا العظيــم ]المائــدة آيــة 50[.

عزيــزي القــارئ أخــي الحقوقــي يصــدر العــدد الثانــي مــن هــذه المجلــة وكلنــا أمــل فــي 
مواصلــة صــدور األعــداد األخــرى ومتابعــة شــق الطريــق فــي تعميــق المعرفــة الشــرعية 
ــود  ــد مــن بن ــذي هــو بن ــق ال ــرة، هــذا التعمي ــة الصغي ــة مــن خــالل هــذه المجل والقانوني
النظــام األساســي والــذي يــرد بــدوره علــى اآلخريــن الذيــن ينتقــدون ســلباً اتجــاه المجلــة 
فــي نوعيــة البحــوث التــي نشــرتها. هــذا االتجــاه الــذي يســنده تاريــخ المنطقــة ودســتور 

الدولــة.
ــداً  ــاً واح ــف صف ــلمين أن نق ــا مس ــن فيه ــع م ــة جمي ــي دول ــاً ف ــا جميع ــن واجبن ــس م ألي
ــم  ــن أن كل النظ ــرف اآلخري ــالمي؟ أال يع ــوب اإلس ــا الث ــا وأحكامن ــاس قوانينن ــي إلب ف
القانونيــة الوضعيــة بكافــة اتجاهاتهــا التــي حكمــت النــاس علــى وجــه البســيطة قــد ســقطت 

ــا؟ وظهــرت عيوبه
إذن نظــام ســماوي يجــب معرفــة خفايــاه وتحكيمــه فــي كل مجــاالت حياتنــا وإســقاط النظــم 

القانونيــة الجاهليــة الســيئة التــي تحكــم حياة البشــر.
عزيــزي القــارئ الكريــم ندعــك تتفهــم هــذه المجلــة ومــا تحتويــه مــن مواضيــع ونتمنــى إن 

شــاء هللا فــي األعــداد المقبلــة الكثيــر والجديــد مــن تلــك البحــوث المثمــرة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هيئة التحرير

افتتاحية العدد
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13

الدكتور المستشار عبد المنعم بداري

لمــا كانــت المزاوجــة بيــن المــال والعمــل هــي ثمــرة مــن ثمــرات التصرفــات اإلنســانية 
فقــد بــات مــن المتعيــن بــادئ ذي بــدء أن نبيــن أقســام التصرفــات عنــد الفقهــاء المســلمين 

ونــورد لضيــق المقــام تقســيمين أحدهمــا لإلمــام مالــك والثانــي لإلمــام ابــن تيميــه.
تقسيم اإلمام مالك:

ــان  ــام طرف ــة أقس ــى ثالث ــانية إل ــات اإلنس ــه التصرف ــي هللا عن ــك رض ــام مال ــم اإلم قس
وواســطة فالطرفــان أحدهمــا معاوضــة وهــي التصــرف الــذي يقصــد بــه المــال وثانيهمــا 

ــة المــال. مــا هــو إحســان صــرف ال يقصــد بــه تنمي
أمــا الواســطة بيــن الطرفيــن فهــو مــن وجهــة أن المــال فيــه ليــس مقصــود والمقصــود هــو 
األلفــة والمــودة والســكون ومــن جهــة أخــرى اشــترط صاحــب الشــرع فيــه المــال1 بقولــه 

تعالــى: }أن تبتغــوا بأموالكــم{ ]النســاء آيــة 24[.
وقسم ابن تيمية تصرفات الناس إلى قسمين:

األول: التصرفات العدلية أي التي تقوم على العدل والمساواة.
الثاني: التصرفات الفضلية أي التي تقوم على مبدأ البر.

والقســم األول مــن هذيــن القســمين تدخــل فيــه معاملــة النــاس وهــو نوعــان أولهمــا 
ــركة  ــالِك وش ــركة األم ــاركات كش ــو المش ــا فه ــارة وثانيهم ــع واإلج ــات كالبي المعاوض
ــا اشــتراك المســلمين  ــي يدخــل فيه ــد وشــركة الضمــان وغيرهــا مــن المشــاركة الت العق
ــع المســاجد واألســواق المباحــة  ــي المباحــات كمناف ــاس ف ــت المــال واشــتراك الن ــي بي ف
ــي  ــة ف ــتراك الورث ــات واش ــن المباح ــد م ــوات أو يوج ــن الم ــى م ــا يجب ــات وم والطرق
الميــراث واشــتراك الموصــى لهــم والموقــوف عليهــم فــي الوصيــة والوقــف ونحــو ذلــك.
ــة  ــات الفضلي ــو التصرف ــاس فه ــات الن ــه لتصرف ــن تيمي ــي مــن تقســيم اب ــا القســم الثان أم

ــة2. ــة والوصي ــة والهب ــرض والمضارب كالق
يتضــح بمــا ســبق أن تصرفــات النــاس فــي ظــل اإلســالم إمــا أن يكــون الغــرض منهــا 
تنميــة المــال بالوســائل التــي أرشــد إليهــا صاحــب الشــرع وإمــا أن يكــون الغــرض منهــا 

إنفاقــه فــي وجــه مــن وجــوه اإلحســان طلبــاً لنــوال البــر.
والتصــرف األول هــو مــا عبــر عنــه اإلمــام مالــك بالمعاوضــات الصرفــة ومــا عبــر عنــه 

ابــن تيميــه بالتصرفــات العدليــة.
أمــا التصــرف الثانــي فهــو مــا عبــر عنــه اإلمــام مالــك باإلحســان الصــرف وعبــر عنــه 

1  الفروق لإلمام القرىني جـ1 ص151.
2  انظر القواعد النورانية الفقهية ص166 وصحة أصول مذهب أهل المدينة ص56.
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اإلمــام ابــن تيميــه بالتصرفــات الفضليــة.
التصرف األول: هو ميثاق العدل المحض:

ــو  ــة فه ــم والخصوم ــي الظل ــث ينتف ــدل المحــض بحي ــى الع ــيٌّ عل والتصــرف األول مبن
ــم3 كمــا قــال تعالــى عــن داوود عليــه الســالم أن كثيــراً مــن الخلطــاء ليبغــي  منشــأ الظل

ــل مــا هــم. ــوا الصالحــات وقلي ــوا وعمل ــن آمن ــى بعــض إال الذي بعضهــم عل
التصرف الثاني: مبناه التكافل والبر:

ــلوب ال  ــرره اإلســالم بأس ــذي ق ــر ال ــل والب ــدأ التكاف ــى مب ــيٌّ عل ــي مبن والتصــرف الثان
يتصــور قيامــه فــي القوانيــن والنظــم الوضعيــة ألنــه متصــل بمكانــة المتصــرف عنــد هللا 
تعالــى عندمــا تقــوم العالقــة بينــه وبيــن أخيــه اإلنســان علــى ســند مــن هــذا المبــدأ فاإلســالم 
حينمــا يحــث علــى التصرفــات الفضليــة ال يقــف عنــد حــد العــدل المحــض وإنمــا يحــرك 
فــي المتصــرف الرغبــة فــي نــوال البــر بــأن يظللــه هللا بظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه فــي 

وقــت هــو أحــوج فيــه إلــى رضــوان هللا تعالــى.
منهج اإلسالم في التصرفات العدلية والفضلية يحقق السعادة في الدارين:

والحــق أن اإلســالم وهــو يعالــج قضايــا اإلنســان ومنهــا تصرفاتــه بنوعيهــا التــي أشــرنا 
ــداً فــي إقامــة عالقــات النــاس ســواء فــي التصرفــات  إليهــا ســلفاً قــد وضــع منهجــاً فري
العدليــة فــي كل صورهــا ومنهــا حركــة العمــل حيــن يقصــد بــه المــال موضــوع البحــث 
ــول  ــه الق ــن مع ــذي يمك ــر ال ــة األم ــات الفضلي ــي التصرف ــك ف ــيجيء - وكذل ــا س - كم
باســتحالة لحقــوق النظــم الوضعيــة بالنظــام اإلســالمي فيمــا يتعلــق بتحديــد عالقــات النــاس 
بمــا يحقــق مصالحهــم الحقيقيــة ويمنــع التدابــر والتشــاحن بينهــم ويوقيهــم شــر األزمــات 
ــى  ــم إل ــه توصله ــت نفس ــي الوق ــا المعاصــر وف ــي عالمن ــم ف ــؤدي بالعال ــكاد ت ــي ت - الت

مرضاتــه تعالــى فيفــوزوا بمــا أعــد للطائعيــن مــن نعيــم الدنيــا واآلخــرة.
ــة المــال بالوســائل التــي  ــه تنمي ــد فــي قضيت ومــن أجــل هــذا كان لإلســالم منهجــه الفري
ــة اإلنســان  ــد عالق ــي تحدي ــد ف ــه منهجــه الفري ــا كان ل ــي هــذا الصــدد كم ــا ف أرشــد إليه
بأخيــه اإلنســان فــي التصرفــات الفضليــة بحيــث يخــدم المنهجــان كل فــي نطاقــه المرســوم 
الهــدف مــن خالفــة اإلنســان علــى األرض علــى النحــو الــذي أراده خالــق الكــون 

ــذي ســنه. باألســلوب ال
وقبــل أن نتكلــم تفصيــالً فــي موضــوع هــذا البحــث وهــو التصرفــات العدليــة فيمــا يتصــل 
بحركــة العمــل حيــن يقصــد بــه المــال وباألخــص المزاوجــة بــن المــال والعمــل والفــروق 

3  القواعد النورانية الفقهية ص166.

ــم عــن اإلســالم  ــة أرى أن نتكل ــره مــن النظــم الوضعي ــن غي ــن النظــام اإلســالمي وبي بي
والعمــل وأصــول حركــة المــال فــي اإلســالم فنقــول وبــاهلل التوفيــق.

اإلسالم والعمل
العمل وصلته بالنية في القرآن الكريم

قــال تعالــى: }ومــا أُِمــُروا إال ليعبــدوا هللا مخلصيــن لــه الديــن حنفــاء{ ســورة البينــة اآليــة 
.5

ــى }ومــا خلقــت  ــه تعال ــى قول ــم منهــا معن ــة عل ــدي )هــذه اآلي ــو منصــور الماتري ــال أب ق
الجــن واإلنــس إال ليعبــدون(. الذاريــات اآليــة 56 - أي إال آلمرهــم بالعبــادة فيعلــم 

ــن العاصــي4. ــع م المطي
وقــال تعالــى: }لــن ينــال هللا لحومهــا وال دماؤهــا ولكــن ينالــه التقــوى منكــم{ الحــج اآليــة 

.37
قال ابن عباس معنى اآلية: ولكن يناله النيات. )5(.

قال تعالى: }قل كل يعمل على شاكلته{ اإلسراء اآلية 84.
وفسر اإلمام البخاري الشاكلة بالنية أي كل يعمل على نيته )6(.

العمل وصلته بالنية في السنة:
روى البخــاري ومســلم عــن أميــر المؤمنيــن أبــي حفــص عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا 
عنــه قــال: )ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول إنمــا األعمــال بالنيــات وإنمــا 
لــكل امــرئ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلــى هللا ورســوله فهجرتــه إلــى هللا ورســوله 

ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو إمــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه5
وروى البيهقي في سننه من حديث أنس )ال عمل لمن ال نية له(.

ــة المؤمــن  ــن ســمعان )ني ــن ســعد اب ــر مــن حديــث ســهل ب ــي الكبي وفــي معجــم الطبران
خيــر مــن عملــه وهــو بهــذا اللغــط فــي مســند الفــردوس للديلمــي مــن حديــث أبــي موســى6
وروى ابــن ماجــة مــن حديــث أبــي هريــرة وجابــر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنهمــا )يبعــث 

النــاس علــى نياتهــم(.
وعنــد النســائي مــن حديــث أبــي ذر )مــن أتــى فراشــه وهــو ينــوي أن يقــوم يصلــي مــن 

4  االلوس جـ9 ص43.
5  االزكار للنووي ص6.

6  صحيح البخاري بها من فتح الجاري جـ1 ص101.
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الليــل فغلبتــه عينــه حتــى صبــح كتــب لــه مــا نــوى.
وفــي معجــم الطبرانــي مــن حديــث صهيــب( أيمــا رجــل تــزوج امــرأة فنــوى أال يعطيهــا 
ــوم يمــوت وهــو زاٍن وأيمــا رجــٌل اشــترى مــن رجــٍل بيعــاً  مــن صداقهــا شــيئاً مــات ي
فنــوى أال يعطيــه مــن ثمنــه شــيئاً مــات يــوم يمــوت وهــو خائــٌن وفيــه أيضــاً مــن حديــث 
أبــي أمامــةَ مــن أدان دينــاً وهــو ينــوي أن يــؤدي فمــات أداه هللا عنــه يــوم القيامــة ومــن 
أدان دينــاً وهــو ينــوي أال يؤديــه فمــات قــال هللا يــوم القيامــة ظننــت أننــي ال آخــذ لعبــدي 
بحقــه فيؤخــذ مــن حســناته فتُجعـَـُل فــي حســنات اآلخــر فــإن لــم يكــن لــه حســنات أُِخــَذ مــن 

ســيئات اآلخــر فُجِعلَــت عليــه7
وقد توالى النقل عن األئمة في تعظيم قدر حديث النية8

ــى  ــع وأغن ــه وســلم شــيء أجم ــى هللا علي ــي صل ــار النب ــي أخب ــس ف ــدة )لي ــو عبي ــال أب ق
ــدة9 ــه فائ ــر من وأكث

واتفــق الشــافعي وأحمــد بــن حنبــل وابــن مهــدي والمدينــي وأبــو داود والدارقطنــي 
ــه10 ــال ربع ــن ق ــم م ــم ومنه ــث العل ــه ثل ــى أن ــم عل وغيره

وكالم اإلمــام أحمــد يــدل علــى أنــه أراد بكونــه ثلــث العلــم أنــه أحــد القواعــد الثــالث التــي 
تـُـرد إليهــا جميــع األحــكام عنــده فإنــه قــال أصــول اإلســالم علــى ثالثــة أحاديــث حديــث 
)األعمــال بالنيــة( وحديــث )مــن أحــدث فــي أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد(. وحديــث 

)الحــالل بيــن والحــرام بيــن(11
وقــال الشــافعي: )حديــث النيــة يدخــل فــي ســبعين بابــاً مــن الفقــه12 وقــد عــدد الســيوطي 
علــى وجــه اإلجمــال أبــواب الفقــه التــي يدخــل فيهــا حديــث النيــة ومــن أراد الرجــوع إليهــا 

فليرجــع إلــى مؤلــف األشــباه والنظائــر لــه ص9 ومــا بعدهــا.
ويتضــح ممــا ســبق أن حديــث النيــة أصــل مــن أصــول اإلســالم ينبغــي البــدء بــه لــكل مــن 
يريــد اإللمــام بصلــه العمــل بالنيــة تنبيهــاً للقــارئ كمــا قــال ابــن مهــدي )لتصحيــح النيــة 

وتصفيــة الطويــة(13.
ــال  ــا األعم ــث إنم ــم حدي ــي: )كان المتقدمــون مــن شــيوخنا يســتحبون تقدي ــال الخطاب وق

7  األشباه والنظائر للسيوطي ص8، ص9.
8  المرجع السابق، ص9.

9  المرجع السابق.
10  المرجع السابق.

11  األشباه والنظائر، للسيوطي ص9.
12  الميسر المعين لفهم األربعة، ص24.
13  المبين المعين لفهم األربعة، ص23.

بالنيــات أمــام كل شــيء ينشــئون ويبــدءون مــن أمــر الديــن لعمــوم الحاجــة إليــه فــي جميــع 
أنواعهــا14.

وقد أدخل اإلمام البخاري األحكام ضمن األعمال التي ال تصلح إال بالنية والحسبة15.
واألحــكام هــي المعامــالت التــي يدخــل فيهــا االحتيــاج إلــى المحاكمــات فيشــمل البيــوع 

واألنكحــة واإلقــرارات وغيرهــا16.
ويقول ابن حجر العسقالني )وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص(17.

ال يقبل العمل حتى يكون خالصاً صواباً:
تلــك بعــض أقــوال الفقهــاء رحمهــم هللا فــي صلــة العمــل بالنيــة أردنــا أن نقــدم بهــا بيــن 
يــدي الــكالم عــن موضــوع المزاوجــة بيــن العمــل والمــال وســوف يتبيــن القــارئ الكريــم 
ــن أصــول اإلســالم  ــم م ــذا األصــل العظي ــة ه ــكالم عــن أهمي ــة ال ــدى أهمي ــد م ــا بع فيم
ــذه  ــة ألن ه ــن الوضعي ــرة والقواني ــم المعاص ــي النظ ــه ف ــور قيام ــن تص ــذي ال يمك وال
القواعــد ال تعمــل إال فــي ظــل عالقــة بيــن رب عظيــم وعبــد ذليــل خلــق ليعبــد هللا ويعمــر 
ــن  ــة والتابعي ــك وضــح الفقهــاء مــن الصحاب ــه ومــن أجــل ذل ــى شــرط خالفت أرضــه عل

هــذه الصلــة.
فقــد روى عــن ســعيد بــن جبيــر أنــه قــال )ال يقبــل قــول وعمــل إال بنيــة وال يقبــل قــول 

وعمــل بنيــة إال بموافقــة الســنة18
وروى عن الحسن البصري مثله ولفظه ال يصلح مكان ال يقبل.

ويقول أبو طالب المكي:
ال تصــح التقــوى مــن عبــد متصــرف حتــى يكــون مســتعمالً فــي تجارتــه وصناعتــه علــم 
الكتــاب والســنة ويشــهد لــه العلــم بســالمته وبــراءة دينــه مــن الخيانــة والمكــر والكــذب.... 

ثــم يقــول.
)كل تجــارة وصناعــة يخالــف العبــد فيهــا حكــم الكتــاب والســنة فليســت تجــارة وال صناعة 
حــالل وإن كان االســم موجــوداً لعــدم المعنــى الــذي تصبــح بــه األســماء فــي الحكــم ألن 
وجــود األســماء فارغــة ال يُغنــي مــع عــدم صحــة المعانــي فــإذا كان مــا يســميه الجاهلــون 
تجــارة وصناعــة ومــا يســميه المســتحلون بيعــاً وشــراًء ومعاملــة وهــو غيــر موافــق للعلــم 

14  الميسر المعين لفهم األربعين ص23 واألذكار لإلمام النووي ص6.
15  صحيح البخاري بها من فتح الباري جـ1 ص110.

16  فتح الباري جـ18.
17  فتح الباري جـ1 ص18.

18  الحسبة البن تيمية ص110.
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ــه باطــل  ــه أكل الحــالل ألن ــه وال يســتحل ب ــك بتجــارة وال صناعــة وال معامل ــس ذل فلي
ــاد  ــة للمكاســب لفس ــذه أســماء محرم ــه وه ــة أو غيل ــة وخالب ــاء خيان ــد العلم واســمه عن

معانيهــا وعــدم حقائقهــا يتعلــق عليــه أحــكام مذمومتــه ال يحــل بهــا أخــذ19.
ثمرة ربط التصرفات بالنية والقصد:

إن ربــط التصرفــات اإلنســانية بالنيــة والقصــد يدفــع المســلم إلــى أن يعمــل ويتخــذ مــن 
عملــه وســيلة اســتدالل علــى وحدانيــة هللا تعالــى وعلــى عظمتــه كلمــا انكشــف لــه علــم 

النظــر فــي عجائــب الخلــق وإبــداع المخلوقــات.
وثمــرة ذلــك أن المســلم ال ينتظــر ثنــاء أو جــزاء مــن مخلــوق كمــا أن ثمــرة ذلــك توحيــد 

المعبــود فــال عبوديــة إال للواحــد القهــار.
وال شــك أن هنــاك هــوة واســعة وســحيقة بيــن مــن يعمــل هلل وحــده طمعــاً فــي الجــزاء منــه 
وحــده ســبحانه وتعالــى وبيــن مــن يعمــل ليحصــل علــى مزيــد مــن األجــر مــن رب عملــه 
ففــي الحــال األخيــرة يرتبــط العمــل بإرضــاء رب العمــل وبمقــدار األجــر فيهبــط اإلنتــاج 

إذا لــم يحصــل العامــل علــى مــا يريــده مــن أجــر مــادي أو أدبــي.
ــم  ــا أم ل ــه أهــل الدني ــة أنصف ــج بأقصــى درجــة ممكن ــه ينت ــى فإن ــن يعمــل هلل تعال ــا م أم
ــال يقصــر  ــن هللا وحــده ف ــي يخشــى م ــل هلل وحــده صاحــب وجــدان دين ــوه فالعام ينصف
والعامــل إلرضــاء رب العمــل صاحــب نفــس شــرهة طائشــة منعــدم الوجــدان الدينــي فهــو 

قــد ولــى ظهــره عــن هللا وأقبــل بوجهــه علــى خلــق هللا.
وفكــرة العمــل المرتبــط بالتوحيــد أي توجيهــه هلل وحــده تجعــل اإلنســان إذا اقتنــع بواحــد 

قاهــر فــوق العبــاد ال ينظــر إلــى رضــاء مخلــوق ضعيــف مقهــور.
ويقول ابن تيمية في هذا الصدد:

ــاع  ــك ومــن إيق ــه مــن فعــل ضــد ذل ــاً ل ــن كان هــذا مانع ــه الدي ــد لرب ــص العب ــإذا أخل )ف
الشــيطان لــه فــي ضــد ذلــك وإذا لــم يخلــص لربــه الديــن ولــم يفعــل مــا خلــق لــه وفطــر 
ــه فعــل  ــه تســلط الشــيطان عليــه حتــى يُزيــن ل عليــه عوقــب علــى ذلــك وكان مــن عقاب

ــاهلل(20 ــم يســتعن ب ــه ل ــه علــى كون ــة ل الســيئات وكان إلهامــه لفجــوره عقوب
الفارق بين حسن النية في اإلسالم وغيره من النظم الوضعية:

إذا كانــت النيــة معتبــرةً فــي التصرفــات فــال يكــون التصــرف مشــروعاً إال إذا كان 
ــه وســنة رســوله ســيدنا  ــى هدي خالصــاً صحيحــاً أي بطلــب الثــواب مــن هللا تعالــى وعل

19  فوق القلوب جـ2 ص292.
20  الحسنة والسيئة ص93.

محمــد صلــى هللا عليــه وســلم فــإن هــذا المفهــوم اإلســالمي ال يمكنــي تصــوره فــي النظــم 
الوضعيــة وال يمكــن تصــور أن تعمــل النيــة بهــذا المفهــوم فــي تلــك النظــم وإذا نظرنــا 
إلــى تعبيــر حســن النيــة فــي القوانيــن الوضعيــة نجــد أنــه مجــرد إصــالح قانونــي تجــرد 
مــن معنــاه الخــاص بــل تتعــدد معانيــه وتختلــف مراميــه بحيــث يصبــح لــه فــي كل مجــال 
معنــى خــاص وداللــة معينــة تختلــف عــن معنــاه وداللتــه فــي المجــال اآلخــر أي تتحــدد 
داللتــه بحســب موضعــه فــي المجــال المســتعمل فيــه ومهمــا يكــن مــن أمــر فهــي تختلــف 

تمامــاً عــن مســألة النيــة فــي اإلســالم.
العمل واإلحسان:

قال تعالى: }من أحسن ديناً ممن أسلم وجهه هلل وهو محسن{ ]النساء آية 125[.
وقــال تعالــى: }وقالــوا لــن يدخــل الجنــة إال مــن كان هــوداً أو نصــارى تلــك أمانيهــم قــل 
هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقيــن بلــى مــن أســلم وجهــه هلل وهــو محســن فلــه أجــره عنــد 

ربــه وال خــوف عليهــم وال هــم يحزنــون{ البقــرة آيــة 111، 112.
ويقول ابن تيمية:

)العمــل الصالــح هــو اإلحســان وهــو فعــل الحســنات وهــو مــا أمــر هللا بــه والــذي أمــر 
هللا بــه هــو الــذي شــرعه هللا وهــو الموافقــة لســنة هللا وســنة رســوله فقــد أخبــر هللا تعالــى 
أن مــن أخلــص قصــده إلــى هللا وكان محســناً فــي عملــه فإنــه مســتحق للثــواب ســالم مــن 

العقــاب(21.
اإلحسان ينتظم كل عمل من األعمال:

واإلحســان يتنــاول كل شــأن مــن الشــئون وينتظــم كل عمــل مــن األعمــال فقــد روى مســلم 
وغيــره عــن أبــي يعلــى شــداد بــن أوس رضــي هللا عنــه عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال )إن هللا كتــب اإلحســان علــى كل شــيء فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحتــم 

ــنوا الذبحة(22. فأحس
ونقــل القــارئ قــول العلمــاء مــن أن هــذا الحديــث متضمــن لجميــع قواعــد اإلســالم ألن 
اإلحســان فــي الفعــل إيقاعــه علــى مقتضــى الشــرع والعقــل واألفعــال التــي تصــدر عــن 
ــه  ــه وأهل ــه وملك ــة نفس ــا سياس ــاده واألول: إم ــه أو مع ــق بمعاش ــا أن تتعل ــخص إم الش
ــق باآلخــرة فهــي إمــا  ــي تتعل ــي مــن األفعــال الت ــاس والثان ــي الن ــه وأوالده أو باق وأخوت
ــى  ــه عل ــى ب ــه وأت ــذا كل ــي ه ــان ف ــن اإلنس ــإذا أحس ــدن ف ــال الب ــب أو أعم ــال القل أعم

21  الحسنة ص110.
22  انظر المبين المعين لفهم األربعين ص103 إلى ص105 إنظر رياضى الصالحين ص283.
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ــى  ــاهلل ســبحانه وتعال ــم ألمــر هللا ف ــواع التعظي ــن أن ــه م ــا علي ــد أدى م ــه فق مقتضــى دين
فــرض علــى اإلنســان اإلحســان فــي كل شــيء يتعلــق بالدنيــا واآلخــرة بــأن يأتــى بالتكليف 
ــاً  ــه علمي ــى أخوت ــع إل ــه بإيصــال النف ــور نفس ــح أم ــأن يصل ــروع وب ــه المش ــى الوج عل

ــع الضــر عنهــم23. ــاً ودف ومالي
وإذا تتبعــا نواحــي اإلحســان وضروبــه نجــد أن هللا تعالــى يريــد للنــاس أن يعيشــوا فــي 
ظلــه لينعمــوا بالعافيــة ويصلــوا إلــى المثــل األعلــى فــي كل تصرفاتهــم وأفعالهــم يحققــوا 

رســالتهم كخلفــاء عــن هللا فــي األرض متحابيــن يرحــم بعضهــم بعضــاً.
ابن عباس بين معنى اإلحسان في عالقة المسلمين وحقوقهم تجاه بعضهم:

ــم  ــم لطالحه ــاه صالحه ــم{ معن ــاء بينه ــى }رحم ــه تعال ــل قول ــي تأوي ــاس ف ــن عب ــال اب ق
وطالحهــم لصالحهــم فــإذا نظــر الطالــح إلــى الصالــح مــن أمــة ســيدنا محمــد صلــى هللا 
عليــه وســلم قــال اللهــم بــارك لنــا فيمــا قســمت لــه مــن الخيــر وثبتــه عليــه وانفعنــا بــه وإذا 

نظــر الصالــح إلــى الطالــح قــال اللهــم اهــده وتــب عليــه واغفــر لــه.
ــى المســلم  ــن المســلمين فأوجــب عل ــة بي ــة أخــوة ومحب ــل هللا اإلحســان عالق ــذا جع وله
ــؤذي أحــداً مــن  ــا يكــره لنفســه وأال ي ــا يحــب لنفســه، ويكــره لهــم م ــة م أن يحــب للكاف
المســلمين بقــول أو فعــل وأن يتواضــع لــكل مســلم وال يتكبــر عليــه وال يســمع بالغــاً علــى 
ــه  ــي الهجــر لمــن يعرف ــد ف ــره مــا يســمعه مــن أحــد وال يزي ــغ غي حــد مــن أحــد وال يبل
أكثــر مــن ثالثــة أيــام وأن يحســن إلــى النــاس مــا اســتطاع ال تمييــز فــي ذلــك وأن يخالــق 
الجميــع بخلــق حســن ويعاملهــم معاملــة حســنة وأن يوقــر الصغيــر الكبيــر ويرحــم الكبيــر 
الصغيــر وأن يكــون مــع كافــة الخلــق مستبشــراً طلــق الوجــه وأال يعــد مســلماً وعــداً إال 
وفــى بــه وأن ينصــف النــاس مــن نفســه وأن يصلــح البيــن بيــن المســلمين مــا وجــد إلــى 
ذلــك ســبيالً وأن يســتر عــورات المســلمين وأن يتقــي مواضــع التهــم وأن يصــون عــرض 
ــه وينصــره  ــه ويناضــل دون ــذب عن ــدر وي ــا ق ــره م ــم غي ــن ظل ــه م ــه ومال ــه ونفس أخي

وينصــح لــكل مســلم وأن يجتهــد فــي إدخــال الســرور علــى قلبــه.
ــم مــن علمــاء  تلــك بعــض حقــوق المســلم علــى خيــه المســلم نقلتهــا باختصــار عــن عال
المســلمين نــور هللا قلبــه لتوضيــح معانــي إحســان العمــل والتصــرف ليبيــن أن اإلحســان 
أصــل عــام مهــم لجميــع مبــادئ اإلســالم حيــث تعمــل أنظمتــه االجتماعيــة متســاندة مــع 
أنظمتــه الماليــة وغيرهــا لتحقيــق ســعادة اإلنســان وخالفتــه لهــذه األرض علــى منهــج هللا.
ــى منهــج  ــه نشــير بإجــاز إل ــي هــذه العجال ــي العمــل ف ــا منهــج اإلســالم ف وبعــد أن بينه

23  المبين المعين لفهم األربعين ص104 وما بعدها.

ــال. ــي الم اإلســالم ف
اإلسالم والمال:

هدف اإلسالم من المال:
ــون  ــوا ليك ــروا أو يتملك ــوا أو يتاج ــوا أو يصنع ــا ليزرع ــى الدني ــلمون إل ــاء المس ــا ج م
غرضهــم مــن هــذا كلــه جمــع المــال فحســب بــل إن هــدف اإلســالم كديــن هــو اســتعمال 
جميــع ألــوان النشــاط البشــري فــي حقيــق إقنــاع النــاس جميعــاً بعمــل الخيــر وكفهــم عــن 
الشــر ودعــوة الحيــارى إلــى صــراط هللا المســتقيم فــإذا أصــروا علــى الشــر وجــب تجريــد 
الســالح لهــم وإرغامهــم علــى التخلــي عــن الشــرور ورأســها الشــرك بــاهلل والكفــر بــه.

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف أمــر المســلمون بإعــداد القــوة الفكريــة والماليــة والحربيــة 
ــك  ــن أجــل ذل ــا وم ــات الجــو العلي ــئ المســلمين لكشــف أســرار األرض وطبق ــي تهي الت
أيضــاً اعتبــر الفقهــاء الصناعــة الحربيــة هــي األصــل وأن الصناعــة المدنيــة تابعــةٌ لهــا 
وتكــون فــي خدمتهــا وإعــداد القــوة علــى الصــورة التــي يتطلبهــا اإلســالم يحتــاج قــدراً 
هائــالً مــن المــال كمــا يتطلــب إنســاناً يحمــل ســمات معينــة وشــخصية متكاملــة وبغيرهــا 
ال يمكــن أن يتحقــق وعــد هللا بنصــر المؤمنيــن كمــا ال يتحقــق شــرط خيريــة أمــة ســيدنا 

محمــد صلــى هللا عليــه وســلم.
وسائل تحقيق هدف اإلسالم من المال:

إذا توافــر لــدى المســلمين المــال الــذي يكفــي لتحقيــق هــذا الهــدف علــى الصــورة العالميــة 
ــة  ــر أم ــا خي ــلم يوصفه ــه وس ــى هللا علي ــد صل ــيدنا محم ــة س ــن أم ــا هللا م ــي أراده الت
أخرجــت للنــاس دون وضــع وحــدود معينــة إلنســان الحضــارة اإلســالمية بــل أطلقنــا يــده 
فــي هــذا المــال للتمتــع بــه - ولــو فــي حــدود الحــالل كمــا تريــد نفســه فــإن الهــدف األســمى 

العالمــي ال يمكــن أن يتحقــق فــي رأينــا ليبيــن:
األول: ليــس أشــد اســتهالكاً للمــال مــن هــوى النــص وفــي هــذه الحالــة ســيقصر مــا بقــى 

مــن المــال عــن مواجهــة أعــداء اإلســالم لتحقيــق الهــدف مــن الخالفــة علــى األرض.
الثانــي: أن اإلنســان الــذي يتمــادى فــي إشــباع نفســه ولــو فــي حــدود الحــالل ســيتحول 
إلــى إنســان متــرف ليــن ال يســتطيع أن يقــوم بمــا ألقــى علــى كاهلــه مــن تبعــات تتطلــب 

الخشــونة والقــوة والحيــاة فــي مختلــف البيئــات.
وقد تم وضع اإلسالم قيوداً لإلنفاق كما نهى نهياً باتاً عن التنعم والترف.

والــكالم عــن قيــود اإلنفــاق والنهــي عــن التنعــم والتــرف يحتــاج إلــى مقــال خــاص وإن 
كنــا سنشــير بــإذن هللا إلــى طــرف مــن هــذا الموضــوع فــي ثنايــا البحــث.
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األصول التي يقوم عليها النظام المالي في اإلسالم:
يمكــن القــول إن النظــام المالــي فــي اإلســالم - وهــو ال ينفصــل بحــال عــن العقيــدة - يقــوم 

علــى أصــول ثالث.
األصل األول:

ــوان النشــاط البشــري المشــروع فــي ســبيل الحصــول علــى  الســعي الدائــب بمختلــف أل
المــال لتمكيــن ولــي األمــر المســلم مــن القيــام بإعــداد األمــة فكريــاً وماليــاً وحربيــاً للقيــام 

بأمــر الجهــاد لســيادة ديــن هللا علــى وجــه األرض.
األصل الثاني:

ــدر  ــه الق ــورع وتوجي عــدم االســتجابة لهــوى النفــس إعمــاالً لفكــرة التقــوى والزهــد وال
ــى إعــداد القــوة فــي ســبيل هللا. ــة إل ــد عــن الحاجــة الضروري الزائ

األًصل الثالث:
تكليــف المســلم نحــو أخيــه المســلم وهــو أمــر انفــرد بــه اإلســالم - بالــزكاة المفروضــة 
ــاظ  ــه للمســلمين - وبباقــي صدقــات التطــوع للحف ــه أول خلق ــَل علي ــاً - قَاتَ باعتبارهــا حق
ــاد  ــى األحق ــب وتتمح ــي التغال ــم ينتف ــن ث ــر وم ــف أو الفقي ــلم الضعي ــة المس ــى كرام عل
وتتحقــق األخــوة المأمــور بهــا فــي الكتــاب والســنة والتــي أشــرنا إلــى بعــٍض مــن حقوقهــا 

فيمــا ســبق.
المال والجبلة اإلنسانية وموقف اإلسالم منها:

ــل  ــا يعم ــان وإنم ــي اإلنس ــرة ف ــو فط ــا ه ــض م ــرة ال يناق ــن الفط ــاره دي ــالم باعتب اإلس
بأســلوبه الفــذ المتكامــل علــى مجاهــدة اآلثــار المترتبــة علــى جبلــة الطمــع وهــي الشــره 

ــش. والبخــل والطي
وكل مــا يتســع لــه المقــال هنــا هــو أن نشــير إلــى أن اإلســالم وقــف مــن هــذه الجبلــة موقفــاً 
واقعيــاً وبنــي أن غريــزة حــب المــال فــي اإلنســان تعمــل فــي مجــال ضــروري للحيــاة 
فنظــر اإلســالم إلــى المــال علــى أنــه عصــب الحيــاة وقوامهــا وضــرورة مــن ضروراتهــا 

ال تســتغنى عنــه األفــراد وال الجماعــات.
فجعــل اإلســالم المــال زينــة قــال تعالــى }المــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا{ الكهــف آيــة 
46 وجعــل اإلســالم المــال أســاس المعيشــة فقــال تعالــى }فامشــوا فــي مناكبهــا وكلــوا مــن 

رزقــه{ الملــك آيــة 15.
إلــى غيــر ذلــك مــن اآليــات الكريمــة التــي نــوه فيهــا ســبحانه وتعالــى بالثــروة الحيوانيــة 
ــى  ــم يشــير إل ــم والقــرآن الكري ــاً فــي آي الذكــر الحكي ــراه منبث ــة فيمــا ن ــة والمائي والنباتي

مــا امتــن هللا بــه علــى عبــاده وهــو ســبحانه وتعالــى ال يمتــن علــى عبــاده إال بمــا ينفعهــم 
وبمــا يحــب.

والمال هو ما وعد هللا به عباده إذا آمنوا به وأخلصوا له قال تعالى:
}فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كان غفــاراً يرســل الســماء عليكــم مــدراراً ويمددكــم بأمــوال 

وبنيــن ويجعــل لكــم جنــات ويجعــل لكــم أنهــاًر{ ]نــوح اآليــة 10، 11، 12[.
وهكــذا نــرى أن اإلســالم اعتــد بالجبلــة اإلنســانية ألنهــا قــوة دافعــة لإلنســان ليعمــل وإنمــا 
فــي ســبيل العمــران وتحقيــق الهــدف مــن خالفتــه علــى األرض بتكويــن األمــة العظمــى 

التــي تســيطر علــى حضــارة اإلســالم.
اإلسالم يحذر من فتنة المال:

المال إما نوال وإما وبال:
قلنــا أن الكتــاب والســنة يحثــان علــى العمــل والســعي فــي طلــب الــرزق وأنــه ال حــرج 

علــى المســلم فــي أن ينــال مــن الطيبــات فــي حــدود الحــالل.
ــن  ــلم م ــر المس ــا تحذي ــس منه ــم نلم ــرآن الكري ــي الق ــرة ف ــات كثي ــه وردت آي ــر أن غي
االســتجابة لهــوى النفــس فــي نيــل كل مــا تريــد ولــو كان مــن الطيبــات وتدعــو المســلم 
إلــى الزهــد فــي الدنيــا والتقليــل مــن متاعهــا وتدعــو إلــى االكتفــاء بالتقليــل منهــا والحــث 
علــى إنفــاق المــال فــي ســبيل هللا والمحتاجيــن ممــا قــد يظــن معــه بــأن هنــاك تعارضــاً 

ــن. ــن الموقفي ــي الظاهــر بي ف
واآليــات الكريمــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة التــي نشــير إلــى الموقــف األول أكثــر مــن 
أن تحصــى وقــد أشــرنا إلــى بعضهــا فيمــا ســبق ومنهــا قولــه تعالــى }يــا أيهــا النــاس كلــوا 

ممــا فــي األرض حــالالً طيبــاً{ ]البقــرة اآليــة 168[.
ــالً{  ــن عم ــم أحس ــم أيه ــا لنبلوه ــةً له ــى األرض زين ــا عل ــا م ــا جعلن ــى: }إن ــه تعال وقول

]الكهــف اآليــة 7[.
ــرزق{  ــن ال ــات م ــاده والطيب ــي أخــرج لعب ــة هللا الت ــن حــرم زين ــل م ــى: }ق ــه تعال وقول

]األعــراف اآليــة 32[.
وقد وردت أحاديث كثيرة لم تجعل على المسلم حرجاً أن ينال من الحالل.

منهــا مــا أخرجــه البخــاري عــن الزهــري عــن عــروة بــن الزبيــر وســعيد بــن المســيب 
مــن حديــث طويــل أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: )إن هــذا المــال خضــرة حلــوة 
فمــن أخــذه بســخاوة نفــس بــورك لــه فيــه ومــن أخــذه بإشــراق نفــس لــم يبــارك لــه فيــه 
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وكان كالــذي يــأكل وال يشــبع اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى24.
وروى البخــاري عــن أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم: )يكبــر ابــن25 آدم ويكبــر معــه اثنــان حــب المــال وطــول العمــر.
ــال  ــن الم ــلم م ــر المس ــى تحذي ــير إل ــريفة تش ــة ش ــث نبوي ــة وأحادي ــات كريم ــاك آي وهن

ــه. وفتنت
منها قوله تعالى: }إنما أموالكم وأوالدكم فتنة{ التغابن آية 15.

وقــال تعالــى: }وذرنــي والمكذبيــن أولــي النعمــة ومهلهــم قليــالً إن لدينــا أنــكاالً وجحيمــاً 
وطعامــاً ذا غصــٍة وعذابــاً أليمــاً{ المزمــل آيــة 10، 11، 12.

قــال تعالــى: }ذرنــي ومــن خلقــت وحيــداً وجعلــت لــه مــاالً ممــدوداً وبنيــن شــهوداً ومهــدت 
لــه تمهيــداً ثــم يطمــع أن أزيــد كال إنــه كان آلياتنــا عنيــداً ســأرهقه صعــودا{ المدثــر مــن 

11 إلــى 17.
وقــال تعالــى: }فذرهــم يخوضــوا ويلعبــوا حتــى يالقــوا يومهــم الــذي يوعــدون{ الزخــرف 

اآليــة 83.
أما عن األحاديث الشريفة التي تحث على الزهد وتحذر من فتنة المال.

فمنها ما أخرجه البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
قــال أخــذ رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بمنكبــي فقــال )كــن فــي الدنيــا كأنــك غريــب 
أو عابــر ســبيل( وكان ابــن عمــر يقــول )إذا أمســيَت فــال تنتظــر الصبــاح وإذا أصبحــَت 

فــال تنتظــر المســاء وخــذ مــن صحتــك لمرضــك ومــن حياتــك لموتــك(.
ومنهــا مــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث طويــل أن رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال )فــوهللا مــا الفقــَر أخشــى عليكــم ولكــن أخشــى عليكــم أن تبســط عليكــم الدنيــا 

كمــا بســطت علــى مــن كان قبلكــم فتنافســوها وتلهيكــم كمــا ألهتهــم(26.
ومنهــا مــا أخرجــه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال ســمعت النبــي صلــى 
هللا عليــه وســلم يقــول )لــو كان البــن آدم واديــان مــن مــال البتغــى ثالثــاً وال يمــأ جــوف 

ابــن آدم إال التــراب ويتــوب هللا علــى مــن تــاب(27.
المال ليس محذوراً لعينه بل لكونه يعوق عن هللا:

ــا توضــح الفكــرة  ــا فجميعه ــل هــذه النصــوص وأمثاله ــاً ب ــه ال تعــارض مطلق ــع أن الواق

24  صحيح البخاري بها من فتح الباري جـ3 ص215، ص216.
25  صحيح البخاري بها من فتح الباري جـ11 ص189، 190.

26  صحيح البخاري بها فتح الباري جـ1، ص191، 192 ورياض الصالحين ص213، ص214.
27  صحيح البخاري بها من فتح الباري جـ11 ص200.

اإلســالمية والتــي تتلخــص فــي ضــرورة اســتنباط المــال مــن مصــادرة واســتثمار منابــع 
الثــروة ومقاومــة هــوى النفــس مــن الضــن بــه والحــرص عليــه ثــم توجهــه إلــى الوجهــة 
اإلســالمية عــل المســتوى الجماعــي والفــردي. فالمــال ليــس محــذوراً لعينــه بــل لكونــه 
قــد يعــوق عــن هللا وقــد دعــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لخادمــه أنــس بــن مالــك بكثــرة 
ــول  ــا رس ــت: ي ــا قال ــليم أنه ــن أم س ــنده ع ــاري بس ــد روى البخ ــه فق ــة في ــال والبرك الم
ــه  ــا أعطيت ــه فيم ــارك ل ــده وب ــه وول ــر مال ــم أكث ــال: الله ــه ق ــك ادع هللا ل ــس خادم هللا أن
ــن  ــه ل ــم أن ــال عل ــرة الم ــس بكث ــه أن ــن دعــا لخادم ــه وســلم حي ــى هللا علي والرســول صل
يفتتــن بــه ومــن ثــم فقــد زال محــذوره كمــا دعــا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم علــى مــن 
لــم يؤمــن بــه صلــى هللا عليــه وســلم ولــم يصدقــه بكثــرة المــال ألنــه صلــى هللا عيــه وســلم 
علــم أنــه ســوف يفتتــن بــه ألن المــال أعظــم فتنــة وهــي التــي توقــع فــي اإلثــم والشــدائد 
الدنيويــة فقــد أخــرج أحمــد والطبرانــي والحاكــم والترمــذي ســمعت رســول هللا صلــى هللا 

عليــه وســلم يقــول )إن لــكل أمــة فتنــة وإن فتنــة أمتــي المــال(28.
ــم وال  ــم أموالك ــوا ال تلهك ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى }ي ــه تعال ــل قول ــي تأوي ــي ف ــال األلوس وق
أوالدكــم عــن ذكــر هللا{ ســورة المنافقيــن اآليــة 9 )أي ال يشــغلكم االهتمــام بتدبيــر أمورهــا 

واالعتنــاء بمصالحهــا والتمتــع بهــا عــن االشــتغال بذكــر هللا عــز وجــل(.
ونقــل عــن الكلبــي أن المقصــود االهتمــام بأمــور المــال واالنشــغال عــن الجهــاد فــي ســبيل 

هللا29.
ــزداد بهــا إال فضــالً  ــح عليهــا وال ي ــا ويصل والنــاس مختلفــون فمنهــم مــن تصلحــه الدني
وتواضعــاً كمــا هــو مشــاهد فــي أفــراد وقــد كان قيــس بــن ســعد األنصــاري رضــي هللا 
عنــه يقــول )اللهــم ارزقنــي مــاالً وفعــاالً فإنــه ال يصلــح المــال إال باألفعــال وال األفعــال 

إال بالمــال اللهــم إنــه ال يصلحنــي القليــل وال أصلــح عليــه.
وهــذا هــو الــذي قــال فيــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إن الجــود مــن شــيم أهــل ذلــك 

البيــت. 
ويــروى عــن الحســن والحســين رضــي هللا عنهمــا أنهمــا قــاال لعبــد هللا بــن جعفــر رضــي 
هللا عنــه أنــك قــد أســرفت فــي بــذل المــال فقــال: بأبــي أنتمــا وأمــي إن هللا قــد عودنــي أن 

يتفضــل علــي وعودتــه أن أتفضــل علــى عبــاده فأخــاف أن أقطــع العــادة فيقطــع عنــي.
ــال وال  ــذا ال يصلحــه الم ــه فه ــي يدي ــا ف ــق بم ــاع واث ــاس مــن هــو رديء الطب ــن الن وم

28  رياض الصالحين ص215، تفسير االلوس جـ9 ص91.
29  تفسير االلوسي جـ9 ص84.
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يصلــح عليــه وروى عــن أنــس وعمــر وغيرهــا مــن الصحابــة رضــوان هللا عليهــم عــن 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال بقــول هللا عــز وجــل إن مــن عبــادي مــن ال يصلــح 
ــه إال  ــح إيمان ــادي مــن ال يصل ــك وإن مــن عب ــه ألفســده ذل ــو أفقرت ــه إال بالغنــى ول إيمان

بالفقــر ولــو أغنيتــه ألفســده ذلــك30.
رأى اإلمام مالك في أفضلية الغنى أو الفقر

ــبة  ــل بالنس ــا ب ــنين لذاتهم ــا حس ــر ليس ــى والفق ــه هللا )إن الغن ــك رحم ــام مال ــال اإلم وق
ــاس31. ــي الن ــا ف آلثارهم

وقــال رحمــه هللا إن الخــالف حــول أفضليــة الغنــى أو الفقــر هــو فــي حــق مــن يقــوم فــي 
كل حالــة بمــا يليــق بهــا أمــا مــن ال يقــوم بمــا يتعيــن عليــه فــي حالــة منهــا فــال خــالف أن 

الحالــة األخــرى أفضــل له32.
ــاس  ــى الن ــاد عل ــس مســتحباً إال إذا ع ــى لي ــول إن الغن ــك يق ــام مال ــذا أن اإلم ــى ه ومعن
بالخيــر وال يكــون ذلــك كذلــك إال إذا أديــت منــه الــزكاة المفروضــة وصدقــات التطــوع 
حيــث يعتبــر اإلســالم أن األمــوال التــي تســتحق فيهــا الــزكاة شــركة بيــن األغنيــاء 

ــا. ــراء فيه ــوق الفق ــأداء حق ــاء إال ب ــر خالصــة لأغني ــراء ال تصي والفق
اإلمام القرافى يوضح أصل تشريك األموال التي تستحق فيها الزكاة:

قال اإلمام القرافى
)أوجــب هللا تعالــى الــزكاة شــكراً للنعمــة علــى األغنيــاء وســداً للخلــة للفقــراء، ومثــل هــذه 
الحكمــة فلتشــريكة بيــن األغنيــاء والفقــراء فــي أعيــان األمــوال بحســب اإلمــكان حتــى ال 

تنكســر قلــوب الفقــراء باختــاص األغنيــاء بتلــك األمــوال ومتعلقاتهــا33.
فاإلمــام القرافــى بيــن بهــذا النــص حكمــة هللا العليــا فــي تشــريع الــزكاة بــأن األمــوال التــي 
يتقــرر فيهــا حــق الــزكاة فــي األصــل شــركة بيــن الغنــي والفقيــر أو العاجــز عــن الكســب 
تشــريكاً يــؤدى إلــى أعظــم نظــام للتكامــل االجتماعــي حيــث يعتبــر الــزكاة حقــاً للفقيــر 
قبــل قبضهــا وقــد ســميت حقــاً فــي قولــه تعالــى }وأتــو حقــه يــوم حصــاده{ األنعــام اآليــة 

141 ألن الحــق فــي اللغــة هــو الثابــت وهــو الثابــت وجوبهــا34.
ومن أجل هذا كان قتال أول خليفة للمسلمين لمانعى الزكاة.

30  انظر مخطوط اإلمام السخاوي 13، 14، 15، 16.
31  الزخيرة للقراخى جـ9 ص424.
32  الزخيرة للقرافى جـ9 ص424.

33  النجزه له جـ2 ص4.
34  النجزه للقرافى جـ2 ص3.

وقد تمتد فكرة تشريك المال إلى الصدقات التطوع:
وقــد تمتــد فكــرة تشــريك المــال بيــن األغنيــاء والفقــراء إلــى صدقــات التطــوع إذا نظرنــا 
إلــى مضاعفــة األجــر والثــواب للمتصــدق البــاذل مالــه وهكــذا يتضــح كيــف أن اإلســالم 
يقيــم نظامــاً تنبنــي عالقــات النــاس فيــه بحيــث تســود بينهــم المحبــة واألخــوة فيتفرغــوا 
ــار فــي كل  ــه وهــو إعــالء كلمــة هللا وقهــر الكف ــذي وجــدوا مــن أجل للهــدف األســمى ال

مــكان.
بقــي بعــد ذلــك أن نشــير إلــى نظــرة الصحابــة رضــوان هللا عليهــم للمــال وعلــى األخــص 

منهــج الصحابــي الجليــل أبــا ذر فــي اقتنــاء المــال.
الصحابة والمال:

إن الناظر إلى سير الصحابة رضوان هللا عليهم يجد أنهم بالنسبة إلى المال فريقان.
الفريق األول: أغنياء شاكرون.

والفريق الثاني: فقراء صابرون.
ــة مــن الوجــوه  ــة رضــوان هللا عليهــم كســب األمــوال الطائل ــق األول مــن الصحاب الفري
المشــروعة ولــم تتعلــق قلوبهــم بهــا قــال اإلمــام مالــك رحمــه هللا توفــي رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم وليــس فــي المدينــة منخــل ينخــل بــه دقيــق بــل يطحــن الشــعير ثــم ينفــض 
ويتحصــه فمــا طــار ومــا بقــى بقــى ولكنهــم اتســعوا بعــد ذلــك بالفتوحــات فــكان لكثيــر 
منهــم أمــوال عظيمــة فكانــت تركــة الزبيــر بــن العــوام خمســين ألــف ألــف ومائتــي ألــف 

بعــد أداء دينــه وهــو مائتــا ألــف وألــف.
ــت لهــم  ــرة وكتب ــد الكث ــة وجــادوا عن ــد القل ــروا عن ــن مشــكورين صب ــي الحالي ــوا ف وكان
أجــور الــزكاة والنفقــات وغيــر ذلــك مــن القربــات وروى الذهبــي فــي ســير أعــالم النبــالء 
عــن أنــس قــال )رأيــت عبــد الرحمــن بــن عــوف قســم لــكل امــرأة م نســائه قبــل موتــه 

ثالثــة مائــة ألــف وعشــرين ألفــاً.
ــف  ــف أل ــي التجــارة خل ــن عــوف محــدوداً ف ــد الرحمــن ب ــر كان عب ــد الب ــن عب ــال اب وق

ــزرع بالجــرف. ــرس وكان ي ــة ف ــاه ومائ ــة آالف ش ــر وثالث بعي
ــه ريحــان  ــن وكان في ــة مرتي ــي كل ســنة بالفاكه ــي ف ــك بســتان يأت ــن مال ــس ب وكان ألن

ــح المســك35. ــه ري يجــيء من
ــا واآلخــرة  ــي الدني ــعادة ف ــم الس ــوا بأمواله ــاكرين نال ــاء ش ــوا أغني ــم كان ــؤالء وأمثاله ه
فــكان المــال الــذي جمعــوه مــن حلــة نعمــة ونــواالً حققــوا بــه هــدف خالفتهــم فــي األرض.

35  فتح البارى جـ11 ص113.
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ــذي  ــرف ال ــي الت ــكاس ف ــن بالمــال وخــاف مــن االنت ــة مــن خــاف أن يفتت ومــن الصحاب
ــذي صنعــوه هــم بأنفســهم  ــع أي ال ــر المصطن ــة فعاشــوا عيشــة الفق ــي الجاهلي عهــدوه ف
ــاً فــي التكســب وإنمــا جعلــوه عالجــاً ألنفســهم رغبــةً فــي نــوال الحيــاة  ألنفســهم ال طعن
الخالــدة ومــن أبــرز أمثلــة هــذا النمــوذج مصعــب بــن عميــر رضــي هللا عنــه الــذي كان 
ــه  ــل والدي ــم بتدلي ــكان ينع ــباب م ــن ش ــن م ــة المتنعمي ــالم عيش ــه اإلس ــل هداي ــش قب يعي
وحبهمــا لــه ولكنــه رضــي هللا عنــه لمــا أن فتــح هللا قلبــه لإليمــان فضــل أن يكــون مــن 
أبنــاء اآلخــرة وليــس مــن أبنــاء الدنيــا فهــو الــذي تعلــم مــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
أن حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة فكيــف ال يبتعــد عــن الدنيــا وهــو قريــب عهــد بالتنعــم فــال 
بــد أن يقلــب حياتــه وال بــد أن يرضــى بالحيــاة التــي اختارهــا الرســول صلــى هللا عليــه 

وســلم لنفســه وهــي الرضــا بالفقــر وذلــك عــالج للنفــس وكبــح لطيشــه وشــرهها.
أبو ذر والمال:

الــذي نريــد أن نوضحــه هنــا إن الصحابــي الجليــل أبــا ذر لــم يكــن لــه منهــج خــاص بــه 
فــي حيــازة المــال ومــدى هــذه الحيــازة وتنميــة المــال بالوســائل المشــروعة وإنمــا كان 
كغيــره مــن الصحابــة بــل كأكثرهــم ثــراء ســيدنا عبــد الرحمــن بــن عــوف يدخــر قوتــه 
ســنه كاملــة وكان يحــوز المــال ويتكســب مــن الوجــوه المشــروعة واالختــالف الــذي وقــع 
بينــه وبيــن خليفــة المســلمين عثمــان رضــي هللا عنهمــا كان اختالفــاً فــي أمــر اجتهــادي 
بعيــد كل البعــد عــن األصــول العامــة التــي قامــت عليهــا الشــريعة فــي نظرتهــا للمــال وقــد 
خــاض الكاتبــون فــي شــخصية ســيدنا أبــا ذر وتكييــف نظرتــه للمــال إلــى حــد أن بعضهــم 
إنزلــق إلــى القــول بــأن لــه برنامجــاً كامــالً أصبــح بمقتضــاه داعيــة اشــتراكية صريحــة.

ــى  ــوي إل ــا ذر يمــت بســبب ق ــل أب ــي الجلي ــف الصحاب ــب أن موق ــك الكات ــد زعــم ذل وق
حركــة مــزدك الشــيوعي الــذي ظهــر بفــارس علــى عهــد )قبــاز( وكســرى أنوشــروان وأن 
يهوديــاً مــن أهــل صنعــاء يُعــرف بابــن الســوداء ادعــى اإلســالم فــي خالفــة عثمــان هــو 

الــذي حــرك أبــا ذر لمــا أنــس فيــه مــن الميــول االشــتراكية36.
ــا ذر ال يتســع  ــل أب ــي الجلي ــي شــخصية الصحاب ــن خاضــت ف ــن الكاتبي ــاذج م ــة نم وثم
المجــال لذكرهــا ويكفــي أن نشــير إلــى نمــوذج منهــم يذهــب إلــى القــول بــأن للصحابــي 
الجليــل أبــا ذر مســلك خــاص فــي التملــك يخالــف مســلك جمهــور المســلمين وأنــه يــرى 
ــن  ــاب م ــذا الكت ــل ه ــه وجع ــن حاجت ــر م ــه أكث ــي ملك ــون ف ــي أن يك ــلم ال ينبغ أن المس

36  انظر مقال للدكتور عبد الحميد العبادي في مجلة الرسالة في أول فبراير 1133.
وكتابة صور من التاريخ اإلسالمي طبعة سنة 1948 ص113 إلى ص115.

ــي  ــو ذر ف ــه فأب ــي معادل ــوف طرف ــن ع ــن ب ــد الرحم ــا ذر وعب ــن أب ــن الجليلي الصحابي
زعمــه اشــتراكي بموازيــن العصــر الحاضــر وعبــد الرحمــن بــن عــوف رأســمالي بتلــك 

ــن37. الموازي
والواقــع كمــا قلنــا أن الصحابييــن الجليليــن أبــا ذر وعبــد الرحمــن بــن عــوف كالهمــا قــد 
ــا يدخــران قوتهمــا وقــوت عيالهمــا مــدة ســنة وكالهمــا اقتنــى المــال  اقتنــى المــال وكان
وثمولــه وهــذا هــو لــب المســألة وجوهرهــا فلــم يكــن ســيدنا أبــو ذر ينكــر حيــازة المــال 
وثمولــه ولــم يكــن ســيدنا عبــد الرحمــن بــن عــوف يكنــز المــال بــل كانــت أموالــه علــى 
كثرتهــا تعمــل فــي التنميــة ســواء فــي التجــارة أو الزراعــة وقــد أنكــر علــى الخليفــة عثمان 
بــن عفــان لمــا بنــى قصــره طمــار والــزدراء وصنــع طعامــاً كثيــراً ودعــا النــاس إليــه فلمــا 
نظــر عبــد الرحمــن بــن عــوف إلــى البنــاء والطعــام قــال يــا ابــن عفــان لقــد صدقنــا عليــك 
مــا كنــا نكــذب عنــك38 فكيــف يكــون عبــد الرحمــن بــن عــوف رأســمالياً بموازيــن العصــر 
الحاضــر وهــو ينكــر علــى خليفــة المســلمين بنــاء قصــر وكيــف يكــون كذلــك وهــو الــذي 
شــوهد يــدور حــول الكعبــة وهــو يقــول )اللهــم قنــي شــح نفســي( وهــو الــذي لــم يدخــر 
قــوت أهلــه أكثــر مــن ســنة وهــو الصحابــي الــذي قــال عنــه الذهبــي أنــه )الغنــي الشــاكر(.

الغضبة كانت موجهة إلى واقع الحال:
أخــرج الذهبــي فــي ســير أعــالم النبــالء39 أن أبــا ذر رضــي هللا عنــه لمــا قــدم الشــام دخــل 
المســجد وصلــى ركعتيــن ثــم قــرأ }ألهاكــم التكاثــر{ فاجتمــع النــاس حولــه وطلبــوا إليــه أن 
يحدثهــم عمــا ســمع مــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فقــال ســمعت حبيبــي رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم يقــول فــي اإلبــل صدقتهــا وفــي البقــر صدقتهــا وفــي البــر صدقتــه 
مــن جمــع دينــاراً أو تبــراً أو فضــة ال يعــده لغريــم وال ينفقــه فــي ســبيل هللا كــوى بــه قلــت 
)يعنــي مالــك بــن أوس ابــن الجدعــان( يــا أبــا ذر أنظــر مــا تخبــر عــن رســول هللا صلــى 
ــال:  ــه فق ــن أي فانتســبت ل ــت اب ــال: مــن أن ــوال فشــت ق ــإن هــذه األم ــه وســلم ف هللا علي
قــد عرفــت نســبك األكبــر أمــا تقــرأ }والذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة وال ينفقونهــا فــي 

ســبيل هللا فبشــرهم بعــذاب أليــم{ ســورة التوبــة آيــة 34.
وروى الطبــري فــي تاريخــه )لمــا ورد ابــن الســوداء الشــام لقــي أبــا ذر فقــال: يــا أبــا ذر 
أال تعجــب إلــى معاويــة يقــول: المــال مــال هللا أال إن كل  شــيئ هلل كأنــه يريــد أن يحتجنــه 

ــة  ــة وإدارة المدين ــن الخطــاب وأصــول السياس ــر ب ــاوي عم ــلمان الطم ــور س ــف الدكت 37  انظــر مؤل
ص409 إلــى ص417.

38  انظر شرح نهج البالغة جـ1 ص196.
39  انظر سير أعالم النبالء له جـ2 ص46، ص47.
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ــال مــا يدعــوك أن تســمي مــال  ــو ذر فق ــاه أب دون المســلمين ويمحــو اســم المســلمين فأت
المســلمين مــال هللا؟ قــال: يرحمــك هللا أبــا ذر ألســنا عبــاد هللا والمــال مالــه والخلــق خلقــه 
واألمــر أمــره قــال فــال تقلــه فإنــي ال أقــول أنــه ليــس هلل ولكنــي ســأقول مــال المســلمين40. 
ــاء واســوا  ــا معشــر األغني ــول: ي ــو ذر بالشــام وجعــل يق ــام أب ــري أيضــاً )ق وروى الطب
ــن يكنــزون الذهــب والفضــة وال ينفقونهــا فــي ســبيل هللا بمــكاد مــن  الفقــراء، بشــر الذي
ــَوى بهــا جباههــم وجنوبهــم وظهورهــم فمــا زال حتــى ولــع الفقــراء بمثــل ذلــك  نــار تُْك
وأوجبــوه علــى األغنيــاء وحتــى شــكا األغنيــاء مــا يلقــون مــن النــاس فكتــب معاويــة إلــى 
عثمــان أن أبــا ذر قــد أعضــل بــي وقــد كان مــن أمــره كيــت وكيــت فكتــب إليــه عثمــان: 
إن الفتنــة قــد أخرجــت خطمهــا وعينهــا فلــم يبــق إال أن تثبــت فــال تنكــئ القــرح وجهــز أبــا 
ذر إلــي وابعــث معــه دليــالً وزوده وارفــق بــه وكفكــف النــاس ونفســك مــا اســتطعت41.

ــان  ــن عثم ــي زم ــب إال ف ــم يغض ــا ذر ل ــا أن أب ــوص وأمثاله ــذه النص ــن ه ــح م وواض
رضــي هللا عنــه وكانــت الغضبــة موجهــة إلــى شــيوع الحــرص علــى األمــوال وحبســها 
عــن مصارفهــا الشــرعية لحمايــة كيــان المســلم واســتخدامها فــي نشــر اإلســالم فــي الوقت 
الــذي بــدأت نــذر االنحــالل تــدب فــي أوصــال دولــة اإلســالم العظمــى بتحويــل المــال إلــى 
خدمــة أهــواء النفــوس دون الخدمــة فــي ســبيل هللا فبــدأ األمويــون وعلــى رأســهم مــروان 
بــن الحكــم فــي جمــع المــال واقتنــاء الضيــاع وبنــاء القصــور فــي الوقــت الــذي يحتــاج 
فيــه امتــداد دولــة اإلســالم إلــى ذلــك المــال وقــد أحــس أبــو ذر بمــا ســوف يؤديــه التــرف 
ــاء الراشــدين  ــث الخلف ــه ثال ــه إي ــذي نب واالنحــراف بالمجتمــع اإلســالمي وهــو األمــر ال
ــذر  ــارات االنحــالل وأن ــن وراء الحجــب أم ــن استشــف م ــه حي ــان نفس ــن عف ــان ب عثم
المســلمين بهــا وحذرهــم مــن مغبــة اســتحباب الدنيــا والتــرف وكثــرة االســتمتاع بالســبايا 
فقــد روى الطبــري خطبتــه التــي قــال فيهــا )أمــا بعــد فإنكــم إنمــا بلغتــم مــا بلغتــم باالقتــداء 
ــداع  ــى االبت ــر إل ــة صائ ــذه األم ــر ه ــإن أم ــم ف ــن أمرك ــا ع ــم الدني ــال تفتننك ــاع ف واالتب
بعــد اجتمــاع ثــالث فيكــم تكامــل النعــم وبلــوغ أوالدكــم مــن الســبايا وقــراءة األعــراب 
واألعاجــم القــرآن فــإن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »الكفــر فــي العجمــة فــإن 

اســتعجم عليهــم أمــر تكلفــوا وابتدعــوا«42.
فالغضبــة إذن هــي كمــا شــخصها ســيدنا علــي كــرم هللا وجهــه فــي الخطــاب الــذي 

40  تاريخ الطبري جـ4 ص283.
41  تاريخ الطبري جـ4 ص283، ص284.

42  تاريخ الطبري جـ4 ص245.

أرســله ألبــي ذر كانــت موجهــةً ضــد االنحــراف والتــرف ولــم تكــن موجهــةً ضــد خليفــة 
ــذه فمــر بهــم أبــو ذر  ــوا الزب المســلمين يــدل علــى ذلــك أن قومــاً مــن أهــل العــراق نزل
فقالــوا يــا أبــا ذر فعــل هــذا الرجــل وفعــل يريــدون عثمــان فهــل أنــت نصــاب لــك رأيــة 
ــوا  ــم وال تزل ــى داءك ــة اإلســالم ال تعرضــوا عل ــا أم ــال ي ــا شــئت فق ــك برجــال م فنكمل
الســلطان فــإن مــن أذل الســلطان فــال توبــة لــه وهللا لــو صلبنــي علــى أطــول خشــبة أو 

جبــل لســمعت وصبــرت ورأيــت أن ذلــك خيــر لــي43.
ولــم ينقــل عــن أبــي ذر أنــه كان ضــد فكــرة التملــك واالقتنــاء فقــد كان يدخــر قــوت ســنة 
مــن عطائــه وكان لــه ثالثــون فرســاً وكان يحــوز المــال فقــد روى يحــى بــن أبــي كثيــر 
)كان ألبــي ذر ثالثــون فرســاً يحمــل عليهــا فــكان يحمــل علــى خمســة عشــر منهــا يغــزو 

عليهــا ويصلــح آلــة بقيتهــا فــإذا رجعــت أخذهــا أصلــح التهــا وحمــل علــى األخــرى44.
وروى الذهبــي أن عطــاء أبــي ذر كان أربعــة آالف فــكان إذا أخــذ عطــاءه دعــا خادمــه 
ــس مــن  ــه لي ــال: أن ــى: وق ــا بق ــم اشــترى فلوســاً بم ــه للســنة فاشــتراه ث ــا يكفي فســأله عم

ــه45. ــه إال وهــو يتلظــى علــى صاحب ــى علي وعــاء ذهــب وال فضــة يول
ــرف واالنحــراف  ــا ضــد الت ــال وإنم ــاة الم ــة ضــد حي ــي ذر موجه ــة أب ــن غضب ــم تك فل
ــد  ــو المحظــور عن ــي ذر ه ــد أب ــال فالمحظــور عن ــازة الم ــي حي عــن القصــد الســوي ف
ــد الرحمــن بــن عــوف وهــو المحظــور فــي اإلســالم نفســه فحبــس المــال مــن غيــر  عب
تنميــة بالوســائل المشــروعية يناقــض الفطــرة التــي ركبهــا هللا تعالــى فــي اإلنســان وهــي 
فطــرة الســعي والكســب فهــو لذلــك غــذاء طبيعــي للشــح الــذي ينــدد بــه اإلســالم ويحــذر 
منــه كمــا أن حبــس المــال عمــا شــرع لــه فيــه تعويــق للزحــف اإلســالمي عــن الهــدف 
الــذي رســمه هللا تعالــى لخيــر أمــة أخرجــت للنــاس فــال عجــب أن يغضــب أبــو ذر لهــذه 
الحــال فلــم يغضــب علــى الصحابــة الذيــن اقتنــوا المــال مــن وجوهــه المشــروعة وأنفقــوه 
فــي مصارفــه الشــرعية وقــد وصــل بهــم الثــراء حــداً كبيــراً فجعلــوا المــال الكثيــر الــذي 

كســبوه نــواالً لهــم وليــس وبــاالً عليهــم.
ويبقــى إلــى أن نشــير إلــى أن غضبــة أبــي ذر ال تدعــو إلــى الســلبة بالنســبة للمــال وإنمــا 
رأى أن عــالج بنــي أميــه يكــون بالزهــد فدعــا إليــه ورأى خليفــة المســلمين أن العــالج 
هــو فــي االعتــدال فــكان االختــالف بينهمــا فــي أســلوب العــالج وليــس فــي جوهــر اقتنــاء 

43  سير أعالم النبالء جـ2 ص51.

44  سير أعالم النبالء جـ2 ص53.

45  سير أعالم النبالء جـ3 ص53.
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ــو  ــة وه ــن الخليف ــد وبي ــو مجته ــا ذر وه ــي أب ــن الصحاب ــالف بي ــا كان االخت ــال ولم الم
مجتهــد أيضــاً فقــد ارتفــع الخــالف بإنفــاذ رأي الخليفــة ومــن هنــا قبــل أبــو ذر االبتعــاد 

عــن المدينــة.
تلــك جولــة ســريعة حــول نظــرة اإلســالم للعمــل والمــال وضعناهــا بيــن يــدي الــكالم عــن 
المزاوجــة بينهمــا كــي يلــم القــارئ باألصــول التــي يقومــان عليهــا حتــى يســهل فهــم هــذه 

المزاوجــة والهــدف منهــا.
المزاوجة بين المال والعمل في اإلسالم:

نتكلــم هنــا عــن التصرفــات العدليــة وهــي تلــك التــي تقــوم علــى العــدل  المحــض فيمــا 
يتصــل بحركــة العمــل حيــن يقصــد بــه المــال.

أنواع العمل الذي يقصد به المال عند ابن القيم:
ــل  ــون العم ــا أن يك ــواع أحده ــة أن ــال ثالث ــه الم ــذي يقصــد ب ــل ال ــم العم ــن القي ــال اب ق

ــة. ــازة الالزم ــذه االج ــاً فه ــليمه معلوم ــى تس ــدوراً عل ــوداً مق مقص
ــد  ــي عق ــة وه ــذه الجعال ــول أو غــرر فه ــه مجه ــل مقصــوداً لكن ــون العم ــي أن يك والثان
ــل المقصــود هــو  ــل ب ــه العم ــا ال يقصــد في ــو م ــث فه ــوع الثال ــالزم والن ــس ب ــز ولي جائ

ــة. ــو المضارب ــال وه الم
فكرة تزاوج المال والعمل:

يتضــح مــن التقســيم الــذي أورده ابــن القيــم للعمــل الــذي يقصــد بــه المــال أن المــال إذا 
تــزاوج مــع العمــل يأخــذ صورتيــن.

األولى:
أن يكــون رب المــال قاصــداً المــال مــن خــالل عمــل العامــل فهنــا رب المــال لــه قصــد 
ــة عمــل محضــة وتتمخــض  ــن الطرفيــن عالق ــة بي فــي هــذا العمــل وذاك الجهــد فالعالق
عــن كســب لــرب المــال مــن خــالل جهــد العامــل فالعــوض هنــا لمــا دفعــه رب المــال هــو 
عمــل العامــل وتتــم هــذه العالقــة فــي صــورة اإلجــارة والجعالــة باعتبــار األخيــرة نوعــاً 
مــن اإلجــارة حيــث يـُـرى أن رب المــال لــه قصــد فــي عمــل العامــل )األجيــر والمجعــول 
لــه( ونمــاء المــال هنــا يكــون لــرب المــال وحــده ويكــون للعامــل أجــره فــي حالــة اإلجــارة 

والجعــل فــي حالــة الجعالــة.
والصورة الثانية:

أن يكــون رب المــال قاصــداً ربــح رأس مالــه ال جهــد العامــل فمقصــوده هــو المــال وليــس 
لــرب المــال قصــد فــي عمــل العامــل والمزاوجــة هنــا مــن حيــث أن رب المــال يقــدم رأس 

المــال والعامــل يقــدم عملــه وجهــده وتتــم هــذه العالقــة فــي صــورة المضاربــة فــإذا عمــل 
العامــل وبــذل جهــده ولــم يربــح رأس المــال شــيئاً لــم يكــن لــرب المــال شــيء بخــالف 
الصــورة األولــى فــإن رب المــال يقصــد الربــح مــن خــالل عمــل العامــل وجهــده ولهــذا 

يســتحق العامــل فــي المقابــل األجــر قبــل أن يجــف عرقــه.

النظام الرأسمالي يناقض فكرة المزاوجة بين المال والعمل:
ــن العمــل والمــال كمــا وضحــه  ــزاوج بي ــه الت ــى علي ــذي انبن ــا إن األصــل المحكــم ال قلن
اإلمــام الباجــي أنــه مــا دام أن المــال يزكــو أي ينمــو بالعمــل فــإن القاعــدة اإلســالمية التــي 
ال ينبغــي بحــال مــن األحــوال الخــروج عليهــا أن هــذا المــال ال يمكــن تأجيــره وإنمــا تتــم 
المعاملــة عليــه ببعــض النمــاء الخــارج منــه فــي صــورة عقــد المضاربــة كمــا وضحتهــا 
وهــذا هــو األمــر الــذي يســتعصي المواءمــة وبينــه وبيــن النظــام الرأســمالي وقبــل أن نبين 
ــة  ــن االقتصادي ــدة مــن الوجهي ــة الفائ ــر نظري ــى تقري ــف وصــل الغــرب المســيحي إل كي
والقانونيــة نشــير فــي إيجــاز إلــى أصــول الدعــوة إلــى حــل الربــا فــي العصــور الحديثــة.

أصول الدعوة إلى حل الربا في العصور الحديثة:
ــم كل  ــى تتحري ــا وإل ــار حاجــات الدني ــد واحتق ــان والزه ــى اإلحس ــة إل ــاء الكنيس ــا آب دع

ــال. ــعي وراء الم س
ــال ينهــى عــن البحــث عــن  ــس أغســطينس )إن الســعي وراء الم ــول القدي ــي هــذا يق وف

ــي هللا(. ــة أال وه ــعادة الحقيقي الس
ــم تــأت  ويقــود القديــس أمبروزيــن )حينمــا دخلــت إلــى الدنيــا ونزلــت مــن بطــن أمــك ل
معــك بشــيء إن مــا تحصــل عليــه زيــادة عــن حاجتــك وتمنــع عنــه غيــرك إنمــا تســتولي 

عليــه عنــوة إنــه خيــر الجوعــان ورداء العريــان(.
ثــم بنــى القديــس تومــا االكوينــى فيمــا بعــد نظريتــه فــي الثمــن العــادل وعــدم بيــع عروض 
التجــارة بأكثــر مــن قيمتهــا الفعليــة ومــا يكفــي لســد حاجــة بائعهــا علــى هــذا األصــل التــي 
ــارة  ــاة فالتج ــع الحي ــن مت ــي م ــالع الكل ــى االنخ ــو إل ــي تدع ــيحية الت ــه المس ــت علي قام
ــدة رأس  ــون فائ ــي أن تك ــرد وبديه ــح المج ــي الرب ــا النهائ ــة إذا كان هدفه ــم خطيئ عنده
ــة كبــرى فهــو  ــل تعتبــر خطيئ ــاً ب ــره محرمــة تحريمــاً بات ــد هــذا القديــس وغي المــال عن
دخــل ال يقابــل عمــالً واتجــار بعنصــر الزمــن واســتغالل لحاجــة الضعــف وكان مذهــب 
الكنيســة الكاثوليكيــة يقــرر علــى الــدوام أن كل كســب مســتمد مــن القــرض نفســه يعتبــر 
ــب  ــذا المذه ــى ه ــع عل ــد أجم ــماوي والكنيســي وق ــي والس ــون الطبيع ــاً يحظــره القان رب
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ــد  ــن وق ــوات ورجــال الدي ــه المجامــع المقدســة والباب كل رؤســاء الكنيســة وصدقــت علي
حرمــوا الربــا الــذي يبغضــه الكمــال.

النظام الرأسمالي يناقض فكرة المزاوجة بين المال والعمل:
ــن العمــل والمــال كمــا وضحــه  ــزاوج بي ــه الت ــى علي ــذي انبن ــا إن األصــل المحكــم ال قلن
اإلمــام الباجــى أنــه مــا دام أن المــال يزكــو أي ينمــو بالعمــل فــإن القاعــدة اإلســالمية التــي 
ال ينبغــي بحــال مــن األحــوال الخــروج عليهــا أن هــذا المــال ال يمكــن تأجيــره وإنمــا تتــم 
المعاملــة عليــه ببعــض النمــاء الخــارج منــه فــي صــورة عقــد المضاربــة كمــا وضحتهــا 
وهــذا هــو األمــر الــذي يســتعصي المواءمــة وبينــه وبيــن النظــام الرأســمالي وقبــل أن نبين 
ــدة مــن الوجهتيــن االقتصاديــة  ــة الفائ كيــف وصــل الغــرب المســيحي إلــى تقريــر نظري
والقانونيــة نشــير فــي إيجــاز إلــى أصــول الدعــوة إلــى حــل الربــا فــي العصــور الحديثــة. 

أصول الدعوة إلى حل الربا في العصور الحديثة:
ــم كل  ــى تتحري ــا وإل ــار حاجــات الدني ــد واحتق ــان والزه ــى اإلحس ــة إل ــاء الكنيس ــا آب دع

ــال. ــعي وراء الم س
ــال ينهــى عــن البحــث عــن  ــس أغســطينس )إن الســعي وراء الم ــول القدي ــي هــذا يق وف

ــي هللا(. ــة أال وه ــعادة الحقيقي الس
ــم تــأت  ويقــود القديــس أمبروزيــن )حينمــا دخلــت إلــى الدنيــا ونزلــت مــن بطــن أمــك ل
معــك بشــيء إن مــا تحصــل عليــه زيــادة عــن حاجتــك وتمنــع عنــه غيــرك إنمــا تســتولي 

عليــه عنــوة إنــه خيــر الجوعــان ورداء العريــان(.
ثــم بنــى القديــس تومــا االكوينــى فيمــا بعــد نظريتــه فــي الثمــن العــادل وعــدم بيــع عروض 
التجــارة بأكثــر مــن قيمتهــا الفعليــة ومــا يكفــي لســد حاجــة بائعهــا علــى هــذا األصــل التــي 
ــارة  ــاة فالتج ــع الحي ــن مت ــي م ــالع الكل ــى االنخ ــو إل ــي تدع ــيحية الت ــه المس ــت علي قام
ــدة رأس  ــون فائ ــي أن تك ــرد وبديه ــح المج ــي الرب ــا النهائ ــة إذا كان هدفه ــم خطيئ عنده
ــة كبــرى فهــو  ــل تعتبــر خطيئ ــاً ب ــره محرمــة تحريمــاً بات ــد هــذا القديــس وغي المــال عن
دخــل ال يقابــل عمــالً واتجــار بعنصــر الزمــن واســتغالل لحاجــة الضعــف وكان مذهــب 
الكنيســة الكاثوليكيــة يقــرر علــى الــدوام أن كل كســب مســتمد مــن القــرض نفســه يعتبــر 
ربــاً يحظــره القانــون الطبيعــي والســماوي والكنيســي وقــد أجمــع علــى هــذا المذهــب كل 
رؤســاء الكنيســة وصدقــت عليــه المجامــع المقدســة والبابــوات ورجــال الديــن وقــد حرموا 
ــؤدي  ــأن ت ــر وأوصــوا ب ــة للغي ــة الواجب ــال المســيحي والمحب ــذي يبغضــه الكم ــا ال الرب

للغيــر الخدمــات المطلوبــة لذاتهــا دون أن تنتظــر جــزاء عــن تلــك الخدمــات أو تطالــب 
بشــيء عــالوة علــى رأس المــال46.

وكان القانــون المدنــي األوروبــي الصــادر ســنة 789 ميالديــة )مرســوم اكســى الشــبيل( 
يحــرم الربــا47.

ــذا  ــى ه ــاً عل ــاً بات ــاً تحريم ــا محرم ــر رب ــال تعتب ــى رأس الم ــادة عل ــا دام أن كل زي وم
النحــو فــإن الســؤال المتبــادر إلــى الذهــن والــذي يطــرح نفســه هــو معرفــة كيــف خــرج 
المســيحيون مــن هــذا التحريــم البــات إلــى مــا نحــن عليــه اآلن مــن صــرح بــراق يأخــذ 
ــي  ــوا ف ــلمين أن يقع ــديد بالمس ــف الش ــراد باألس ــة ي ــة قانوني ــة اقتصادي ــاب لنظري األلب
شــراكها ومــن أجــل هــذا ينبغــي علــى الــدارس المخلــص لدينــه وبنــي جنســه أن يخــوض 
فــي أصــول تلــك – النظريــات الزائفــة ويبيــن أنهــا قامــت ضــد حاجــة المجتمعــات التــي 

نشــأت فيهــا وبخــداع هــو يقــود العالــم اآلن إلــى الدمــار المحقــق.
كيف خرج المسيحيون من هذا التحريم الباب:

قلنــا إن الحصــول علــى أي زيــادة علــى رأس المــال هــي رباً محــرم وفقاً للقانون الكنيســي 
ولكــن إزاء هــذا التحريــم البــات وبتحريــض مــن اليهــود أســاس كل بــالء للبشــرية ابتــدع 
ــون الكنيســى  ــم حــرج القان ــاب ث ــل للخــروج عــن هــذا األصــل الب المســيحيون عــدة حي
نفســه عــن هــذا األصــل بطــرق عــدة ابتدعــت لتبريــر االقــراض بفائــدة وأخيــراً وضــع 
القانــون الكنيســى عــدة اســتثناءات علــى أصــل الحظــر إلــى أن وصــل االقــراض بفائــدة 

إلــى صورتــه الجائــزة المدمــرة بمقتضــى التقنيــات الوضعيــة والنظريــات االقتصاديــة.
حيلتين لجأ إليهما المسيحيون للتخلص من رقابة القانون الكنيسي:

حاولــت القوانيــن التــي وضعتهــا الكنيســة بــكل الطــرق الرادعــة منــع هــذا البــالء بيــد أن 
المســيحيين عملــوا علــى التهــرب مــن القانــون ولجــأوا إلــى عــدة حيــل نذكــر منهــا حيلتيــن 
ألهميتهــا وكيــف أنهمــا الركائــز التــي نقــدم عليهــا النظريــة االقتصاديــة والقانونيــة للفائدة.

الحيلة األولى:
ــه  ــال مال ــب الم ــا صاح ــدم فيه ــة يق ــركة توصي ــل ش ــع العام ــال م ــب الم ــئ صاح ينش
والعامــل عملــه فيشــتركان فــي الربــح والخســارة ثــم يعقــب عقــد الشــركة عقــد تأميــن بيــن 
الشــريكين نفســيهما بموجبــه ينــزل صاحــب المــال عــن جــزء مــن أرباحــه المحتملــة فــي 

ــى 99  ــن األســيوطى ســنة 1965 مــن ص97 إل ــروات اب ــون التجــارة لث ــي وقان 46  الصــراع الطبق
ــا الفاحــش ص5. ــان عــن االقــراض بالرب ورســالة األعي

47  الربا في نظر القانون اإلسالمي ص6.
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مقابــل أن يؤمنــه العامــل مــن الخســارة وبفضــل عقــد التأميــن هــذا يصبــح صاحــب المــال 
ذا حــق فــي ربــح محتمــل وال يشــارك فــي الخســارة التــي أمــن نفســه منهــا ثــم يتلــو عقــد 
التأميــن عقــد ثالــث هــو عقــد بيــع بموجبــه يبيــع صاحــب المــال للعامــل ربحــه المحتمل في 
مقابــل مبلــغ محقــق مــن المــال يكــون هــو الفائــدة فــإذا كان صاحــب المــال بموجــب عقــد 
الشــركة يســاهم فــي الربــح والخســارة ويقــدر ربحــه المحتمــل بمقــدار %30 فهــو ينــزل 
فــي عقــد التأميــن عــن %10 ليأمــن الخســارة فيكــون ربحــه المحتمــل دون مشــاركة فــي 
الخســارة هــو %20 ثــم ينــزل فــي عقــد البيــع عــن %10 لينقلــب ربحــه المحتمــل وهــو 

%20 إلــى %10 ربحــاً مضمونــاً وهــذه هــي الفائــدة لــرأس المــال.
الحيلة الثانية:

ــا  ــلعة قيمته ــر س ــن آخ ــل م ــع رج ــا أن يبي ــرة وصورته ــد المخاط ــى بعق ــا يُدع ــي م ه
أربعمائــة بخمســمائة مؤجلــة إلــى ســنتين ثــم يبيــع المشــتري – وقــد أصبــح مالــكاً للســلعة 
التــي اشــتراها – الســلعة نفســها إلــى البائــع نقــداً بقيمتهــا أي بأربعمائــة فينتهــي أمرهــا 
إلــى أن المشــتري قــد حصــل مــن البائــع علــى أربعمائــة يؤديهــا خمســمائة بعــد ســنتين 
وهــذا هــو الربــا بعينــه مســتتراً تحــت صفقتيــن متتابعتيــن مــن البيــع ويتصــل بذلــك بيــع 
الوفــاء فإنــه يخفــى رهنــاً يتضمــن قرضــاً بربــا فاحــش فــإذا أعــاد البائــع لــه الثمــن واســترد 
الــدار كان المشــتري )المقــرض( قــد اســتولى علــى الفائــدة مــن الربــح وإن لــم يعــد لــه 
الثمــن فقــد اســتولى علــى الفائــدة مــن الربــع وعلــى الــدار نفســها بمبلــغ أقــل مــن قيمتهــا48.

هــذا وقــد احتــال االشــراف علــى خطــر االشــتغال بالتجــارة بالعمليــة المعروفــة بالقــرض 
ــل  ــه قرضــاً لتموي ــون ل ــفن يقدم ــة الس ــد ربابن ــى أح ــم إل ــليم ماله ــوا بتس ــري فاكتف البح
الرحلــة حتــى إذا مــا عــادت الســفينة ســالمة تقاضــى المرابــي عــن قرضــه فوائــد الربوبــة 
ــي  ــا هلكــت الســفينة ف ــاع رأســماله إذا م ــي مــن ضي ــه المراب ــا يتعــرض ل ــر م ــي نظي ف

ــة49. الرحل
القانون الكنيسى نفسه لجأ إلى عدة طرق لتبرير الربا:

ــون الكنيســى نفســه تحــت ضغــط أهــواء  ــل إن القان ــد هــذا الحــد ب ــم يقــف األمــر عن ول
ــدة فــي بعــض حــاالت  النفــوس واليهــود لجــأ إلــى عــدة طــرق لتبريــر االقتــراض بالفائ

منهــا.

48  انظــر رســالة االعينــاد علــى االقــراض بالربــا الفاحــش ص6 ومــا يعادلهــا والقانــون واألخــالق جـ2 
ص18 والصــراع الطبقــي وقانــون البحار ص102.

49  الصراع الطبقي وقانون البحار ص100 وما بعدها.

1- إذا ثبــت أن المديــن انتفــع مــن البائــع الــذي أقرضــه فــي عمليــات تجاريــة والســيما 
فــي تجــارة بحريــة.

2- إذا نقــل الدائــن ملكيــة المــال إلــى المديــن مشــترطاً عليــه ترتيــب إيــراد لصالحــه مــدى 
الحيــاة وقــد رأى فقهــاء الكنيســة جــواز النــص علــى دفــع األقســاط وتحصيلهــا.

3- إذا نــص علــى شــرط جزائــي. يقصــد منــه إلــزام المديــن بدفــع مبلــغ معيــن فــي حالــة 
عــدم ســداده الديــن عنــد اســتحقاقه50.

ــراض  ــر االق ــه لتبري ــى نفس ــون الكنيس ــا القان ــأ إليه ــي لج ــرق الت ــض الط ــي بع ــك ه تل
ــدة. بالفائ

والــذي يجــب مالحظتــه أن الطريقــة األولــى التــي لجــأ إليهــا القانــون الكنيســى للخــروج 
عــن أصــل التحريــم هــي أصــل حجــة القائليــن بالتفرقــة بين القــرض لالســتهالك والقرض 
لالســتغالل ففــي منطــق فقهــاء الكنيســة أنــه مــا دام ثبــت أن المديــن قــد انتفــع مــن البائــع 
الــذي أقرضــه فــي عمليــات تجاريــة أو مــا شــابهها فــإن ذلــك يبــرر أن يكــون الفــرض 
ــن  ــق الباحثي ــو منط ــه ه ــق نفس ــو المنط ــذا ه ــم وه ــى أصــل التحري ــاً عل ــدة خروج بفائ
ــة هــي أصــل تقنيــن  ــة الثاني ــة المتقدمــة كمــا أن الطريق ــون بالتفرق المحدثيــن الذيــن يقول
النصــوص الخاصــة بمرتــب مــدى الحيــاة التــي قننتهــا القوانيــن الحديثــة والطريقــة الثالثــة 

هــي أصــل تقنيــن الشــرط الجزائــي فــي القوانيــن الوضعيــة.
وهكــذا يــرى أن فقهــاء الكنيســة المســيحية قــد وضعــوا بأهــواء نفوســهم – وليــس عــن 
حاجــة أو ضــرورة – وســائل الخــروج عــن أصــل الخطــر ولــم يكتفــوا بذلــك بــل قننــوا 

اســتثناءات علــى قاعــدة الخطــر نوردهــا فيمــا يلــي:-
ــد  ــرض وق ــه بســبب الق ــرض أن يتقاضــى تعويضــاً عــن خســارة إصابت 1- يجــوز للمق
أجيــز لجميعــات القــرض الحســن أن تتقاضــى فوائــد يســيرة علــى المــال الــذي تقرضــه 

تعويضــاً عمــا تتجشــمه مــن المصروفــات فــي دفــع أجــور العمــال وإدارة العمــل.
ــه مــن ربــح بســبب  2- يجــوز للمقــرض أن يتقاضــى مــن المقتــرض تعويضــاً عمــا فات
القــرض بشــرط أن يتفــق المقــرض مــع المقتــرض علــى ذلــك مقدمــاً وال يجــاوز التعويض 
مقــدار صافــي الربــح الــذي كان المقــرض يجنيــه لــو اســتبقى مالــه بعــد خصــم مــا كان 

يتكبــده مــن المصروفــات للحصــول علــى هــذا الربــح.
ــاع  ــن خطــر الضي 3- يجــوز للمقــرض أن يتقاضــى مــن المقتــرض ربحــاً يســيراً لتأمي
الــذي يتعــرض لــه المــال الــذي أقرضــه وهــذا االســتثناء وقــع فــي آخــر القــرن الرابــع 

50  رسالة االعتباد على االقراض بالربا الفاحش ص6 واالقتصاد السياسي جـ2 ص42.
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ــى للكنيســة. ــم األول ــه للتعالي ــه ومخالفت ــالدي نظــراً لخطورت عشــر المي
4- يجــوز للمقــرض أن يتفــق مــع المقتــرض علــى شــرط جزائــي يلتــزم األخيــر بموجبــه 

إذا لــم يقــم بالســداد ي الميعــاد بــأن يــدع مبلغــاً إضافيــاً جــزاء تأخــره عــن الوفــاء.
وقــد تــردد رجــال الكنيســة فــي إباحــة هــذا الشــرط ثــم انتهــوا إلــى التمييــز بيــن شــرط 
جزائــي مبالــغ فيــه وهــو ال يجــوز ألنــه يخفــى ربــاً فاحشــاً مســتتراً وشــرط تهديــدي ال 
يجــاوز الربــح اليســير الــذي كانــت الكنيســة تســمح بــه فــي بعــض الحــاالت ويعتبرونــه 
صحيحــاً إذا لــم يكــن الغــرض منــه غيــر حــث المقتــرض علــى الوفــاء بدينــه فــي الميعــاد.
5- يجــوز للمقــرض أن يتقاضــى مــن المقتــرض فائــدة حقيقيــة عــن رأس المــال إذا كانــت 
القوانيــن المدنيــة أو العــادات تجيــز ذلــك فتكــون الفائــدة مــن وجهــة نظرهــم مســتندة علــى 

ســند مــن قانــون الكنيســة.
وقــد رؤى فــي هــذا االســتثناء أن القوانيــن والعــادات التــي أجــازت الفائــدة قــدرت 
ــي  ــدة ف ــه تقاضــي هــذه الفائ ــرأت أن المقــرض يحــق ل ــة الســائدة ف الظــروف االقتصادي
ــدة  ــه بشــرط أن تكــون فائ ــذي فات ــح ال ــرض والرب ــه مــن الق ــي لحقت ــر الخســارة الت نظي

ــا. ــة فيه ــة ال مبالغ معتدل
إال أن دعــاة الفســاد واإلفســاد ســاروا شــوطاً أبعــد فأجــازوا الفائــدة معتدلــة أم غيــر معتدلــة 
وقالــوا بــأن مــن يتقاضــى فائــدة غيــر معتدلــة ال حــق لــه فيهــا يجــب عليــه ديانــة ال قضــاء 

أن يردهــا وإال ارتكــب خطيئــة51.
والناظــر لهــذه االســتثناءات يجــد أن الخــروج مــن أصــل الخطــر يبــدأ بإباحــة تعويــض 
المقــرض عــن الخســارة التــي تصيبــه بســبب القــرض فالتعويــض وفقــاً لهــذا االســتثناء 
ــض  ــي لتعوي ــح بمقتضــى االســتثناء الثان ــم أبي ــرض ث ــض خســارة المق ــو لتعوي األول ه
ــاً  ــك مقدم ــى ذل ــاق عل ــع وجــوب االتف ــرض م ــح بســبب الق ــن رب ــرض م ــات المق ــا ف م
وبمقتضــى االســتثناء األخيــر أجيــز للمقــرض أن يتقاضــى مــن المتقــرض فائــدة حقيقيــة 
علــى رأس المــال دون مــا حاجــة إلــى البحــث عــن تعويــض الخســارة أو الربــح بشــرط 

إجــازة القوانيــن والعــادات لذلــك.
وهكــذا خــرج عقــد القــرض عنــد فقهــاء الكنيســة المســيحية عــن طبيعتــه التبرعيــة 
ــا  ــاح لهمــا أن يتفق ــن إذ يب ــاق الطرفي ــرع كأصــل ومعاوضــة باتف ــد تب ــى عق المحضــة إل
علــى فائــدة للقــرض شــريطة أن تقرهــا القوانيــن والعــادات التجاريــة تلــك العــادات التــي 
ــارة  ــى تج ــوا عل ــث أقبل ــا حي ــيحيين بالرب ــن المس ــود واللمبادري ــل اليه ــن تعام ــدت م تول

51  القانون واألخالق جـ ص 167 وما يعادلها.

النقــود وعمليــات البنــوك رغــم االطهــاد الــذي تعرضــوا لــه حيــث كانــت تصــادر أموالهــم 
ــا52. مــن جــراء التعامــل بالرب

ــى  ــي ترتكــز عل ــة الت ــات الفضلي ــي اإلســالم هــو مــن التصرف ــد القــرض ف وإذا كان عق
أســاس التكافــل االجتماعــي فقــد وقــف هــذا العقــد عنــد طبيعــة التبرعيــه المحضــة حيــث 
نــص الفقهــاء علــى اعتبــاره مــن عقــود القربــة وال تنفــك عنــه هــذه الطبيعــة وبالتالــي ال 

تختلــط التصرفــات فــي الشــريعة اإلســالمية وال تتداخــل.
فتكــون التصرفــات العديلــة والتــي عبــر عنهــا اإلمــام مالــك بالمعاوضــات الصرفــة لهــا 
قواعدهــا وأحكامهــا الخاصــة التــي يســتحيل الخلــط بينهــا وبيــن قواعــد وأحــكام التصرفات 
الفضليــة القائمــة علــى البــر واإلحســان ومــن هنــا قامــت فكــرة تــزاوج العمــل والمــال على 
ــة  ــي منطــق الشــريعة اإلســالمية أن تســتأجر المنفع أســس وقواعــد محــددة واســتحال ف
المقصــودة مــن المــال وإنمــا يكــون نمــاء المــال حيــن يتــزاوج بيــن العمــل والعامــل عليــه 
ــي ظــل  ــا أســلفنا أمســا ف ــة كم ــد المضارب ــي صــورة عق ــه ف ــاء الخــارج من ببعــض النم
النظــام الرأســمالي الوضعــي فقــد اندثــر التعامــل عندهــم بهــذا العقــد الــذي كان متعارفــاً 
عليــه عنــد الغــرب المســيحي فــي القــرون الوســطى باعتبــاره الصــورة الفطريــة الســليمة 
قبــل أن يتغلغــل التعامــل الربــوي حيــث خــرج المســيحيون مــن التحريــم البــات إلــى القــول 
بحــل الربــا ثــم قامــت النظريــات الفقهيــة لتبريــر الربــا تحــت ســلطان الكنيســة والتــي تلتقي 
فــي األغلــب األعــم منهــا مــع نظريــة الفائــدة فــي العصــر الحديــث بمــا قامــت عليــه مــن 
أســس فقهيــة وقانونيــة وتبريــرات لتقاضــي فائــدة رأس المــال بنوعيهــا البســيط والمركــب 
وقــد صــاغ رجــال القانــون تلــك النظريــات ووضعوهــا فــي نصــوص قانونيــة وضعيــة 
اســتوردتها لأســف الشــديد غالبيــة النظــم الوضعيــة فــي البــالد اإلســالمية وأقامــوا عليهــا 
ــى  ــوي إل ــن بســلطان التعامــل الرب ــدة متأثري ــة الفائ ــا نظري ــوا عليه ــة أطلق صــرح نظري
ــا ويريــدون تحديــد منطقتــه وتقســيمة بيــن بســيط  ــان الرب حــد أنهــم وهــم يســلمون بطغي
ومركــب ومنــع تقاضــي فوائــد علــى متجمــد الفوائــد إذ بهــم يتناقضــون فينصــون علــى 
منــع تقاضــي فوائــد علــى متجمــد الفوائــد )مثــال ذلــك المــادة 232 مــن التقنيــن المدنــي 
ــي جعلوهــا أصــالً أال تخــل بالقواعــد  ــق هــذه القاعــدة الت المصــري( ويشــترطون لتطبي
ــد  ــي يجــب تحدي ــي نظرهــم هــي الت ــة وحدهــا ف ــة فالمعامــالت المدني ــادات التجاري والع
منطقــة الربــا فيهــا أمــا المعامــالت التجاريــة وهــي أصــل تعامــل النــاس فــال بــأس مــن 

52  القانون التجاري المصري ص38 وما يعدلها.
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تقاضــي فوائــد علــى متجمــد الفوائــد53.
وقــد عبــرت عــن ذلــك محكمة النقــض المصرية حيــن قالت )المقصــود بالعــادات التجارية 
التــي تعنيهــا الفقــرة األخيــرة مــن المــادة 232 مدنــي هــي مــا اعتــاده المتعاملــون ودرجــوا 
علــى اتباعــه بحكــم مــا اســتقر مــن ســنن وأوضــاع التعامــل فيكفــي فــي العــادة التجاريــة 
أن تكــون معبــرة عــن ســنة مســتقرة وال يشــترط أن تكــون هــذه الســنة مخالفــةً ألحــكام 
ــد  ــد ق ــة التــي اعترفــت بنظــام الفوائ ــة الحديث ــات الوضعي القانــون )2( والواقــع إن التقني
وقعــت فــي تناقــض واضــح فهــي مــع تســليمها بــأن إباحــة المعامــالت الربويــة قــد أوقعــت 
النــاس فــي كثيــٍر مــن الرزايــا – كمــا عبــر عــن ذلــك المرحــوم الدكتــور الســنهوري – 
ــم تخــرج منهــا معامــالت أجــدر أن تكــون فــي موضــع الخطــر  ــود ث راحــت تضــع القي
ألنهــا هــي التــي يجــري فيهــا التعامــل الربــوي ثــم كان النــزول والصعــود بســعر الفائــدة 
ــه مــن وقــوع  اتفاقيــة كانــت أو قانونيــة ولعــل أقطــع دليــل علــى صــدق هــذا الــذي نقول
القوانيــن الوضعيــة فــي التناقــض هــو ذلــك االصطــالح المبتــدع الــذي اســتعملته القوانيــن 
ــكام  ــي وأح ــون الوضع ــال القان ــان رج ــي لس ــح ف ــد وأصب ــرت الفوائ ــي أق ــة الت الوضعي
المحاكــم وهــو اصطــالح الربــا الفاحــش فكيــف تكــون المعاملــة ربويــة بالنظــر إلــى زيــادة 
الفائــدة وال تكــون كذلــك بالنظــر إلــى قلتهــا ووصــف الربــا الصــق بهــا ومــا كان خبيثــاً 
ــه والقضــاء  ــا الفق ــن خلفه ــة وم ــات الوضعي ــت التقنين ــا كان ــر وم ــل أم كث ــث ق ــو خبي فه
تســتطيع أن تجــد اصطالحــاً غيــر هــذا االصطــالح ذلــك أن نظريــة الفائــدة قــد ابتدعهــا 
ــي بصمــات هــذه  ــار هــذا المــروق ف ــت آث ــع فبقي ــى أصــل الخطــر والمن الخارجــون عل

التقنينــات.
والواقــع أننــا ونحــن نجــري مقارنــةً بيــن مزاوجــة العمــل والمــال فــي الشــريعة اإلســالمية 
وبيــن النظــام الرأســمالي المســئول عــن تــردي العالــم وضياعــة فــي وقتنــا الراهــن بمــا ال 
حاجــة معــه إى جــدل فقــد أصبــح ذلــك معلومــاً بالضــرورة عنــد الخاصــة والعامــة ننبــه 
ــي  ــك الدعــوة الت ــة لتل ــام دعــوة مماثل ــى حضــارة اإلســالم هــو قي أن الخطــر الداهــم عل
أفلــح المســيحيون ومــن خلفهــم اليهــود فــي جعلهــا حقيقــة قانونيــة واقتصاديــة مســلمة أال 
وهــي محاولــة تطويــع أصــول اإلســالم ومنهــا نظرتــه إلــى المزاوجــة بيــن العمــل والمــال 
ورفضــه البــات للتعامــل الربــوي بشــتى صــوره وأشــكاله وحيلــه وحبائلــه فيقــع المســلمون 
فيمــا وقــع فيــه المســيحيون ويــا ليــت المســلمين يتنبهــون إلــى كتابــات المســلمين األوائــل 

53  نقــض مدنــي مصــري طبعــة رقــم 255 لســنة 27 مــن جلســة 6/27 ســنة 1963 ص946 
ــدد 2. ــنة 14 ع ــض الس ــكام النق ــة أح مجموع

ــط  ــال واحــد منهــم ق ــا ق ــي م ــر مؤلفاتهــم والت ــا أكث ــة وم ــى آرائهــم الفقهي واالطــالع عل
بــأن الديــن الــذي يجــر نفعــاً ماليــاً فــي نظيــر األجــل جائــز بــل إنهــم وضعــوا حــدود عقــد 
القــرض ووضعــوا حــدود ربــا النســبة وضوابطــه بــل وأكثــر مــن ذلــك فإنهــم قــد فنــدوا 
جملــة الحجــج االقتصاديــة والقانونيــة التــي يتغنــى بهــا رجــال االقتصــاد والقانــون ومــن 
ســار فــي فلكهــم قديمــاً وحديثــاً ومــن أراد أن يثلــج صــدره ويتبيــن الغــث مــن الســمين فــي 
دحــض هــذه الحجــج فليرجــع إلــى مــا قالــه اإلمــام الفخــر الــرازي فــي المســألة الرابعــة 

مــن مســائل الربــا حيــث يتكلــم عــن الوجــوه التــي ذكــرت وســبب تحريــم الربــا54.
التعامل بالفائدة ليس مصلحة وال حاجة:

قلنــا إن نظريــة الفائــدة ســواء فــي صورتهــا االقتصاديــة التــي شــيدها رجــال االقتصــاد 
أو فــي صورتهــا القانونيــة التــي أقامهــا رجــال القانــون ال تعــدو أن تكــون تقنينــاً للحيــل 
ــات  ــم الب ــن التحري ــص م ــيحية للتخل ــة المس ــاء الكنيس ــا فقه ــي ابتدعه ــتثناءات الت واالس
لتقاضــي أيــة فائــدة علــى رأس المــال وكان ذلــك نتيجــة وقوعهــم فــي حبائــل اليهــود ولنــا 
أن نتســاءل هنــا هــل توجــد مصلحــة أو حاجــة للمســلمين يجيــز التعامــل بالفائــدة ولــو أثناء 
فتــرة انتقاليــة ريثمــا توضــع األحــكام اإلســالمية فــي المعامــالت وغيرهــا موضــع التنفيــذ 
ورداً علــى هــذا التســاؤول نقــول إن مــا يذهــب إليــه البعــض مــن إجــازة التعامــل بالفائــدة 
البســيطة يحســبان ذلــك حاجــة للمســلمين تنــزل منــزل الضــرورة متذرعين ببعــض النقول 
التــي أوردهــا الفقهــاء الذيــن نــور هللا قلوبهــم. هــذا الــذي ذهــب إليــه البعــض ال ســند لــه 
مــن تلــك النقــول أو كتــاب هللا وســنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم والقواعــد الفقهيــة 
ــي نظــر  ــرة ف ــان شــروط المصلحــة المعتب ــا لبي ــكام إليه ــي يجــب االحت ــة الت الموضوعي
الشــارع ومــن أهــم ضوابــط المصلحــة كشــرط للعمــل بهــا أن تكــون مصلحــة حقيقيــة ال 

وهميــة وأال تكــون هــذه المصلحــة ملغــاة بحكــم النــص الــوارد علــى موضوعهــا.
ــى تعبيــر ضــرورة أو حاجــة أو لمــس الحاجــة  والفقهــاء رحمهــم هللا حينمــا يشــيرون إل
أو لموضــع الرفــق بالنــاس وانــه يفتــي بــه للحاجــة وانــه للضــرورة الداعيــة إلــى ذلــك أو 
ــاج إليهــا  ــاس أو لالحتي ــه أو لتعامــل الن ــراز من ــه الحاجــة وال يمكــن االحت مــا تدعــو إلي
إذ إن الحاجــة تنــزل منــزل الضــرورة علــى مــا نــراه منبثــاً فــي كتبهــم ويــب الحــذر عنــد 
ــاس  ــا ق ــي عندم ــم الحنف ــن مخي ــالً اب ــرات واالســتدالل بهــا فمث ــى هــذه التعبي اإلشــارة إل
الحاجــة علــى الضــرورة علــل ذلــك بــأن االجــارة جائــزة علــى خــالف القيــاس لمــا فيهــا 

54  التفســير الكبيــر لإلمــام الفخــر الــرازي جـــ7 ص93 ومــا بعــده وانظــر أصــول مذهــب أهــل المدينــة 
البــن تيميــة ص54.
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ــإذا كان صاحــب الشــرع هــو  ــا مــن صاحــب الشــرع ف مــن عــرر واجــارة االجــارة هن
الــذي منــع التعامــل بالفائــدة فــال يمكــن االحتجــاج بقــول ابــن نجيــم ثــم إن الضــرورة كمــا 
يقــول اإلمــام الراحــل فضيلــة الشــيخ محــم أبــو زهــرة فــي اعمــال اآلحــاد أن النظــام كلــه 
يحتــاج إلــى الربــا كحاجــة الجائــع الــذي يكــون فــي مخمصــة إلــى أكل الميتــة )واإلســالم 
والمســلمون – بــل العالــم كلــه فــي وقتنــا الحاضــر فــي ضــرورة إللغــاء نظــام الفائــدة فقــد 
جــاء اإلســالم والنــاس يقولــون إن البيــع مثــل الربــا ثــم تحــدى اإلســالم هــؤالء المربيــن 
ــرث هللا  ــى ي ــاً حت ــدي قائم ــذا التح ــزال ه ــا{ وال ي ــرم الرب ــع وح ــل هللا البي ــه }وأح بقول
األرض ومــن عليهــا وفضــالً عمــا ســبق ذكــره فــإن الحاجــة التــي يعنيهــا الفقهــاء هــي 
ــك  ــى تل ــن عل ــم كان مــن المتعي ــق أحــكام اإلســالم ومــن ث ــي ظــل تطبي حاجــة نشــأت ف
األحــكام أن ترفــع الحــرج عــن النــاس مثــال ذلــك مــا تكلــم عنــه الفقهــاء فــي الغــرر القليــل 
ــه ال  ــاس أو ألن ــد اجــازه جمهــور الفقهــاء لحاجــة الن ــة فق ــود المعاوضــات المالي فــي عق
يمكــن االحتــراز فيــه علــى مــا هــو مفصــل فــي كتــب الفقــه – ومتــى لــم يثبــت أن التعامــل 
بالفائــدة هــو حاجــة مــن حاجــات النــاس نشــأت فــي ظــل مجتمــع إســالمي. فــإن الــكالم 
عــن أحــكام الحاجــة والضــرورة بالمعيــار اإلســالمي يكــون مصــادرةً علــى المطلــوب55.
وهكــذا يتضــح ممــا تقــدم أن النظــام الرأســمالي يناقــض فكــرة المزاوجــة الفطريــة بيــن 
ــه  ــيوعي – ومن ــام الش ــف النظ ــى موق ــة إل ــي عجال ــي ف ــا يل ــير فيم ــل ونش ــال والعم الم
االشــتراكي بكافــة صــوره – مــن هــذه الفكــرة ونكتفــي بالــكالم عــن الفــوارق اإلجمالــي 
بيــن حركــة العمــل حيــن يقصــد بــه المــال فــي اإلســالم وبيــن نظريــة قأبــض القمــة عنــد 

ماركــس.
موقف النظام الشيوعي من فكرة التزاوج بين المال والعمل في اإلسالم:

العمل هو القوة التي تخلق القيمة في االقتصاد في نظر ماركس:
يعتبــر ماركــس العمــل القــوة الكبــرى التــي تخلــق القيمــة فــي االقتصــاد، ويقــول فــي هــذا 
الشــأن )أن أحــد األســس فــي االقتصــاد الحديــث هــو إدراك قيمــة قــوة العمــل كشــيء ثابــت 

أو كاتســاع محــدد(56.
وعلى أساس هذا الفرض راح يستخلص فروضاً أربعةً أخرى وهي:-

1- باطــراد اســتخدام الميكنــة فــي النظــام الصناعــي فــإن الرجــل الــذي يعمــل يســتطيع فــي 

55  انظــر بحــوث الربــا لفضيلــة الشــيخ المرحــوم محمــد أبــو زهــرة دار البحــوث العلميــة ســنة 1170 
ص61، ص82 وانظــر رســالة الدكتــوراه لصاحــب هــذا المقــال المقدمــة لكليــة الشــريعة والقانــون جامعــة 

األزهــر الشــريف ص363 ومــا بعدهــا، ص649 ومــا بعدهــا والمراجــع العديــدة المشــار إليهــا فيهــا.
56  مصادر االشتراكية العلمية ص116 وما بعدها.

أيــة فتــرة معلومــة أن يخلــق قيمــة أكثــر ممــا هــو ضــروري لإلبقــاء علــى حياتــه وحيــاة 
مــن يعولهــم.

2- وفــي ظــل األحــوال العاديــة مــن الرأســمالية والتــي حولــت العمــل إلــى ســلعة تشــترى 
وتبــاع ال يمكــن للرجــل الــذي يعمــل أن يأمــل فــي أن يطلــب مــن رب العمــل أكثــر مــن 
أجــر الكفــاف، فالعمــل هــو التكلفــة الوحيــدة المتغيــرة حقيقــةً فــي كل مــا ينفــق رب العمــل، 
ولهــذا ففــي وســط الصــراع مــن أجــل البقــاء يتعــرض لضغــط دائــم يحملــه علــى خفــض 

هــذه التكلفــة.
3- وبهــذا وبــدون أمــل يقــع العامــل فــي شــباك نظــام يشــغل فيــه جــزءاً صغيــراً مــن اليــوم 

لنفســه وجــزءاً كبيــراً لــرب العمل57.
4- هــذا الجــزء الثانــي الــذي يســتخلص مــن العامــل بــدون تعويــض وعلــى غيــر معرفــة 

أو رضــا منــه يتحــول عــن طريــق بيــع الســلعة إلــى ربــح لــرب العمــل58.
الحلول التي خلص إليها ماركس:

وخلــص ماركــس إلــى حلــول حاصلهــا القضــاء علــى النظــام الرأســمالي باعتبــاره نظامــاً 
تفرغــت عنــه مشــكلة القيمــة الفائضــة بمــا تحملــه مــن أخطــار علــى الفئــة العاملــة.

وأخذ لذلك وسيلتين رئيسيتين:-
األولى:

إلغاء الملكية الخاصة ومما يترتب على ذلك من آثار59.
الثانية:

اتحــاد جميــع نقابــات العمــال فــي العالــم اســتعداداً للثــورة ضــد األنظمــة القائمــة لالســتيالء 
ــك  ــا مل ــاج كله ــائل اإلنت ــر أن وس ــذي يعتب ــيوعي ال ــج الش ــذ البرنام ــم لتنفي ــى الحك عل

ــة60. للدول
ورد البيــان الشــيوعي علــى المعترضيــن علــى إلغــاء الملكيــة الفرديــة بحجــة أنهــا تــؤدي 
إلــى توقــف األنشــطة وانتشــار كســل يعــم العالــم بأســره بقولــه )ولــو كان ذلــك كذلــك لــكان 
المجتمــع البورجــوازي ســقط منــذ أمــد طويــل فــي بــؤرة الكســل والخمــول مــا دام الذيــن 

يشــتغلون فــي هــذا المجتمــع ال يمتلكــون والذيــن يمتلكــون ال يشــتغلون(61.

57  الفكر االقتصادي الحديث ص14.
58  خرافة الماركسية ص141.

59  البيان الشيوعي ص66.
60  البيان الشيوعي ص96، إصالح اجتماعي أم ثورة ص27.

61  البيان الشيوعي ص67.
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ماركس لم يحل مشكلة فائض القيمة:-
ــة إال  ــم يحــل مشــكلة فائــض القيم ــدم أن ماركــس ل ــذي نالحظــة مــن العــرض المتق وال
بإلغــاء نظــام التملــك بأكملــه ولــم يقــدم لنــا حــالً موضوعيــاً عــادالً فليــس معنــى الخطــأ 
ــه  ــز وفي ــق متحي ــذا منط ــة فه ــل البت ــة للعم ــدم صالحي ــو ع ــك ه ــام التمل ــي لنظ التطبيق

ــة. ــوفة واضح ــة مكش مغالط
ونالحــظ أنــه نظــر إلــى عيــوب جســمية وجــدت فــي عصــر مــن العصــور وفــي بيئــة مــن 
البيئــات فحســب هــذا الخطــأ علــى جميــع األنظمــة المعروفــة فــي عصــره وجميــع البيئــات 
فــي العالــم فــي الوقــت الــذي لــم يحــاول فيــه أن يــدرس نظــام اإلســالم مــن الوجهــة الماليــة 
علــى األقــل – بــل لجــأ إلــى مهاجمــة الديــن كلــه ولــم يحــاول أن يجــد فيــه حــالً لمــا رآه 
مــن مشــكالت وقــد أفضنــا القــول فــي هــذا الموضــوع عنــد الــكالم بــن بيــان الفــوارق بيــن 

اإلســالم وغيــره مــن النظــم الوضعيــة بوجــه عــام.
بقاء مشكلة فائض القيمة دون حل:

وهكــذا بقيــت مشــكلة فائــض القيمــة بــدون حــل فقــد تحولــت ملكيــة المــال مــن األيــدي 
الخاصــة أو البنــك إلــى يــد واحــدة، يــد الدولــة، ومــن البنــك إلــى الخزينــة دون أن يحصــل 
العامــل علــى فائــض قيمــة عملــه وهــو أمــر يســلم بــه الماركســيون أنســهم وفــي هــذا يقــول 
)ماكاردفــا( ومــع ذلــك العمــال فــي المجتمــع االشــتراكي ال ينالــون كل حصيلــة أعمالهــم، 
ــتثماره  ــن اس ــال يمك ــي م ــض ف ــاك فائ ــق هن ــم يب ــا ينتجــه ل ــكل م ــر ب ــرد إن ظف ألن الف
ــاء  ــم النشــئ، وبن ــد الطــرق، وتعلي ــاء المصنــع وتعبي ــاج، وبن ــادة اإلنت فــي التطويــر وزي
ــة  ــر الثقاف ــة ونش ــيخوخة والطفول ــة الش ــإلدارة، ورعاي ــزة ل ــاء أجه ــفيات، وإنش المستش

وتشــييد مــدارس ومعاهــد للتعليــم العالــي62.
وال ينكــر أحــد أن الــدول الرأســمالية أكثــر تقدمــاً فــي المياديــن التــي أشــار إليهــا الكاتــب 
ولــم يمنــع حصــول رأس المــال علــى الربــح الوفيــر مــن قيــام حكومــات الــدول الرأســمالية 
بتلــك – الخدمــات بــل أن المشــاهد ارتفــاع مســتوى معيشــة العمــال فــي البــالد الرأســمالية 

عنهــا فــي البــالد التــي طبقــت  الماركســية.
وإذا كان ماركــس قــد دلــل علــى قيــام مشــكلة فائــض القيمــة فــي المجتمعــات الرأســمالية 
ــي فــي اإلســالم ال  ــه فــي ظــل النظــام المال ــك المشــكلة فإن ــي بحــل ســليم لتل دون أن يأت
تقــوم مشــكلة فائــض قيمــة العمــل وقبــل أن أتكلــم عــن هــاذ الموضــوع أورد مــا ذكــره 

ابــن خلــدون بشــأن قيــم األعمــال. 
62  التطور االقتصادي للمجتمع االشتراكي ص59.

2- ابن خلدون وقيم األعمال
رأي ابن خلدون في قيم األعمال:

تكلــم ابــن خلــدون فــي الفصــل األول مــن الكتــاب األول مــن الفصــل الخامــس مــن مقدمتــه 
عــن حقيقــة الــرزق والكســب وقــال إن الكســب هــو قيمــة األعمــال البشــرية وبعــد أن بيــن 
حاجــة اإلنســان إلــى مــا يقوتــه ويمونــه وان هللا ســبحانه وتعالــى هــو الغنــي ونحــن الفقــراء 
إليــه وانــه ســبحانه وتعالــى خلــق جميــع مــا فــي العالــم لإلنســان وامتــنَّ بــه عليــه عــرض 
ــى أن الكســب  ــد أهــل الســنة وخلــص إل ــرزق عن ــى ال ــن معن ــم بي ــة االســتخالف ث لحقيق
إنمــا يكــون بالســعي فــي االقتنــاء والقصــد إلــى التحصيــل فــال بــد فــي الــرزق مــن ســعي 
وعمــل ولــو فــي تناولــه وابتغائــه مــن وجوهــه ألنــه ســبحانه وتعالــى يقــول }فابتغــوا عنــد 

هللا الــرزق واعبــدوه واشــكروا لــه(63.
ــد مــن  ــال ب ــد هللا ف ــكل مــن عن ــه فال ــى وإلهام ــدار هللا تعال ــا يكــون بأق ــه إنم والســعي إلي
األعمــال اإلنســانية فــي كل مكســوب ومتمــول ألنــه إن كان عمــالً بنفســه مثــل الصانــع 
فظاهــر، وإن كان مقتنــى مــن الحيــوان والنبــات والمعــدن فــال بـُـدَّ فيــه مــن العمل اإلنســاني 
كمــا تــراه وإال لــم يحصــل ولــم يقــع بــه انتفــاع، ثــم عــرض ابــن خلــدون إلــى خلــق هللا 
ــرة  ــا الذخي ــول وأنهم ــكل متم ــة ل ــن الذهــب والفضــة قيم ــن م ــن المعدنيي ــى الحجري تعال
والقنيــة ألهــل العالــم فــي الغالــب وان اقتنــاء مــا ســواهما فــي بعــض االحيــان إنمــا هــو 
لقصــد تحصيلهمــا بمــا يقــع فــي غيرهمــا مــن حوالــة األســواق التــي همــا عنهــا بمعــزل 
فهمــا أصــل المكاســب والقنيــة والذخيــرة. وبعــد أن أورد ابــن خلــدون تلــك المقدمــات قــال 
ان مــا يفيــده اإلنســان ويقتنيــة مــن المتمــوالت ان كل مــن الصنائــع فالمعــاد المقتنــى منــه 
قيمــة عملــه وهــو القصــد بالقنيــة إذ ليــس هنــاك إال العمــل، وليــس بمقصــود بنفســه للقنيــة، 
وقــد يكــون مــن الصنائــع فــي بعضهــا غيرهــا مثــل التجــارة والحياكــة معهمــا الخشــب 
والغــزل إال أن العمــل فيهمــا أكثــر فقيمتــه أكثــر وإن كان مــن غيــر الصنائــع فــال بـُـدَّ فــي 
قيمــة ذلــك المعــاد والقنيــة مــن دخــول قيمــة العمــل الــذي حصلــت بــه إذ لــوال العمــل لــم 
تحصــل قنيتهــا وقــد تكــون مالحظــة العمــل ظاهــرةً فــي الكثيــر منهــا فنجعــل لــه حصــة 
مــن القيمــة عظمــت أو صغــرت، وقــد تخفــى مالحظــة العمــل كمــا فــي أســعار األقــوات 
بيــن النــاس، فــإن اعتبــار األعمــال والنفقــات فيهــا مالحظــة فــي أســعار الحبــوب ثــم قــال 
ابــن خلــدون بعــد أن ذكــر مــا تقــدم )قــد تبيــن أن المعــادات والمكتســبات كلهــا أو أكثرهــا 
إنمــا هــي قيــم األعمــال اإلنســانية وتبيــن مســمى الــرزق وأنــه المنتفــع بــه فقــد بــان معنــى 

63  سورة العنكبوت اآلية 17.
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الكســب والــرزق وشــرع مســماهما64.
ــاش  ــوه المع ــي وج ــكالم ف ــاب لل ــك الكت ــن ذل ــي م ــل الثان ــدون الفص ــن خل ــد اب ــم عق ث
وأصنافــه ومذاهبــة بوجــه عــام وختمــه ببيــان مشــروعية التجــارة التــي أبــاح الشــرع فيهــا 
الملكيــة ألنــه كســب ليــس فيــه أخــذ لمــال الغيــر مجانــاً ولذلــك اختــص بالمشــروعية ثــم 
تكلــم ابــن خلــدون فــي الفصليــن التاســع والعاشــر مــن ذلــك الكتــاب عــن معنــى التجــارة 

ومذاهبهــا وأصنافهــا والخلــق التــي يجــب أن يتصــف بهــا التاجــر65.
ذلك ما ذكره ابن خلدون في مقدمته بصدد قيم األعمال وما يتصل به.

ابن خلدون ال يقصر كالمه عن قيمة العمل بصدد العالقة بين رب العمل واالجير:-
نتبيــن ممــا تقــدم أن ابــن خلــدون ال يقصــر كالمــه عــن قيمــة العمــل بصــدد العالقــة بيــن 
رب العمــل واألجيــر وانمــا يتكلــم عــن قيمــة العمــل بوجــه عــام ســواء أكان العامــل يعمــل 

لحســاب نفســه أم لحســاب غيــره.
ابــن خلــدون يتكلــم عــن الملكيــة واالقتنــاء والتمويــل ووجــوه الكســب بمــا يتعــارض مــع 

نظــر ماركــس:
ان ابــن خلــدون يقيــم صــرح نظريتــه فــي الكســب والتمــول بفقــر اإلنســان وحاجتــه إلــى 
خالقــه ســبحانه وتعالــى الــذي امتــنَّ عليــه بمــا أوجــد لــه مــن مصــادر الــرزق ومــا أرشــده 
إليــه مــن وجــوه المكاســب المشــروعة حيــن اســتخلفه فــي هــذه األرض وكلفــه بعمارتهــا 
بالوســائل التــي أرشــد إليهــا مقــرراً أن العمــل اإلنســاني والجهــد هــو الوســيلة لتحصيــل 
الــرزق فــي األغلــب األعــم حيــث يحصــل اإلنســان علــى مــا يقتنيــة ويتمولــه ولــم ينكــر 
ابــن خلــدون قيمــة المــال بــل ألمــح إلــى العالقــة بينــه وبيــن العمــل ال مــن الزاويــة الضيقــة 
التــي نظــر إليهــا ماركــس ومشــايعوه وإنمــا مــن الزاويــة الواســعة التــي ينظــر اإلســالم 
إلــى العمــل والمــال مــن خاللهــا ذلــك أن اإلســالم – كمــا أكدنــا فــي أكثــر مــن موضــع 
يجعــل المســلم فــي هــذه الدنيــا فــي حالــة امتحــان وبــالء وأن نجاحــه فــي هــذا االمتحــان 
هــو بقــدر نجاحــه فــي تصفيــة أعمالــه مــن الشــوائب التــي تناقــض هــدى هللا ورســوله لكــي 
تكــون أعمالــه كلهــا عبــادات ومعامــالت صالحــة خالصــة كمــا ســلف القــول ... ومــن هــذه 
ــاً قيمــة العمــل فــي اإلنتــاج ســواء أكان  الزاويــة عالــج ابــن خلــدون قضيــة الكســب مبين
العــال يعمــل لحســاب نفســه أو لحســاب غيــره حيــن يعمــر االرض علــى شــرط الخالفــة 
ــم  ــر النظ ــد غي ــال عن ــو الح ــا ه ــادي كم ــاس م ــى أس ــدود ال عل ــد مح ــى أم ــى إل هلل تعال

64  مقدمة ابن خلدون من ص332 إلى ص334.
65  المرجع السابق ص344 وما بعدها.

ــي  ــة لتســتغلها ف ــدي المختلف ــن األي ــع بي ــذه الودائ ــع ه ــن هــذه االحتيطــات توزي ــن بي وم
االنتــاج نظيــر فائــدة، وهكــذا نشــأ رأس المــال المنتــج وتحولــت طبيعــه الصلــة بيــن المــال 
والعمــل فبعــد أن كان مجــرد خــزان للعمــل أصبــح ســجاناً لــه، الســجان الــذي ال يعتــرف 
لســجينه بحــق، ســوى العمــل فــي مصلحتــه وأصبــح دور رأس المــال فــي االنتــاج هــو 
دور الســيد ولــم يعــد ينظــر علــى العمــل علــى أن لــه دوراً يذكــر فــي االنتــاج بــل نظــر 
إليــه كتابــع مســجون فــي ســجن الرأســمالي يســيره وفــق أهوائــه دون قيــود تحــدد العالقــة 
بينــه وبيــن رأس المــال اللهــم تلــك القيــود غيــر المنضطــة التــي أضطــر الرأســماليون إلــى 
وضعهــا تحــت ضغــوط وظــروف معينــة وبقيــت قضيــة المــال بالنســبة للعمــل دون حــل 
حتــى فــي البــالد الشــيوعية وكأنــه اخطبــوط مــد أذرعــه علــى الكــرة االرضيــة فــال يكفــي 

أن تقطــع لــه ذراعــاً قبــل أن نقطــع رأســه. 
السبب السياسي:

أمــا الســبب السياســي فراجــع إلــى أن الــدول المتقدمــة صاحبــة مصلحــة كبيــرة فــي بقــاء 
الصلــة بيــن العمــل والمــال علــى النحــو المتقــدم ألنهــا صاحبــة الرأســمال العالــي( تســخر 
ــال  ــن الم ــة بي ــط العالق ــا أن ينضب ــن مصلحته ــس م ــة لي ــا الخاص ــدول لمطامعه ــه ال ب
والعمــل إذ يهمهــا نجــاح مشــروعاتها الصناعيــة فــي مســتعمراها بأبخــس األثمــان ويهمهــا 

أن تســير الشــعوب المســتغله فــي فلــك أنظمتهــا، لتبتعــد بهــا عــن مقومــات حضارتهــا.
ــا أن  ــل وجدن ــة العم ــض قيم ــن أوجــدا مشــكلة فائ ــن الســببين اللذي ــى هذي ــا إل وإذا نظرن
منشــأهما الحــرص والشــره والطمــع، وعــدم االســتجابة ألي عامــل اصالحــى مــن خــارج 
الــذات، أي انقطــاع الصلــة بيــن اإلنســان وأي وازع آخــر دينــي أو وضعــي علــى األقــل.
هــذا فضــالً عــن أن النظــام الرأســمالي ال يعــرف نظــام التعــاون بيــن المــال والعمــل أو 
المزاوجــة بينهمــا بمــا يحقــق العــدل ويمنــع االســتغالل ومــن هنــا نشــأت مشــكلة فائــض 
ــل  ــن العم ــة بي ــد العالق ــي تحدي ــالم ف ــج االس ــا منه ــس. أم ــا مارك ــا تصوره ــة كم القيم
والمــال والتــزاوج بينهمــا وفــي قضيــة الكســب بوجــه عــام فــال يتصــور فيــه قيــام تلــك 

المشــكلة.
ــي  ــا ف ــن تصوره ــل ال يمك ــال والعم ــن الم ــة بي ــرة المزاوج ــبق أن ك ــا س ــح مم ويتض
النظاميــن الرأســمالي واالشــتراكي اللذيــن يقومــان علــى أســاس متناقــض وال يتســع المقــام 
للــكالم عــن مثالــب النظــام االشــتراكي ونظرتــه للملكيــة ســواء مــن حيــث أســاس التملــك 
ــث  ــن حي ــات أو م ــام الطبق ــاس نظ ــث أس ــن حي ــات م ــام الطبق ــه لنظ ــده ونظرت أو تحدي
نظرتــه إلــى تزويــب الطبقــات وســوف نعــرض لذلــك فــي مقــال مقبــل بــإذن هللا تعالــى 
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اإلســالمية. ومــن ثــم فــإن مــا زعمــه بعــض الكاتبيــن مــن أن ابــن خلــدون بشــر بالماديــة 
ــاد الشــباب  التاريخيــة يكــون ال محــل لــه وال يعــدو أن يكــون مغالطــة مكشــوفة الصطي
وقصــار النظــر مــن بعــض المثقفيــن ثقافــة غيــر اســالمية للوقــوع فــي حبائــل االشــتراكية 

المناقضــة لإلســالم فــي االســول والتفاصيــل كمــا مــر.
3- ال قيام لمشكلة فائض القيمة في ظل اإلسالم

ال شــك أن فائــض قيمــة العمــل التــي قامــت فــي المجتمعــات الرأســمالية والشــيوعية تتصل 
باإلنتــاج ومقابلــة أي بالعــوض والمعــوض كمــا تتصــل بالتوزيــع أي توزيــع فائــض إنتــاج 

لعمل. ا
مشكلة فائض القيمة نشأت بسببين أحدهما تاريخي والثاني سياسي:-

ــي  ــا تاريخ ــببين أحدهم ــن س ــأت م ــكلة نش ــك المش ــأن تل ــع ب ــق يقط ــث المدق وإن الباح
وثانيهمــا سياســي.
السبب التاريخي:

أمــا الســبب التاريخــي فحاصلــه أن المــال فــي المجتمعــات غيــر اإلســالمية أمكنــه عبــر 
الســنين أن يختــزن العمــل عليــه ولــم يتخلــص العمــل مــن هــذه الهيمنــة حتــى اآلن ويبيــن 
ــادل  ــوك كيــف نشــأ رأس المــال عندمــا ظهــر اقتصــاد التب ــب كيصــه نشــأة البن ــد كت عن
ــن  ــم أوســع م ــت، ث ــن بي ــى نطــاق أوســع م ــع عل ــاج والتوزي ــي اإلنت ــذي ضــم عمليت ال
القريــة، ثــم أوســع مــن المدينــة والوطــن، ولمــا اســتعت رقعــة التبــادل علــى هــذا النحــو 
أصبــح التفكيــر فــي ايجــاد عامــل تيســير للتبــادل أمــراً طبيعيــاً حيــث تقــرر اختيــار الذهــب 
ــدأ  ــالت. وب ــير المعام ــدور تيس ــا ب ــت( ليقوم ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة الصعب ــة )العمل والفض
المنتجــون يفكــرون فــي وســيلة اختــزان فائــض قيمــة أعمالهــم فــي مــال فضــه أو ذهــب 
يودعونــه لــدى أميــن النفاقــه فــي ســد حاجاتهــم أو ادخــاره أليــام صعبــة حينمــا يتوقفــون 
عــن العمــل بســبب المــرض مثــالً. فنشــأ فائــض قيمــة العمــل عــن حاجــات البيــت أو عــن 

مقتضيــات انتــاج الــورش.
وفــي هــذه المرحلــة يــرى أن المــال ال يعــدو أن يكــون خزانــاً للعمــل، إال أنــه لمــا أن تراكم 
الذهــب والفضــة وأصبــح عرضــةً للضيــاع فــي ظــروف معينــة مثــل الحــروب، نشــأت 
فكــرة تجميــع هــذه الكميــات مــن الذهــب، فــي خزانــات أو خزائــن مــن نــوع جديــد، هــي 
البنــك، تتخــذ االحتياطــات الضروريــة للحفــاظ علــى الودائــع التــي توضــع فــي ضمانهــا 
ــي  ــة لتســتغلها ف ــدي المختلف ــن األي ــع بي ــذه الودائ ــع ه ــن هــذه االحتيطــات توزي ــن بي وم
االنتــاج نظيــر فائــدة، وهكــذا نشــأ رأس المــال المنتــج وتحولــت طبيعــه الصلــة بيــن المــال 

والعمــل فبعــد أن كان مجــرد خــزان للعمــل أصبــح ســجاناً لــه، الســجان الــذي ال يعتــرف 
لســجينه بحــق، ســوى العمــل فــي مصلحتــه وأصبــح دور رأس المــال فــي االنتــاج هــو 
دور الســيد ولــم يعــد ينظــر علــى العمــل علــى أن لــه دوراً يذكــر فــي االنتــاج بــل نظــر 
إليــه كتابــع مســجون فــي ســجن الرأســمالي يســيره وفــق أهوائــه دون قيــود تحــدد العالقــة 
بينــه وبيــن رأس المــال اللهــم تلــك القيــود غيــر المنضطــة التــي أضطــر الرأســماليون إلــى 
وضعهــا تحــت ضغــوط وظــروف معينــة وبقيــت قضيــة المــال بالنســبة للعمــل دون حــل 
حتــى فــي البــالد الشــيوعية وكأنــه اخطبــوط مــد أذرعــه علــى الكــرة االرضيــة فــال يكفــي 

أن تقطــع لــه ذراعــاً قبــل أن نقطــع رأســه. 
السبب السياسي:

أمــا الســبب السياســي فراجــع إلــى أن الــدول المتقدمــة صاحبــة مصلحــة كبيــرة فــي بقــاء 
الصلــة بيــن العمــل والمــال علــى النحــو المتقــدم ألنهــا صاحبــة الرأســمال العالــي( تســخر 
ــال  ــن الم ــة بي ــط العالق ــا أن ينضب ــن مصلحته ــس م ــة لي ــا الخاص ــدول لمطامعه ــه ال ب
والعمــل إذ يهمهــا نجــاح مشــروعاتها الصناعيــة فــي مســتعمراها بأبخــس األثمــان ويهمهــا 

أن تســير الشــعوب المســتغله فــي فلــك أنظمتهــا، لتبتعــد بهــا عــن مقومــات حضارتهــا.
ــا أن  ــل وجدن ــة العم ــض قيم ــن أوجــدا مشــكلة فائ ــن الســببين اللذي ــى هذي ــا إل وإذا نظرن
منشــأهما الحــرص والشــره والطمــع، وعــدم االســتجابة ألي عامــل اصالحــى مــن خــارج 
الــذات، أي انقطــاع الصلــة بيــن اإلنســان وأي وازع آخــر دينــي أو وضعــي علــى األقــل.
هــذا فضــالً عــن أن النظــام الرأســمالي ال يعــرف نظــام التعــاون بيــن المــال والعمــل أو 
المزاوجــة بينهمــا بمــا يحقــق العــدل ويمنــع االســتغالل ومــن هنــا نشــأت مشــكلة فائــض 
ــل  ــن العم ــة بي ــد العالق ــي تحدي ــالم ف ــج االس ــا منه ــس. أم ــا مارك ــا تصوره ــة كم القيم
والمــال والتــزاوج بينهمــا وفــي قضيــة الكســب بوجــه عــام فــال يتصــور فيــه قيــام تلــك 

المشــكلة.
ويتضــح ممــا ســبق أن كــرة المزاوجــة بيــن المــال والعمل ال يمكــن تصورها فــي النظامين 
الرأســمالي واالشــتراكي اللذيــن يقومــان علــى أســاس متناقــض وال يتســع المقــام للــكالم 
ــك أو  ــث أســاس التمل ــة ســواء مــن ذحي ــه للملكي ــب النظــام االشــتراكي ونظرت عــن مثال
تحديــده ونظرتــه لنظــام الطبقــات مــن حيــث أســاس نظــام الطبقــات أو مــن حيــث نظرتــه 
إلــى تزويــب الطبقــات وســوف نعــرض لذلــك فــي مقــال مقبــل بــإذن هللا تعالــى وبعــد أن 
انكشــف بريــق النظــم الســائدة المغايــرة لإلســالم فعلــى المســلمين أن يثوبــوا إلــى رشــدهم 
ويعــودوا إلــى كتــاب ربهــم وســة نبيهــم صلــى هللا عليــه وســلم قــوالً وعمــالً ويومهــا تكــون 
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قاضي محكمة االستئناف الشرعية والجزائية بالشارقة

والمستشار بمحكمة االستئناف - القاهرة

لهــم قيــادة البشــرية إلــى بــر األمــان كمــا فعــل أجدادهــم حيــن فتحــوا البــالد التــي حولوهــا 
إلــى أرض إســالمية يديــن أهلهــا باإلســالم عقيــدة وتحولــوا إلــى مفكريــن إســالميين بلغــة 

اإلســالم بــل صــاروا مــن أئمــة الهــدى والفــالح.
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الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى محمــد المبعــوث رحمــةً للعالميــن وعلــى 
آلــه وصحبــة أجمعيــن.

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم.
إن خيــر مــا اســتهل بــه هــذا البحــث هــو تلــك الكلمــة القيمــة – التــي كان لهــا أكبــر األثــر 
فــي النفــوس وكانــت المشــجع والدافــع لظهــور فكــرة هــذا البحــث – والتــي قالهــا واعلنهــا 
ــي دار الحــق والعــدل  ــك االجتمــاع التاريخــي برجــال القضــاء ف ــي ذل حاكــم الشــارقة ف
محكمــة الشــارقة والتــي أكــد ســموه فــي اصــرار العالــم علــى نطقهــا كمــا وردت نصــاً عن 
قــول اعــدل العادليــن أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه. والتــي قالهــا 
عندمــا حــاوره بعــض قــواد المســلمين فــي تقســيم األرض المفتوحــة ... فــكان ممــا قالــه 
رضــي هللا عنــه )... لئــن بقيــت ليبلغــن الراعــي بصنعــاء نصيبــه مــن هــذا الفــئ ودمــه 

فــي وجهــه أي )دون طلــب(.
ــه.  ــه ول ــوا ب ــوه وعمل ــه واعلن ــوا ب ــا هللا حكامــاً أضــاء هللا قلوبهــم بنــور الحــق فنطق فحي
ــه لشــعوبهم  ــا يقدمون ــى م ــه عل ــر كل ــوب وجزاهــم هللا الخي فدعــاء لهــم مــن اعمــاق القل
ولالســالم والمســلمين مــن خيــر ورخــاء وســعادة بهــذا الفهــم والنصــح لديــن هللا وجعلــه 
هللا فــي ميــزان حســناتهم يــوم يلقــون فــي يــوم ال ظــل فيــه إال ظلــه يــوم ال ينفــع الظالميــن 

معذرتهــم ولهــم اللعنــه ولهــم ســوء الــدار.
اإلسالم دين النظام:

جــاء اإلســالم بمنهــاج كامــل ودســتور شــامل ينظــم الحيــاة كلهــا علــى ظهــر هــذه األرض 
جــاء مــن عنــد هللا الحكيــم الخبيــر العليــم بشــئون خلقــه )اال يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف 
الخبيــر( فهــو وحــده الــذي يعلــم مــا يصلحهــم ومــا يصلحــون لــه جــاء الســعاد النــاس فــي 

حياتهــم وآخرتهــم. فهــو ديــن الدنيــا واآلخــرة – قيــادة وعبــادة.
لقــد أنزلــه هللا ســبحانه وتعالــى ليحكــم أهــل األرض حكمــاً عــادالً رحيمــاً ال جــور فيــه وال 
عــول وال مــكان فيــه ألهــواء البشــر ونزواتهــم ونزغاتهــم ومصالحهــم الدنيويــة – جــاء 
مــن عنــد مالــك الملــك ليقــود البشــرية كلهــا إلــى صــالح أمرهــا وعــالج شــئونها وأدوائهــا 

عالجــاً حاســماً حكيمــاً ســليماً رحيمــاً.
ــي أدق  ــاس ف ــاة الن ــم حي ــى بتنظي ــه يعن ــذه طبيعت ــل وه ــن هللا الكام ــو دي ــالم وه واإلس
ــاس  ــور الن ــى أم ــي تتول ــرأس الت ــذه ال ــم به ــا يهت ــم أول م ــا. يهت ــا وأوســع نطاقه جوابنه
وتنفيــذ شــرعه وتطبيــق أحكامــه وقواعــده فهــي القائمــة علــى مصالحــه وشــئونه فــي هــذه 

األرض.
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ــب  ــلمة وتنصي ــة مس ــة عادل ــة حكوم ــو أقام ــلمين ه ــى المس ــه عل ــا أوجب ــك كان مم ولذل
حاكــم عــادل يســهر علــى مصلحــة شــعبه ويقيــم الحــق والعــدل بيــن كافــة ابنــاء البشــر ال 
فــرق فــي ذلــك بيــن عربهــم وعجمهــم وأبيضهــم وأســودهم طالمــا كانــوا مســتظلين بظــالل 
أرض اإلســالم خاضعيــن لحكمــة وشــرعه فأوجــب اإلســالم نصــب امــام المســلمين وكان 
وجــوب ذلــك محــل اجتمــاع فقهــاء المســلمين وهــو متخــذ مــن القــرآن والســنة وجمــاع 

الخلفــاء الراشــدين.
ولذا قال الشاعر:-

ســادواال يصلــح الناس فوضى ال ســراة لهم جهالهــم  إذا  ســراة  وال 
عمــد لــه  اال  يبتنــى  ال  أوتــادوالبيــت  نُــْرس  لــم  إذا  عمــاد  وال 
واعمــدة أوتــادا  تجمــع  يومــاً فقــد بلغــوا األمــر الــذي شــادوافــإن 

 وقال كعب األحبار:
مثــل االســالم والســلطان والنــاس، مثــل الفســطاط والعمــود واألوتــاد، فالفســطاط االســالم 

والعمــود الســلطان واألوتــاد النــاس. وال يصلــح بعضهــا إال ببعــض.
وقال صلى هللا عليه وسلم )أنما االمام ُجنه يقاتل من ورائه ويتقى به(

ويقول حجة االسالم الغزالي رضي هللا عنه:-
)الديــن والســلطان توأمــان...( ويقــول فــي موضــع آخــر مبينــاً أن وجــوب نصــب االمــام 

إنمــا هــو لحاجــة الديــن والدنيــا معــاً:-
ــاة  ــاء الحي ــدن وبق ــة الب ــا إال بصحب ــادة ال يتوصــل اليهم ــة والعب ــن بالمعرف ــام الدي )ونظ
ســالمه قــدر الحاجــات مــن الكســوة والمســكن واألقــوات واألمــن .. ولعمــري مــن أصبــح 
آمنــاً فــي ســريه معافــا فــي بدنــه عنــده قــوت يومــه فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا بحذافيرهــا، 
فــال ينتظــم الديــن إال بتحقيــق األمــن علــى هــذه الضروريــات. ومــن قضــى جميــع أوقاتــه 
ــى  ــه فمت ــن وجــوه الفلي ــه م ــب قوت ــه، وطل ــن ســيوف الظلم مســتغرقاً بحراســة نفســه م

يتفــرغ للعلــم والعمــل وهمــا وســيلتاه إلــى ســعادة اآلخــرة.
إن الدنيــا واألمــن علــى األنفــس واألمــوال ال ينتظمــات اال بســلطان مطــاع وهــذا نشــهد لــه 
أوقــات الفتــن ... فمــا لــم يتــدارك األمــر بســلطان مطــاع لــدام الهــرج وعــم الشــغب وشــمل 
القحــط وهلــك النــاس وصــار كل مــن غلــب ســلب ولــم يتفــرع أحــد للعبــادة والعلــم ان بقــى 
حيــا، واألكثــرون يهلكــون تحــت ظــالل الســيوف ولهــذا قيــل )الديــن أســاس والســلطان 

حــارس ومــا ال أســاس لــه فهــو مهــدوم ومــا ال حــارس لــه فضائــع.
وقال الماوردي:-

ويجــب إقامــة امــام يكــون ســلطان الوقــف وزعيــم األمــة ليكــون الدين محروســاً بســلطانه، 
والســلطان جاريــاً علــى ســنن الديــن وأحكامه.

ويقــول فــي موضــع آخــر مؤكــداً علــى ضــرورة الحاكــم لحراســة الديــن ومصالــح الدنيــا: 
إن اإلمامــة موضوعــة لخالفــة النبــوة فــي حراســة الديــن وسياســة الدنيــا .. وعقدهــا لمــن 

يقــوم بهــا فــي االمــة واجــب باالجمــاع.
ويقول االمام ابن تيمية في ذلك:-

يجــب أن يُعــرف أن واليــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الديــن بــل ال قيــام للديــن اال 
بهــا فــإن بنــى آدم ال تتــم مصلحتهــم اال باالجتمــاع بعضهــم إلــى بعــض وال بــد لهــم عنــد 
االجتمــاع مــن ا لحاجــة إلــى رأس حتــى قــال النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( )إذا خــرج 
ثالثــة فــي ســفر فليؤمــروا أحدهــم ...( وألن هللا ســبحانه وتعالــى أوجــب األمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر وال يتــم ذلــك إال بقــوة وامــارة وكذلــك ســائر مــا أوجبــه مــن الجهــاد 
ــوة واالمــارة  ــم اال بالق ــوم واقامــة الحــدود وكل مــا ال يت والعــدل والحــج ونصــرة المظل

ولهــذا روى ان الســلطان ظــل هلل فــي األرض(.
ــام  ــاء للقي ــاً لأنبي ــادة خلف ــادة الشــعوب واالمــم زعمــاء وق ــى قي ــد أذن مــن أن يتول فــال ب
علــى تنظيــم شــئونهم وتنفيــذ أوامــر الديــن حتــى تجتمــع األمــة علــى رأس متبــوع بتنظيــم 
ــاع  ــي اآلخــر إال باالجتم ــا وال ف ــي الدني ــم ال ف ــم مصالحه ــاس ال تت ــكل الن ــا. ف مصالحه

والتناصــر، فالتعــاون والتناصــر علــى جلــب منافعهــم والتناصــر لدفــع مضارهــم.
ومــن األصــول المســتقرة هــذا الديــن اإلســالمي أن الواليــات فــي اإلســالم مقصودهــا أن 
يكــون الديــن كلــه هلل وأن تكــون كلمــة هللا هــي العليــا، ولــذا كانــت الواليــة لمــن يتخذهــا 
ــه مــن أفضــل األعمــال  ــه إلــى هللا ويعمــل فيهــا بحقهــا الواجــب فــي عنق ــاً يتقــرب ب دين
الصالحــة مصداقــاً لقــول الرســول األميــن )صلــى هللا عليــه وســلم( )إن أحــب الخلــق إلــى 

هللا إمــام عــادل وأبغــض الخلــق إلــى هللا إمــام جائــر.
ــح كالفضيــل بــن عيــاض واحمــد بــن حنبــل رضــي هللا عنهمــا  ــذا كان الســلف الصال ول
ــك لفــرط  ــا دعــوة مســتجابة إلدخرناهــا للســلطان( وذل ــت لن ــو كان ــون )ل وغيرهمــا يقول

ــة. إحساســهم بقيمــة اإلمــام ومســئولية الجســيمة فــي حمــل االمان
فاالمانــة التــي امــر هللا ســبحانه وتعالــى بهــا فــي قولــه تعالــى }إن هللا يأمركــم أن تــؤدى 
األمانــات إلــى أهلهــا وإذا حكمتــم بيــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل{ ال تعنــى تلــك الودائــع 
التــي يســتودعها بعضنــا بعضــاً فحســب بــل تعنــي أوالً أمانــة الحكــم ومســئوليته التــي هــي 
أهــم االمانــات التــي اســتودعها هللا ذمــة وضميــر الحاكميــن تجــاه مــن يتولــون أمورهــم 



5657

المستشار محمد أحمد برغشمسؤوليّة الوالة

مــن خلقــه مــن بنــي البشــر. وأداؤهــا إلــى أهلهــا يعنــي تحقيــق العــدل فــي تنفيذهــا والقيــام 
ــدَّ مــن  بشــئونها كمــا يعنــي عــدم عــزل الشــعب فــي الــرأي فــي هــذه المســئولية بــل ال بُ
مشــاركته فــي الحكــم بحمــل االمانــة مشــاركة فعالــة جــادة وحقيقيــة، فمــن القواعــد الهامــة 
فــي تأســيس الدولــة اإلســالمية أن الحكومــة وســلطتها واموالهــا امانــات هللا عنــد المســلمين 
ينبغــي ايكالهــا النــاس يخشــون هللا عادليــن مؤمنيــن – وليــس الحــد حــق التصــرف فــي 
هــذه االمانــات بطــرق مشــبوهة أو الغــراض شــخصية – كمــا يقــول الفقيــه اإلســالمي 

الكبيــر رحمــه هللا أبــو األعلــى المــوردي فــي كتابــه الحكومــة اإلســالمية.
ــان  ــه وحــدة واحــدة ال يتجــزأ فهــو كالبني إن التصــور اإلســالمي للمجتمــع اإلســالمي أن
ــو  ــلم( وه ــه وس ــى هللا علي ــد صل ــرية األول )محم ــم البش ــه معل ــا وصف المرصــوص كم
ــه ســائر األعضــاء بالســهر والحمــى  ــه عضــو تداعــى ل كالجســد الواحــد إذا اشــتكى من
– الــكل فيــه ســواء الحاكــم أو المحكوميــن أمــام شــرع هللا وحمــل المســئولية وامانتهــا. 
وهــذا التضامــن فــي حمــل األمانــة والمســئولية فــي الحكــم أمــام هللا ســبحانه وتعالــى بيــن 
جميــع أفــراد المجتمــع المســلم – حكامــاً ومحكوميــن – هــي التــي عناهــا الرســول )صلــى 
هللا عليــه وســلم( بحديثــه الــذي صورهــا أبلــغ تصويــر بقولــه )مثــل القائــم علــى حــدود 
ــى ســفينة فصــار لبعضهــم أعالهــا ولبعضهــم  ــوم أســهموا عل ــل ق ــع فيهــا كمث هللا والواق
أســفلها – كان الــذي فــي أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم فقالــوا لــو 
أنــا خرقنــا مــن نصيبنــا خرقــاً ولــم نــؤذ مــن فوقنــا إن تركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــاً 

وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعــاً.
وعليــه فالمســئولية فــي اإلســالم ال تنحصــر فقــط فــي مســئولية الحاكــم عــن امانــة الحكــم 
ــن أيضــاً حســبما عددهــا وحددهــا  ــواع مــن المســئولية للحــكام والمحكومي ــل تشــمل أن ب
ــه:  ــئول عــن رعيت ــم مس ــم راعٍ وكلك ــلم( أال كلك ــه وس ــى هللا علي ــول )صل ــث الرس حدي

فتشــمل إذن:-
أوالً: مســئولية الحاكــم عــن الرعيــة ومصالحهــا وحــدود بالدهــا ومدافعــة االعــداء عنهــا 

وتنفيــذ احــكام هللا وشــرعه. )علــى التفصيــل الــذي ســنراه(.
ثانياً: مسئولية الرجل عن أهل بيته وأوالده ونفقتهم وتربيتهم.

ثالثاً: مسئولية المرأة عن بيت زوجها وصغارها وعن حماية نفسها وحفظها.
رابعاً: مسئولية أفراد الشعب عن طاعة اإلمام العادل فيما أحل هللا.

خامساً: المسئولية الجزائية عن ارتكاب الجرائم وتوقيع الحدود على مرتكبيها.
ولســوف نوالــي البحــث – بمشــيئة هللا تعالــى وعونــه وتوفيقــه – فــي هــذه المســئوليات 

ــي هــذا العــدد  ــي ســوف اقصــر البحــث ف ــى انن ــة – عل ــي العمــر بقي تباعــاً – ان كان ف
حــول مســئولية الحاكــم فــي الشــق األول منهــا أال وهــو مســئولية الحاكــم أمــام هللا ســبحانه 
وتعالــى عــن هــذه األمانــة – ثــم نتبعــه بالشــق الثانــي – إن شــاء هللا – وهــي مســئوليته 

أمــام الرعيــة.
لماذا الحاكم والغاية العمى من وجوب تعيينه وشروطه:-

فأمــا عــن شــروط الحاكــم فإننــا نجملهــا بصفــة عامــة تاركيــن الدخــول فــي التفصيــالت 
ــي  ــي أســمت ف ــه الت ــب الفق ــى كت ــد الرجــوع إل ــد المزي ــذا الشــروط لمــن يري ــة له الفقهي
هــذا البيــان – فالحاكــم يجــب أن يكــون مســلماً ذا خلــق وديــن مشــهوداً لــه بالعدالــة ولــه 
درايــة بأمــور السياســة وشــئون الحكــم واإلدارة – ســليم الحــواس واســع التفكيــر يرتضيــه 

ويعتمــده ذوي الــرأي فــي األمــة.
ونكتفــي بإيجــاز هــذه الشــروط علــى أن نعــود إليهــا فــي مواضــع أخــرى متفرقــة حتــى ال 

يمــل القــارئ مــن الدخــول فــي خضــم التفصيــالت الفقهيــة.
وأمــا عــن الغايــة التــي يوجــب اإلســالم مــن أجــل تحقيقهــا تنصيــب إمــام المســلمين فهــي 
كمــا ســلفت اإلشــارة إقامــة شــرع هللا علــى هــذه األرض – وقيــام الحكومــة المســلمة التــي 
ترعــى شــئون اإلســالم والمســلمين فالقــرآن الكريــم لــم ينــزل لهدايــة البشــر فحســب ولكــن 
للحكــم بــه وتطبيــق شــرعه ولبنــاء الدولــة التــي تلتــزم منهجــه. واألدلــة علــى ذلــك مــن 
الكثــرة بحيــث ال تُعـَـدُّ وال تُحصــى وحســبنا أن نشــير إلــى أن لفــظ الحكــم بمعنــى الحكومــة 
والقضــاء ورد ذكــره فــي القــرآن ســتاً وســبعين مــرة )المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن 
للمرحــوم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( فالقــرآن لــم ينــزل علــى الرســول ليتعبــد بــه ولكــن 
ليكــون منهجــاً لتحكــم بــه الحكومــة المســلمة وفــق مــا رســمه لهــا مــن ســبيل ومــا قنــن مــن 

قوانيــن وتشــريعات وهــذا مــا يؤكــده القــرآن والســنة فــي مواضــع عديــدة منهــا:-
قولــه تعالــى: }إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق لتحكــم بيــن النــاس بمــا أراك هللا..{ وقولــه 
تعالــى: }فأحكــم بينهــم بمــا انــزل هللا{ }وأن احكــم بينهــم بمــا أنــزل هللا وال تتبــع أهواءهــم 
واحذرهــم أن يفتنــوك عــن بعــض مــا أنــزل هللا عليــك{ اآليــة 48، 49 مــن ســورة المائدة.
إن العقيــدة اإليمانيــة التــي يــدور عليهــا أســلوب اإلســالم فــي التفكيــر والتصــور والمنهــج 
األخالقــي والنظامــي االجتماعــي كلــه ال يمكــن أن يتحقــق اإليمــان الكامــل للمســلمين دون 
أن يقيمــوا حكومــة مســلمة ومجتمعــاً إســالمياً فينفــذ قانــون هللا وشــرعه. وهــذا مــا يُْفَهــُم 
مــن أمــر هللا لرســوله صلــى هللا عليــه وســلم }وقــل رب أدخلنــي مدخــل صــدق وأخرجنــي 
ــي الســلطة  ــى أن تهــب ل ــر{ وبمعن ــك ســلطاناً نصي ــي مــن لدن مخــرج صــدق واجعــل ل
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ــا  ــاج الدني ــم اعوج ــا تقوي ــتطيع به ــي أس ــي ك ــي وتعاضدن ــة تؤازرن ــي حكوم ــخر ل وتس
وإصــالح انحرافهــا وأوقــف بهــا الفواحــش والمعاصــي وأنفــذ بهــا قانونــك العــادل – وهــذا 
تفســير الحســن البصــري وقتــاده لهــذه اآليــة وقــد استحســنه وأكــده مــن المفســرين ابــن 

جريــر وابــن كثيــر وايــداه باالثــر القائــل )إن هللا لينــزع بالســلطا مــا ال يــزع بالقــرآن(.
والــذي يســتفاد مــن ذلــك أن إصــالح شــأن النــاس فــي أمــور دنياهــم وشــئونهم علــى ظهــر 
هــذه األرض – نــزوالً علــى حكــم فطرتهــم التــي فطــر هللا النــاس عليهــا – ال يفلــح فيه وال 
يكفــي الوعــظ واإلرشــاد وحــدة بــل تلزمــة قــوة سياســية لتنفيــذ ذكــر االســالم وتعاليمــه – 
اذ ان هللا قــد علــم نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم هــذا الدعــاء ليثبــت االمــة المســلمة أن طلــب 

الســلطان والحكومــة انمــا القامــة الديــن وتنفيــذ شــرعه وتطبيــق حــدوده.
ــح  ــه – اصب ــد بيعــه المســلمين ل ــة بمــوج بعق ــه األمان ــى اســتقرت ل والحاكــم المســلم مت
مســئوال عــن رعيتــه امــام هللا وتجــاه امتــه وشــعبه كواحــد منهــم وخاضــع مثلهــم للمبــدأ 
اإلســالمي )أال كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه( ولســوف نفــرد لمســئولية الحاكــم 
أمــام هللا عــن حمــل هــذه األمانــة هــذا البحــث فــي هــذا العــدد ثــن نتبعــه بمشــيئة هللا تعالــى 
ببــث عــن مســئولية الحاكــم تجــاه أمتــه وشــعبه ثــم اســتكمال باقــي المســئوليات لــكل فــرد 

فــي المجتمــع.
مسئولية الوالة أمام هللا: أي عن حمل األمانة:

فالحكــم يلــزم مــن األمــور العامــة – كمــا يقــول صاحــب األحــكام الســلطانية – المــاوردي 
– بحفــظ الديــن وتوفيــر األمــن والنظــام وأقامــة الحــدود وتنفيــذ األحــكام وحفــظ الثغــور 
ــي جبايتهــا وإنفاقهــا  ــى األمــوال العامــة ف ــوة للجهــاد واإلشــراف عل ــر أســباب الق وتوفي

واإلشــراف علــى الموظفيــن العمومييــن الذيــن يتولــون هــذه المهــام.
ويجــب عليــه اســتكفاء االمنــاء وتقليــد الفصحــاء فيمــا ينــوط اليهــم مــن االعمــال ويطلــب 

اليهــم مــن األمــوال لتكــون االعمــال بالكفــاءة مضبوطــه واألمــوال باألمنــاء محفوظــه.
ويلزمــه أن يباشــر بنفســه مشــارفة األمــور وتصفــح األصــول وال يعــول علــى التفويــض 
انشــغاالً بلــذة أو عبــادة فقــد يخــون األميــن ويغــش الناصــح وذلــك عمــالً بقولــه تعالــى }يــا 
داود أنــا جعلنــاك خليفــة فــي األرض فأحكــم بيــن النــاس بالحــق وال تتبــع الهــوى فيضلــك 

عــن ســبيل هللا{ فلــم يقتصــر هللا ســبحانه وتعالــى علــى التفويــض دون المباشــرة.
ــم  ــول الكري ــول الرس ــة لق ــن ومنصــب الخالف ــم الدي ــه بحك ــتحقاً علي ــذا وإن كان مس وه
ــده  ــم كنصحــه وجه ــم وينصــح له ــد له ــم ال يجته ــر المســلمين ث ــي أم ــر يل ــن أمي ــا م )م
ــا الرســول  ــي عاناه ــوق السياســة الت ــن حق ــو م ــة – فه ــم الجن ــم يدخــل معه لنفســه إال ل

بقولــه )كلكــم راعــي وكلكــم مســئول عــن رعيتــه...( فالحاكــم مســئول عــن حســن سياســة 
ــن  ــن الخائفي ــن تأمي ــن وردع الظالمي ــاف المظلومي ــئونها وانص ــة ش ــه ورعاي ــور أمت أم
وإيتــاء المحتاجيــن وعونهــم وحمايــة المســتضعفين. وتوصيــل أصحــاب الحقــوق حقوقهــم 
والعمــل علــى النهــوض باألمــة وتحقيــق مصالــح الفــرد والجماعــة – مســتوخياً فــي كل 
ذلــك العــدل واإلحســان والرفــق والرحمــة بالرعيــة مــن غيــر ضعــف أو تهــاون – فالنــاس 
ــى كنــف  ــرزق والقــوت فــي حاجــة إل ــاة وال ــل أســباب الحي فــي كدهــم وجهدهــم لتحصي
رحيــم وإلــى ود يســعهم وحلــُم ال يضيــف يجهلهــم وضعفهــم فــي حاجــة إلــى قلــب كبيــر 
يعطيهــم وال يمــن عليهــم ويتحمــل همومهــم وال يشــغلهم بهمــه حتــى تنالــه الرحمــة مــن 
هللا ســبحانه وتعالــى وينجــو مــن عــذاب هللا فــي الدنيــا واآلخــرة تحقيقــاً لدعــاء الرســول 
ــي  ــر أمت ــن أم ــي م ــن ول ــم م ــه( )الله ــن أمت ــور م ــوالة األم ــلم( ل ــه وس ــى هللا علي )صل
شــيئاً فشــق عليهــم فاشــقق عليــه ومــن ولــي مــن أمــر أمتــي شــيئاً فرفــق بهــم فارفــق بــه( 
وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم )مــا مــن إمــام أو وال يغلــق بابــه دون ذوي الحاجــة والخلــه 
والمســكنة إال أغلــق هللا أبــواب الســماء دون حاجتــه وخلتــه ومســكنته. وهــا هــو الخليفــة 
ــه  ــي خطبت ــع ف ــاس فيجم ــي الن ــه يخطــب ف ــاب رضــي هللا عن ــن الخط ــر ب ــد عم الراش
وصفــاً دقيقــاً لمــا يجــب علــى الحاكــم فــي واليتــه عليهــم وحكــم المــال الــذي يليــه بمــا هــو 

الحــق فيقــول:
يأيهــا النــاس إقــرءوا القــرآن تعرفــوا بــه واعملــوا بمــا فيــه تكونــوا مــن أهلــه. ولــن يبلــغ 
ذو حــق حقــه أن يطــاع ي معصيــة هللا أال وإنــه لــن يبعــد مــن رزق ولــن يقــرب مــن أجــل 

أن يقــول المــرء حقــاً. أال وإنــي مــا وجــدت صــالح مــا والنــي هللا إال بثــالث:-
إداء االمانة واألخذ بالقوة الحكم بما أنزل هللا.

أال إني ما وجدت صالح هذا المال إال في ثالث:-
أن يؤخذ بحق وأن يعطى ي حق وأن يمنع من باطل.

أال وانــى فــي مالكــم كولــى اليتيــم ان اســتغنيت اســتعففت وان افتقــرت أكلــت بالمعــروف 
كترمــم البهميــة االعرابيــه.
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أوالً: مسئولية الحاكم عن اختيار الوالة:
ومعيار حسن االختيار – ومسلك الخلفاء والسلف:

الحاكــم مســئول أمــام هللا عــن كل مــن يوليهــم أمــراً مــن أمــور المســلمين أيــاً كان حجــم 
هــذا العمــل أو األمــر صغيــراً أو كبيــراً بــأن يحســن اختيارهــم – وأن يكــون هــذا االختيــار 
علــى أســاس مــن قيــم اإلســالم وموازينــه ورأيــه فيهــم. ووفــق قدراتهــم وخبراتهــم 
وصالحيتهــم وصالحهــم وخلقهــم ودينهــم دون محابــاة أو قرابــة أو صلــة وهــو مــا يعبــر 
ــب أو  ــكان المناس ــي الم ــب ف ــل المناس ــداً »وضــع الرج ــه المعاصــر عبي ــي الفق ــه ف عن
ــذي صاغــه اإلســالم وطبقــه  ــدأ ال ــه الصحيــح...« وهــو المب الرجــل الصحيــح فــي مكان
الخلفــاء الراشــدون فــي كل شــئونهم. منــذ أربعــة عشــر قرنــاً. فقــد نهــى رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم مــن يشــك فــي قدرتــه أو أمانتــه علــى حمــل مســئولية العمــل الــذي يتــواله 
ــة  ــة لتولي ــواء والعواطــف والقراب ــاذ األه ــن اتخ ــدة م ــذر بش ــلمين. وح ــور المس ــن أم م
المناصــب أو المحابــاة فــي ذلــك فقــال صلــى هللا عليــه وســلم )مــن ولــي أمــر المســلمين 
شــيئاً فولــى رجــال لمــودة أو قرابــة بينهمــا فقــد خــان هللا ورســوله والمســلمين. ويقــول فــي 
نفــس المعنــى صلــى هللا عليــه وســلم )مــن ولــى مــن أمــر المســلمين شــيئاً فولــى رجــالً 

وهــو يجــد مــن هــو أصلــح للمســلمين منــه فقــد خــان هللا ورســوله والمؤمنيــن(.
ولقــد رفــض رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم طلــب الصحابــي الجليــل رغــم مــا هــو 
معــروف عنــه مــن شــدة الــورع – وهــو أبــو ذر الغفــاري – أن يوليــه إحــدى الواليــات 
لمــا فيــه مــن رقــة وعاطفــة فشــك رســول هللا )صلــى هللا عليــه وســلم( فــي قدرتــه عليهــا 
أو تبيــن أن هنــاك مــن هــو أحــق بهــا منــه فنهــاه عنهــا وقــال لــه »يــا أبــا ذر إنهــا األمانــة 

وإنهــا يــوم القيامــة خــزي وندامــة إال مــن أخذهــا بحقهــا وأدى الــذي عليــه فيهــا«.
فاإلســالم يعلمنــا ان اختيــار الــواله يجــب ان يتــم علــى المعاييــر االســالمية الحقــة 
والموازيــن القيمــة – بــأن يكــون الوالــي كفــؤا وعــدال وامينــا – ناصحــا المتــه ال يغشــها 
وال يخونهــا مخلصــا هلل وللحــق وحــده – ذلــك ان الــدول التــي تســند امورهــا لغيــر االكفــاء 
واالمنــاء مــن ابنائهــا مهــددة بالضيــاع والســقوط – فالرســول الكريــم هــو الــذي ال ينطــق 
عــن الهــوى – صلــى هللا عليــه وســلم – يعلــم امتــه ان ســوء اختيــار الحــكام نذيــر شــئوم 
ــالة  ــه الص ــول علي ــذي يق ــروف – ال ــه المع ــي حديث ــك ف ــا وذل ــذان بانهياره ــا واي عليه
والســالم فيــه »إذا وســد األمــر إلــى غيــر أهلــه فانتظــر الســاعة...« بمعنــى أنــه إذا ولــي 
الحكــم فــي األمــة مــن هــم ليســوا أهــالً لــه فــإن فــي هــذا إيذانــاً بــأن ناقــوس الخطــر يعلــن 
ــإن  ــح هــو واجــب األمــة ف ــار الحاكــم الصال ــا أن اختي ســاعة ضياعهــا وهالكهــا – فكم

ــاء  ــن والجبن ــر المنافقي ــي تؤث ــة الت ــم فالدول ــن هــو واجــب الحاك ــوالة الصالحي ــار ال اختي
وغيــر الشــرفاء علــى غيرهــم ممــن هــم أصلــح تقــف علــى شــفا حفــرة مــن االنــزالق فــي 

مهــب االنهيــار والتخلــف.
ويقول اإلمام ابن تيمية في اختيار الوالي األصلح:

يجــب علــى كل مــن ولــي شــيئاً مــن أمــر المســلمين أن يســتعمل فيمــا تحــت يــده فــي كل 
موضــع أصلــح مــن يقــدر عليــه ... فــإن عــدل عــن االحــق االصلــح إلــى غيــره ألجــل 
ــة  ــس كالعربي ــة أو جن ــد أو مذهــب أو طريق ــي بل ــة ف ــة أو مرافق ــا أو صداق ــة بينهم قراب
والفارســية والتركيــة والروميــة أو الرشــوة يأخذهــا منــه أو غيــر ذلــك مــن األســباب – 
ــد خــان هللا ورســوله  ــح أو عــداوة بينهمــا فق ــى االحــق واالصل ــه عل ــي قلب أو لضعــف ف
والمؤمنيــن ودخــل فيمــا نهــى هللا عنــه بقولــه تعالــى }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تخونــوا هللا 

ــم تعلمــون{. ــوا أماناتكــم وأنت ورســوله وتخون
إن الوالــي الــذي يــؤدي األمانــة مــع مخالفــة هــواه يثبتــه هللا ويحفظــه فــي اهلــه ومالــه ومــا 

بعــده ... والمطيــع هــواه يعاقبــه هللا بنقيــض قصــده فيــذل أهلــه ويذهــب مالــه.
ولقــد كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم علــى هــذا النهــج فــي اختيــار كل مــن يتولــى 
أمــر للمســلمين ومــن بعــده الخلفــاء الراشــدين فكانــوا يعنــون أشــد العنايــة باختيــار الــوالة 
ــد والتقشــف  ــوا بالزه ــن عرف ــل ومم ــة ب ــاءة والنزاه ــن أصحــاب الكف ــم م ورجــال الحك
دون تأثــر باعتبــارات المحابــاة واألهــواء وحســبنا أن نعلــم أن رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم ولــى ثالثــة أربــاع عمالــه )رجــال الحكــم واإلدارة( مــن بنــي اميــة ال مــن آل بيتــه 
بنــي هاشــم وقــال )صلــى هللا عليــه وســلم( »مــن بطــأ بــه عملــه لــم يســرع بــه نســبه« 
فليــس الحــد عنــده مــن فضــل إال بالديــن أو عمــل صالــح )انظــر نظــام الحكــم فــي اإلســالم 

للدكتــور عبــد الحميــد طبعــة ســنة 1978.
ولقــد امتــاز عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه وارضــاه لشــدة حرصــه وصرامتــه فــي 
اختيــار أفاضــل الرجــال للحكــم مــن ذوي الســمعة الحســنه فــكان دائمــاً يلــح علــى أصحابــه 
ويكــرر قولــه لهــم )أشــيروا علــى دلونــى علــى رجــل اســتعمله فــي أمــر قــد دهمنــى فانــى 
اريــد رجــال إذا كان فــي القــوم وليــس أمرهــم كان كأنــه أمرهــم وإذا كان امرهــم كان كأنــه 
ــه  ــادن الرجــال )الرجــل وقدم ــه لمع ــي وزن ــه ف ــول رضــي هللا عن ــم وكان يق واحــد منه
ــي شــأن  ــة ... ف ــو التاجــر وعجــز الثق ــك جل ــول أشــكو الي ــالؤه ... وكان يق والرجــل وب
الــواله الذيــن يوليهــم ومــا كان يكتفــى الرســول صلــى هللا عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدون 
مــن بعــده بحســن اختيــار االكفــاء مــن الــوالة واألصلــح منهــم بــل نهجــوا علــى متابعتهــم 
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ومــواالة رقابتهــم للتأكــد مــن نزاهتهــم وحســن قيامهــم بأعمالهــم وايصالهــم كل صاحــب 
حــق مــن الرعيــة لحقــه كامــالً وتوقيــع الجــزاء الصــارم عليهــم إذا أســاءوا أو ظلمــوا أو 

اســتغلوا مناصبهــم وســلطانهم.
فهــا هــو عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه يحاســب نفســه ويحاســب والتــه ويراقبهــم 
مراقبــة دائمــة ويواجــه كل تصرفاتهــم فــي كل دقيقــة ونقيصــة بمــا يالئمهــا مــن الحــزم 
ــه  ــدا حتــى وصفــت شــدة رقابت ــه وال مــن بعــده أب ــا مــن قبل ــم تعهــده الدني والشــدة بمــا ل

وحزمــه ومتابعتهــم بهــذا الوصــف الرائــع الــذي قالــه عنــه الجاحــظ:-
)كان علمــه بمــن نــأى عنــه مــن عمالــه ورعيتــه كعلمــه بمــن بــات معــه وعلــى وســادة 
واحــدة – فلــم يكــن لــه فــي قطــر مــن األقطــار وال ناحيــة مــن النواحــى عامــل وال أميــر 
جيــش اال وعليــه لــه عيــن ال يفارقــه ممــس ومصبــح – وكان دائمــاً يذكــر النــاس ونفســه 
ــي  ــدا وبلغتن ــم أح ــي ظل ــل ل ــا عام ــه ايم ــي هللا عن ــه رض ــم بقول ــئوليته عنه ــدى مس بم
مظلمتــه فلــم أغيرهــا فانــا ظلمتــه .. أرأيتــم اذا اســتعملت عليكــم خيــر مــن أعلــم ثــم أمرتــه 
بالعــدل اكنــت قضيــت مــا علــى؟ قالــوا: نعــم فقــال: ال حتــى انظــر عملــه أعمــل بمــا أمرتــه 
ــي  ــه )ان ــه قول ــن اليمــان رضــي هللا عن ــة ب ــل حذيف ــى الجلي ــه الصحاب ــل عن أم ال .. وينق
الســتعين بالرجــل لقوتــه ثــم اكــون علــى قفائــه – أي اكــون علــى تتبــع مــن أمــره حتــى 

اســتقصى عملــه وأعرفــه فكفايتــه لــي تنفعنــي ومراقبتــي لــه تمنعــه مــن الخيانــة.
وهــذا هــو يحاســب قائــد مــن اكبــر قــواده هــو أبــو موســى األشــعرى أمــام فــرد مــن أفنــاء 
النــاس اعطــاه نصيبــه مــن الغنائــم ولمــا اســتهمله فــي الباقــى ثــار الرجــل فضربــه أبــو 
موســى االشــعرى ســوطا وحلــق شــعره فجمــع الرجــل شــعره وذهــب إلــى عمــر ورمــى 
ــه مــا قصتــك – فقصهــا  ــال ل ــار فابتســم عمــر وق ــوال الن ــال وهللا ل ــه وق ــه فــي حضرت ب
ــأ  ــي الم ــه ف ــت ضربت ــى موســى األشــعرى )إن كن ــى اب ــر ال ــب عم ــه فكت الرجــل علي
فاجلــس اليــه ليضربــك فــي المــأ وإن كنــت ضربتــه فــي الخــالء فاجلــس اليــه ليضربــك 
فــي الخــالء( وحمــل الرجــل كتــاب أميــر المؤمنيــن عمــر وذهــب إلــى أبــي موســى وســلمه 
اليــه فامتثــل أبــو موســى ألمــر عمــل وهيــأ نفســه للقصــاص فشــفع النــاس لــه فقــال الرجــل 
وهللا ال أتركــه ألحــد مــن النــاس ثــم رفــع الرجــل ســوطه ووجــه الحديــث إلــى أبــي موســى 
ــك لوجــه هللا  ــوت عن ــال الرجــل اآلن عف ــال: ال فق ــي أحــد ق ــك اآلن من ــل يمنع ــال ه وق

الــذي مكننــي منــك.
نعــم الــكل يتصــرف لوجــه هللا وابتغــاء مرضاتــه فالحاكــم يعــدل بيــن النــاس ويســوى بيــن 
رعيتــه امتثــاالً ألمــر هللا. ويحاســب نفســه ويراقــب والتــه ويحاكــم أكبــر قــواده حتــى دون 

أن يشــفع لــه عودتــه ظافــرا منتصــرا نــزوال علــى حكــم هللا وإرضــاء لوجــه هللا حتــى يعلــم 
الحــكام مــن بعــده كيــف تكــون مســئولية مــن يتولــى أمــور المســلمين عــن مراقبتهــم لمــن 

يولونهــم مــن القــادة والــوالة أمــام هللا والنــاس.
فهــل ســمع الســامعون أو عرفــت الدنيــا مثــل هــذه االمانــة مــن تحمــل المســئولية ومراقبــة 
ــواد  ــر ق ــن أكب ــد م ــن قائ ــون هللا م ــن بموجــب قان ــاس يتمك ــة الن ــن عام هللا ... رجــل م
المســلمين عــاد مكلــال بالنصــر فــال يحــول ذلــك دون القصــاص منــه وال يمتنــع الرجــل 
وقــد تمكــن منــه اال العفــو الخالــص لوجــه هللا تعالــى. أي نفــوس هــذه وأي خلــق ومراقبــة 
هللا اال أن تكــون لنفــوس مــن صنــع هللا وخلــق القــرآن وتربيــة االســالم فمــا كانــت هــذه 
ــدة مــن هللا  ــة ومع ــت مبتعث ــا كان ــط عشــواء وانم ــى البشــر خب ــن بن ــارة م ــة المخت الصف
لتقــود هــذه البشــرية إلــى صالــح أمرهــا فــي حياتهــا بالقــدرة وبعدهــا بهــذه المبــادئ القيمــة 
ــاً لقــول الصحابــي  ــا نبراســا وعالمــات تضــئ لهــم الطريــق. مصداق التــي تركتهــا للدني
الجليــل ريعــى بــن عامــر فــي كلمتــه التــي اعلنهــا لملــك الفــرس )ان هللا قــد ابتعثــا لتخــرج 
ــا إلــى ســعتها ومــن  ــاد ومــن ضيــق الدني ــادة رب العب ــاد إلــى عب ــادة العب النــاس مــن عب
جــور الســلطان إلــى عــدل هللا .. فــاهلل وحــده هــو الــذي ابتعثهــا وصنفهــا وعلمهــا ورباهــا 
علــى العــزة والكرامــة والتخلــص مــن كافــة حظــوظ النفــس ونزواتهــا فــال تــرى أمامهــا 
إال هللا وقانــون هللا وأوامــر هللا فــال قداســة وال أمتيــاز بينهــم ألحــد منهــم علــى أحــد – الــكل 
يؤمــن بألــه واحــد ويخضــع لقانــون واحــد مــن عنــد رب واحــد يقــول لهــم }إن أكرمكــم 
عنــد هللا أتقاكــم{ وحتــى التقــوى نفســها ال اعتبــار لهــا فــي الحقــوق بينهــم وإنمــا أمــام هللا 

فــي اآلخــرة فــي الجــزاء علــى األعمــال الصالحــة.
ــؤالء  ــوس ه ــي نف ــدة ف ــذه العقي ــه ه ــا صنعت ــوذج لم ــة كنم ــذه الواقع ــي إذ أســوق ه وإنن
الحــكام ومــن ولوهــم أمــور المســلمين. والتــي تهتــز لهــا القلــوب وتدمــع لهــا العيــون لمــا 
تصــوره مــن مــدى زهدهــم فــي هــذه الدنيــا – ومــدى شــعورهم بعظــم حمــل أمانــة الحكــم 
والمســئولية تلــك الواقعــة التــي يرويهــا كتــاب ســراج الملــوك عــن أحــد هــؤالء الرجــال 
الذيــن اســتعملهم عمــر بــن الخطــاب فيقــول نصــاً )اســتعمل عمــر علــى حمــص رجــالً 
يقــال لــه عميــر بــن ســعد فلمــا مضــت الســنة كتــب إليــه أن يفــد عليــه فلــم يشــعر بــه عمــر 
اال أن قــدم ماشــياً معــه عكازيــة وأدواتــه ومــزودة وقصعتــه علــى ظهــره. فلمــا نظــر إليــه 
عمــر قــال يــا عميــر أخنتنــا أم البــالد بــالد ســوء فقــال يــا أميــر المؤمنيــن أمــا نهــاك هللا 
أن تجهــر بالســوء وعــن ســوء الظــن. ومــا تــرى مــن ســوء الحــال؟ وقــد جئتــك بالدنيــا 
أجّرهــا بقرابهــا فقــال ومــا معــك مــن الدنيــا؟ قــال عــكازة أتــوكأ عليهــا وأدفــع بهــا عــدوا 



6465

المستشار محمد أحمد برغشمسؤوليّة الوالة

ان لقيتــه ومــزودى أحمــل فيــه طعامــى وأدواتــي هــذه احمــل فيهــا مــاء لشــربى وصالتــى 
ــا أميــر  وقصعتــى هــذه أتوضــأ فيهــا واغســل فيهــا رأســى وآكل فيهــا طعامــى. فــوهللا ي
المؤمنيــن مــا الدنيــا بعــد اال تبــع لمــا معــى .. فقــال لــه عمــر عــد إلــى عملــك فقــال عميــر 
أنشــدك هللا اال تردنــي إلــى عملــي فإنــي لــم أســلم منــه حتــى قلــت لذمــى أخــزاك هللا ولقــد 
خشــيت أن يخصمنــى لــه محمــد صلــى هللا عليــه وســلم فلقــد ســمعته يقــول »أنــا حجيــج 

المظلــوم فمــن حاججتــه حججتــه« ولكــن ايــذن لــى الــى أهلــى فــأذن لــه.
ــن  ــر ب ــن عم ــت أعــدل العادلي ــي جعل ــم هــي الت ــن مســئولية الحك ان الخــوف مــن هللا م
الخطــاب وهــو علــى فــراش المــوت يرفــض توليــة ابنــه ويعلــن قائــالً )كيــف اســتخلف 
رجــالً عجــز عــن طــالق أمرأتــه: لقــد جهــدت نفســى وحرمــت أهلــى وإن نجــوت كفانــا 
ــه  ــاس أن ــا شــكا الن ــى أن يحاكــم والي ــه ال ــى لســعيد وهــى التــى دعت ال وزر وال أجــر ان
ــاس –  ــه دون الن ــب في ــى ال يحتج ــر حت ــاه وال آخ ــرا بن ــرق قص ــم وح ــب دونه يحتج
وإســتدعى والــى مصــر وفاتحهــا عمــرو بــن العــاص ليحاســبه علــى مــأ مــن النــاس عــن 
جريــره )جريمــة( ابنــه بضــرب القبطــي عندمــا ســبقه فــي الســباق ومكــن القبطــي مــن 
القصــاص مــن ابنــه وهــو يقــول لــه هــذه الكلمــة التــي مــا زالــت تــرن فــي اذن الزمــان 
علــى مــر العصــور وكــر الدهــور – اضــرب ابــن االكرميــن يــا عمــرو متــى اســتعبدتم 

النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم احــرارا.
ويصــور رضــي هللا عنــه ثقــل حمــل المســئولية بقولــه ألبــي موســى األشــعري – )إنمــا 

أنــت واحــد مــن النــاس غيــر أنــك أثقلهــم حمــالً(.
ومــن أجــل هــذه المســئولية فــي الحكــم كان الصحابــة يهرعــون منهــا ويرفضونهــا 
ويزهــدون فيهــا إلدراكهــم بفداحــة الحســاب عنهــا وقــد بلــغ مــن زهدهــم فيهــا واســتهانتهم 
بهــا أن خليفــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أبــو بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه وعلــى 
مــا يقــول علــي بــن زيــد الطبــرى فــي كتابــه الديــن والدولــة انــه لمــا دعــى رضــى هللا عنــه 
للخالفــة امتنــع وتأباهــا حتــى اكرهــوه عليهــا فطــاف علــى النــاس بعــد أيــام مــن خالفتــه 
وهــو يقــول بأعلــى صوتــه هــل مــن مقيــل! فلمــا لــم يجبــه أحــد خطــب النــاس ان بيعتــى 
هــذه كانــت فلتــة وانمــا قبلتهــا أنــي خشــيت الفتنــة وهللا مــا حرصــت عليهــا يومــا وال ليلــة 

وال ســألتها هللا ســرا أو عالنيــة ومــا لــي فيهــا راحــة وال لــي بهــا طاقــة.
ــال  ــن م ــاً م ــتين درهم ــرزق س ــن ال ــي كل شــهر م ــه ف ــدر لنفس ــه ق ــه أن ــن عفت ــغ م وبل
المســلمين – ويقــال انــه ســأل أن يؤخــذ منــه مالــه ويدخــل فــي بيــت مــال المســلمين وينفــق 
مــن رزقــه كمــا ينفــق غيــره – فأبــى المســلمون ذلــك فقــال لهــم هــذه خالفتكــم رد عليكــم 

ال وهللا ال أليهــا اال علــى هــذا فأجابــوه الــى ذلــك.
ورئــى بعــد ان اســتخلف بأيــام وهــو يرفــع قميصــه لمــن زاد ولمــا حضرتــه الوفــاة اوصــى 
عمــر بــن الخطــاب رضــى هللا عنهمــا فقــال: انــي لــم اصــب مــن مــال المســلمين شــيئاً 
إال هــذه البكــر كنــت احمــل عليهــا المــاء فاشــرب ويشــربون منــه وهــذه الجاريــة كانــت 
ــا حــي  ــك وأن ــد رددت ذل ــال وق ــم ق ــه ث ــة ونبذهــا برجل ــي وتخدمكــم وهــذه القطيف تخدمن
ســوى – فهــل ســمع الســامعون أو عرفــت الدنيــا برجــل فــي مثــل هــذا الزهــد فــي الدنيــا 
وقــد ملكهــا أو الترفــع علــى الخالفــة وقــد اكــره عليهــا – فقــال عمــر رحمــك هللا يــا أبــا 
بكــر لقــد انعيــت مــن جــاء بعــدك يفعــل ذلــك رضــى هللا عنــه وهــو الــذي بــذل مــا بــذل 
ــه وســلم  ــال عنــه رســول هللا صلــى هللا علي ــذي ق لإلســالم وفــي ســبيل اإلســالم وهــو ال
مشــيراً إلــى مــا قدمــه لهــذا الديــن: فقــال: مــا ألحــد عندنــا يــد إال وقــد كافأنــاه، إال أبــا بكــر 
فــإن لــه عندنــا يــداً يكافئــه هللا بهــا يــوم القيامــة ومــا نفعنــي مــال أحــد قــط مــا نفعنــي مــال 

ابــي بكــر.
وهــا هــو خليفتــه عمــر رضــي هللا عنهمــا الــذي تولــى الخالفــة وهــي اجــل امــور الدنيــا 
– صفــوا وعفــوا فعــف عنهــا ورضــى بالفــوت منهــا وقنــع بالعــرى والبــؤس وافتــراش 
ــرى  ــن كس ــى بخزائ ــذة وأت ــهوة ول ــن كل ش ــه ع ــم نفس ــذراع وحس ــد ال ــى وتوس الحص
ــه وال  ــار وال أن ــى درهــم وال دين ــده إل ــم يمــد ي ــذ آالف الســنين فحفرهــا ول ــة من المصون
ــا  ــه جيش ــفء وكان إذا وج ــف وال أك ــه وال اع ــد من ــت االرض ازه ــا عرف ــرة فم جوه
قــال يــا أيهــا النــاس ان عهــدي لكــم يــوم وليتكــم ال آخــذ مــن مالكــم درهمــا اال بحقــه واذا 
صــار الــي لــم اخرجــه اال فــي وجهــه وال اكلفكــم فــوق طاقتكــم واكــون ابــا العيــال حتــى 
تنصرفــوا .. فــكان يختلــف الــى منــازل المغيبــات فيســلم عليهــن ويشــترى حوائجهــن بنفــه 
وهــو أميــر المؤمنيــن ويأتيهــن بكتــب ازواجهــن وينفــذ اليهــم كتبهــن – وقــد رأى امــرأة 
مغيبــة قــد حملــت جــرة فأخــذ عمــر رضــي هللا عنــه الجــره وحملهــا علــى رأســه حتــى 
اتــى بهــا إلــى منزلهــا – وانــه مــر بعجــوز نصرانــي وهــو يســأل ويقــول هللا احكــم بينــي 
وبيــن المســلمين جبونــي شــاباً واســلموني كبيــراً فقــال عمــر ومضــى مبــادراً حتــى مــأ 
غــرارة مــن دقيــق ودعــا بحمــال ليحملهــا ثــم قــال للحمــال: ال انــا اولــى بحملهــا – فحملهــا 
علــى رأســه وأتــى بهــا الشــيخ العجــوز مــع دراهــم دفعهــا اليــه واجــرى لــه فــي كل شــهر 
قوتــه. ثــم ارســل لخــازن بيــت المــال انظــر هــذا فــوهللا مــا أنصفنــاه ان اكلنــا شــبيبته ثــم 

نخذلــه عنــد الهــرم ووضــع عنــه الجزيــة وعــن ضربائــه.
وبُعــث اليــه بســلة مــن حلــواء فقــال: هــل اهــدى لجميــع المســلمين مثلهــا قالــوا: ال قــال: 
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فــال حاجــة بــي الــى مرفــق او مطعــم ال يعــم جميــع المســلمين وامــر برفعهــا مــن بيــن 
يديــه ونظــر اليــه اهــل الشــام وقــد نــزل عــن بعيــره وهــو يقــوده وانتهــى إلــى نهــر فجلــس 

وخلــع خفــه بيــده وخــاض النهــر فقالــوا:
ما رأينا ملكا في رهبانية غير هذا.

وتقــف معــه لتــرى كيــف يمــر لتتبــع شــئون رعيتــه – فيــرى فــي مــروره نوقــا اعجنــه 
ــال  ــت الم ــى بي ــاقها إل ــه فس ــي ابن ــد هللا – يعن ــل عب ــا فقي ــن صاحبه ــأل ع ــا فس بنظره
ليضعهــا علــى الحســاب خشــية ان يكــون انتفــاع ابنــك كان بجــاه ابيــه فــي تنميتهــا ورحمــة 

هللا علــى شــاعر النيــل حافــظ ابراهيــم وهــو يصــور هــذه الحادثــة بقولــه:
انيقــه هللا  عبــد  ابنــك  وفــي  لمــا طلعــت عليهــا فــي مراعيهــاومــا 
مثــل القصــور قــد اهتزنــا عاليهــارأيتهــا فــي حمــاة وهــي ســارحة
يشــبعها هللا  عبــد  كان  مــا  ــافقلــت:  ــدى او كان يرويه ــن ول ــم يك ــو ل ل
ابــي حفــص ينميهــاقــد اســتعان بجاهــي فــي تجارتــه وبــات باســم 
لــه ان  المــال  لبيــت  النياقــة  شــاريهاردوا  قبــل  فيهــا  الزيــادة  حــق 
واحنفهــا هللا  خطــة  مســتميحيهاوهــذه  فاعنــت  حقوقــاً  ردت 

وكان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يعمل في حائط له فسمع صوتاً عالياً فقال له 
الحسن بن علي عليهما السالم )يا ابتي اصعد تر عجباً( فإذا هو بعمر رضي هللا عنه 

يعدو خلف بعير قد فر من مال الصدقة وهو يتصبب عرقاً.
ولمــا اتــى بالهرفــران ملــك االهــواز وعليــه هيئتــه ولباســه والنــاس يتعجبــون منــه قــال 
لهــم )أيــن أميــر المؤمنيــن؟ قالــوا هــو ذلــك نائــم( قــال فايــن حجبتــه قالــوا ليــس لــه حجبــه 
ــوا  ــوا هــو شــرطي نفســه، قــال فأيــن مجلــس ملكــه ووســاده؟ قال قــال فايــن شــرطه؟ قال
مجلســه االرض والتــراب وفرشــته الحصــى ووســاده يــده. قــال لهــم: إنمــا قويتــم علينــا 

بهــذا. هانــت عليكــم الدنيــا والحيــاة ورغبنــا فيهمــا.
ولمــا أتــى بخزائــن كســرى وجواهرهــا صــب ذلــك فــي المســجد صبــاً فاظهــر اغتمامــا 
فقيــل لــه يــا أميــر المؤمنيــن انــه يــوم ســرور فقــال: انــه لــم يفتــح مثــل هــذا الفتــح علــى أحد 
اال صــار بأســهم بينهــم – وجلــس فــكان يقســم المــال بالكــف وابنــه جالــس ناحيــة كأنــه 
شــاه كســير فلمــا رآه ال يعطيــه شــيئاً قــال )يــا ابتــي كأنــك ال تــرى لــي فــي هــذا المــال 
حقــاً؟ قــال: بلــى يــا بنــي ولكنــي اخــاف ان يتســع كفــي لــك )فقــال بعــض مــن حضــر فانــي 
ادفــع اليــه مــا حفنــت لــي واحفــن لــي غيــره ففعــل ذلــك واهــدى لــه رجــل حلتيــن فباعهمــا 
واشــترى بثمنيهمــا خمــس رؤوس واعتقهــم وقــال: ان رجــالً آثــر فشــرين يلبســما علــى 

عتــق هــؤالء لغبيــن الــرأى.
ولمــا اســتخلف علــي رضــي هللا عنــه رؤى بعــد ايــام وهــو يرفــع ســيفه لمــن زاد ويقــول 
)لــو كان لنــا عشــاء ليلــة مــا بعنــاه وكان مــن احــوج النــاس اليــه فاضطرتــه الــى بيعــه 
وكان يخلــي بيــت المــال فــي كل يــوم ويرشــه وينــام فيــه وهــو يقــول )يــا صفــراء غــرى 
غيــرى خــال لــك الجــو فابيضــى واصفــرى( وكانــت لــه قطيفــة متجــردة باليــة فالفــت عليــه 
ــت  ــال مــا هــذه قال ــة فانكــر حملهــا وق ــة مــن قطــف الصدق ــة قطيف ــه الجاري ــى عيال وعل
قطيفــة مــن يســأل الصدقــة فالقاهــا عــن نفســه وقــال )لقــد احردتمونــا بقيــة ليلتنــا( ونــاداه 
ــر  ــي تصوي ــكاه( ولعــل ف ــول )والب ــه مســرعاً وهــو يق ــه فخــرج الي ــي بيت رجــل وهــو ف
ألمانــة المســئولية وثقلهــا مــا يرعــوى بــه كل متهافــت علــى الســلطة مــن بيــن المهتميــن 
بشــهوات الدنيــا مــن منصــب وجــاه ومــال اذ يصــور قيمتهــا وحقيقتهــا واالمــر المنشــود 
ــا  ــوال م ــرأ النســمة ل ــة وب ــق الحب ــذي فل ــا وال ــه أم ــه رضــى هللا عن ــي قول ــا ف مــن توليه
اخــذ هللا علــى العلمــاء اال يغــاروا علــى كظــة ظالــم وســبت مظلــوم اللقيــت حبلهــا علــى 
ــدى مــن عفطــة  ــم دنياكــم هــذه ازهــد عن ــكأس اولهــا. وأللفيت غاربهــا وســقيت آخرهــا ب

عنــز(.
علــى العلمــاء اال يغــاروا علــى كظــة ظالــم ســعت مظلــوم أللقيــت حبلهــا علــى غاربهــا 
وســقيت آخرهــا بــكأس اولهــا. ولفيتهــم دنياكــم هــذه ازهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز( وكان 
يومــا يحصــف نعلــه ومعــه ابــن عمــه عبــد هللا بــن العبــاس فســأله االمــام علــي: مــا قيمــة 
هــذه الفعــل؟ قــال ابــن عبــاس ال قيمــة لهــا قــال االمــام علــي: وهللا لهــي احــب الــي مــن 

أمرتكــم اال ان اقيــم حقــاً أو ادفــع باطــال.
وقــد يقــول ان هــؤالء قــد كانــوا معتاديــن للبــؤس وانــه لــم يشــفع لهــم غيــر مــا فعلــوا فقــد 
يكــون الرجــل معتــاد البــؤس فــاذا صــار الــى الســعة اتســع اللــذات واســتدرك منهــا مــا 

فــات فــي جفرالــى ازمتــه كمــا قيــل بزيــد ومــن بعــده مــن خلفــاء بنــى اميــه.
اال ان عمــر بــن عبــد العزيــز رضــى هللا عنــه – وقــد تقدمــه عــدة مــن اصحــاب المالهــي 
وأخــوان الدينــار مــن ملــوك بنــي أميــة فلــم يلتفــت إلــى شــيء مــن ذلــك برغــم انــه كان مــن 
انعــم اهلــه واحســنهم زينــة اال انــه صعــد المنبــر بعــد ان اســتحلف فقــال )وهللا مــا تمنيــت 
ــاآلن(  ــا ف ــا لن ــن كان كره ــة فم ــي ســر وال عالني ــه ف ــألت هللا في ــط وال س ــر ق ــذا األم ه
وان مــا حقــق بــه قولــه هــذا انــه تهدمــت درجــة فــي داره فرمهــا بعــض اهلــه فقــال عمــر 
رضــى هللا عنــه )ســبحان هللا كأن الــذي صنــع نفــس علــى ان اخــرج مــن الدنيــا ولمــا أضع 

لبنــة علــى لبنــة ثــم امــر بهدمهــا.
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وانــه اتــى فــي يــوم بــارد بمــاء مســخن فقــال للجاريــة مــن ايــن لكــم هــذا فقالــت ســخناه 
حيــث يطبــخ طعــام المســلمين فقــال: لــوال انــك بجهالــة لــم تخدمينــي بعدهــا أردي عليهــم 

ثمــن الحطــب.
ــه ودهــن مصباحــه ويســتأذنه فــي  ــد فــي ثمــن قراطيي ــه عامــل يســأله أن يزي وكتــب الي

ــه:- ــة فكتــب الي مرمــة ســور المدين
ارق القلــم واوجــز الــكالم واجمــع حاجتيــن فــي حاجــة – فأنــه ال حاجــة للمســلمين فــي 
فضــل قــول اضــر بيــت مالهــم – وامــا دهــن المصبــاح فــان عهــدى بــك وانــت تخــرج 
فــي الليلــة الظلمــاء الــى المســجد ال مصابــح معــك – وامــا ســور المدينــة فحصــن مدينتــك 

بالعــدل ونــق طرفهــا مــن الجــور.
وكتب اليه والى العراق بأنه قد اجتمعت عنده اموال عظيمة.

فأمــره أن يوســع بهــا علــى المســلمين وذراريهــم فــي ارزاقهــم فكتــب اليــه أنــه قــد فعــل – 
وحصلــت أمــوال فأمــره أن يــزوج أبــكار الرجــال مــن أبــكار النســاء. فكتــب اليــه أن قــد 
فعــل وحصــل مــال فكتــب اليــه أن يقــوى أهــل الذمــه علــى العمــارة ويجعلــه ســلفا عليهــم 

فــال حاجــة لعمــر وآل عمــر فــي شــيء مــن ذلــك.
ولقــد ضربــوا للدنيــا أروع األمثلــة فــي اهتمامهــم بمشــاكل النــاس ومصالحهــم صغيرهــا 
عندهــم مثــل كبيرهــا واألمثلــة الواقعيــة علــى ذلــك والتــي ســجلها التاريــخ لهــم أكثــر مــن 
أن يحصيهــا أو يحيــط بهــا هــذا البحــث المتواضــع والتــي تحتــاج إلــى ســجالت وســجالت 
بــل أن الســجالت لتعجــز وتتــوه عــن تقديــر قيمهــا وحصرهــا. ونكتفــى بذكــر قــدر يســير 

منهــا بيــن يــدى هــذا البحــث لعــل فيــه العبــرة.
مــن ذلــك مــا روى أنــه قــد حمــل البريــد يومــا لعمــر بــن عبــد العزيــز رســالة مــن الجيــزة 
ــا حائطــا  ــن أن له ــر المؤمني ــه الســوداء( تشــكو ألمي ــن تدعــى باســم )فرتون بمصــر مم
ــه فــي هــذا الســبيل  متهدمــا يتســوره اللصــوص لســرقه دجاجهــا وليــس معهــا مــال تنفق
فمــا يــكاد يتلــو الخليفــة الرســالة وهــو فــي عاصمــة خالفتــه بالشــام حتــى يكتــب الــى واليــه 

علــى مصــر )أيــوب بــن شــرحبيل هــذا الخطــاب »ســالم هللا عليكــم«.
»أمــا بعــد فــإن فرتونــه الســوداء كتبــت تشــكو قصــر حائطهــا وأن دجاجهــا يســرق منهــا 
وتســأل تحصينــه لهــا. وفــي نفــس البريــد الــذي حمــل هــذا الكتــاب لوالــي مصــر حمــل 

معــه الخليفــة كتابــا آخــر لفرتونــه الســوداء يقــول لهــا »ســالم هللا عليــك...
»أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتابــك ومــا ذكــرت فيــه مــن قصــر حائطــك حيــث يقتحــم ويســرق 
ــى  ــط حت ــك الحائ ــى ل ــره أن يبن ــرحبيل( آم ــن ش ــوب ب ــى )أي ــت إل ــد كتب ــك« وق دجاج

ــن ان شــاء هللا...« ــا تخافي ــه مم يحصن
ــن  ــوب ب ــى أي ــاب إل ــا جــاء الكت ــه »فلم ــذه الواقع ــذي روى ه ــم ال ــد الحك ــن عب ــول اب يق
شــرحبيل ركــب بنفســه حتــى أتــى الجيــزة وظــل يســأل عــن )فرتونــه( حتــى وجدهــا فــإذا 

هــى ســوداء مســكينه فأعلــى لهــا حائطهــا.
ــة المحكوميــن مــن بنــى البشــر  ــة هلل هــذه التــي تســع كاف اي رحمــة وأي انســانية ورقاب
بــل حتــى دوابهــم فهــا هــو يكتــب لواليــه علــى مصــر يقــول لــه أمــا بعــد: فقــد بلغنــى ان 
الحماليــة فــي مصــر يحملــون علــى ظهــور االبــل فــوق مــا تطيــق: فــإذا جــاءك كتابــى 
هــذا فامنــع أن يحمــل علــى البعيــر اكثــر مــن ســتمائه رطــل .. بــل أنــه ليبصــر فــي بعــض 
جوالتــه أناســا يحملــون مقــارع فــي أســفلها حديــدة مدببــة ينخســون بهــا دوابهــم فــال يــكاد 

يســتقر فــي مجلســه حتــى يوقــع قــرارا يحــرم اســتخدام هــذه المقــارع.
وتأتيــه يومــا ســلتان كبيرتــان مملوءتــان مــن رطــب األردن فيســأل مــا هــذا؟ فيقــال: رطب 
بعــث بــه أميــر األردن إلــى أميــر المؤمنيــن ويعــود ويســأل: عــالم جــئ بــه .. فيقــال لــه: 
ــد: فيهــز رأســه ويقــول: لقــد حملتموهــا فــوق طاقتهــا: بيعــوا الرطــب  علــى دواب البري

واشــتروا بثمنــه علفــا لــدواب البريــد التــي حملتــه.
لقــد كان رضــى هللا عنــه – علــى نهــج الخلفــاء الراشــدين. يجــد نفســه مســئوالً عــن كل 
خطــأ أو ظلمــة تبقــى دقيقــه مــن الزمــان ومــن ثــم كان يقطــع االيــام وثبــاً وراء كل خطــأ 
حتــى يصلحــه ووراء كل حــق حتــى يؤديــه لصاحبــه – وكانــت مشــكالت الدولــة واألمــة 
ومســئوليته عنهــا واضحــة امامــه ال تحتــاج الــى مــن يكشــفها أو يفلســفها لــه فتنطــوى فــي 
طــى االنتظــار أو النســيان وبمثــل هــذا ومــن هــذا المنطلــق يحســم وينجــز فــكان يغيــر كل 
وال أو قــاض أو أميــن أو رئيــس شــرطة أو مســئول ال تثبــت التجربــة الســريعة الصادقــه 
أنــه فــي مكانــه وعلــى مســتوى مســئوليته أو أنــه قــد خــدع فيــه فظنــه للمنصــب أهــال ثــم 

يتبيــن لــه أنــه غيــر أهــل. لــم ينظــره لحظــة يحــث تأثيــر حــرج أو مجاملــة.
ومــع أنــه كان يــرى أن قدوتــه – فــي حياتــه وحكمــه للنــاس – تفعــل فيهــم فعــل الســحر 
فــي مراقبــة هللا والضميــر والســلوك اال أنــه مــع ذلــك لــم يغفــل عــن مراقبــة تنفيــذ منهجــه 
ــاً  ــرج يوم ــص – فخ ــأل ويفح ــراً ليس ــاً ومتنك ــن متخفي ــي المواط ــل ف ــكان ينتق ــه ف بنفس
ــاك  ــل المســافرين – وهن ــا قواف ــده تعبره ــارق طــرق بعي ــى مف ــواله مزاحــم إل ــه م ومع
راح وهــو متنكــر فــي ثيابــه يســأل أحــد القادميــن والرائحيــن )كيــف تركــت النــاس فــي 
ــك تبعيضــا  ــه ل ــئت بعضت ــرى وان ش ــه خي ــت ل ــئت جمع ــل: إن ش ــال الرج ــدك .. فق بل
فإبتســم الخليفــة وقــال بــل اجمعــه – أى أوجــز – فقــال الرجــل تركــت البــالد، الظالــم بهــا 
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مقهــور والمظلــوم منصــور والغنــى موفــور والفقيــر مجبــور – فســارع رضــى هللا عنــه 
باالنصــراف بعيــدا عــن محدثــه قبــل أن تشــي بــه انفعاالتــه ودمــوع الشــكر التــي راحــت 
تنحــدر مــن مآقيــه وولــى مســرعا مســرعا وقلبــه الشــكور ولســانه الذكــور يضرعــان الــى 
هللا بآيــات الحمــد والثنــاء والتفــت الــى مزاحــم وقــال لــه )ألن تكــون البــالد كلهــا علــى 
ــم والتــه  مــا وصــف هــذا الرجــل ألحــب الــى ممــا طلعــت عليــه الشــمس ولقــد كان يعل
الشــجاعة فــي تحمــل المســئولية فــكان ينهــى والتــه عــن أن يكونــوا أمعــات أو متواكليــن 
هيابيــن وأنــه ليرضــى أعظــم الرضــا عــن الوالــى حيــن يــراه مقبــال علــى تحمــل مســئولية 
فــي حــزم موليــا وجهــه شــطر الحــق وحــده ال يعــدل بــه أحــد حتــى ولــو كان الخليفــة نفســه 
وكان يؤكــد عليهــم قائــال )اذا أرســلت اليكــم أمــرا يخالــف الحــق فأضربــوا بــه األرض 
واستمســكوا بالحــق وحــدة فــكان بذلــك يعينهــم علــى قهــر التخــوف مــن المســئولية بمنحهــم 
ــادئ  ــذه المب ــل ه ــي ظ ــاس ف ــح الن ــي اداء مصال ــتقالل ف ــة واالس ــن الالمركزي ــدرا م ق

الســامية الحقــة التــي ســنها لهــم.
أرســل يومــا الــى احــد والتــه أمــرا فارســل اليــه الوالــى يســتوضحه بعــض التفصيــالت 
ــح شــاه ووزع  ــك أن اذب ــو أرســلت الي ــاراك ل ــوره: ف ــه مــن ف ــة وكتــب الي فتجهــم الخليف
ــك أرســلت تســألنى  ــإن أجبت ــا أم ماعــز؟ ف ــراء ألرســلت تســألنى ضأن ــى الفق ــا عل لحمه

ــك أرســلت تســألنى بيضــاء أم ســوداء. ــإن أجبت ــرة ف ــرة أم صغي كبي
إذا أرســلت اليــك بأمــر فتبيــن وجــه الحــق منــه ثــم أمضــه. أنــه ال يريــد أن تتعطــل مصالح 

النــاس وتتعثــر فــي هــذه الشــكليات العقيمــة التــي تــؤدي فــي النهايــة الــى ظلــم الناس.
ــه لتجــد  ــى والت ــة ال ــه ببعــض فقــرات مــن كتاب ــم هــذا البحــث فــي هــذا الشــق من ويختت
العجــب العجــاب فــي هــذه التعاليــم الحقــة التــي تحــوى دســتورا شــامال لتحمــل المســئولية 
فــي ادارة مرافــق الدولــة ومصالحهــا – وعلــى هللا قصــد الســبيل: فلنجتــزى بعضــا مــن 

فقراتــه فيمــا يلــي:-
أتبعــوا مــا أحــل هللا وحرمــوا مــا حــرم واعترفــوا بحقــه تعالــى واحكمــوا بمــا أنــزل - 
هللا.
ال تحولــوا بيــن عبــاد هللا ومعايشــهم وأبيحــوا أرض الحمــى للمســلمين عامــة وليكــن - 

حــق األميــر فيهــا كحــق واحــد منهــم.
الخمر باب الخطايا فحرموا كل مسكر.- 
كافحوا التطفيف في المكيال والبخس في الميزان.- 
ال تتجــروا وأنتــم والة فــإن األميــر إذا اشــتغل بالتجــارة اســتاثر وأصــاب ظلمــا وإن - 

حــرص اال يفعــل.
ال تأخــذوا مــن أمــوال النــاس اال الحــق الــذي شــرعه هللا ومــا عــدا ذلــك فضعــوه كلــه   - 

ال فــرق بيــن مســلم وأهــل الكتــاب.
ضعوا السخرة عن الناس وليكن لكل عمل أجره.- 
ردوا المزارع لما خلقت له فإنما جعلت ألرزاق المسلمين كافة.- 
ال تتخذوا على أبوابكم حجاباً يمنعون ذوى الحاجات والمظلومين.- 
أقمعــوا صــوت العصبيــة والقبليــة وال تدعــوا النــاس يقــول أحدهــم أنــا مصــرى ويقــول - 

اآلخــر أنــا يمنــى فالمؤمنــون أخــوة. فالمؤمنــون أخوه.
الخيل عدة الجهاد فال تدعوها تركض في غير حق.- 
قاتلوا هواكم كما تقاتلون اعداءكم.- 
ســددوا المخالفيــن وبصروهــم وارفقــوا بهــم وعلموهــم فــإن اهتــدوا كانــت نعمــة مــن - 

هللا وفضــال وان أبــوا فتحــروا الحــق فيمــا تنزلــون مــن عقــاب.
تعاهــدوا حجابكــم ورؤســاء حرســكم وشــرطكم والعامليــن ال يرتكبــون غشــا وال - 

ــا. ظلم
ــى -  ــم عل ــوا أعينك ــم وضع ــم عنك ــم وال بحديثه ــاس اليك ــو بنظــر الن ــم الزه ال يأخذنك

ــن. ــص هلل رب العالمي ــى وأخل ــر وأتق ــو أب ــذى ه ال
ــا ســواها -  ــن أضــاع الصــالة كان لم ــإن م ــد حضــور الصــالة ف ــم عن ــوا أعمالك اترك

ــع. أضي
تحــروا الحــق ثــم اعملــوا بــه بالغــاً مــا بلــغ بــى وبكــم حتــى وإن ذهــب بحياتنــا وبمهــج - 

. نفسنا أ
هــذا النمــوذج مــن هــذه األوامــر والتوجيهــات الســامية الشــاملة اليقظــه ال يمكــن اال أن - 

تكــون مــن مشــكاة النبــوة الصافيــة التــي هــى مــن عنــد هللا ســبحانه وتعالــى.
ــه  ــه عمــر رضــى هللا عن ــذي كان يتضــرع ب ــون ال ــذا الدعــاء الحن ولتســتمع وندعــو به

ــه: ــراً ب ــكان يدعــوا كثي ــوالة أمــور المســلمين ف رحمــة ب
ــن  ــط م ــة .. هللا وح ــى التوب ــيئهم إل ــع مس ــانا وأرج ــد أحس ــة محم ــن أم ــم زد محس )الله

ــك. ــم برحمت أوزاره
إن الخــوف مــن تبعــة المســئولية امــام هللا كانــت هــم الــوالة والحــكام مــن الســلف الصالــح 
وشــغلهم الشــاغل فقــد حــج الرشــيد عامــا فلقيــه عبــد هللا العمــرى فــي الطــواف فقــال يــا 
هــارون: قــال لبيــك يــا عــم – قــال كــم تــرى مــن الخلــق هنــا ال يحصيهــم اال هللا ... قــال 
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اعلــم أيهــا الرجــل إن كل واحــد يُســأل عــن خاصــة نفســه وأنــت واحــد تســأل عنهــم كلهــم 
فانظــر كيــف تكــون ... فبكــى هــارون وجلــس فجعلــوا يعطــوه منديــال منديــال للدمــوع ثــم 
قــال ان الرجــل ليســرع فــي مــال نفســه فيســتحق الحجــر عليــه فكيــف بمــن أســرع فــي 

مــال المســلمين.
فاللهم أجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وللحديث بقية.

والبحث موصول في االعداد القادمة بمشيئة هللا تعالى.
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مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

ــار  ــد اآلث ــد أن ترت ــب ال ب ــلوك يرتك ــي أن أي س ــؤولية ف ــخصية المس ــدأ ش ــز مب يترك
ــه.  ــي تكوين ــم يشــاركوا ف ــا دامــوا ل ــره م ــى غي ــد إل ــه وال تمت ــى محدث ــه إل ــة علي المترتب
وهــذا المبــدأ مركــوز فــي الفطــرة  اإلنســانية ويعتبــر بديهــة اجتماعيــة وقانونيــة ولهــذا 
فــإن شــرائع الســماء فــي كل حيــن قــررت هــذا المبــدأ وفــي هــذا يقــول هللا تعالــى }أم لــم 
ينبــأ بمــا فــي صحــف موســى وابراهيــم الــذي وفــى أال تــزر وازرة وزر أخــرى( ولكــن 
كــون المبــدأ فطــري ال يحــول دون البشــرية وانحرافهــا عنــه فكــم مــن المبــادئ الفطريــة 
ــؤولية كل  ــخصية المس ــدأ ش ــن مب ــراف ع ــمل االنح ــد ش ــا وق ــا يناقضه ــر بم ــاء البش ج
النظــم والعقائــد الســائدة عنــد ظهــور االســالم االمــر الــذي يعتبــر معــه تقريــر االســالم 
هــذا المبــدأ عمــالً فريــدا وذو داللــه قاطعــة علــى ان مــا جــاء بــه الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلما انمــا هــو الوحــى وليــس نتــاج االفــكار التــى كانــت ســائدة فــي هــذا الوقــت وفــي 
هــذا يقــول االســتاذ العقــاد )أمــا الدعــوة االســالمية فالمســؤولية الفرديــة فيهــا شــئ جديــد 
كل الجــده لــم يتطــور ممــا تقدمــه ولــم يكــن نتيجــة قــط الحــدى هــذه المقدمــات ومعجــزة 
المعجــزات فيهــا انهــا قامــت بالمســؤولية الفرديــة حيــث يصدهــا كل عــرف قائــم ويعوقهــا 
كل نظــام مصطلــح عليــه فــي المعامــالت والعقوبــات...( ولــم يتوقــف االســالم عنــد حــد 
تقريــر هــذا المبــدأ بــل حفظــه مــن كل اســتثناء يخــدش قدســيته فنجــده يفــرض هيمتــه ليــس 
فقــط فــي مجــال المســؤولية الدينيــة وانمــا كذلــك فــي مجــال الشــريعة حيــث المســؤولية 
ــن  ــيء م ــة بش ــذه المقدم ــي ه ــا ف ــا عنه ــي تحدثن ــور الت ــان االم ــة ولبي ــة والمدني الجنائي

التفصيــل سنقســم هــذا البحــث الــى االتــى:
مبدأ شخصية المسؤولية والنظم السائدة عند ظهور االسالم.. 1
مبدأ شخصية المسؤولية الدينية في اطار االسالم.. 2
مبدأ شخصية المسؤولية ونظام العاقلة.. 3
مبدأ شخصية المسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه.. 4

اوالً: مبدأ شخصية المسؤولية والعقائد التي كانت سائدة عند ظهور االسالم:
1- المســيحية: يعتبــر صلــب المســيح للتكفيــر عــن خطيئــة البشــر االســاس الثانــي 
ــدة المســيحية واســاس هــذا االمــر أن مــن صفــات هللا العــدل والرحمــة  مــن اســس العقي
وبمقتضــى صفــة العــدل كان علــى هللا ان يعاقــب ذريــة ادم بســبب الخطيئــة التــي ارتكبهــا 
ــاؤه البعــد عــن هللا بســببها وبمقتضــى  ــة واســتحق هــو وابن ابوهــم وطــرد بهــا مــن الجن
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صفــة الرحمــة كان علــى هللا ان يفغــر ســيئات البشــر ولــم يكــن هنــاك مــن طريــق للجمــع 
ــم يصلــب ظلمــا  ــن العــدل والرحمــة اال بتوســط ابــن هللا ليعيــش كمــا يعيــش البشــر ث بي
ليكفــر عــن خطيئــة البشــر وقــد ورد فــي العهــد الجديــد: وان ابــن هللا قــد جــاء ليخلــص مــا 
قــد هلــك فبمحبتــه ورحمتــه قــد صنــع طريقــا للخــالص لهــذا كان المســيح هــو الــذي يكفــر 
عــن خطايــا العالــم وهــو الوســيط الــذي وفــق بيــن محبــة هللا وبيــن عدلــه ورحمتــه اذ ان 
مقتضــى العــدل ان النــاس كانــوا يســتمرون فــي البعــد عــن هللا بســبب مــا اقتــرف ابوهــم 
ــا  ــر عــن خطاي ــه للتكفي ــد وقبول ــن الوحي ــة وبتوســط االب ــدل والرحم ــران الع ــن باقت ولك

الخلــق قــرب النــاس مــن الــرب بعــد االبتعــاد.
كمــا قــرر مجمــع رومــة المنعقــد فــي 1215م ان الكنيســة البابويــة تملــك حــق الغفــران 
وتمنحــه لمــن تشــاء وطبيعــى ان مــن يملــك حــق الغفــران يملــك حــق الحرمــان وقــد اصبح 
غفــران الذنــوب بدعــة عجيبــة فــاذا اراد البابــا ان يبنــى كنيســة او يجمــع مــاال لشــيء مــا 
ــن يبيعــون اســهم  ــاس كالذي ــى اتباعــه ليبيعوهــا للن ــا عل ــران ووزعه ــع صكــوك الغف طب
الشــركات واوراق اليانصيــب وبالصــك فــراع تــرك ليكتــب اســم الــذي ســيغفر لــه ذنبــه 
والعجيــب ان هــذا الصــك يغفــر لمشــتريه مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر فهــو بعبــارة 
ــي  ــا يل ــذا المحظــوظ وفيم ــة له ــت الجن ــد ان ضمن ــم بع ــكاب كل الجرائ اخــرى اذن بارت
نــص لصــك الغفــران: )ربنــا يســوع المســيح يرحمــك يــا ... )يكتــب اســم الــذي ســيغفر 
ــى  ــا بالســطان الرســولى المعطــى ل ــة القدســية وان ــك باســتحقاقات االمــه الكلي ــه( ويحل ل
احلــك مــن جميــع القاصــات واالحــكام والطائــالت الكنيســية التــى اســتوجبتها وايضــا مــن 
جميــع االفــراط والخطايــا والذنــوب التــي ارتكبتهــا مهمــا كانــت عظيمــة وفظيعــة ومن كل 
علــة وان كانــت محفوظــة ألبينــا االقــدس البابــا الكرســى الرســولى وامحــوا جميــع اقــذار 
الذنــوب وكل عالمــات المالمــة التــى ربمــا جلبتهــا علــى نفســك فــي هــذه الفرصــة وارفــع 
القصاصــات التــي تلتــزم بمكابدتهــا فــي المطهــر واردك حديثــا الــى الشــركة فــي اســرار 
الكنيســة واقرنــك فــي شــركة القديســين اردك ثانيــة الــى الطهــارة والبــر اللذيــن كانــا عنــد 
معموديتــك حتــى انــه فــي ســاعة المــوت يغلــق البــاب الــذي يدخــل منــه الخطــاه الــى محــل 
العــذاب والعقــاب ويفتــح امامــك البــاب الــذي يــؤدي الــى فــردوس الــروح وان لــم تمــت 
ســنين طويلــة فهــذه النعمــة تبقــى غيــر متغيــرة حتــى تأتــي ســاعتك االخيــرة باســم االب 

واالبــن والــروح القــدس(1.
وهكــذا يتبيــن لنــا كــم هــي ضائعــة شــخصية المســؤولية فــي المســيحية فابنــاء ادم يطردون 

1  عن كتاب المسيحية للدكتور احمد شلبى صفحة 15، 254، 255

مــن الجنــة ورحمــة هللا بســبب خطيئــة والدهــم التــي لــم يكونــوا فــي عالــم الوجــود عنــد 
ــدون  ــة ب ــر هــذه الخطيئ ــي زعمهــم( لتكفي ــه الســالم )ف ــب المســيح علي ــم يصل ــا ث حدوثه
ذنــب ارتكبــه وصكــوك الغفــران التــي تشــترى بحفنــة مــن المــال تغفــر الدنايــا والذنــوب 

دون توبــة حقيقــة يســتغفر بهــا المذنــب ربــه.
ــاب اليهــودى  ــره تحــول دون عق ــة اليهــودى بغي ــم تحكــم عالق ــة: لليهــود قي 2- اليهودي
علــى االثــام التــي يرتكبهــا فــي حــق غيــر اليهــود فاليهــود يعتبــرون الفــارق بيــن اليهــودى 
ــم  ــه لزعي ــدم بختنصــر ابنت ــا ق ــه لم ــرى ان ــوان وي ــن االنســان والحي ــارق بي ــره كالف وغي
اليهــود ليتزوجهــا قــال لــه: انــى يهــودى ولســت مــن الحيوانــات. وقــد جــاء فــي وصايــا 
موســى عليــه الســالم )ال تســرق مــال قريبــك( وفســر علمــاء التلمــود هــذه الوصيــة بجــواز 
ان يســرق اليهــودى مــال غيــر اليهــودى وقــال الحاخــام )رشــى( مصــرح لليهــودى ان 
يغــش غيــر اليهــودى ويحلــف لــه ايمــان كاذبــة. وجــاء فــي التلمــود ان هللا ال يغفــر ذنبــا 
ــه المفقــود وجــاء ايضــا: غيــر مصــرح لليهــودى ان يقــرض  ليهــودى يــرد لالممــى مال
االجنبــى اال بالربــا ويحــرم علــى اليهــودى ان ينجــى احــدا مــن االممييــن مــن هــالك او 
ــه ان يســدها  ــرة لزم ــي حف ــن ف ــل اذا رأى احــد االمميي ــا ب ــع فيه ــرة يق يخرجــه مــن حف
بحجــر ويــرى اليهــود ان اليهــودى ال يخطــئ اذا تعــدى علــى عــرض االجنبــي الن عقــد 
نــكاح االجانــب فاســد الن المــرأة التــى ليســت مــن بنــى اســرائيل هــي بهيمــة والعقــد ال 
ــدأ ان كل انســان  ــة بمب ــة المحرف ــت الشــريعة اليهودي ــذا ضرب ــم2. وهك يجــود مــع البهائ
بمــا كســب رهيــن عــرض الحائــط الشــباع رغبــات الحقــد اليهــودى. ولليهــود اســلوبهم 
فــي التوبــة يعتمــد علــى االعتــراف والصــالة علــى يــد كهنــة مــع تقديــم القرابيــن والهدايــا 
لهــم وهــذا خــروج علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية الــذي يوجــب ان تكــون التوبــة نابعــة 
مــن ارادة االنســان الذاتيــة ويكــون ســلوكه المســتقيم هــو ســبيله إلــى المغفــرة وال يتوقــف 

االمــر علــى إرادة الكهــان.
ــدأ المســؤولية الفرديــة ولكنهــا يرجــع  3- الهنــد: كانــت فــي الهنــد حضــارات تأخــذ بمب
بهــا إلــى حيــاة ســابقة متسلســلة مــن حيــاة ســابقة علــى مــدى االزمنــة التــي ال تعــرف لهــا 
ــى  ــام ال ــاره تلــك الجرائــر واالث ــود بجرائــره واثامــه وكف ــذ أزل االزل فهــو مول ــدأة من ب
االجــل المقــدور وليســت تبعاتــه مرهونــة بمــا يعملــه بعــد ميــالده بــل هــي ســابقة للميــالد 

والحقــة بــه امــاد بعــد امــاد3.

2  من كتاب اليهودية للدكتور احمد شلبى صفحة 276، 277، 278
3  نقال عن كتاب االسالم لالستاذ سعيد حوى )وهي من صياغة المرحوم االستاذ العقاد(
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ثانيا: شخصية المسؤولية الدينية في االسالم:
المســؤولية الدينيــة فــي االســالم شــخصية محضــة فهــي ال تمتــد بــأي حــال مــن االحــوال 
ــه  ــي قول ــرر بوضــوح ف ــدأ مق ــذا المب ــاط المســؤولية وه ــر مرتكــب الســلوك من ــى غي ال
تعالــى }لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت{4 }مــن اهتــدى فانمــا يهتــدى لنفســه ومــن 
ــا  ــان اال م ــس لالنس ــرى{5 }وان لي ــزر وازرة وزر اخ ــا وال ت ــل عليه ــا يض ــل فانم ض
ســعى{6. وهــذا المبــدأ يســرى فــي مواجهــة الكافــة مــن النــاس وفــي كل الحــاالت فالثــواب 
والعقــاب ال يمكــن أن يتأتــى فيهمــا أي تحويــل أو امتــداد او اشــتراك او التبــاس حتــى بيــن 
االبــاء واالبنــاء }تلــك أمــة قــد خلــت لهــا مــا كســبت ولكــم مــا كســبتم وال تســألون عمــا 

كانــوا يعملــون{7
وهنــاك بعــض الحــاالت التــي قــد تعتبرهــا النظــرة المتســرعة خروجــاً علــى مبــدأ 

شــخصية المســؤولية وهــذه الحــاالت تتمثــل فــي االتــي:
1- الحالة التي تقرر تحمل اشخاص ألوزار ناتجة عن أفعال غيرهم:

ــه تعالــى }وقــال الذيــن كفــروا للذيــن أمنــوا اتبعــوا ســبيلنا  ــة وردت فــي قول وهــذه الحال
ولنحمــل خطاياكــم ومــا هــم بحامليــن مــن خطاياهــم مــن شــيء انهــم لكاذبــون وليحملهــن 
ــة تقــرر أن  أثقالهــم وأثقــاال مــع أثقالهــم وليســئن يــوم القيامــة عمــا يفتــرون{8 فهــذه االي
الكافريــن ســوف يحملــون يــوم القيامــة أثقــاال مــع أثقالهــم فمــا هــي حقيقــة االمــر؟ لكــي 
نفهــم اآليــة الكريمــة فهمــا صحيحــا ال بــد مــن النظــر فــي آيــة اخــرى وردت فــي قولــه 
تعالــى: }ليحملــوا أوزارهــم كاملــة يــوم القيامــة ومــن أوزار الذيــن يضلونهــم{9 ولــو دققنــا 
النظــر لوجدنــا أن اآليتيــن تتحدثــان عــن حالــة تمثــل مــا يعــرف فــي القانــون الجنائــي مــا 
يعــرف بالمســاهمة الجنائيــة حيــث أن حــدث مــاال تنفــرد بتحقيقــه شــخصية واحــدة وانمــا 
هــو ثمــرة اشــتراك اكثــر مــن شــخصية لــكل منهــا ارادتهــا ودورهــا فحــدث الضــالل الــذي 
ــؤالء  ــن فه ــن والضالي ــن المضلي ــتراك بي ــاج اش ــا نت ــة انم ــات الكريم ــه اآلي ــت عن تحدث
انتهــوا إلــى اضــالل بســبب ارادتهــم وفعلهــم وايضــا بســبب ارادة وفعــل المضليــن فهنــاك 
اذن عالقــة ســببية بيــن حــدث الضــالل وبيــن ســلوك المضليــن وبنــاء علــى هــذه الســببية 

4  البقرة 286
5  االسراء 15
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9  النحل 25

ــي  ــر ف ــاعدوا الغي ــذي س ــن وزر الضــالل ال ــزءا م ــون ج ــل المضل ــد ان يتحم كان ال ب
احداثــه. وهــذا مــا قــرره القــرآن الكريــم بطريقــة هــي قمــة العدالــة فالمضلــون لــم يتحملــوا 
كل الــوزر الناشــئ عــن ضــالل الغيــر وانمــا تحملــوا جــزءاً يتناســب مــع مقدار مســاهمتهم 
ــة بصيغــة التبعيــض }ومــن اوزار الذيــن  فــي احــداث فعــل الضــالل ولهــذا جــاءت االي
يضلونهــم{ كمــا ان الذيــن ضلــوا ســيحملون اوزارهــم كاملــة ولــن يخفــف منهــا اشــتراك 
غيرهــم فــي تكوينهــا }ومــا هــم بحامليــن مــن خطاياهــم مــن شــيء{ وهكــذا كلمــا قامــت 
عالقــة ســببية بيــن ســلوك مــا ونتيجــة فــان االســالم يقــرر الجــزاء المناســب بنــاء علــى 
ــول فــي هــذا  ــار لعنصــرى الزمــان والمــكان ويمكــن الق ــدون اعتب ــى ب ــة حت هــذه العالق
الشــأن ان االســالم قــرر مــا يعــرف بالســلوك المســتمر الــذى مــن الممكــن ان ينتــج اثــاره 
ولــو بعــد مــوت صاحبــه بســنين طويلــة مــا دام مــن المتصــور اســتمرار ما يعــرف بالركن 
المعنــوى والمــادى للســلوك فالمستشــرق الــذي يؤلــف كتابــا يشــوه بــه حقيقــة االســالم امــام 
النــاس ليحجبهــم عــن نــوره أال يعتبــر مرتكبــا لمــا يســمى بالجريمــة المســتمره فهــو يقصــد 
ــه ونيــة االضــالل تظــل متوافــره مــا بقــى الكتــاب موجــودا يقــرأه  اضــالل النــاس بكتاب
ــق  ــك الركــن المــادى للجــرم يتحق ــة وكذل ــه بســنين طويل ــو بعــد مــوت صاحب ــاس ول الن
كلمــا ابتعــد انســان عــن نــور االســالم بســبب هــذا الكتــاب الضــال فــاذا قــرر االســالم ان 
هــذا المستشــرق يتحمــل بجانــب وزر ضاللــه وزرا اضافيــا ناتــج عــن ضــالل االخريــن 

الــذي شــارك فــي احداثــه اال يكــون هــذا هــو الحــق الواجــب االتبــاع!؟.
وهــذا المنهــج الــذي ســار عليــه االســالم فــي اعمــال الجــزاء كلمــا قامــت عالقــة ســببية 
بيــن العمــل والنتيجــة بغــض النظــر عــن الزمــان والمــكان قــرره بوضــوح الرســول صلــى 

هللا عليــه وســلم فــي قولــه:
مــن ســن فــي االســالم ســنة حســنة فلــه اجرهــا واجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غيــر 
ان ينقــص مــن اجورهــم شــئ ومــن ســن فــي االســالم ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا ووزر 

مــن عمــل بهــا مــن بعــد مــن غيــر ان ينقــص مــن اوزارهــم شــيء.
2- الحالة التي تفيد ان الميت يعذب ببكاء اهله:

ــه: )ان  ــه وســلم جــاء في ــى هللا علي ــول نســب للرســول صل ــن ق ــة مســتقاة م ــذه الحال وه
ــدأ شــخصية  ــه( وهــذا وضــع حســب الظاهــر يتناقــض مــع مب ــكاء اهل ــت يعــذب بب المي
المســؤولية حيــث ان الميــت يعــذب بســبب ســلوك صــدر مــن الغيــر وكان المنطــق يوجــب 
ــأى شــكل مــن االشــكال.  ــه ب ــم يشــارك في ــه مــا دام ل ــر هــذا الســلوك الي ــداد اث عــدم امت
وايضاحــا لحقيقــة هــذا الوضــع ننقــل مــا ذكــره فضيلــة العالمــة الشــيخ محمــد الغزالــى 
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وهــو يتحــدث عــن أخبــار االحــاد وقوتهــا فــي اإلفــادة هــل هــي ظنيــة أم قطعيــة حيــث 
ــك فمــن  ــه ولذل ــات اآلحــاد أمــر ال ريــب في يقــول )ووقــوع الخطــأ والنســيان فــي مروي
ــن  ــد هللا ب ــد اليقيــن. جــاء فــي البخــارى أن عب ــأن خبــر اآلحــاد يفي المجازفــات الزعــم ب
ــا لنشــهدها  ــه وجئن ــان رضــى هللا عن ــة لعثم ــت ابن ــال: توفي ــه ق ــى مليك ــن أب ــد هللا ب عبي
وحضرهــا ابــن عمــرو وابــن عبــاس رضــى هللا عنهمــا وانــى لجالــس بينهمــا فقــال عبــد 
هللا بــن عمــر لعمــرو بــن عثمــان: أال تنهــى عــن البــكاء ان رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال: ان الميــت يعــذب ببــكاء أهــل عليــه. فقــال ابــن عبــاس قــد كان عمــر رضــى 
هللا عنــه يقــول بعــض ذلــك ثــم حــدث فقــال: صــدرت مــع عمــر رضــى هللا عنــه مــن مكــة 
حتــى اذا كنــا ببيــداء اذا هــو بركــب حتــى ظــل ســمره فقــال اذهــب فانظــر مــن هــؤالء 
الركــب قــال فنظــرت فــاذا صهيــب فأخبرتــه فقــال ادعــه لــى فرعــت الــى صهيــب قلــت 
ارتحــل الحــق بأميــر المؤمنيــن ... فلمــا اصيــب عمــر دخــل صهيــب يبكــى ويقــول أخــاه 
ــاه فقــال عمــر رضــى هللا عنــه: يــا صهيــب أتبكــى علــى وقــد قــال رســول هللا  واصاحب

صلــى هللا عليــه وســلم: ان الميــت يعــذب ببــكاء اهلــه.
قــال ابــن عبــاس: فلمــا مــات عمــر ذكــرت ذلــك لعائشــة رضــى هللا عنهــا فقالــت: يرحــم 
هللا عمــر وهللا مــا حــدث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بــأن هللا يعــذب المؤمــن ببــكاء 
أهلــه لكــن رســول هللا قــال: ان هللا ليزيــد الكافــر عذابــا ببــكاء اهلــه عليــه وقــال حســبكم 
القــرآن }وال تــزر وازرة وزر أخــرى{ وقــال ابــن عبــاس عنــد ذلــك: وهللا هــو اضحــك 
وابكــى ... قــال إبــن أبــى ملكيــه: وهللا مــا قــال ابــن عمــر شــيئا. وظاهــر مــن هــذا الســياق 
ان ابــن عمــر عــرف خطــأه فســكت وســمع تعقيــب ابــن عبــاس وهــو يؤيــد أم المؤمنيــن 

فــي خبرهــا وفقههــا فلــم يجــد مــا يقــول.10
ويتبيــن ممــا نقلنــاه عــن فضيلــة الشــيخ الغزالــى أن القــول الصــواب ليــس عــذاب مطلــق 
الميــت وانمــا األمــر خــاص بالكافــر حيــث أن كفــره هــو الــذي رتــب العــذاب وهــو فعــل 
الميــت ومــا بــكاء االهــل اال مصــدر مــن مصــادر العــذاب الــذي اســتحقها الميــت بكفــره 
وليــس بعــد الكفــر ذنــب ومــا دام االمــر كذلــك فــان االمــر ال يعتبــر خروجــا علــى مبــدأ 

شــخصية المســؤولية.
3- حالة الحاق االبناء باالباء في الجنة رغم اختالف مقاماتهم االيمانية:

ــا بهــم  ــه تعالــى: }والذيــن آمنــوا وابتعهــم ذريتهــم بإيمــان أحلقن وذلــك كمــا ورد فــي قول

10  من كتاب دستور الوحده الثقافية بين المسلمين للشيخ محمد الغزالى ص71، 72

ــي  ــا ألتناهــم مــن عملهــم مــن شــيء(11. مــن البديهــى أن درجــة اإلنســان ف ذريتهــم وم
الجنــة تتحــدد حســب مقامــه االيمــان الــذي يترتــب علــى عملــه الصالــح )ولــكل درجــات 
ــاء يوهــم  ــاء باآلب ــة امــام الحــاق لأبن ــا نجــد انفســنا فــي هــذه الحال ــوا(12 ولكنن ممــا عمل
ــة  ــة مــن العمــل أي ان األمــر يحــوى اضاف ــن درجــات مختلف ــي الجــزاء بي بالمســاواة ف
ــذا الفضــل  ــم وه ــن عمله ــة ســببية بي ــاس ال توجــد عالق ــن الن ــف م فضــل لحســاب صن
ــدأ أن كل امــرئ بمــا كســب  ــاً لمب المضــاف األمــر الــذي يشــكل فــي حــال صحتــه خرق
رهيــن. فمــا ه القــول الحــق فــي االيــة؟ لــو دققنــا النظــر لوجدنــا ان اآليــة الكريمــة تقــرر 
ــة وهــو اجتماعهــم بأهلهــم مــن  ــه اهــل الجن ــذي ســوف ينال ــم ال ــة خاصــة مــن النعي حال
المؤمنيــن وبالطبــع هــذه رغبــة انســانية طبيعيــة تتــوق النفــس البشــرية إلــى تحقيقهــا فــي 
ــاء  ــن االب ــاع بي ــم اآلخــرة؟؟ وحــدوث هــذا االجتم ــي عال ــا ف ــف ال تناله ــا فكي ــم الدني عال
واالبنــاء ال يوجــب ضــرورة التســاوي فــي المقــام فــي الجنــة بــل مــن الممكــن ان يبقــى 

كل واحــد منهمــا علــى درجتــه ويتأكــد هــذا بمــا يلــي:
أ- اننــا فــي الدنيــا نــرى مجالــس وجهــات تحــوى أنــاس مختلفيــن فــي مقاماتهــم الدنيويــة 
فقــد يحــوى مجلــس مــا الحاكــم والمحكــوم والغنــى والفقيــر فهــل يــؤدى مثــل هــذا الوضــع 

إلــى الغــاء المقامــات المختلفــة بينهــم؟؟
ب- ان القــرآن والســنة النبويــة قــررت اجتمــاع المؤمــن مــع نوعيــات مــن القمــم االيمانيــة 
التــي يســتحيل أن يتســاوى معهــا فــي مقامهــا االيمانــى فقــد قــال هللا تعالــى: }ومــن يطــع 
ــهداء  ــن والش ــن والصديقي ــن النبيي ــم م ــم هللا عليه ــن انع ــع الذي ــك م ــول فاؤلئ هللا والرس
ــن ان  ــة ال يمك ــة الكريم ــا اآلي ــي تتحــدث عنه ــة الت ــان المعي ــع ف ــن(13 وبالطب والصالحي
ــي  ــاء ف ــى االنبي ــى إل ــه يمكــن ان يرق ــي درجــة ايمان ــا تســامى ف ــى ان المؤمــن مهم تعن
الجنــة انمــا هــو تكريــم اللقــاء واالجتمــاع بهــذه القمــم العظيمــة وهــو فــي حــد ذاتــه نعيــم 

تتــوق اليــه نفــوس المؤمنيــن.
كمــا قــرر الرســول صلــى هللا عليــه وســلم: )ان المــرء مــع مــن احــب( وبالطبــع فــان كل 
مســلم يرجــو هللا واليــوم االخــر يرجــو االجتمــاع بالرســول عليــه الصــالة والســالم فــاذا 
تحققــت هــذه النعمــة الكبــرى لواحــد مــن المؤمنيــن فهــل هــذا يعنــى تســاوى المقامــات؟؟ 

بالطبــع ال يرقــى احــد مــن الخلــق الــى مقــام المصطفــى عليــه الصــالة والســالم.

11  الطور 21
12  االحقاف 16

13  النساء 69
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ج- اننــا لــو فســرنا االيــة علــى اســاس المســاواة فــي الجــزاء لوجدنــا انفســنا امــام وضــع 
ظالــم ال يقــره الشــرع. حيــث ان اآليــة لــم تحــدد مــن أرفــع فــي درجتــه االيمانيــة األب أم 
األبــن وهــذا يعنــى أنــه مــن المتصــور أن يكــون اإلبــن ارفــع درجــة مــن االب فــإن رتبنــا 
علــى الحــاق االبــن بــاألب التســاوى فــي الجــزاء لوجــب أن ينقــص االبــن عــن درجتــه 
ــه اآليــة )ومــا ألتناهــم مــن عملهــم  ــده. وهــذا مــا نفت المســتحقة ليتســاوى مــع درجــة وال

مــن شــيء(.
وبنــاء علــى مــا ســبق نجــد أنفســنا أمــام ضــرورة تحتــم تفســير االلحــاق الــذي عبــرت عنــه 
االيــة باالجتمــاع الــذي ال يوجــب حدوثــه التســاوى فــي الجــزاء االمــر الــذي ال يشــكل أي 

تناقــض مــع مبــدأ شــخصية المســؤولية.
4- حالة نفع صالح االباء لالبناء:

ــه ضــراً بســبب  ــراً أو دفــع عن ــد ســابق لإلبــن خي ــى ق ــة نجــد أن هللا تعال فــي هــذه الحال
كــون والــده صالحــاً والعلمــاء يقــررون هــذه الحالــة مــن قولــه تعالــى }أمــا الجــدار فــكان 
لغالميــن يتيميــن فــي المدينــة وكان ابوهمــا صالحــاً فــاراد ربــك ان يبلغــا اشــدهما 

ــك(14. ــن رب ــةً م ــا رحم ــتخرجا كنزهم ويس
فهــل وفقــاً لهــذه اآليــة الكريمــة يمكــن ان نقــرر ان صــالح االبــاء ينفــع االبنــاء دون قيــد 
ــدأ شــخصية  ــى مب ــاً عل ــر يشــكل خروج ــان االم ــم ف ــة بنع ــت االجاب او شــرط؟ واذا كان
المســؤولية وكــون كل امــرئ بمــا كســب رهيــن. والحقيقــة اننــا لــو دققنــا النظــر لوجدنــا 
ــد  ــر ق ــذا االم ــم اال ان ه ــاء البنائه ــالح االب ــع ص ــداد نف ــرر امت ــالم وان كان ق ان االس
قيــد بشــروط ال تجعــل مطلــق االبــن يســتفيد بصــالح والــده بــل ال بــد مــن انتفــاء موانــع 
وتوافــر صالحيــه لتلقــى االســتفاده وهــذا مــا يبــدو واضحــا فــي آيــة الكهــف التــي نحــن 
ــن وانمــا شــاركه  ــد فــي رحمــة الغالمي بصددهــا فصــالح االب ليــس هــو الســبب الوحي
ســبب آخــر وهــو كــون الغالميــن يتيمــن واليتــم بمــا يعنيــه مــن ضعــف ســبب كافــى بحــد 
ذاتــه لحلــول رحمــة هللا وهــو فــي الوقــت ذاتــه يمثــل وضــع ينتفــى معــه وجــود أي مانــع 
يجعــل صاحبــه غيــر صالــح لتلقــى ثمــرة الصــالح فاليتيــم لــم يبلــغ ســن المســؤولية االمــر 
الــذي ال يعقــل معــه اثــارة مبــدأ شــخصية المســؤولية وكــون المــرء بمــا كســب رهيــن.

وليتأكــد بصــورة قاطعــة ان امتــداد نفــع صــالح االبــاء الــى االبنــاء مشــروط بقيــود تحــول 
بنيــه وبيــن االنطــالق خــارج مبــدأ شــخصية المســؤولية ال بــد ان نعــى مضمــون الحالــة 
التــى كان طرفاهــا نــوح عليــه الصــالة والســالم وهــو نبــى مــن اولــى العــزم وابنــه الــذى 
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أصــر علــى الكفــر ورفــض ان يركــب فــي ســفينة النجــاة ولجــأ والــده الــذى هــو قمــة فــي 
ــده ولكــن هيهــات ان ان ينفــع دعــاء نــوح فــي نجــاة  ــاً نجــاة ول الصــالح الــى ربــه طالب
ولــده فقــد حــال مــا كســبته يــد االبــن دون امتــداد ثمــرة صــالح ابيــه اليــه وهــذا مــا عبــر 
ــع  ــل مان ــد مث ــه الســيئ ق ــح(15 أي ان عمل ــر صال ــن )عمــل غي ــرآن بكــون االب ــه الق عن
ــاء  ــاء باالبن ــة االب ــا ان عالق ــن لن ــد. وهكــذا يتبي يحــول دون االســتفاده مــن صــالح الوال
وامتــداد صــالح االبــاء الــى ابنائهــم مــا هــو اال نــوع مــن الفضــل يســاق الــى مــن توافــرت 
فيــه شــروط اســتحقاق هــذا الفضــل ولهــا ان االمــر ال يشــكل أي خــرق لمبــدأ شــخصية 

المســؤولية.
ــة  ــة المالئك ــن ناحي ــة ســواء م ــوم القيام ــد هللا ي ــى التوســط عن ــي تعن 5- الشــفاعة: وه
او االنبيــاء او الصالحيــن مــن اجــل العصــاه مــن الموحديــن طلبــا لعفــو هللا عنهــم. وقــد 
ثبتــت الشــفاعة العظمــى للرســول صلــى هللا عليــه وســلم حيــث قالــت )إن لــكل نبــى دعــوه 
مســتجابه وانــي اختبــأت دعوتــي شــفاعة المتــى فهــي نائلــة منكــم ان شــاء هللا مــن مــات 
منكــم ال يشــرك بــاهلل شــيئا( ولكــن مــا هــو الــدور الــذي تقــوم بــه الشــفاعة بالنســبة للمشــفع 
لهــم هــل هــى تقلــب موازيــن الحســاب بحيــث ان المشــفوع لــه ينــال عفــو هللا مهمــا كانــت 
ــذي يعنــى ان الشــفاعة تعمــل بمعــزل  ــه وبعــده عــن الصــراط المســتقيم االمــر ال خطيئت
عــن ســلوك المشــفوع لهــم وأن هــذا الســلوك ليــس لــه أي تأثيــر فــي ادائهــا لدورهــا. واذا 
كان االمــر كذلــك فــان الشــفاعة تمثــل خروجــا صرحيــا علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية.
ــلوك  ــن س ــزل ع ــل بمع ــالم ال تعم ــا االس ــا قرره ــفاعة كم ــد ان الش ــل نج ــن بالتأم ولك
المشــفوع لهــم بــل هــي تتفاعــل معــه وتجعــل لــه دوراً حاســماً فــي ترتيبهــا الثارهــا وهــذا 

مــا يبــدو واضحــا ممــا يلــي:
ــا  ــر بالنســبة لصاحبه ــب أي اث ــن للشــفاعة ان ترت ــا ال يمك ــوب م ــن الذن ــاك م 1- أن هن
وهــذا مــا يظهــر فــي قولــه تعالــى }مــا ســلككم فــي صقــر قالــوا لــم نكــن مــن المصليــن 
ولمــن نكــن نطعــم المســكين وكنــا نخــوض مــع الخائضيــن وكنــا نكــذب بيــوم الديــن حتــى 
اتانــا اليقيــن فمــا تنفعهــم شــفاعة الشــافعين{16 ويبــدو هــذا فــي قــول النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم عــن شــفاعته )وهــي نائلــة منكــم ان شــاء هللا مــن مــات ال يشــرك بــاهلل شــيئا( ومــا 
بينــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مــن انــه ســوف يطلــب يــوم القيامــة تبرئــة بعــض 
ممــن صاحبهــم فــي الدنيــا وظــن بــه خيــرا فيقــول لــه: )انــك ال تــدرى مــا أحدثــوا بعــدك( 

15  هود 46
16  المدثر
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ــة ال تجــدى  ــال معين ــا ســبق ان اصحــاب اعم ــدوا مم ــذا يب ــول: )ســحقا ســحقا( وهك فيق
ــدا. معهــم الشــفاعة اب

2- ان هنــاك نــوع مــن المذنبيــن تــؤدى الشــفاعة دورهــا بالنســبة لهــم بعــد ان يقضــوا فترة 
مــن العــذاب فــي جهنــم وهــذا يعنــى انهــم قبــل العــذاب لــم يكونــوا صالحيــن لتلقــى أثــر 
الشــفاعة لوجودهــم علــى درجــة مــن الخطيئــة تحــول دون ذلــك فــكان ال بــد مــن العــذاب 
لتوافــر الصالحيــة للشــفاعة وهــذا يوضــح مــدى تاثيــر عمــل المشــفوع لهــم فــي حــدوث 
الشــفاعة اذ لــوال هــذا التأثيــر ألدت الشــفاعة اثرهــا دون العــذاب وقبلــه وهــذا مــا قــرره 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي قولــه: )يخــرج قــوم مــن النــار بشــفاعة محمــد صلــى هللا 

عليــه ولــم فيدخلــون الجنــة يســمون الجهنمييــن(.
وهكــذا يتبيــن لنــا ان الشــفاعة ال تــؤدى دورهــا بصــورة طليقــه دون حــدود بــل هــي تســير 
فــي حــدود شــرط هــام وهــو كــون عمــل المشــفوع لــه صالحــاً للمغفــره بــان يكــون بينــه 
وبيــن النجــاه مســافة بســيطة يطويهــا هللا بفضلــه وهــذا مــا عبــر عنــه القــرآن بقولــه: )ال 
يشــفعون إال لمــن ارتضــى(17 ويمكــن القــول بنــاًء علــى هــذا الشــرط ان الشــفاعة ليســت 
هــي الســبب المنشــئ للشــفاعة إنمــا هــو صالحيــة الشــخص بعملــه للمغفــره ومــا الشــفاعة 
إال وســيلة كاشــفة عــن هــذا العفــو بطريقــة تبيــن عظمــة الشــافع ومقامــه عنــد هللا تعالــى 
وبهــذا ال تمثــل الشــفاعة بصورتهــا االســالمية أي تناقــض مــع مبــدأ شــخصية المســؤولية.

شخصية المسؤولية ونظام العاقلة:
ــه  ــن صــدر عن ــة اال م ــن الجريم ــأل ع ــة اال يس ــؤولية  الجنائي ــخصية المس مقتضــى ش
ســلوك يجعلــه طبقــاً للقانــون فاعــال أو شــريكاً فيهــا وأال تمتــد هــذه المســؤولية إلــى غيــره 
مــن األبريــاء وهــذا المبــدأ لــم يكــن معمــوالً بــه قبــل الثــورة الفرنســية اذ كان االعتــداء 
ــرته ومصــادرة  ــراد اس ــى اف ــى ونف ــدام الجان ــه باع ــب علي ــر يعاق ــى االم ــى ذات ول عل
ــب  ــنة 1883 يصي ــي مصــر س ــى ف ــل االصــالح القضائ ــاب قب ــا كان العق ــم كم امواله

فاعــل الجريمــة وشــيخه.
امــا المســؤولية الجنائيــة فــي الشــريعة االســالمية فهــي تنطلــق مــن قولــه تعالــى }أال تــزر 
وازرة وزر أخــرى{ وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم )ال يؤخــذ الرجــل بجريــرة ابيــه وال 
بجريــرة أخيــه( وهــذا المبــدأ شــامل فــي الشــريعة اإلســالمية وإن كان هــذا الشــمول قــد 
لحــق بــه شــبهة االســتثناء بنــاء علــى نظــام العاقلــة الــذي قررتــه الشــريعة فــي قتــل شــبه 
العمــد والقتــل الخطــأ حيــث الزمــت اقــارب الجانــي مــن العصبــة بدفــع ديــة المجنــى عليــه 
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رغــم عــدم مشــاركتهم الجانــى فــي الســلوك المنتــج للقتــل وقــد انقســم الفقــه فــي تكييــف 
نظــام العاقلــة مــن ناحيــة خروجــه أو عــدم خروجــه علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية إلــى 

عــدة آراء منهــا:
1- اتجــاه يــرى ان العاقلــة ال تعتبــر خــروج علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية الن الديــة 
مــا هــي اال عقوبــة للعاقلــة علــى مشــاركتها الجانــي فــي ســلوكه ومــن هــذا االتجــاه االمــام 
الكســائي )رحمــه هللا( حيــث قــال فــي كتــاب بدائــع الصنائــع )وامــا االيــة الشــريفة – وأن 
ــا  ــن: لم ــا لك ــول بموجبه ــزر وازرة وزر أرى فنق ــا ســعى – وأال ت ــس لالنســان إال م لي
قتلتــم ان الحمــل علــى العاقلــة اخــذ بغيــر ذنــب، فــان حفــظ القاتــل واجــب علــى عاقلتــه 
ــر  ــل بظه ــا يقت ــل انم ــب والن القات ــم ذن ــط منه ــه والتفري ــد فرطــوا ب ــم يحفظــوا لق واذا ل

عشــيرته فكانــوا كالمشــاركي لــه فــي القتــل(.
2- اتجــاه يــرى ان العاقلــة اســتثناء علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية ومــن هــذا االتجــاه 
االســتاذ عبــد القــادر عــوده )رحمــه هللا( حيــث يقــول )وتحميــل الديــه للعاقلــة معنــاه ان 
اخريــن غيــر الجانــي يحملــون وزر جريمتــه وهــو اســتثناء مــن القاعــدة العامــة )اال تــزر 
ــذا  ــوغت ه ــي س ــي الت ــم ه ــى عليه ــاة والمجن ــروف الجن ــرى( اال أن ظ وازرة وزر اخ

االســتثناء وجعلــت األخــذ بــه الزمــاً لتحقيــق العدالــة(.
3- اتجــاه يــرى ان العاقلــة ال تعتبــر خروجــا علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية حيــث انهــا 

الزمــت مــن بــاب التعــاون ومــن هــذا االتجــاه ابــن القيــم.
ولتحديــد اقــرب هــذه االتجاهــات إلــى الصــواب ال بــد مــن تحليــل لنظــام العاقلــة مــن خالل 
خصائصهــا وفــي اطــار القواعــد العامــة للمســؤولية والعقــاب فــي الشــريعة االســالمية فقــد 
حــددت الشــريعة االســالمية للســلوك المنتــج لواقعــة القتــل عقوبــات حســب دور النيــة فــي 

كل نــوع وذلــك علــى النحــو االتــي:
1- القتــل العمــد: وهــو الــذي تتجــه فيــه النيــة للســلوك المحــرم ويقصــد بــه تحقيــق النتيجــة 
ــي  ــة هــي القصــاص وف ــد األصلي ــل العم ــة القت ــه وعقوب ــة علي ــر المشــروعة المترتب غي

حالــة عــدم تطبيقهــا تجــب الديــة ويتحملهــا الجانــي وحــده.
2- القتــل شــبه العمــد: وهــو الــذي يأتــي فيــه الجانــي الســلوك المنتــج لواقعــة القتــل بقصــد 
ــه  ــن يوج ــل كم ــى القت ــؤدي إل ــل ي ــن الفع ــل ولك ــالً للقت ــه فع ــه نيت ــدوان دون أن تتج الع
لكمــة بيــده إلنســان بقصــد الضــرب العــادي فتنتــج الوفــاة وعقوبــة شــبه العمــد هــي الديــة 

ويتحملهــا الجانــي والعاقلــة.
3- القتــل الخطــأ: وهــو الــذي يأتــي فيــه الجانــي الفعــل دون أن تجــه نيتــه للعــدوان ولكنــه 
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ــا  ــة ويتحمله ــة المخفف ــي الدي ــل الخطــأ ه ــة القت ــه او قصــده وعقوب ــي فعل ــا ف يخطــى ام
الجانــي والعاقلــة. وأبــرز مــا يبــدوا فــي هــذا التقســيم ان الشــريعة اإلســالمية ارادت أن 
تصــل بالمســؤولية الجنائيــة إلــى قمــة العدالــة بالمتطابقــة بينهــا وبيــن المســؤولية الدينيــة 
ــالً أي  ــه كام ــون القصــد الي ــذي يك ــل ال ــى العم ــاب عل ــواب والعق ــا الث ــب فيه ــي يترت الت
العمــل الــذي تهــدف االرادة إلــى صفاتــه الماديــة والمعنويــة كمــا حددهــا الشــرع فالــذي 
يوجــه بندقيتــه لصيــد حيــوان فــاذا بــه يقتــل اســنان ال يمكــن تصــور عقابــه مــن هللا تعالــى 
ــب  ــة إال أن الجان ــادي للجريم ــب الم ــى بالجان ــه وان أت ــداً الن ــس عم ــل نف ــه قات ــى ان عل
المعنــوي قــد تخلــف فمصــوب البندقيــة كان يقصــد عمــالً مباحــاً وال يقصــد عمــالً مجرمــاً 
يعاقــب عليــه رب العالميــن ويبــدو هــذا المبــدأ فــي قولــه تعالــى: }ليــس عليكــم جنــاح فيمــا 
ــا  ــات وإنم ــا األعمــال بالني ــه وســلم )إنم ــى هللا علي ــول الرســول صل ــه{18 وق أخطأتهــم ب

لــكل امــرئ مــا نــوى(.
ــي  ــل فف ــي القت ــة ف ــل الدي ــة تحمي ــي كيفي ــدأ ف ــت الشــريعة اإلســالمية هــذا المب ــد أعمل وق
حالــة العمــد حيــث اتجهــت نيــة الجانــي إلــى إحــداث جــرم القتــل كانــت العدالــة ان يتحمــل 
ــت  ــة حمل ــي هــذه الحال ــذا نجــد أن الشــريعة ف ــى قصــده وله ــب عل ــا يترت ــي كل م الجان
الجانــي وحــدة بديــة المجنــى عليــه وبالعكــس نجــد فــي قتــل شــبه العمــد والخطــأ حيــث 
الجانــي فــي النوعيــن لــم تكــن نيتــه متجهــة إلحــداث القتــل نجــد أن الشــريعة اإلســالمية 
لــم تلــزم الجانــي وحــده بجبــر الضــرر الــذي وإن ترتــب علــى ســلوكه إال أنــه لــم يكــن 
ناتــج عــن قصــد حقيقــي لــه فأوجــب علــى العاقلــة مســاعدته فــي جبــر الضــرر الناشــئ 

عــن فعلــه.
هــل الــزم العاقلــة بــأن تشــارك فــي جبــر الضــرر ناشــئ عــن وجــود عالقــة ســببية بيــن 
ــل  ــر تحمي ــك اال نعتب ــر كذل ــن األم ــم يك ــره؟ وإذا ل ــراد جب ــرر الم ــن الض ــلوكها وبي س
ــدأ شــخصية المســؤولية  ــى مب ــه خــروج عل ــم تشــارك فــي احداث ــة بجبــر ضــرر ل العاقل
الــذي مقتضــاه ان تظــل اثــار الســلوك المحــرم حبيســة فــي مجــال مرتكبــه وال تمتــد إلــى 

غيــره مــن الذيــن لــم يشــاركوا فــي أحداثــه ولــو كانــوا اقــرب النــاس إليــه؟
ــد مــن اإلشــارة إلــى أمــر هــام وهــو أن ســلوك  لكــي نجيــب علــى هــذه التســاؤالت ال ب
ــر  ــاره غي ــز باعتب ــد تمي ــة ق ــذي هــو اســاس العاقل ــد والخطــأ وال ــي شــبه العم ــي ف الجان
عمــدي بصفتيــن ال بــد مــن التمييــز بينهمــا وهمــا صفــة عــدم المشــروعية المتمثلــة فــي 
ــي  ــر مقصــودة للجان ــج غي ــى نتائ ــه إل ــة األخــرى تأديت ــاط والتبصــر والصف عــدم االحتي
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ــب  ــروعية يرت ــدم المش ــا فع ــة عليه ــا المترتب ــن آثاره ــن الصفتي ــن هاتي ــة م ــكل صف ول
ــي  ــى الجان ــف عل ــب التخفي ــي يرت ــر مقصــودة للجان ــار غي ــة الســلوك الث ــة وتأدي العقوب
بعــدم تحميلــه كل االثــار المترتبــة علــى ســلوكه وبنــاء علــى مــا ســبق يجــب ان نتســاءل 
إلــى أي صفــة مــن صفــات ســلوك الجانــي فــي القتــل الخطــا وشــبه العمــد ينتمــي نظــام 

ــة نجــد اآلتــي: ــة؟ بالتدقيــق فــي نظــام العاقل العاقل
1- ان ســلوك الجانــي فــي شــبه العمــد والخطــأ لــه دور أساســي فــي إنشــاء احــكام 
العاقلــة اال انــه ال يمكــن تكييــف هــذا الــدور علــى اســاس صفــة عــدم المشــروعية اذا لــو 
ــه  كان االمــر كذلــك لــكان رد الفعــل المناســب مــن الشــرع هــو العقوبــة ولطبقــت العاقل
بطريقــة تتناســب مــع كونهــا عقوبــة اال ان طريقــة تحمــل العاقلــة للديــة حــوت تناقضــا مــع 
اســلوب الشــريعة فــي تطبيــق عقوبــات الحــدود والقصــاص )اذا القاعــدة فــي الشــريعة ان 
العقوبــات المقــدرة جعلــت مباشــر الجريمــة دون المتســبب والعلــة فــي اختصــاص هــذه 
ــم بالغــة الشــدة  القاعــدة بجرائــم الحــدود والقصــاص ان العقوبــات المقــررة لهــذه الجرائ
وان عــدم المباشــرة مــن المتســبب تعتبــر شــبهة تــدرأ عنــه الحــد والن الشــريك المتســبب 
ايــا كان الحــال فهــو اخــف واقــل خطــرا مــن مباشــرة الجريمــة ولهــذا لــم تتســاوى العقوبــة 
المقــررة لــكل منهمــا(19 ومقتضــى مــا ســبق كان يجــب لــو ان الديــة كانــت فــي عــرف 
الشــرع عقوبــة للعاقلــة أن تتحمــل الجــزء البســيط بفــرض اعتبارهــا مشــاركة بالتســبب 
ويحمــل الجانــي باعتبــاره المباشــر الجــزء األكبــر ولكــن علــى عكــس هــذا نجــد االمــام 
مالــك وابــو حنيفــة يقــرران تحميــل الجانــي مــن الديــة مــا يحملــه احــد افــراد العاقلــة امــا 

االمــام الشــافعى واالمــام احمــد فيريــان اال يحمــل الجانــي مــع العاقلــة شــيئاً.
2- ان القــول بــان الشــريعة حملــت العاقلــة بالديــة كنــوع مــن العقوبــة المترتبــة علــى عــدم 
ــب الســبب  ــدم ترتي ــذي يوجــب ع ــتقيم والمنطــق التشــريعي ال مشــروعية الســلوك اليس
الواحــد احــكام متناقضــة حيــث أن ســلوك الجانــي وكونــه غيــر عمــدي قــد أنتــج تخفيفــاً 
ورحمــةً بمباشــرة فكيــف يكــون ســبباً لإلجحــاف بغيــر مباشــرة ان المنطــق كان يوجــب 

أن تكــون العاقلــة أولــى بالتخفيــف مــن الجانــي حيــث أنهــا لــم تباشــر الفعــل.
3- إن عــدم الــزام الشــريعة العاقلــة بالديــة ي القتــل العمــد ينفــي بشــكل قاطــع ان يكــون 
اســاس تحمــل العاقلــة للديــة هــو عــدم مشــروعية الســلوك فــي شــبه العمــد والخطــأ إذ لــو 
كان االمــر كذلــك لــكان مــن بــاب اولــى أن تلــزم الشــريعة بالديــة فــي القتــل العمــد حيــث 

ان عــدم المشــروعية اكثــر وضوحــاً وجســامة.
19  من كتاب التشريع الجنائي للمرحوم االستاذ عبد القادر عوده جـ1 ص373
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4- ان الشــريعة االســالمية عندمــا تطبــق عقوبــة التعزيــز علــى الجانــي فــي حالــة عــدم 
ــدم  ــق بع ــو كان االمــر يتعل ــة ول ــى العاقل ــة عل ــق هــذه العقوب ــة ال تطب ــم الدي ــال حك اعم

ــة. ــى العاقل ــة التعزيــز عل المشــروعية لوجــب تطبيــق عقوب
5- ان الشــريعة ال تحمــل العاقلــة لتعويــض االضــرار التــي يلحقهــا الجانــي بامــوال الغيــر 

ولــو كان االمــر متعلقــاً بعــدم المشــروعية لوجــب تجميــل العاقبــة بجبــر االمــوال أيضــاً.
ويتضح مما سبق ما يلي:

1- عدم دقة االتجاهات الفقهية التي ترى ان الدية عقوبة على ذنب ارتكبته العاقلة.
2- عــدم اعتبــار العاقلــة خــروج علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية الن اثــار عــدم 
ــة. ــى العاقل ــد إل ــم تمت ــة ظلــت حبيســة فــي مجــال مرتكبهــا ول المشــروعية وهــي العقوب
ويتأكــد مــا ســبق اذا كشــفنا عــن األســاس الحقيقــي لتحمــل العاقلــة بالديــة وان هذا االســاس 
ــا لــو  نابــع مــن صفــة تأديــة الســلوك لنتائــج غيــر مقصــودة تحتــم التعــاون لجبرهــا فانن
ــة باعتبــاره نظــام قانونــي مجــرد  ــم يقيــم نظــام العاقل ــا ان االســالم ل ــا النظــر لوجدن دققن
وانمــا واجــه الموقــف باعتبــاره نظــام شــامل لــه طابعــه القانونــي واالنســاني حيــث انــه في 
حالــة القتــل الخطــأ ترتبــت اضــرار تحتــاج إلــى الجبــر فلــو تــم الوفــاء بهــا وفــق االســس 
القانونيــة التقليديــة لحــدث أحــد امريــن امــا ان يتحمــل الجانــي كل الديــة وفــي هــذا اخــالل 
بميــزان العدالــة الــذي يتمثــل فــي عــدم تحميــل الجانــي اضــرار مجحفــة لــم يكــن يقصدهــا 
ــاع لحــق  ــذا ضي ــي ه ــالً وف ــض كام ــع التعوي ــن دف ــي م ــى الجان ــر االخــر ان يعف واالم
الورثــة مــن أهــل المجنــي عليــه ولهــذا لجــأت الشــريعة إلــى مبــدأ المســؤولية التعاونيــة 
ــا  ــرت له ــا وف ــاب االحســان وانم ــن ب ــل م ــذه المســؤولية ال تعم ــذه المشــكلة وه لحــل ه
االدوات القانونيــة الملزمــة وهــي نفقــة االقــارب والــزكاة وبيــت مــال المســلمين ولــكل أداه 
شــروطها ومواصفاتهــا ولكــن هنــاك صفــات مشــتركة بينهــا مثــل خصائــص المســؤولية 
ــن  ــه وبي ــوم بين ــذي تق ــأ ال ــاس الخط ــى اس ــوم عل ــا ال يق ــزام فيه ــا ان االل ــة منه التعاوني
الضــرر عالقــة ســببية وانمــا اساســه التعــاون والتكافــل بيــن افــراد المجتمــع االســالمي، 
كمــا ان هــذا االلــزام يشــترط فــي تنفيــذه عــدم االجحــاف بالملتــزم وهــذا الشــرط واضــح 
فــي كل االدوات القانونيــة التــي ســخرها الشــرع لتنفيــذ المســؤولية التعاونيــة فالــزكاة ال 
تجــب اال عــن فائــض حــال عليــه الحــول وتجــب فــي حــدود جــزء بســيط مــن المــال ونفقــة 
ــاق  ــذا االنف ــق دون ان يضــار به ــعة كل منف ــاق حســب س ــا االنف ــترط فقيه ــارب اش االق
وبيــت مــال المســلمين بحســب طبيعتــه وباعتبــاره يمثــل الخزانــة العامــة لديــه القــدرة علــى 
تحمــل التزاماتــه بــدون ان يمثــل ذلــك اجحافــاً بانســان معيــن ومــن الصفــات المشــتركة 

كذلــك فــي االلتــزام الناشــئ عــن المســؤولية التعاونيــة انــه ال ينشــأ اال فــي مواجهــة حاجــة 
ــي ديونهــم ان تكــون  ــزكاة يشــترط ف ــن باعتبارهــم مــن مصــارف ال مشــروعة فالغارمي
ــال  ــت م ــر وبي ــره او ميس ــن خم ــداد ثم ــالً س ــوز مث ــال يج ــر مشــروع ف ــن أم ــئة ع ناش
المســلمين كذلــك ال يكفــل للمســلم اال حاجاتــه المشــروعة والقريــب ال يلتــزم بالنفقــة علــى 

قريبــه اال فــي حــدود التعــاون علــى البــر دون االثــم.
ولــو بحثنــا فــي أي اداة مــن ادوات المســؤولية التعاونيــة تناســب نظــام العاقلــة لوجدناهــا 
فــي نفقــة االقــارب حيــث يتحمــل القريــب نفقــة االقــارب المحتاجيــن مــن ســكن وكســوة 
ــي  ــا تكف ــأ وانم ــل او الخط ــد العم ــدي كعق ــي تقلي ــبب قانون ــى س ــة إل ــم دون حاج ومطع
القرابــة كأســاس لاللتــزام والســند الشــرعي لهــذا هــو قولــه تعالــى }وآت ذا القربــى حقــه{ 
ــك  ــول: ام ــن تع ــدأ بم ــا واب ــد المعطــي العلي ــلم: )ي ــه وس ــى هللا علي ــول الرســول صل وق
وابــاك واختــك واخــاك ثــم ادنــاك ادنــاك( وقــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم )ابــدأ بنفســك 
ــك  ــذي قرابت ــك شــي فل ــان فضــل عــن اهل ــك ف ــان فضــل شــيء فأهل ــا ف فتصــدق عليه
ــا هــو  ــان المقصــود بالحــق هن ــع ف ــك فهكــذا هكــذا(20 وبالطب ــان فضــل عــن ذي قرابت ف
النفقــة وابــن القيــم يعتبــر العاقلــة اعمــال لحــق النفقــة حيــث يقــول )والعقــل فــارق غيــره 
مــن الحقــوق فــي اســباب اقتضــت اختصاصــه بالحكــم وذلــك ان ديــة المقتــول مــال كثيــر 
والعاقلــة انمــا تحمــل الخطــأ وال تحمــل العمــد باالتفــاق وال شــيهه علــى الصحيــح والخطــأ 
ــر ذنــب  ــه مــن غي ــم علي ــه ضــرر عظي ــه في ــي مال ــه ف ــه االنســان فايجــاب الدي يعــذر في
ــد مــن ايجــاب  ــال ب ــه ف ــاوالده وورثت ــه اضــرار ب ــة في ــول بالكلي تعمــده واهــدار دم المقت
ــه علــى مــن  ــح النــاس ان اوجــب بدل ــه فــكان مــن محاســن الشــريعة وقيامهــا بمصال بدل
عليــه مــواالة القاتــل ونصرتــه فاوجــب عليهــم اعانتــه علــى ذلــك وهــذا كايجــاب النفقــات 
ــكاك  ــكاح وكايجــاب ف ــوا الن ــم اذا طلب ــذا مســكنهم واعفافه ــارب وكســوتهم وك ــى االق عل
االســير مــن بلــد العــدو فــان هــذا اســيف بالديــة التــي لــم يتعمــد ســبب وجوبهــا وال وجبــت 
ــا  ــس م ــن جن ــة م ــل الدي ــول والمقصــود ان حم ــك يق ــد ذل ــم بع ــاره ............. ث باختي
ــارب  ــوك والزوجــة واالق ــى بعــض كحــق الممل ــاد عل ــوق لبعــض العب ــه مــن الحق اوجب
ــون وهللا  ــون وذاك ل ــذا ل ــره فه ــة غي ــة االيســان تجناي ــاب عقوب ــن ب ــف ليســت م والضي

الموفــق(.
ــك  ــة وذل ــام العاقل ــي نظ ــة ف ــدو واضح ــة تب ــص المســؤولية التعاوني ــة ان خصائ والحقيق

ــي: ــى النحــو اآلت عل
20  يراجع حكم نفقة االقارب في زاد المعاد البن القيم جـ5 ص542 وما بعدها.
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1- ان العاقلــة ال تتحمــل ديــة العمــد الن فيــه ظلــم واعتــداء وعــدم معاونــة الجانــي فــي 
ــي  ــس ف ــر ولي ــي الب ــاون ف ــزم بالتع ــة تل ــؤولية التعاوني ــون المس ــق وك ــة يتف ــذه الحال ه

ــر مشــروعة. ــور الغي االم
2- ان الضــرر الناشــئ عــن القتــل الخطــأ ال يوجــد أي عالقــة ســببية مــن أي نــوع بينــه 
ــة  ــزام العاقل ــاً اللت ــار الخطــأ قانوني ــذي يحــول دون اعتب ــة. األمــر ال ــن ســلوك العاقل وبي

بالديــة وانمــا يتوافــر هــذا األســاس فــي وجــوب التعــاون بيــن المســلمين.
3- ان التــزام العاقلــة بدفــع ديــة المجنــي عليــه فــي القتــل شــبه العمــد والخطــأ اتســم بعــدم 
االجحــاف بافــراد العاقلــة النــه لزمهــا مــن غيــر جنايــة وعلــى ســبيل المواســاة للجانــي 
والتخفيــف عنــه فــال يخفــف عنــه بمــا يشــق علــى غيــره ويجحــف بــه ولــو كان االجحــاف 
مشــروعاً لــكان الجانــي احــق بــه النــه موجــب جنايتــه وجــزاء فعلــه فــان لــم يشــرع فــي 
حقــه ففــي حــق غيــره أولــى واختلــف الفقهــاء فــي مقــدار مــا يحملــه كل فــرد مــن افــراد 
العاقلــة فقــال مالــك واحمــد: يتــرك االمــر للحاكــم يفــرض علــى كل واحــد مــا يســهل عليــه 
ــع  ــى الموســر ورب ــال عل ــي مذهــب احمــد رأى آخــر يفــرض نصــف مثق ــه وف وال يؤذي
مثقــال علــى المتوســط الحــال وهــو مذهــب الشــافعي ويــرى االمــام ابــو حنيفــة ان ال يزيــد 
مــا يؤخــذ مــن الفــرد علــى ثالثــة دراهــم او اربعــة وهــذه الديــة تقســم علــى ثــالث ســنوات 
واذا اخذنــا بالــرأي القائــل بــان الغنــي يدفــع نصــف دينــار ســنوياً والمتوســط يدفــع ربــع 
ــاء ومتوســطي الحــال وان متوســطي  ــراء ضعــف عــدد االغني ــا ان الفق ــار وافترضن دين
ــه يجــب اال  ــال فان ــدد الرج ــف ع ــان ضع ــاء والصبي ــاء وان النس ــف االغني ــال ضع الح
يقــل افــراد العاقلــة عــن تســعة االف نفــس واذا طبقنــا هــذا علــى مذهــب ابــو حنيفــة مــن 
تحمــل الشــخص اربعــة دراهــم وجــب ان يصــل افــراد العاقلــة الــى عشــرة االف نفــس 
وفــي مذهــب مالــك يــرى بعضهــم ان اقــل مــا تــوزع عليــه الديــة ســبعمائة شــخص ويــرى 
ــزام  ــاء مــدى بســاطة ويســر االل ــذا مــن شــروط الفقه ــم الــف2122. وهك البعــض ان اقله

الواقــع علــى عابــق افــراد العاقلــة.
4- ان الشــريعة لــم تلــزم العاقلــة بجبــر األضــرار التــي يلحقهــا الجانــي بأمــوال الغيــر ألن 
التعويــض لبســاطته فــي هــذه األحــوال كان يدخــل فــي الماضــي فــي اســتطاعة الجانــي 
ــة حــدوث  ــي حال ــاون اال ف ــم توجــب التع ــه اجحــاف والشــريعة ل ــة دون أن يصيب المالي

اجحــاف بمرتكــب الخطــأ المتســبب فــي األضــرار.

21  يراجع كتاب اعالم الموقعين البن القيم جـ2 ص37.
22  يراجع كتاب التشريع الجنائي لالستاذ عبد القادر عوده جـ2 ص196 وما بعدها.

ــاب  ــة انمــا هــو مــن ب ــع الدي ــة بدف ــزام العاقل ــا مــن كل مــا ســبق ان ال وهكــذا يتضــح لن
التعــاون علــى البــر وليــس مــن بــاب العقوبــة علــى ســلوك غيــر مشــروع وعليــه فانهــا ال 

تمثــل أي خــروج علــى مبــدأ الشــخصية المســؤولية.
مبدأ شخصية المسؤولية ومسؤولية المتبوع من تابعه:

االصــل فــي المســؤولية المدنيــة اال يســأل اال مــن ارتكــب الخطــأ المنتــج للضــرر وهــذا 
المبــدأ هــو الــذي كان ســائداً فــي الغــرب فعنــد صياغــة قواعــد المســؤولية المدنيــة فــي 
القانــون المدنــي الفرنســي عــام 1804 كان االســاس الوحيــد لحصــول المضــرور علــى 
ــو ان تشــير قواعــد المســؤولية  ــه ه ــي جســمه او مال ــن ضــرر ف ــه م ــا لحق ــض لم تعوي
المدنيــة الــى شــخص يتحمــل بهــذا التعويــض علــى اســاس خطــأه الثابــت أو المفتــرض 
والمضــرور فــي ســعيه لتعويــض مــا لحقــه مــن ضــرر ال يجــد امامــه اال الفــرد المســؤول 

الــذي حددتــه قواعــد المســؤولية المدنيــة.
هــذا النــوع مــن المســؤولية كان تتفــق مــع ظــروف الحيــاة فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر 
حيــث كان مــن الســهل تجنــب الخطــأ كمــا كانــت اثــار الخطــأ الضــارة عــادة مــا تكــون 
ــة والمشــروعات  ــي عصــر االل ــا ف ــه ام ــي ذمت ــا ف محــدودة يمكــن للمســؤول ان يتحمله
الصناعيــة الكبــرى فــان المســؤولية الفرديــة تعجــز عــن توفيــر الحمايــة للمضــرور وهــذا 

العجــز يبــرره فــي الفقــه اســباب منهــا:
1- الشــعور الجزئــي لــدى االنســان الحديــث بفقــد حريتــه ويبــدو هذا فــي مجال المســؤولية 
التقصيريــة حيــث كان مــن الســهل فــي الماضــي ان يتجنــب أي حــادث امــا اليــوم فــان 
ســائق الســيارة مثــالً ال يمكــن ان يكــون حــراً تمامــاً فــي توقــي حــوادث المــرور وســط 

دوامــة الحركــة التــي ال تنقطــع مــن باقــي الســيارات.
2- ضخامــة االضــرار بالقيــاس إلــى الخطــأ ففيمــا مضــى كان هنــاك تناســب بيــن الخطــأ 
ونتائجــه وبيــن ثــروة المســؤول امــا اليــوم فــان خطــأ فرديــاً عاديــاً قــد يــؤدي إلــى اضــرار 
هائلــة ال تســتطيع أمــوال المســؤول أن توفــي بهــا ممــا يــؤدي إلــى ضيــاع حــق المضرور.
هــذه الظــروف المذكــورة اعــاله ادت إلــى وجــود نــوع مــن المســؤولية ال يؤســس علــى 
ــأ  ــر الخط ــرى غي ــباب اخ ــى اس ــتند إل ــا تس ــض وانم ــزم بالتعوي ــن الملت ــأ م ــود خط وج
فبعــد ان كانــت المســؤولية الفرديــة القائمــة علــى الخطــأ هــي المصــدر الوحيــد لاللتــزام 
بالتعويــض اصبــح بجانبهــا انــواع اخــرى مــن المســؤولية التــي تقــوم علــى التبعــة 
ــى  ــوم عل ــي تق ــة الت ــروض المســؤولية المدني ــن ف ــة وم ــات االجتماعي ــن والتأمين والتأمي
ــه  ــه لوظيفت ــي ادائ ــه ف ــع من ــي تق ــوع عــن اعمــال تابعــة الت ــر الخطــأ مســؤولية المتب غي
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وقــد اقــر التشــريع المصــري هــذه المســؤولية فــي المــادة 174 مدنــي والليبــي فــي المــادة 
177 واالردنــي فــي المــادة 288 ورغــم اختــالف االراء فــي الفقــه حــول تكييــف اســاس 
التــزام المتبــوع عــن اعمــال تابعــه23 اذ يفســرها البعــض بأنهــا مســؤولية عــن عمــل الغيــر 
ــا  ــة والبعــض بأنه ــرب مــن تحمــل التبعي ــا تقت ــون والبعــض فســرها بأنه مصدرهــا القان
ــن  ــس مــن رأي ينســب خطــأ معي ــه لي ــي اال ان ــي او بفكــرة الضمــان القانون ــن اتفاق تأمي
إلــى المتبــوع لذلــك فــان جوهــر افــكار الفقــه يــدور حــول القــول بــان هــذه المســؤولية ال 
تســتند الــى الخطــأ وأنهــا مســؤولية ذات هــدف اجتماعــي هــو ضمــان حــق المضــرور.

أحكام مسؤولية المتبوع عن تابعة:
من أهم أحكام مسؤولية المتبوع عن تابعه والتي تبين خصائصها ما يلي:

ــا  ــى أحدهم ــاً أو عل ــوع مع ــع والمتب ــى التاب ــع عل ــه أن يرج ــق ل ــرور يح 1- ان المض
ــرداً. منف

2- ان المضرور إذا رجع على التابع وحده فال يحق للتابع أن يرجع على المتبوع.
3- للمتبــوع أن يرجــع علــى تابعــه بمــا دفعــه ألن مســؤول عنــه ال مســؤول معــه ولهــذا 
يجــوز للمتبــوع والدعــوى مرفوعــة مــن المضــرور عليــه أن يدخــل التابــع ضمانــاً فــي 
الدعــوى ليحكــم عليــه بمــا عســى يحكــم بــه علــى المتبــوع بــل يجــوز للمتبــوع والدعــوى 
ــوى  ــع دع ــى التاب ــع عل ــاً أن يرف ــوع مع ــع والمتب ــى التاب ــرور عل ــن المض ــة م مرفوع

ضمــان فرعيــة ليحكــم لــه علــى التابــع بمــا يحكــم عليــه للمضــرور.
4- مســؤولية المتبــوع ال تقــوم إال إذا ارتكــب التابــع خطــأ أدى إلــى حــدوث ضــرر للغيــر 

ويســتوي كــون هــذا الخطــأ عمــدي أو غيــر عمــدي.
مسؤولية المتبوع في اطار الشريعة اإلسالمية:

إن المســؤولية المدنيــة فــي الشــريعة االســالمية تؤســس فــي إطــار القاعــدة التــي تقــرر أن 
كل إنســان رهيــن بكســبه وأال تــزر وازرة وزر أخــرى وقــد حاولــت بعــض االتجاهات في 
العالــم اإلســالمي إلبــاس مســؤولية المتبــوع ثــوب المشــروعية اإلســالمية رغــم مخالفتهــا 
ــي الشــريعة اإلســالمية ومــن هــذه  ــة ف ــي تحكــم المســؤولية المدني للقاعــدة المذكــورة الت
ــة اإلمــارات  ــي المؤقــت وفــي دول ــي األردن ــون المدن االتجاهــات المــادة 288 مــن القان
ــخ 1974/12/20  ــراراً بتاري ــا ق ــة العلي ــة االتحادي ــدة أصــدرت المحكم ــة المتح العربي
ــة  ــوع عــن تابعــه مــع إمكاني ــدأ مســؤولية المتب ــه مب ــم 2/2 - أقــرت في فــي الدعــوى رق
الرجــوع علــى التابــع كمــا قــررت محكمــة إســتئناف الشــارقة فــي حكمهــا الصــادر فــي 

23  تقدير التعويض بين الخطأ والضرر د. محمد ابراهيم دسوقي ص167 وما بعدها.

1981/7/22 فــي القضيــة رقــم 129 ســنة 1981 أن الشــريعة اإلســالمية هــي أول مــن 
قــرر مســؤولية المتبــوع عــن خطــأ تابعــه بعملــه غيــر المشــروع.

وقــد أسســت هــذه اإلتجاهــات حكمهــا بمســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه قياســاً علــى 
ــي  ــرت ف ــل الخطــأ - فهــل تواف ــة القت ــع دي ــي دف ــه الشــريعة ف ــذي قررت ــة ال نظــام العاقل
هــذا القيــاس شــروط الصحــة؟. إن القيــاس هــو تعديــه حكــم األًصــل إلــى الفــرع لوجــود 
جامــع بينهمــا وهــو العلــة ومــن خصائــص العلــة انهــا توجــب حكمــاً واحــداً فــي األصــل 
ــي  ــن ف ــن مختلفي ــدد نظامي ــا بص ــإذا كن ــن24 ف ــب ضدي ــن أن توج ــا ال يم ــرع ألنه والف
ــاس أحدهمــا  ــة مشــتركة بينهمــا ويكــون قي ــا ان نقــرر وجــود عل حكمهمــا فــال يمكــن لن
علــى اآلخــر باطــل ألن القيــاس الصحيــح مــا هــو إال الجمــع بيــن المتماثليــن والتفريــق 
بيــن المختلفيــن وبنــاًء علــى هــذه القاعــدة األصوليــة لكــي نقــرر وجــود علــة مشــتركة بيــن 
العاقلــة ومســؤولية المتبــوع ال بــد أن يوجــد تماثــل بيــن النظاميــن ولكــن بعقــد المقارنــة 
بينهمــا نجــد أن هــذا التماثــل ينتفــي تمامــا حيــث توجــد اختالفــات تصــل الــى حــد التناقــض 

وهــي تتمثــل فــي اآلتــي:
ــا أن ترجــع  ــه ال يجــوز له ــة وعلي ــى المســؤولية التعاوني ــوم عل ــة يق 1- أن نظــام العاقل
علــى الجانــي بمــا دفعتــه وعلــى العكــس مــن هــذا نجــد أن مســؤولية المتبــوع تقــوم علــى 

المســؤولية المدنيــة ولهــذا فالمتبــوع يحــق لــه الرجــوع بمــا دفعــه علــى التابــع.
ــوع  ــا المتب ــدي بينم ــر العم ــأ غي ــن الخط ــئ ع ــق الضــرر الناش ــن فط ــة تضم 2- العاقل

ــة. ــر العمدي ــة وغي ــاء العمدي ــع األخط ــن جمي يضم
3- نظــام العاقلــة لمــا كان يقــوم علــى التعــاون فإنــه ينفــذ بطريقــة ال تجحــف أفــراد العاقلــة 
ماليــاً حيــث يدفعــون مبالــغ زهيــدة ال تؤثــر فــي توازنهــم المالــي بينمــا التــزام المتبــوع 

ينفــذ بغــض النظــر عــن مــدى إجحافــه بالمتبــوع.
4- العاقلــة ال تضمــن األضــرار التــي تلحــق باألمــوال بينمــا المتبــوع ضامــن لــكل 

ــت علــى النفــس أو المــال. ــواء وقع ــرار س األض
ــى  ــاس مســؤولية المتبــوع عل ــات الســابقة نســتطيع أن نقــرر أن قي ــى اإلختالف ــاًء عل وبن
العاقلــة قيــاس مــع الفــارق كل مــا أعتمــد عليــه هــو وجــود شــبه بيــن النظاميــن وهــو أن 
العاقلــة والمتبــوع تحمــال التعويــض دون وجــود خطــأ منهمــا تقــوم بينــه وبيــن الضــرر 

عالقــة ســببية وقيــاس الشــبه مــن األقيســه الباطلــة فــي الشــريعة.
وهنــاك إتجاهــات فقهيــة أخــرى قاســت مســؤولية المتبــوع علــى مســؤولية المؤجــر عــن 

24  تراجع شروط العلة لإلمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في علم األصول.
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هــالك األمــوال الموجــودة لــدى أجيــره حيــث اشــتبه علــى البعــض مــا ذهــب إليــه الفقهــاء 
ــه  ــه بحكــم أمانت ــده مــن مــال وأن ــى مــا تحــت ي ــه أميــن عل ــر الخــاص مــن أن فــي األجي
ــه أخيــر - اال إذا قصــر أو  ــده بحكــم أن ال يكــون مســؤوال عمــا يتلــف مــن مــال تحــت ي
تعــدى عليــه فأتلفــه وأن ضمــان التالــف يكــون علــى مؤجــره مالــك المــال فظنــوا أن ذلــك 
إقــرار مــن الشــريعة اإلســالمية لمســاءلة المتبــوع عــن عمــل تابعــه والزامــه بضمــان مــا 
يحدثــه مــن األضــرار نتيجــة لعالقــة التبعيــة وليــس األمــر كذلــك فــإن مــا ذكــره الفقهــاء 
مــن أحــكام األجيــر الخــاص فــي ذلــك الموضــع إنمــا هــو مقصــور علــى مــا تحــت يــده 
مــن أمــوال وضعــت تحــت يــده بحكــم أنــه أجيــر نائــب عــن مؤجــره وأن يــده نائبــه عــن 
يــد مؤجــره وأنــه حيــن يعمــل إنمــا يعمــل لمؤجــره وفــق عقــد اإلجــارة فــكان فــي عملــه 
ــر  ــذا كان غي ــل ول ــو العام ــد وه ــع الي ــو وض ــره ه ــره وكأن مؤج ــن مؤج ــل ع كالوكي
مســؤول عمــا يترتــب علــى عملــه مــن ضــرر باعتبــار أنــه كالعمــل الصــادر مــن صاحــب 
المــال فــي مالــه وال يســأل إنســان عــن ضــرر يحدثــه فــي مالــه أو فيمــا اســتؤمن عليــه إال 
أن يكــون متعديــاً ولــذا إذا قصــر فــي عملــه أو تعــدى فأفســد خــرج بذلــك عــن نيابتــه عمــن 
اســتأجره وكان ضامنــا وكان هــو المســؤول ال المؤجــر أمــا مــا عــدا ذلــك مــن األمــوال 
ممــا وصلــت إليــه يــده فأتلفــه فالحكــم فــي اتالفهمــا خاضــع للقواعــد العامــة للضمــان25.

وبالمقارنــة بيــن حكــم االجيــر الخــاص ومســؤولية المتبــوع نجــد بينهمــا اختــالف يحــول 
بيــن جعــل أحدهمــا أساســاً لآلخــر حيــث يفقــد القيــاس شــروط التســاوي بيــن26 األصــل 
والفــرع ألن حكــم األجيــر الخــاص يتعلــق بســبب إعفــاء بينمــا مســؤولية المتبــوع تتعلــق 
بســبب إلــزام وهــذان أمــران متقابــالن ال يصــح القيــاس بينهمــا وبفــرض أننــا أمــام ســبب 
ــوع  ــؤولية المتب ــث أن مس ــل حي ــرط التماث ــداً لش ــل فاق ــاس يظ ــإن القي ــد ف ــي واح قانون
تتعلــق بالمتبــوع بينمــا نظــام األجيــر يقــرر حكمــاً خــاص بالتابــع ومــن جهــة أخــرى فــإن 
األســاس القانونــي يختلــف بيــن النظاميــن حيــث تقــم مســؤولية المتبــوع علــى العمــل غيــر 
المشــروع مــن التابــع بينمــا حكــم األجيــر أســس علــى اعتبــار يــد االمامــه وهــو أســاس ال 

عالقــة لــه بعــدم المشــروعية.
ويتضــح ممــا ســبق أن مســؤولية المتبــوع كمــا هــي مقــررة فــي القوانيــن المســتمدة مــن 

الفقــه األوروبــي ال ســند لهــا مــن أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
والحقيقــة أن هــذا النــوع مــن المســؤولية مــا هــو إال اســتجابة للتطــورات الحديثــة التــي 

25  الضمان للعالمة المرحوم الشيخ علي الحفيف ص338، 239.
26  أصول الفقه. للدكتور بدران أبو العينين. ص164.

ــه حســب  ــن ولكن ــراد العاديي ــم االف ــه ذم ــئ ال تتحمل ــت مــن تعويــض االضــرار عب جعل
الشــريعة اإلســالمية تعتبــر اســتجابةً خاطئــةً لــم تتوافــر لهــا شــروط العدالــة حيــث جعلــت 
هدفهــا حصــول المضــرور علــى حقــه فــي التعويــض بــأي طريــق األمــر الــذي جعلهــا 
تحــل مشــكلته بخلــق مشــكلة المتبــوع الــذي قــد يجــد أمامــه تابــع مفلــس وعلــى فــرض 
ــرار  ــبء األض ــده ع ــيتحمل وح ــذا س ــإن ه ــع ف ــن التاب ــه م ــل حق ــد حص ــوع ق أن المتب
التــي قــد تكــون حدثــت بــال قصــد منــه وهــذا اجحــاف وظلــم لــه ولهــذا يجــب حــل هــذه 
ــي  ــالمية والت ــريعة اإلس ــه الش ــي قررت ــة الت ــؤولية التعاوني ــالل المس ــن خ ــكالت م المش
مــن أهــم خصائصهــا أن الذمــة الماليــة التــي تتحمــل بالتعويــض يجــب أيــن تكــون علــى 
درجــة مــن الضخامــة بحيــث ال يمثــل األمــر أي إجحــاف بهــا وقــد تتوافــر هــذه الذمــة 
الماليــة الضخمــة بتوزيــع التعويــض علــى عــدد كبيــر مــن األفــراد كمــا حــدث فــي نظــام 
العاقلــة أو أن تكــون الذمــة التــي تحملــت بالتعويــض بطبيعــة تكوينــه ذات قــدرة كماليــة 
ضخمــة كمــا هــو متحقــق فــي بيــت مــال المســلمين وال يجــوز لنــا أن نجمــد ونظــن ان 
تطبيــق المســؤولية التعاونيــة متوقــف علــى توافــر العاقلــة التــي ال توجــد هــذه األيــام حيــث 
ــابقة  ــة الس ــور االجتماعي ــب العص ــة يناس ــؤولية التعاوني ــذي للمس ــام تنفي ــة نظ أن العاقل
ــوق  ــق بحق ــر يتعل ــث ألن االم ــب العصــر الحدي ــة تناس ــة تنفيذي ــق أنظم ــا ان نخل وعلين
ــر الشــركات  ــا أن نعتب ــدم يمكــن لن ــا تق ــاً مم قررهــا الشــرع يجــب اال نضيعهــا وانطالق
المســاهمة الضخمــة والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والنقابــات والجمعيــات المهنيــه 
ملزمــة تعاونيــا وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية بتعويــض األضــرار الناتجــة عــن ســلوك 
العامليــن فيهــا إذا كانــت مجحفــة بهــم كمــا يمكــن لنــا خلــق مؤسســات متخصصــة تقــوم 

ــى التعــاون كشــركات التأميــن االســالمي وأجهــزة التضامــن اإلجتماعــي. عل
ــر مفخــرة مــن مفاخــر  ــي الشــريعة اإلســالمية تعتب ــة ف ــة أن المســؤولية التعاوني والحقيق
ــا  ــنين أم ــات الس ــا بمئ ــا بتقريره ــريعة أوروب ــت الش ــس بق ــي التي ــالمي وه ــه اإلس الفق
مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه فهــي خــروج علــى مبــدأ شــخصية المســؤولية كمــا 

ــه الشــريعة اإلســالمية. حددت
وهللا ولي التوفيق،،،،،

حمدي محمد التندي
مستشار بدائرة الفتوى والتشريع
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ان مــن يرتكــب الجريمــة هــو الفــرد، ولكنــه ال يترجــم فــي هذا العمــل عن فرديتــه األصيلة 
فحســب، بــل عــن بنــاء شــخصيته، التــي تتكــون مــن امتــزاج المؤثــرات االجتماعيــة بهــذه 
الفرديــة تلــك المؤثــرات التــي تنشــأ عــن انحرافــات البيئــة الخاصــة، واختــالالت البيئــة 

العامة.
أوالً: انحرافات البيئة الخاصة:

يواجــه الفــرد منــذ والدتــه حتــى موتــه بيئــات خاصــة مختلفــة، يترعــرع فيهــا، ويختلــط 
بأشــخاصها، فيمتــزج بهــم ويتأثــر بســلوكهم واخالقهــم وعاداتهــم، فتتفاعــل طباعــه 
الخلقيــة الموروثــة مــع طبــاع اآلخريــن، وبنتيجــة هــا التفاعــل تتقــرر نوعيــة ســلوك الفــرد 
ــه محاطــاً  ــى مــن حيات ــه. فاالنســان يجــد نفســه خــالل الســنوات األول ــه وافعال وتصرفات
ــه المدرســية  ــه بانضمــام بيئت ــم تتســع مجــاالت حيات ــه، ث ــة التــي تعيــش فيهــا عائلت بالبيئ
ــل  ــة العم ــى بيئ ــل ال ــة الدراســة، انتق ــن مرحل ــرد م ــى الف ــاذا انته ــة. ف ــه العائلي ــى بيئت ال
ــالث، توجــد  ــات الث ــذه البيئ ــب ه ــى جان ــه. وال ــة عمل ــاً لطبيع ــق تبع وهــي تتســع وتضي
البيئــة المتصلــة بأوقــات الفــراغ. ولــكل مــن البيئــات األربــع المتقدمــة انحرافــات متفاوتــة  

ــه باالجــرام. االبعــاد فــي صلت
1(: البيئة العائلية:

العائلــة هــي المدرســة األولــى لتزيــد الطفــل بالثقافــة االجتماعيــة التــي تؤهلــه للنضــوج 
ــات  ــع المقتضي ــة م ــات الفردي ــق الحاج ــى توفي ــدرة عل ــق بالق ــو يتحق ــي، وه االجتماع
االجتماعيــة، وذلــك بمواجهــة وقائــع الحيــاة بالمرونــة الالزمة لتجنــب المخالفــات القانونية 
والخالفــات االخــرى التــي قــد تشــوب العالقــات االنســانية. والوســيلة االساســية المثلــى 
اليجــاد الثقافــة االجتماعيــة وتنميتهــا، هــي التربيــة الصحيحــة المتمثلــة فــي معاملــة الطفلة 
ــم، وتخضعــه  ــذة واألل ــون الل بالحــزم المقتــرن بالعطــف، التــي تحــرره مــن ســيطرة قان
لقانــون الخيــر والشــر، بتوجيهــه نحــو مــا يحقــق لــه الخيــر ولــو كان ذلــك يســبب لــه ألمــاً، 
ومنعــه مــن القيــام بمــا قــد يســبب لــه الشــر وان كان يحقــق لــه لــذة، أمــا التربيــة الخاطئــة 
ــر ؟؟؟؟  ــي ال يتوف ــع الحــاالت الت ــا تشــمل جمي ــل االجــرام، فانه ــر مــن عوام ــي تعتب الت
الســليم او يتوفــر هــذا التوجيــه فــي اطــار معاملــة مغلوطــة مقترنــة بالقســوة، أو مصحوبــة 
بالليــن، أو متأرجحــة بيــن القســوة والليــن. كذلــك يالحــظ ان النحطــاط المســتوى الســلوكي 
لأســرة صلــة وثيقــة باالجــرام، فالطفــل الــذي يجــد نفســه فــي عائلــة أوغــل أفرادهــا فــي 
ــم  ــم وخطاياه ــي مباذله ــه ف ــع ذوي ــا م ــق غالب ــرى، ينزل ــل أخ ــوا برذائ ــرام أو تلوث االج
فيتــورط فــي ارتــكاب الجرائــم، مقتديــا بأهلــه دون ان يســاوره أي شــعور باالثــم. وتــزداد 

الحالــة خطــورة اذا تولــت العائلــة الموبــوءة تدريــب طفلهــا علــى ارتــكاب الجرائــم 
واقتــراف الرذيلــة، بغيــة اســتغالله للحصــول علــى مغانــم محرمــة.

ــة  ــة، تصــدع العائل ــة العائلي ــالل البيئ ومــن عوامــل االجــرام االخــرى الناشــئة عــن اخت
ــي  ــهما ف ــن، لتنفس ــن الوالدي ــة بي ــة خاص ــا، وبصف ــن أفراده ــات بي ــوء العالق ــبب س بس
محاولــة الســيطرة علــى شــؤون االســرة، أو مــن جــراء الغيــرة الشــديدة، او حــدة المــزاج، 
أو االســراف أو البخــل، أو االدمــان علــى الكحــول او المخــدرات، أو بنتيجــة الفتــن التــي 
يثيرهــا االقــارب أو رفــاق الســوء. كمــا قــد تنشــأ العالقــات الســيئة بيــن الزوجيــن عــن 
تبايــن الوضــع االجتماعــي أو الحالــة الماليــة لعائلتيهمــا، أو لتضــارب عقائدهمــا، أو 
لوجــود فــارق كبيــر فــي العمــر بينهمــا، أو لعــدم توافقهمــا الجنســي، أو مــن جــراء قلــة 

ــة أخــرى. ــزوج أو الســباب اقتصادي مــوارد ال
2(: البيئة المدرسية:

ــة،  ــه العائليب ــل مــن بيئت ــل اليهــا الطف ــي ينتق ــى الت ــة األول ــة الخارجي المدرســة هــي البيئ
حيــث يلتقــي فيهــا بعــدد كبيــر م األطفــال الذيــن نشــأوا فــي بيئــات عائليــة متباينــة، ولهــم 
نزعــات وأهــواء مختلفــة، وفــي هــذه البيئــة الجديــدة يتعــرض الطفــل ألول تجربــة 
اجتماعيــة خطيــرة، الضطــراره االعتمــاد علــى نفســه، ووجــوب التزامــه بالتكيــف مــع 
ــاره  ــن، باختي ــع اآلخري ــم م ــاج المالئ ــى االندم ــدرة عل ــه للق ــد، واحتياج ــه الجدي مجتمع
ــه،  ــار مــن زمالئ ــة االخي ــاذا قــدر للطفــل مصاحب ــه االشــرار. ف الصالحيــن منهــم وتجنب
ــي  ــا بنجاحــه ف ــك ايذان ــي دروســه، كان ذل ــاد ف ــع الســعي واالجته ــم م وتشــرب فضائله
حياتــه المقبلــة، أمــا اذا انقــاد لالشــرار مــن اقرانــه، وانســاق معهــم فــي نزواتهم وتقاعســهم 

ــد علــى ســوء مصيــره الخلقــي واالجتماعــي. ــك الــى حــد بعي ــدروس، دل ذل عــن ال
وللمــدرس دور خطيــر فــي توجيــه التالميــذ الــى ســبل الفضيلــة أو مســالك الرذيلــة، تبعــا 
لمجــرى ســلوكه، ألنهــم ينظــرون اليــه كمثــل أعلــى لهــم، فيحترمــون ســلوكه ويحرصــون 

علــى تتبــع تصرفاتــه، ثــم يندفعــون شــعورياً والشــعورياً لالقتــداء بــه.
كلــك يجــب ال ننســى دور المدرســة فــي تهيئــة مجــاالت النشــاط ؟؟؟؟ االجتماعــي 
ــة دون  ــذ، والحيلول ــة للتالمي ــع الغريزي ــد الدواف ــى تصعي ــاعد عل ــي تس ــي، الت والرياض

ــية.  ــل النفس ــف العل ــد مختل ــث تول ــعور حي ــن الالش ــي مكام ــها ف احتباس
3(: بيئة العمل:

ــل  ــي ينتق ــية، الت ــة المدرس ــة للبيئ ــة التالي ــة الخارجي ــي البيئ ــل ه ــة بالعم ــة المتصل البيئ
اليهــا الشــخص بعــد اجتيــازه مرحلــة الدراســة، وذلــك ؟؟؟؟ للذيــن تمكنهــم ظروفهــم مــن 
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اجتماعيــة ذات أهــداف نافعــة. غيــر أن تلــك الرقــوق تصبــح عامــالً فعــاالً لالجــرام، اذا 
كان الغــرض منهــا عــرض ضــروب العبــث الجنســي والمشــاهد الفاضحــة، واســتعراض 
ــل،  ــل والتضلي ــذاء وطــرق التحاي ــل واالي اســاليب االجــرام بمــا تضــم مــن صنــوف القت
ــا  ــة. والخمــور بانواعه ــاة مترف ــي وهــم ينعمــون بحي ــن بمظهــر بطول واظهــار المجرمي
ــدى المعتاديــن  المتعــددة، لهــا بدورهــا عالقــة وثيقــة ببيئــة اوقــات الفــراغ، باعتبارهــا ل
علــى تناولهــا، وســلة لنســيان المشــاكل والهمــوم، واداة لالســتغراق فــي لجــج مــن األوهــام 
العذبــة والخيــاالت اللذيــذة، التــي ســرعان مــا تختفــي وتــزول بــزوال مفعولهــا المخــدر، 
فينحــدر المخمــور الــى هاويــة واقعــه البغيــض، ثــم يعــود علــى محاولــة دفــن همومــه فــي 
الخمــر مــن جديــد، وهكــذا ينتقــل بيــن وهمــه اللذيــذ وواقعــه التعيــس فــي حلقــة مفرغــة، 
ــاره، وضــرر الخــرم ال  ــه واعتب ــد صحت ــه، فيفق ــه وعقل ــام ارادت ــه زم ــت من ــى ان يفل ال
يقتصــر علــى شــخص المدمــن فقــط، بــل يتعــداه الــى كيــان عائلتــه فيهدمهــا، ويتجــاوزه 
الــى اوالده فيورثهــم غالبــا مختلــف العلــل واالمــراض الجســمية والعقليــة والنفســية، كمــا 

يصيــب ذلــك الضــرر، فــي معظــم االحــوال - ســالمة المجتمــع فيخــل بأمنــه.
ــل  ــت أق ــي وان كان ــراغ هــي المخــدرات، الت ــات الف ــات أوق ــة اخــرى مــن آف ــاك آف وهن
انتشــاراً مــن الخمــور فــي بالدنــا، اال انهــا اشــد منها فتــكا كالحشــيش واالفيــون والهيروين 
والكوكائيــن والمورفيــن، ولهــذه الســموم البطيئــة مدمنــون اعتــادوا علــى تعاطيهــا، 
ــكاب  ــن ارت ــون ع ــم ال يتورع ــا خالصــا، وه ــتطيعون منه ــا ال يس ــدا له ــوا عبي فأصبح
أفظــع الجرائــم وابشــعها فــي ســبيل الحصــول عليهــا. والمدمــن علــى المخــدرات يصــاب 
ــتواه  ــه، وينحــط مس ــل حيويت ــف نشــاطه وتق ــي وجســمي، فيضع ــي وخلق بانحــالف عقل
االجتماعــي، فيهمــل اســرته وعملــه وســائر واجباتــه، كمــا يصبــح قلــق المــزاج ضعيــف 
الذاكــرة. ولالدمــان علــى المخــدرات صلــة وثيقــة باالجــرام، اذ انهــا تشــل المراكــز العليــا 
للدمــاغ، وتطلــق الغرائــز علــى حالتهــا البدائيــة، بحيــث يصبــح الفــرد عاجــزاً عــن ضبــط 

نفســه، وعــن التمييــز بيــن الخيــر والشــر.
ــة  ــة المتعلق ــات االجتماعي ــن اآلف ــر م ــذي يعتب ــار، ال ــر القم ــن ذك ــا م ــا أيض ــد لن وال ب
ــم مــن  ــكاب احــط الجرائ ــه ارت ــة. فالمقامــر يهــون علي ــان العائل ــرة لكي لالخــالق والمخب
أجــل االســتحواذ علــى المــال واشــباع نهمــه للمقامــرة طمعــاً فــي الكســب، وهــو مطمــع 

ــرة. ــرة قصي ــه فلفت ــه، واذا حقق ــد ال يحقق ق
ــى  ــم العــودة الــى االجــرام للحصــول مــرة أخــرى عل ــاً خســائر متالحقــة، ث تتبعهــا غالب

ــى االجــرام. ــاد المقامــر عل ــة المقامــرة بهــا. وهكــذا يعت ــة مواصل المــال، بغي

ــن الدراســة  ــم م ــم ظروفه ــن ال تمكنه ــل بالنســبة لم ــة العم ــة بيئ ــزداد اهمي الدراســة، وت
ــية،  ــم المعاش ــر حاجاته ــالزم لتوفي ــال ال ــب الم ــرة لكس ــل مباش ــى العم ــرون ال ويضط
ــدور  ــى العمــل ب ــوم المشــرف عل ــث يق ــة، حي ــي ســن مبكــرة بعمــل أو حرف ــون ف فيلحق
يماثــل الــدور الــذي يؤديــه المــدرس فــي المدرســة، اذ يوجههــم ويدربهــم علــى ممارســة 
العمــل أو الحرفــة التــي اختاروهــا، ويكــون غالبــا بمثابــة القــدوة لهــم، فــاذا كان مســتقيما 
صالحــا، أرشــدهم الــى االســتقامة والصــالح، وان كان منحرفــا طالحــا دفعهــم الــى مزالــق 

الســلوك الســيئ. 
ــدر  ــا او ضــارا بق ــون نافع ــد يك ــرد، ق ــلوك الف ــي س ــر ف ــة اث ــة عام ــل بصف ــة العم ولبيئ
متفــاوت، تبعــا لدرجــة مالئمــة العمــل للشــخص، ومــدى عوامــل االغــراء الكامنــة فــي 

ــه. العمــل ذات
والــى جانــب ذلــك كلــه يكــون لرفــاق العمــل دورا فعــاال فــي التأثير علــى ســلوك زمالئهم، 
اذ ان وجــود افــراد مــن ذوي الســيرة الســيئة فــي عمــل معيــن، قــد يكــون ســببا فــي عــدوى 
مثالــب تلــك الســيرة الــى رفاقهــم فــي العمــل. حيــث تقضــي نظريــة المخالفــة المتفاوتــة 
التــي وضعهــا ســدرلند، بــأن الســلوك االجرامــي ينشــأ عــن مخالطــة الشــخص الصدقــاء 
ــة  ــدو الغلب ــن، بحيــث تب ــر مجرمي ــاء غي ــه الصدق ــن مخالطــة اوثــق مــن مخالطت مجرمي

جليــة الثــر الجماعــة المنحرفــة فــي نفســه.
4(: اوقات الفراغ:

تنتشــر مجــاالت التســلية واللهــو فــي كل مــكان، وخاصــة فــي المــدن، حيــث تكثــر دور 
الســينما والمراقــص والمشــارب والمقاهــي، التــي تجــذب اليهــا مختلــف انــواع النــاس مــن 
ــة  ــذه الحــاالت تضعــف نســبيا الرقاب ــي ه ــراء، وف ــاء والفق ــن واالثري ــن والعاطلي العاملي
االجتماعيــة، فيتجــه فيهــا البعــض الــى التحــرر مــن القيــود التــي تفرضهــا تلــك الرقابــة. 
ــري  ــه ث ــغ مــا ينفق ــد بل ــاة، اذ ق ــي هــذه االماكــن صــور متناقضــة مــن الحي ــدو ف كمــا تب
ــي  ــال ماهــر ف ــا يكســبه عم ــر مم ــه، اكث ــى مباذل ــي ملهــي خــالل لحظــات عل عاطــل ف
ســنة او بضــع ســنوات. وتنعقــد فــي هــذه البيئــة - أو باالحــرى فــي زواياهــا الموبــوءة - 
حلقــات للشــر والرذيلــة والفســاد، تغــري اآلخريــن علــى االنضمــام اليهــا، والســيما فــي 
المراقــص والمشــارب التــي تطغــى فيهــا نشــوة عارمــة تديــر الــرؤوس وتعبــث بالعقــول، 
فينعــدم االدراك الســليم، وبالتالــي ترتكــب الجرائــم بمختلــف أنواعهــا. أمــا الرقــوق 
ــد تكــون - بحــق - وســيلة  الســينمائية التــي تعرضهــا دور الســنيما والتلفزيــون، فانهــا ق
مفيــدة للتثقيــف العلمــي واالجتماعــي، فيمــا اذا عالجــت مواضيــع علميــة او تاريخيــة او 
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ثانياً: اختالالت البيئة العامة:
ال يقتصــر اتصــال البيئــة العامــة علــى شــخص او مجموعــة معينــة مــن االشــخاص كالبيئة 
الخاصــة، وانمــا تتميــز بشــمولها وامتدادهــا الــى عمــوم افــراد المجتمــع، وهــي تضــم حالة 
المجتمــع االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، وتبعــا لذلــك يمكــن تفريعهــا الــى ثالثــة بيئــات 

عامــة فرعيــة، اقتصاديــة، وثقافية وسياســية.
1( البيئة االقتصادية:

ــة الماديــة للمجتمــع المتصلــة بســد حاجــات افــراده،  تتمثــل البيئــة االقتصاديــة فــي الحال
والمتعلقــة بانتــاج وتــداول الســلع والخدمــات لســد تلــك الحاجــات، ومــن البديهــي ان يكــون 
لتقلبــات هــذه الحالــة واختالالتهــا اثــرا فــي االجــرام. وذلــك لمــا للعوامــل االقتصاديــة مــن 

مســاس بالوضــع المعيشــي لالفــراد وتحديــد عالقاتهــم.
ــى  ــد يدفــع المعــوز ال ــي العــوز ق ــة، وبالتال ــه مــن البطال فمثــالً الكســاد ومــا يترتــب علي

ــر مــن االحــوال. االجــرام فــي كثي
2( البيئة الثقافية:

ــد  ــل والتقالي ــم والمث ــد والقي ــة العقائ ــن مجموع ــة م ــية الثقافي ــات األساس ــون المقوم تتك
الراســخة فــي نفــوس غالبيــة افــراد المجتمــع، ولعــل مــن أبــرز مقومــات هــذه البيئــة التــي 
تبــدو ذات صلــة بظاهــرة االجــرام، هــي النظــرة االجتماعيــة للجريمــة والمجــرم، والديــن، 

والتعليــم، ومــدى اســتخدام الوســائل الفنيــة الحديثــة فــي شــؤون الحيــاة.
ــة  ــي مكافح ــال ف ــدور فع ــوم ب ــرم تق ــة والمج ــتنكرة للجريم ــة المس ــرة االجتماعي فالنظ
االجــرام، وبينمــا تســاهم نظــرة عــدم المبــاالة بالجريمــة او استحســانها فــي ازديــاد وتفاقــم 
ــة  ــم االجتماعي ــل والقي ــك بالفضائ ــو للتمس ــذي يدع ــن ال ــر، والدي ــد كبي ــى ح ــرام ال االج
ــع  ــي تحــول دون نشــوء الدواف ــة النفســية الت ــا للمقاوم ــر عنصــرا جوهري ــة، يعتب الرفيع
االجراميــة، - ممــا يــؤدي حتمــا الــى هبــوط النســبة العامــة لالجــرام. وممــا ال شــك فيــه 
بــأن االلتــزام باحــكام الشــريعة االســالمية خيــر حافــظ لالنســان مــن كل انحــراف، وهــو 

ــة المجتمــع مــن كل شــر وفســاد. ــة االساســية لحماي الضمان
أمــا التعليــم فانتشــاره علــى النحــو الصحيــح، يهــذب شــخصية الفــرد، وينمــي فــي نفســه 
االيمــان بالمثــل االنســانية الســامية، ويبــدد التقاليــد والخرافــات البدائيــة، وبالتالــي يخفــف 

مــن االتجــاه نحــو الجريمــة.
ــة، كوســائل  ــة الحديث ــه اســتخدام الوســائل الفني ــا مــن االعتــراف بمــا يحدث ــدَّ لن كمــا ال بُ
النقــل اآللــي بريــة أو ماليــة أو جويــة، مــن تأثيــر فــي اتســاع مجــال االجــرام، إذ ترتــب 

علــى اســتخدام هــذه الوســائل جرائــم جديــدة، هــي جرائــم االخــالل بالقواعــد المشــرعة 
لتنظيــم تملكهــا واســتعمالها. كذلــك نجــم عــن اســتعمال تلــك الوســائل ازديــاد جرائــم القتــل 
وااليــذاء الخطــأ. فضــال علــى أن وســائل النقــل اآللــي والســيما الســيارات اصبحــت بحــد 
ــا ســرعة  ــب ارتكابه ــي يتطل ــم الت ــن الجرائ ــل م ــر قلي ــدد غي ــراف ع ــيلة القت ــا وس ذاته

الحركــة.
3( البيئة السياسية:

ــد  ــد بعي ــى ح ــط ال ــا، يرتب ــن م ــان ومك ــي زم ــم ف ــر جرائ ــي تعتب ــال الت ــد االفع ان تحدي
بطبيعــة التنظيــم السياســي القائــم. باالضافــة الــى ذلــك فــان نظــام الحكومــة الــذي يمثــل 
التنظيــم السياســي، قــد يكــون فــي ذاتــه مــن العوامــل المســببة الزديــاد الجرائــم، اذا كان 
هــذا النظــام فاســدا فــي تكوينــه أو ســيئا فــي تطبيقــه، الخاللــه بســيادة القانــون واضعافــه 
قــوة ردع نصوصــه العقابيــة. والــى جانــب مــا تقــدم نــرى لزامــا علينــا ان نذكــر بصفــة 
خاصــة مــا لفســاد النظــام التشــريعي مــن اثــر ملمــوس فــي انتشــار الجرائــم، اذ ان القانــون 
ــه  ــن حيلولت ــدالً م ــة، ب ــكاب الجريم ــى ارت ــزا عل ــون حاف ــة يك ــة خاطئ ــرع بطريق المش
دون ارتكابهــا. وفيمــا يتعلــق بالقانــون الجنائــي علــى االخــص، يالحــظ ان عــدم ارتــكاز 
ــة  ــة اصيل ــن دراس ــتقاة م ــليمة ومس ــة س ــد عملي ــى قواع ــات عل ــون العقوب نصــوص قان
واعيــة للجريمــة والمجــرم، يــؤدي الــى عــدم جــدواه فــي تحقيــق الهــدف المقصــود منــه، 

المتمثــل فــي الــردع الخــاص والــردع العــام.
ثالثا: تباين البيئة الطبيعية:

ــة  ــر للبيئ ــر المباش ــي التأثي ــة ف ــدو واضح ــرام تب ــرة االج ــة بظاه ــة الطبيعي ــة البيئ صل
المناخيــة، والتأثيــر غيــر المباشــر للبيئــة الطبوغرافيــة، علــى الســلوك االجرامــي:

1( البيئة المناخية:
تــدل الدراســات االحصائيــة الجنائيــة، علــى ان لتبايــن الظــروف المناخيــة كتفــاوت درجــة 
ــوع  ــبة وق ــة مباشــرة بنس ــنة، عالق ــر فصــول الس ــكان او لتغي ــالف الم ــا الخت ــو تبع الج
الجرائــم، اذ تــزداد جرائــم العنــف فــي الجــو الحــار وتقــل فــي الجــو البــارد. وليــس اثــر 
الحــر قاصــرا علــى ناحيــة التأثيــر علــى نفســية االنســان ومزاجــه، وانمــا للحــر اثــر آخــر 
غيــر مباشــر، ذلــك ان اشــتداد الحــر ينشــئ بعــض العــادات المؤثــرة فــي االجــرام. كالنــوم 
علــى الســطوح فــي الليــل خــالل اشــهر الصيــف. كمــا يحــدث فــي بعــض البــالد العربيــة 
انتقــال البعــض إلــى المصايــف، ممــا يشــجع المجرميــن علــى ســرقة المســاكن، فيــزداد 

بذلــك هــذا النــوع مــن الجرائــم.
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كذلــك لوحــظ تأثــر نســبة جرائــم العنــف بدرجــة الضغــط الجــوي ودرجــة الرطوبــة بحيــث 
تــزداد تلــك الجرائــم كلمــا انخفضــت درجــة الضغــط الجــوي ودرجــة الرطوبــة كمــا تبيــن 
ارتفــاع نســبة الجرائــم عنــد اعتــدال ســرعة الريــاح، وانخفــاض هــذه النســبة عندمــا تكــون 

الريــاح قويــة أو ســاكنة تمامــا.
2( البيئة الطبوغرافية:

ممــا ال شــك فيــه أن لموقــع المــكان وطبيعــة تربتــه واضــح علــى درجــة كثافــة الســكان 
واســلوب معيشــتهم، اذ يتكاثــف الســكان فــي المناطــق الخصبة والمــدن، وتبعــا لذلك ترتفع 
نســبة االجــرام فيهــا، والســيما فــي المــدن الكبــرى التــي تختــص كذلــك بجرائــم معينــة يقل 
ارتــكاب مثلهــا فــي الريــف، كالجرائــم المنطويــة علــى مخالفــة القواعــد المقــررة لتنظيــم 
ــوة  ــالس والرش ــم االخت ــل وجرائ ــم العم ــع، وجرائ ــاكن والمصان ــة والمس ــرق العام الط

والتزييــف واالحتيــال.
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أوال: تمهيد.

ثانيا: خصوم الدعوى.
ثالثا: سبب الدعوى.

رابعا: موضوع الدعوى.
خامسا: طرح الدعوى على المحكمة.

سابعا: تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية.
ثامنا: سبب الشك واثره على الدعوى.

تاسعا: المستفيد الشريك في الجريمة وحقه في االدعاء على الساحب.



110111

المستشار / محمد عبد القادر السلطيجريمة الشك بدون رصيد

أوال: تمهيد:
فــي بــاب »بحــوث قانونيــة« مــن مجلــة الحــق الغــراء التــي تصدرهــا جمعيــة الحقوقييــن 
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة - العــدد األول - الســنة األولــى صفر ســنة 1403هـ 
الموافــق ديســمبر 1982م نشــر الجــزء األول مــن بحــث »جريمــة الشــيك بــدون رصيد« 
والمتعلــق باآلثــار الجزائيــة المترتبــة علــى انتقــاء وجــود المؤونــة )الرصيــد للشــيك( وفــي 
هــذا العــدد نكمــل البحــث بــأن نحكــي اآلثــار المدنيــة المترتبــة علــى انتقــاء وجــود رصيــد 

الشــيك الــذي حــرره الســاحب لــدى المســحوب عليــه )البنــك(.
األًصــل أنــه إذا وقعــت جريمــة والحقــت بالفــرد ضــرر ســواء فــي جســمه أو فــي مالــه 
نتيجــة هــذه الجريمــة حــق تعويضــه بدعــوى ترفــع للمطالبــة بــه تســمى »الدعــوى 
المدنيــة«، فالدعــوى المدنيــة هــي الدعــوى التــي يرفعهــا مــن لحقــه ضــرر مــن الجريمــة 
ــه، وليســت كل دعــوى اساســها الجريمــة يجــوز طرحهــا  ابتغــاء القضــاء بتعويضــه عن
امــام المحاكــم الجزائيــة وانمــا المــراد هنــا هــو الدعــوى للمطالبــة بالتعويــض عــن 

ــة. ــا الجريم ــي احدثته االضــرار الت
والدعويــان الجزائيــة والمدنيــة تقتربــان مــن بعضهمــا مــن ناحيــة أنهمــا مؤسســتان 
ــا وســبباً  ــان خصوم ــا تختلف ــون ولكنهم ــذي يحّرمــه القان ــى أمــر واحــد هــو الفعــل ال عل
وموضوعــاً فالخصــوم فــي الدعــوى الجزائيــة هــم النيابــة العامــة - بصفتهــا ممثلــة 
ــة العامــة للحكــم  ــه النياب ــة ان ادخلت للجماعــة - والمتهــم والمســؤول عــن الحقــوق المدني
ــم  ــي والمته ــا المدعــي المدن ــة هم ــي الدعــوى المدني ــان ف ــا. والخصم ــه بمصروفاته علي
وقــد يوجــد المســؤول عــن الحقــوق المدنيــة. والســبب فــي الدعــوى الجزائيــة هــو ضــرر 
الجريمــة بمــا يحدثــه مــن اخــالل فــي نظــم المجتمــع وأمنــه وهــو فــي الدعــوى المدنيــة 
الضــرر الــذي لحــق الفــرد نتيجــة الجريمــة، وموضــوع الدعــوى الجزائيــة هــو العقوبــة 
التــي تطالــب النيابــة بتوقيعهــا علــى مرتكــب الجريمــة، وامــا موضــوع الدعــوى المدنيــة 

فهــو تعويــض الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة.
واالصــل ان تختــص المحاكــم المدنيــة بنظــر دعــوى التعويــض الناشــئة عــن الجريمــة، 
ولكــن لمــا كان ســبب الدعــوى المدنيــة هــو الجريمــة والفصــل فــي امرهــا مــن اختصــاص 
ــى تعــرف وجــه  ــا ال ــا يوصله ــات م ــا مــن التحقيق ــة وهــي تجــرى فيه المحكمــة الجزائي
الحــق فقــد اســتقر الــرأي علــى االســتفادة بمــا اســفرت عنــه تحقيقــات المحكمــة الجزائيــة 
واجــاز لهــا أن تفصــل - اســتثناء فــي الدعــوى المدنيــة بعــد ان تكشــفت أمامهــا عناصرهــا 
ــن  ــكام بي ــارب االح ــن تض ــع م ــر مان ــة النظ ــرأي او وجه ــذا ال ــذ به ــن االخ ــال ع فض

ــة  ــة المختص ــام المحكم ــتقلة ام ــوى مس ــت كل دع ــة اذا رفع ــة والجزائي ــم المدني المحاك
اصــال بهــا وفيــه مصلحــة المتهــم بعــدم توزيــع جهــود دفاعــه بيــن محكمتيــن مختلفتيــن، 
ســيما ان كان بحاجــة إلــى االســتناد فــي الدعوييــن الــى مســتندات واحــدة ال يســتطيع ان 
يتقــدم بــه فــي وقــت واحــد واخيــرا فــان هــذا المبــدأ فيــه توفيــر لوقــت المحاكــم مــن ان 
تشــغل احداهــا بدعــوى حيــن تســتطيع االخــرى ان تفصــل فيهــا بمــا يتوافــر امامهــا مــن 

عناصــر.
ــيك دون  ــة الش ــى جريم ــق عل ــا تطب ــتقر عليه ــة المس ــدة العام ــل والقاع ــو األص ــذا ه ه
رصيــد ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار مدنيــة وبعبــارة اخــرى اذا رفــض المســحوب عليــه 
دفــع قيمــة الشــيك بســبب انتفــاء الرصيــد أو عــدم كفايتــه او اســترداده او منــع دفعــه ولئــن 
ــاء الشــيك  ــى الســاحب الجــل الزامــه بوف ــه يجــوز للحامــل الرجــوع عل كان االصــل ان
بوصفــه ضامنــا لهــذا الوفــاء وذلــك باتبــاع االصــول العاديــة، ولكــن هــل يجــوز لــه ان 
يطلــب الحكــم علــى الســاحب بدفــع قيمــة الشــيك امــام المحكمــة الجزائيــة التــي تنظــر فــي 

الدعــوى العامــة بــدال مــن اتبــاع االصــول العاديــة امــام القضــاء المدنــي؟
قبل االجابة على هذا السؤال تجدر المالحظة الى:

ــارات  ــة االم ــي دول ــي ف ــدى القضــاء الجزائ أوال: ان احــكام دعــوى الحــق الشــخصي ل
ــي  ــة وانمــا اشــير اليهــا ســواء ف ــة وكافي ــر منظمــة بصــورة مفصل ــة المتحــدة غي العربي
قانــون االجــراءات الجزائيــة المعمــول بــه فــي االمــارات الشــمالية مــن الدولــة أو المعمول 

بــه فــي امــارة ابوظبــي وذلــك فــي نصــوص ســوف نتعــرض اليهــا فيمــا بعــد.
ــى دعــوى الحــق الشــخصي أي الدعــوى  ــذا البحــث عل ــي ه ــث ف ــا: يقتصــر الحدي ثاني
المدنيــة المقامــة لــدى القضــاء الجزائــي والمتعلقــة بالشــك دون رصيــد وذلــك تبعــا 
للدعــوى العامــة والمبنيــة علــى الخطــأ الجزائــي أي التــي اساســها الجريمــة وموضوعهــا 
إمــا التعويــض عــن الضــرر المتولــد مباشــرة مــن الجريمــة او المتعلقــة بهــا كقيمــة الشــيك 
دون البحــث فــي الدعــوى المدنيــة التــي يمكــن للمســتفيد مــن الشــيك اقامتهــا امــام القضــاء 
المدنــي للمطالبــة بقيمــة الشــيك والتــي ســتكون موضــوع بحــث مســتقل ســوف ينشــر ان 

شــاء هللا فــي العــدد الثالــث مــن مجلــة الحــق.
ثالثــا: ونوضــح بــأن اآلثــار المدنيــة التــي تترتــب علــى انتفــاء وجــود مؤونــة الشــيك لــدى 

المســحوب عليــه تقــوم علــى حقيــن:
اولهمــا: حــق الحامــل بالمطالبــة ببــدل العطــل والضــرر المتولــد والناتــج مباشــرة عــن 

الفعــل الجرمــي الــذي ارتكبــه الســاحب باصــدار شــيك بــدون مؤونــة.
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ــذي  ــن الســابق ال ــى الدي ــة الشــيك وهــو يســتند ال ــة بقيم ثانيهمــا: حــق الحامــل بالمطالب
ــا. ــى قائم ــذي يبق ــي ذمــة الســاحب وال للمســتفيد ف

ال خــالف حــول حــق الحامــل بالمطالبــة امــام القضــاء الجزائــي ببــدل العطــل والضــرر 
ــة هــذا الحامــل  ــي مــدى احقي ــا الخــالف ينصــب ف – وهــو موضــوع الحــق األول وانم
فــي المطالبــة بقيمــة الشــك امــام القضــاء الجزائــي بــدال مــن اتبــاع االصــول العاديــة امــام 

القضــاء المدنــي،
ــاد  ــب االجته ــي وذه ــاء الفرنس ــر والقض ــي مص ــالف ف ــل خ ــألة مح ــذه المس ــت ه كان
الســائد فيهــا الــى االعتــراف للحامــل بحــق المطالبــة امــام القضــاء الجزائــي ببــدل العطــل 
والضــرر فقــط دون حــق المطالبــة بقيمــة الشــيك الن االدعــاء بهــذه القيمــة يســتند الــى 
ديــن ســابق يترتــب فــي ذمــة الســاحب للمســتفيد وعليــه قــرر االجتهــاد انــه ال توجــد ايــة 
عالقــة مباشــرة بيــن هــذا الديــن والجريمــة التــي تنظــر بهــا المحكمــة الجزائيــة ويعــود 
للحامــل بالتالــي حــق المطالبــة بــه امــام القضــاء المدنــي وعلــى ذلــك كان يترتــب علــى 
حامــل الشــيك الــذي رفــض المســحوب عليــه دفــع قيمتــه النتقــاء المؤونــة وقــد بوشــرت 

المالحقــة الجزائيــة علــى اساســه بحــق الســاحب اللجــوء الــى دعوييــن متميزتيــن.
1- احداهما: دعوى العطل والضرر أمام المحكمة الجزائية.

2- االخــرى: دعــوى المطالبــة قيمــة الشــيك والتــي ترفــع أمــام المحكمــة المدنيــة وكان 
ذلــك يــؤدي الــى كثيــر مــن النفقــات والبــطء فــي االجــراءات لتمكيــن الحامــل مــن 
ــل  ــي التعام ــة ف ــم الثق ــة تدعي ــذه المســاوئ وبغي ــا له ــال، تالفي ــه كام ــى حق الحصــول عل
بالشــيك وتســهيل تداولــه بتقويــة حقــوق الحامــل فيــه، اصــدر المشــرع الفرنســي مرســوما 
ــة  ــوى المقام ــي الدع ــخصي ف ــاء ش ــدم بادع ــذي تق ــتفيد ال ــود للمس ــاه يع ــح بمقتض اصب
ــم  ــذه الحك ــوى ه ــي الدع ــرة ف ــة الناظ ــة الجزائي ــن المحكم ــب م ــاحب ان يطل ــى الس عل
لــه بمبلــغ يســاوي قيمــة الشــيك وبالتعويضــات كافــة عنــد االقتضــاء، كمــا يعــود لــه اذا 
ــى  ــح عل ــة، وهكــذا اصب ــه امــام المحاكــم العادي ــة بحقوق ــم الدعــوى للمطالب شــاء، ان يقي
المحاكــم الجزائيــة الفرنســية اذاً ان تقضــي للمســتفيد بمثــل قيمــة الشــيك، وبالتعويضــات 
ــا  ــاء مدني ــم ادع ــذه المحاك ــام ه ــتفيد أم ــاء المس ــر ادع ــر وال يعتب ــزم االم االخــرى اذا ل
باســترداد قيمــة الشــيك بــل ادعــاء شــخصيا ببــدل العطــل والضــرر المــوازي لقيمة الشــيك 
ــك  ــي ذل ــه مصلحــة ف ــت ل وللتعويضــات االخــرى اذا وجــدت ويحــق للمســتفيد اذا تحقق
ــم الدعــوى للمطالبــة بحقوقــه امــام المحاكــم العاديــة بصــرف النظــر عــن وجــود  ان يقي
الدعــوى العامــة ومتــى اقامهــا أمــام المحكمــة المدنيــة، ال يجــوز لــه العــدول عنهــا ورفــع 

الدعــوى الشــخصية أمــام المحكمــة الجزائيــة علــى أنــه اذا رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة 
ــه العــدول عنهــا والــروع أمــام القضــاء المدنــي. الجزائيــة فيجــوز ل

ــادئ التــي قررهــا الفرنســي فنــص فــي المــادة 564  ــد اخــذ المشــرع الســوري بالمب وق
مــن قانــون التجــارة الســوري علــى أنــه اذا اقيمــت علــى الســاحب دعــوى جزائيــة، جــاز 
للمدعــي الشــخصي ان يطلــب مــن المحكمــة الجزائيــة ذات االختصــاص الحكــم لــه بمبلــغٍ 
ــة،  ــات كاف ــي التضمين ــد االقتضــاء ف ــه عن ــك بحق ــة الشــيك دون ان يخــل ذل ــاٍو لقيم مس
ولصاحــب الحــق المطالبــة بحقوقــه أمــام المحاكــم العاديــة اذا اختــار ذلــك، وقــد تضمــن 
ــادة  ــي الم ــص ف ــام 1966 ذات الن ــي ع ــارة الصــادرة ف ــد للتج ــي الجدي ــون االردن القان
278 حيــث اجــاز المطالبــة لــدى المحكمــة الجزائيــة »بمبلــغ مســاو لقيمــة الشــيك« )م12 
مــن قانــون التجــارة االردنــي( كمــا نصــت المــادة 279 المشــار اليهــا علــى مــا يلــي »اذا 
اقيمــت علــى الســاحب دعــوى جزائيــة وفقــا للمــادة 275 مــن هــذا القانــون جــاز للمدعــي 
الشــخصي ان يطلــب مــن المحكمــة الجزائيــة ذات االختصــاص الحكــم لــه بمبلــغ مســاٍو 

لقيمــة الشــيك دون ان يخــل ذلــك بحــق االقتضــاء فــي التضمينــات كافــة«.
وفــي مصــر فانــه يبيــن بالرجــوع الــى االحــكام القضائيــة التــي اصدرتهــا المحاكــم انهــا 
ال تجيــز للمدعــي بالحقــوق المدنيــة المطالبــة بقيمــة الشــيك أمــام المحاكــم الجزائيــة 
ــد  ــى وقــوع الجريمــة ق ــة ســابقة عل ــة ناشــئة مــن مديوني ــى أن أساســها عالق تأسيســا عل
قضــت محكمــة النقــض فــي مصــر فــي حكمهــا الصــادر فــي 1962/2/6 المنشــور فــي 
ــأن قيمــة الشــيك ليســت تعويضــا عــن جريمــة  مجموعــة أحــكام النقــض س13 ن33 ب
اعطائــه دون أن يكــون للســاحب رصيــد بــل هــي عبــارة عــن ديــن ســابق علــى وقوعهــا 
غيــر مترتــب عليهــا بمــا تنتفــي معــه واليــة ال المحاكــم الجنائيــة فــي الحكــم. ولكــن اذا كان 
أســاس التعويــض ضــررا آخــر غيــر متمثــل فــي قيمــة الشــيك فــال مانــع مــن القضــاء بــه 
فحكــم بانــه لمــا كانــت قيمــة اشــك ليســت تعويضــا عــن جريمــة إصــدار أمــر بعــدم دفــع 
قيمتــه – التــي ديــن المتهــم بهــا – بــل هــي عبــارة عــن ديــن ســابق علــى وقوعهــا غيــر 
مترتــب عليهــا بمــا تنتفــي معــه واليــة المحاكــم الجنائيــة فــي الحكــم بــه، فانــه ال يتعــارض 
بيــن اســتيفاء قيمــة الشــيك مــن مبلــغ التعويــض ومــن القضــاء للمدعــي بالحــق المدنــي بمــا 
ــي نشــأ مباشــرة عــن الجريمــة )نقــض مصــري 1959/10/26  ــه مــن ضــرر فعل لحق

أحــكام النقــض س10 ن176(.
اال انــه لمــا لــم تكــن هــذه النتيجــة لتتفــق مــع العدالــة الســيما مــع بــطء االجــراءات المدنيــة 
ــة  ــة اقام ــي حال ــل ف ــر للحام ــي مص ــد ف ــاري الموح ــون التج ــروع القان ــاز مش ــد اج فق
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الدعــوى العامــة علــى الســاحب ان يطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة أن تقضــي لــه بإلــزام 
الســاحب بــأداء القــدر غيــر المدفــوع مــن قيمــة الشــيك والفوائــد القانونيــة مســحوبة مــن 
ــد االقتضــاء )محســن  ــة عن ــاء فضــال عــن التعويضــات التكميلي ــم الشــيك للوف ــوم تقدي ي

ــفيق ص822(. ش
وقــد تطــرق بعــض المؤلفيــن فــي مصــر لهــذه الناحيــة نعــرض منهــم رأي الدكتــور حســن 
المرصفــاوي الــذي قــال فــي كتابــه عــن جريمــة الشــيك أنــه فــي حالــة اعطــاء شــيك ليــس 
لــه مقابــل وفــاء أو متــى كان مقابــل الوفــاء غيــر كاف فــان المتهــم يعلــم بهــذه الواقعــة. 
وحينئــذ امــا انــه ال ينــوي دفــع قيمــة الشــيك إلــى المســحوب عليــه فتكــون الواقعــة فــي 
ــة الشــيك  ــي قيم ــل ف ــا يتمث ــة بتعويــض عنه ــر جــدال المطالب ــا ويحــق بغي ــا نصب حقيقته
واالضــرار االخــرى المترتبــة عليــه النــه ال شــك فــي ان عــدم وجــود مقابــل الوفــاء مــن 
ــه وال  ــيك ذات ــة الش ــو قيم ــر الضــرر ه ــتفيد واول عناصــر تقدي ــأنه االضــرار بالمس ش
يقــال ان هــذه القيمــة تمثــل عالقــة مديونيــة ســابقة وهــي غيــر ناشــئة عــن الجريمــة، الن 
العالقــة هــي مثــال تســليم بضاعــة ويقابلهــا إعطــاء شــيك يمثــل قيمــة البضاعــة وقــد اوفــى 
الســاحب بالتزامــه بتســليم الشــيك الــى المســتفيد أمــا كــون الشــيك لــه مقابــل وفــاء او ال 
وجــود لهــذا المقابــل فهــو االمــر المكــون للجريمــة والــذي يحــق بنــاء عليــه جعلــه اساســا 

للتعويــض المدنــي.
ــم يتضمــن أي حكــم فــي هــذا الصــدد وعلــى هــذا  أمــا فــي لبنــان فــان قانــون التجــارة ل
فــان المســتفيد أو الحامــل فــي لبنــان فــي حــال رفــض المســحوب عليــه دفــع قيمــة الشــيك 
لــه حــق مراجعــة القضــاء المدنــي لمطالبــة الســاحب بهــذه القيمــة ويكــون بــه باالضافــة 
ــي الدعــوى  ــي تنظــر ف ــة الت ــك حــق االدعــاء الشــخصي أمــام المحكمــة الجزائي ــى ذل ال
العامــة المســاقة بوجــه الســاحب وذلــك للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه 
والناشــئ مباشــرة عــن فعــل الســاحب الجرمــي أي مــن اصــداره شــيكا بــدون مؤونــه غيــر 
كافيــة او عــن اســترداده لهــذه المؤونــة أو عــن منــع وفــاء الشــيك ويكــون التعويــض فــي 
األصــل معــادال للضــرر، انمــا تعــود للمحكمــة ســلطة واســعة فــي تقديــره وفقــا لظــروف 
ــده  ــي تحدي ــادة ف ــة ع ــد المحكم ــه تعتم ــدم كفايت ــد أو ع ــاء الرصي ــة انتف ــي حال ــال فف الح
بالتأخيــر او الحرمــان الــذي عانــاه المســتفيد او الحامــل فــي اســتيفاء دينــه االصلــي والــذي 
يكــون قــد تســبب عــن اصــدار الشــيك وتســليمه كأداة غيــر صالحــة – لوفــاء هــذا الديــن 
كمــا تحكــم – بالنفقــات التــي تكبدهــا المســتفيد أو الحامــل للمطالبــة بالوفــاء. وفــي حالــة 
اســترداد المؤونــه أو منــع دفعهــا يجــوز أن يصــل التعويــض الــى حــدود قيمــة الشــك اذ 

يعتبــر ذلــك الفعــل الســبب المباشــر فــي حرمــان الحامــل مــن الحصــول علــى الوفــاء.
وفــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــان القوانيــن المحليــة قــد اخــذت جميعهــا بمبــدأ 
ــة  ــى المطالب ــة التــي تقــوم عل ــة فــي الدعــوى المدني جــواز اختصــاص المحكمــة الجزائي
ــة  ــوى العطــل والضــرر الناجم ــى دع ــةً ال ــي اضاف ــام القضــاء الجزائ ــيك أم ــة الش بقيم
عــن الجــرم الجزائــي ذاتــه، فقــد نصــت المــادة الخامســة مــن قانــون اجــراءات المحاكــم 
الجنائيــة لســنة 1970 المعمــول بــه فــي امــارة ابوظبــي علــى انــه اســتثناء مــن األصــل 
ــة أو  ــه بعقوب ــه ســواء حكمــت علي ــر أي شــخص ادانت ــة ان تأم ــة الجنائي يجــوز للمحكم
ــه اذا كان فــي  ــكل مــن اصابــه ضــرر مــن جريمت ــم تحكــم ان يدفــع تعويضــا تحــدده ل ل
رأيهــا ان مثــل ذلــك التعويــض يمكــن الرجــوع بــه فــي دعــوى مدنيــة وان يؤخــذ ذلــك فــي 
االعتبــار فــي أي دعــوى مدنيــة متصلــة بنفــس وقائــع الجريمــة التــي حوكــم مــن اجلهــا.
وعليــه يكــون المشــرع فــي امــارة ابوظبــي قــد اخــذ ايضــا بالنظريــة القائلــة بجــواز اقامــة 
الدعــوى المدنيــة للمطالبــة بقيمــة الشــيك امــام المحكمــة الجنائيــة ولكــن علــى اســاس – أن 
ذلــك هــو اســتثناء مــن األصــل وان القضــاء المدنــي هــو صاحــب الواليــة األصليــة فــي 

القضــاء بــه.
»انظــر بهــذا الصــدد محكمــة النقــض – االمــارات – فــي الطعــن رقــم 38 لســنة 3 نقــض 

جزائي جلســة 1982/1/7«.
»محكمة استئناف ابوظبي رقم 154 لسنة 1982 تاريخ 1982/3/24«.
»محكمة استئناف ابوظبي رقم 335 لسنة 1981 تاريخ 1981/6/21«.

وقــد جــاء فــي حكــم حديــث لمحكمــة النقــض فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 
2 لســنة 5ق.ع جزائــي تاريــخ 1983/6/27.

»وحيــث أنــه وان كان صحيــح القانــون ان اختصــاص القاضــي الجنائــي بالقضــاء 
بالتعويــض اختصــاص اســتثنائي وجــوازي طبقــا لنــص المــادة 1/5 مــن قانــون اجــراءات 
المحاكــم الجنائيــة لســنة 1970 وشــروط القضــاء بــه فــي حالتهــا هــو ان يصــدر القاضــي 
الجنائــي حكمــه باالدانــة فــال يصــح الحكــم به مــع حكمه بالبــراءة اال ان صاحــب المصلحة 
فــي الطعــن فيــه هــو المتهــم الــذي قضــى الحكــم خطــأ بالزامــه بالتعويــض حيــن قضــى 
نهائيــا ببراءتــه فــال يحــق للنيابــة العامــة العــن فــي هــذا الحكــم اذا ان حقهــا فــي تحريــك 
الدعــوى ومباشــرتها قاصــر فقــط علــى الدعــوى الجزائيــة طبقــا لنــص المادتيــن 43 و44 

مــن القانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 وال يتنــاول الحقــوق المدنيــة..«
وال بــد مــن االشــارة الــى ان وقائــع القضيــة المذكــورة تتعلــق بشــيك اصــدره المتهــم دون 
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ــتئناف  ــة االس ــة الشــيك اال ان محكم ــة وبقيم ــة باالدان ــة أول درج ــد قضــت محكم رصي
قضــت بالغــاء الحكــم المســتأنف وبــراءة المتهــم.

وفــي االمــارات الشــمالية فقــد نصــت المــادة 95 مــن قانــون االجــراءات الجزائيــة لســنة 
1971 علــى مــا يلــي:

»1- لــكل متضــرر مــن جــراء جريمــة ان يقــدم للمحكمــة التــي تحاكــم المتهــم بهــا الئحــة 
ادعــاء شــصي يدعــي فيهــا بحقوقــه الشــخصية الناشــئة عــن تلــك الجريمــة او المتعلقــة بهــا 

وذلــك فــي أي دور مــن ادوار المحاكمــة قبــل صــدور الحكــم فــي الدعــوى.
هــذا وان محكمــة االســتئناف فــي الشــارقة قــد اســتقر رأيهــا منــذ بدايــة نشــوئها علــى قبــول 
دعــوى المطالبــة بقيمــة الشــيك امــام القضــاء الجزائــي وذلــك فــي العديــد مــن أحكامهــا 

: ومنها
- القضية رقم 82/94 جلسة 982/6/22.

- القضية رقم 81/10 جلسة 1981/1/13.
وقــد تكرســت هــذه القاعــدة أيضــا فــي مشــاريع القوانيــن التــي تعدهــا وزارة العــدل فــي 
الدولــة فقــد ورد فــي مشــروع قانــون االجــراءات الجنائيــة وفقــا لمــا اقرتــه اللجنــة العليــا 
للتشــريعات االســالمية واقرتــه فــي صيغتــه النهائيــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي البــاب الثانــي بعنــوان »الدعــوى المدنيــة المتعلقــة بالدعــوى الجزائيــة المــادة 25 بانــه 
»لمــن حقــه ضــرر شــصي مباشــر مــن الجريمــة ان يدعــي بالحقــوق المدنيــة قبــل المتهــم 
ــي تنظــر الدعــوى  ــة الت ــام المحكم ــق أو ام ــع االســتدالالت أو مباشــرة التحقي ــاء جم اثن
الجنائيــة فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى والــى حيــن قفــل بــاب المرافعــة فيهــا وال 

يقبــل منــه ذلــك امــام المحكمــة االســتئنافية«.
ــوز  ــه يج ــى أن ــادة 576 عل ــي الم ــة ف ــص صراح ــد ن ــارة فق ــون التج ــروع قان ــا مش أم
لحامــل الشــيك أن يطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة فــي الدعــوى التــي اقيمــت علــى الســاحب 
ان تقضــي لــه بمبلــغ يعــادل القــدر غيــر المدفــوع مــن قيمــة الشــيك فضــال عــن التعويــض 

عــن االقتضــاء وقــد ورد النــص الحرفــي للمــادة 576 علــى النحــو اآلتــي:-
ــا  ــم الشــيك المنصــوص عليه ــة باحــدى جرائ ــى الســاحب دعــوى جنائي »اذا اقيمــت عل
ــب مــن  ــي ان يطل ــذي ادعــى بالحــق المدن ــات جــاز لحامــل الشــيك ال ــون العقوب ــي قان ف
المحكمــة ان تقضــي لــه بمبلــغ يعــادل القــدر غيــر المدفــوع مــن قيمــة الشــيك فضــالً عــن 

ــد االقتضــاء، التعويــض عن
ــة  ــاص المحكم ــدأ اختص ــذ بمب ــد اخ ــارات ق ــة االم ــي دول ــرع ف ــرى أن المش ــذا ن وهك

ــيك. ــة الش ــل بقيم ــم للحام ــب الحك ــة بطل ــة المقام ــوى المدني ــي الدع ــة ف الجزائي
ونصــت المــادة 550 مــن مشــروع قانــون العقوبــات علــى أنــه يعاقــب بالحبــس أو بالجلــد 
أو بالغرامــة مــن أعطــى بســوء نيــة صــكا )شــيكا( ليــس لــه مقابــل وفــاء كاف قائــم وقابــل 
ــي  ــي الباق ــث ال يف ــل أو بعضــه بحي ــه الصــك كل المقاب ــد اعطائ ــترد بع ــحب أو اس للس
بقيمــة الصــك أو امــر المســحوب عليــه بعــدم صرفــه أو كان قــد تعمــد تحريــره او توقيعــه 

بصــورة تمنــع مــن صرفــه.
ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا مــن ظهــر لغيــره او ســلمه صــكا لحاملــه وهــو يعلــم ان الصــك 

ليــس لــه مقابــل قائــم يفــي بقيمتــه او انــه غيــر قابــل للســحب.
كمــا نصــت المــادة 551 مــن مشــروع القانــون المذكــور علــى أن »يعاقــب بالحبــس او 
الغرامــة المســحوب عليــه اذا قــرر بســوء نيــة بوجــود مقابــل اقــل مــن الرصيــد الموجــود 

لديــه للســاحب والقابــل للســحب،
ــى اذون  ــابقتين عل ــن الس ــكام المادتي ــه تســرى اح ــى أن ــادة 552 عل ــرا نصــت الم واخي

ــة(. ــيكات البريدي ــة )الش الخصــم البريدي
ثانياً: خصوم الدعوى المدنية:

المدعي:
ــررا  ــة الحقــت بــه ض ــي ان الجريم ــي فــي الدعــوى المدنيــة هــو كل مــن يدع المدع
شــخصيا مباشــر أي أن االصــل فــي االدعــاء بالحــق الشــخصي مقصــورا علــى المجنــي 
عليــه الــذي اصابــه مــن جــراء الجريمــة ضــرر محقــق وشــخصي مباشــر ويســتوي فــي 
ذلــك ان يكــون الفــرد – شــخصا طبيعيــا او اعتباريــا. فــاذا لــم يكــن المدعــي المدنــي قــد 

لحقــه ضــرر شــخصي مــن الجريمــة كانــت دعــواه غيــر مقبولــة.
فالمدعــي بالحــق الشــخصي فــي الدعــوى المدنيــة التــي تقــام تبعــاً لدعــوى الشــيك دون 
رصيــد انمــا هــو المســتفيد وحامــل الشــيك أيــا كان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا شــريطة 
أال يكــون المســتفيد المذكــور اســمه فــي الشــيك هــو الســاحب نفســه فالمعــروف أن الشــيك 
الــذي يصــدر باســم شــخص معيــن يكــون قابــال لالنتقــال بطريقــة التظهيــر الن الطريقــة 
االصليــة النتقــال الشــيك هــي طريقــة التظهيــر بمجــرد اشــتماله علــى اســم المســتفيد، كمــا 
ــه »للحامــل« وينتقــل هــذا الشــيك مــن  ــه صراحــة أن ــر الشــيك للحامــل اذا ذكــر في يعتب
شــخص الــى آخــر بمجــرد التســليم دون حاجــة الــى تظهيــر اذ يعتبــر الشــيك مــن قبيــل 
المــال المنقــول وتســري عليــه بالتالــي قاعــدة الحيــازة قرينــة قاطعــة علــى الملكيــة عنــد 

توافــر شــروطها.
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ــام تبعــا  ــة التــي تق ــا القــول ان المدعــي بالحــق الشــخصي فــي الدعــوى المدني اذن يمكنن
ــد انمــا هــو: لدعــوى جريمــة الشــيك دون رصي

- المستفيد االول المذكور اسمه في الشيك.
- الشخص الذي انتقل اليه الشيك عن طريق التظهير الصحيح.

- حامل الشيك أيا كان.
ــى  ــة ال ــق االرث او الوصي ــوز أن يحصــل بطري ــيك يج ــال الش ــظ أيضــا أن انتق ويالح
الــوارث او الموصــي لــه ويكــون لهــذا االخيــر علــى الشــيك مــا كان للمــؤرث او الموصــي 
مــن حقوقــه وبالتالــي فانــه يحــق للورثــة او الموصــي لهــم اقامــة الدعــوى المدنيــة فــي 
جريمــة الشــيك دون رصيــد، ذلــك الن الجريمــة التــي تقــع علــى المــؤرث او الموصــي 
ونصيبــه فــي مالــه قــد تلحــق ضــررا شــخصيا بالورثــة او الموصــي لهــم ومــن ثــم يحــق 
ــال  ــى م ــع عل ــد تق ــيك دون رصي ــة الش ــرر فجريم ــك الض ــض ذل ــة بتعوي ــم المطالب له
المــؤرث )الشــيك( وبالتالــي يلحــق الضــرر منهــا فــاذا توفــي كان لورثتــه بصفتهــم هــذه 
او الموصــى لــه حــق المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر، كمــا ان لهــم ان يحلــوا محــل 

المــؤرث ان مــات بعــد رفــع الدعــوى.
المدعى عليه:

ــل  ــون فاع ــتوي ان يك ــم – يس ــال المته ــو أص ــة ه ــوى المدني ــي الدع ــه ف ــى علي المدع
الجريمــة أو شــريك فيهــا فترفــع الدعــوى عليــه اذا كان بالغــاً واذا كان المتهــم فاقــد االهليــة 

فترفــع الدعــوى علــى مــن يمثلــه.
ودعــوى الحــق الشــخصي بجريمــة الشــيك بــدون رصيــد تقــام علــى المتهــم الــذي هــو فــي 
ــذي اصــدر الشــيك ووقعــه. واذا هــر المســتفيد او  األصــل »الســاحب« أي الشــخص ال
الحامــل الشــيك الــى الغيــر، فــال يعتبــر هــذا التظهيــر بمثابــة االصــدار وال يعاقــب بالتالــي 
عليــه أي المظهــر ولــو كان هــذا االخيــر عالمــا بعــدم وجــود المؤونــة او عــدم كفايتهــا الن 
الجريمــة تتعلــق بعمليــة االصــدار دون العمليــات الالحقــة التــي قــد تــرد علــى الشــيك على 
ــد  ــار المســتفيد كشــريك فــي جريمــة  اصــدار الشــيك اذا كان عالمــا عن ــه يمكــن اعتب ان
اســتالمه انــه بــدون مؤونــة او اذا كان قــد حمــل الســاحب علــى تســليم الشــيك مــع علمــه 
بانتفــاء المؤونــة، كمــا تقــام الدعــوى علــى المســحوب عليــه وعــادة يكــون البنــك اذا مــا 

صــرح بمؤونــة تقــل عــن المؤونــة الموجــودة لديــه.
ثالثا: سبب الدعوى المدنية:

ــا  ــا كم ــا ونظمه ــن اخــالل بأمنه ــه م ــا تحدث ــة ضــرر للجماعــة بم ــى الجريم ــب عل يترت

قــد يترتــب عليهــا ضــرر خــاص للفــرد والضــرر قــد يكــون قاصــر علــى الجماعــة فــاذا 
تعــدى هــذا الضــرر الجماعــة الــى الفــرد نشــأ حقــه فــي المطالبــة بتعويــض هــذا الضــرر 
فالضــرر اذن هــو ســبب الدعوييــن الجنائيــة والمدنيــة فــاذا لــم يترتــب ضــرر للفــرد مــن 

الجريمــة فــال اســاس للدعــوى الجنائيــة والمدنيــة.
ــة  ــة والتجاري ــة المعامــالت المالي ــد شــرعت لحماي وجريمــة اعطــاء الشــيك بــدون رصي
التــي يســتعمل فيهــا الشــك كأداة للوفــاء بالديــون فالقانــون يتدخــل لحمايــة الشــيك نظــرا 
ــام  ــوم مق ــاء تق ــه يقتصــر ان يكــون اداة وف ــا وهــي ان ــز به ــي يتمي ــة الخاصــة الت للطبيع
النقــود فــي الســداد فكمــا ان المشــرع يحمــي النقــود التــي تصدرهــا الدولــة مــن التزويــر 
ليوفــر لهــا الثقــة الواجبــة فيهــا حتــى يمكــن ان تــؤدي وظائفهــا كان مــن الضــروري ان 
يتدخــل المشــرع ايضــا ليحمــي الشــيك وهــي االداة التــي اعطــى لالفــراد حــق اصدارهــا 
لتحــل محــل النقــود. فالشــيك ورقــة تجاريــة خلقــت ليســتغنى بهــا المتعاملــون عــن 
اســتعمال النقــود ومــا قــد ينشــأ عــن قصــر التعامــل بهــا مــن مخاطــر ومصاعــب تعــوق 
وال شــك تقــدم الحيــاة التجاريــة ومــا يقتضيــه ذلــك مــن ســرعة ولقــد حقــق الشــيك هــذا 
الهــدف فالمتعامــل عــن طريــق الشــيك يكفيــه ان يحمــل دفتــر شــيكات يضمــن كل ورقــة 
ــة  ــق الكتاب ــم بطري ــاء يت ــه، أي ان الوف ــاء بديون ــه للوف ــاج الي ــد يحت ــذي ق ــغ ال ــه المبل من
والقيــد فــي دفاتــر البنــوك وهــو طريــق ســهل وســريع ومأمــون للتعامــل وفيــه ضمــان لمــا 

ــه النقــود للســرقة خاصــة اذا مــا صــدر الشــيك اســميا. تتعــرض ل
فســبب الدعــوى المدنيــة فــي جريمــة الشــيك دون رصيــد هــو اذن حمايــة التعامــل بالشــك 
ــى  ــك الضــرر ال ــدي ذل ــة( وتع ــه )ضــرر للجماع ــة ب ــز الثق ــاء وتعزي ــة اداة للوف وصف

المســتفيد مــن الشــيك بــأن اصابــة الضــرر فــي مالــه.
رابعاً: موضوع الدعوى المدنية:

موضــوع الدعــوى المدنيــة هــو مــا يطالــب بــه المدعــي بالحــق الشــخصي الــذي اصابتــه 
الجريمــة بضــرر أي للتعويــض عنــه،

وقــد ســبق القــول بــأن حــق الحامــل للشــيك بــدون رصيــد يقــوم علــى المطالبــة بالعطــل 
والضــرر المتولــد والناتــج مباشــرة عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا الســاحب او غيــره 
ــتفيد او  ــذي للمس ــابق ال ــن الس ــو الدي ــيك وه ــة الش ــد وبقيم ــيك دون رصي ــدار الش باص

ــة الســاحب. ــي ذم ــل ف الحام
ــن  ــن دي ــارة ع ــي عب ــل ه ــة ب ــن الجريم ــا ع ــت تعويض ــيك ليس ــة الش ــح ان قيم وواض
ســابق علــى وقوعهــا وغيــر مترتــب عليهــا وقــد ســبق لنــا القــول ان اكثريــة التشــريعات 



120121

المستشار / محمد عبد القادر السلطيجريمة الشك بدون رصيد

بالتعويض العادل عن الضرر اذا رأت ذلك مناسبا.
فقد جاء في هذا النص ما يلي:

»4- ليــس مــن أحــكام هــذا الفصــل مــا يمنــع المحكمــة مــن أن تحكــم مــن تلقــاء نفســها 
للمتضــرر مــن جــراء جريمــة أو لورثتــه بالتعويــض العــادل عــن الضــرر اذا رأت ذلــك 
مناســبا، ويشــترط فيمــا تقــدم انــه اذا اســتوفي المتضــرر أو ورثتــه التعويــض المحكــوم 

بــه أو قبلــوا بــه، فتمنــع عليهــم المطالبــة فيمــا بعــد بالتعويــض اســتنادا لنفــس الوقائــع.
وهكذا نرى ان المدعي بالحق الشخصي له الخيرة في اتباع أي الطريقين.

- فله ان يلجأ الى المحكمة المدنية.
- أو إلى المحكمة الجزائية.

فــاذا اختــار المحكمــة الجزائيــة واقــام دعــواه امامهــا فــإن هــذا ال يمنعــه مــن ان يتركهــا 
ويلجــأ للقضــاء المدنــي النــه بهــذا يتــرك الطريــق اســتثنائي ويتبــع الطريــق االصلــي فــي 
االختصــاص. وال يترتــب علــى تــرك الدعــوى المدنيــة المقامــة امــام المحكمــة الجزائيــة 

ســقوط ذات الحــق المرفــوع بــه الدعــوى.
أمــا اذا اتجــه المدعــي ابتــداء الــى المحكمــة المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الجريمــة 
وبقيمــة الشــيك وهــو بهــذا يلجــأ الــى الجهــة المختصــة اصــال بالفصل فــي دعــواه والنتيجة 
المنطقيــة لهــذا هــي انــه يتقيــد باتبــاع ذلــك الطريــق فــال يحــق لــه ان يتركــه ليرفــع دعــواه 

امــام المحكمــة الجزائيــة متبعــا الطريــق االســتثنائي.
ــة  ــي الدول ــالمية ف ــريعات االس ــة التش ــه لجن ــذي وضعت ــون ال ــروع القان ــاء مش ــد ج وق
بمبــدأ جديــد أوجبــت بمقتضــاه علــى المتضــرر ان يقــدم ادعــاءه بالحقــوق المدنيــة اثنــاء 
ــت عليهــا  ــة كان ــة حال ــي أي ــق او امــام المحكمــة ف جمــع االســتدالالت او مباشــرة التحقي
الدعــوى حتــى تاريــخ قفــل بــاب المرافعــة ومــن بعدهــا ال يجــوز لهــذا المتضــرر تقديــم 
دعــواه الشــخصية امــام المحكمــة الجزائيــة، كمــا حظــر المشــروع )م25( تقديــم مثــل هــذه 
الدعــوى أمــام المحكمــة االســتئنافية أي حصــر قبــول الدعــوى المدنيــة فقــط أمــام محكمــة 

الدرجــة األولــى.
سادسا: آثار االدعاء المدني أمام المحكمة الجزائية:

اذا اختــار المدعــي بالحــق الشــخصي فــي دعــوى جريمــة الشــيك دون رصيــد الطريــق 
الجزائــي، فلجــأ الــى المحكمــة للمطالبــة بالتعويــض عــن ضــرر الجريمــة وقيمــة الشــيك 
فــان دعــواه المدنيــة تكــون تابعــة للدعــوى الجزائيــة فــي جميــع اجراءاتهــا مــن مباشــرة 
ــوم اذاً  ــوق الخص ــرة حق ــة ومباش ــق والمحاكم ــتدالالت والتحقي ــة االس ــاء ومرحل االدع

المقارنــة قــد اقــرت للمدعــي بالحــق الشــخصي – المســتفيد مــن الشــيك – اذا مــا اقيمــت 
ــن  ــب م ــد ان يطل ــيك دون رصي ــة اصــدار الش ــاحب بتهم ــى الس ــة عل ــوى الجزائي الدع
المحكمــة الجزائيــة الحكــم لــه بمبلــغ مســاو لقيمــة الشــيك دون اخــالل فــي حقــه هــذا فــي 
التعويضــات كافــة أي لــه حــق اضافــة لذلــك ان يطالــب بتعويــض مــا لحقــه مــن ضــرر 

مباشــر عــن نفــس الجريمــة ومــا تكبــده مــن مصاريــف طبقــا للقواعــد العامــة.
وتعويــض الضــرر امــا ان يكــون ماديــا او ادبيــا وتقديــره مــن ســلطان قاضــي الموضــوع 
ــان  ــيك ف ــة الش ــة بقيم ــبة للمطالب ــا بالنس ــي، أم ــادي واالدب ــن الم ــاس الضرري ــى أس عل
القاضــي وهــو امــر بدهــي يتقيــد بالقيمــة الــواردة اصــال فــي الشــيك اال اذا ثبــت امامــه ان 

مبلــغ الديــن أقــل منــه فيحكــم بمــا يســتقر ثباتــه.
خامسا: طرح الدعوى المدنية على المحكمة:

للمدعــي بالحــق الشــخصي ان يرفــع دعــواه المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض او بقيمــة الشــيك 
أمــا الــى:

- المحاكم المدنية باعتبارها المختصة اصال بنظر الدعوى المدنية.
- واما الى المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية التي تقيمها النيابة العامة.

- او بتحريكه للدعوى المباشرة.
وقــد ســبق االشــارة الــى ان المــادة 95 مــن قانــون االجــراءات الجزائيــة المعمــول بــه فــي 
امــارة الشــارقة قــد اعطــت الحــق لــكل متضــرر مــن جــراء جريمــة ان يقــدم للمحكمــة 
التــي تحاكــم المتهــم بهــا الئحــة ادعــاء شــخصي يدعــي فيهــا بحقوقــه الشــخصية الناشــئة 
عــن تلــك الجريمــة أو المتعلقــة بهــا وذلــك فــي أي دور مــن ادوار المحكمــة قبــل صــدور 

الحكــم فــي الدعــوى.
ــب مــن  ــى طل ــاء عل ــع بن ــك أن دعــوى الحــق الشــخصي انمــا ترف اذن، يخلــص مــن ذل
المتضــرر يقدمــه امــا الــى المحكمــة المدنيــة، او الجزائيــة، أو ان يقــوم بتحريــك الدعــوى 
الجزائيــة – اذا لــم تحركهــا النيابــة العامــة – امــام المحكمــة الجزائيــة ويتبعهــا بالدعــوى 

المدنيــة.
اال ان المشــرع فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة – الشــارقة اجــاز للمحكمــة الجزائية 
ــاء  ــة لســنة 1971 – ان تحكــم مــن تلق ــون االجــراءات الجزائي فــي المــادة 97 مــن قان

نفســها.
- للمتضرر من جراء جريمة أو

- لورثته.
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يترتــب علــى نظــر الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم الجزائيــة ان تخضــع لقواعــد قانــون 
االجــراءات الجزائيــة فيمــا يتعلــق بالمحاكمــة واألحــكام وطــرق الطعــن فيهــا مــا دام يــود 
فــي مجموعــة االجــراءات الجزائيــة نصــوص خاصــة بذلــك تتعــارض مــع مــا يقابلهــا فــي 

قانــون االجــراءات المدنيــة.
سابعا: تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية:

ــي أن  ــة ه ــة الجزائي ــام المحكم ــة أم ــوى المدني ــر الدع ــازة نظ ــن اج ــة م ــا ان الحكم قلن
المحكمــة االخيــرة وهــي بصــدد الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة تتخــذ مــن االجــراءات 
والتحقيقــات مــا يوصلهــا الــى تعــرف وجــه الحــق، فمــن االوفــق اذن وقــد تكاملــت امامهــا 
ــت  ــذا الوق ــر به ــا، فيوف ــة الناشــئة عنه ــي الدعــوى المدني ــة ان تفصــل ف عناصــر الواقع
والمجهــود فــي اعــادة طــرح النــزاع مــن جديــد امــام المحكمــة المدنيــة، ولمــا كانــت تلــك 
هــي الحكمــة وجــب قيــام الدعــوى الجزائيــة امــام المحكمــة حتــى تختــص بنظــر الدعــوى 
ــك ان  ــة وكذل ــة نظــر الدعــوى المدني ــى المحكم ــع عل ــة امتن ــن قائم ــم تك ــاذا ل ــة ف المدني
قامــت الدعــوى الجزائيــة وانقضــت قبــل رفــع الدعــوى المدنيــة انــه ال يجــوز طــرح هــذه 

الدعــوى االخيــرة علــى المحكمــة الجزائيــة.
ولمــا كان تخويــل المحاكــم الجزائيــة ســلطة الفصــل فــي الدعــوى المدنيــة هــو اختصــاص 
اســتثنائي – كمــا قلنــا مــرده االســتفادة مــن التحقيقــات التــي اجريــت فــي الدعــوى 
ــات ال تكفــي للفصــل  ــك التحقيق ــه اذا كانــت تل ــة لهــذا ان ــان النتيجــة الطبيعي ــة، ف الجزائي
فــي الدعــوى المدنيــة امتنــع علــى المحكمــة القضــاء فيهــا، فاتصالهــا بالدعــوى الجزائيــة 
ــة عناصــر  ــام المحكم ــت ام ــا تكامل ــاذا م ــا. ف ــن مع ــي الدعويي ــى الفصــل ف ــتمر حت يس
الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة، وكان يترتــب علــى الفصــل فــي الدعــوى المدنيــة تعطيــل 
االولــى فانــه ال يجــوز الفصــل فيهــا ثــم ارجــاء الفصــل فــي الدعــوى المدنيــة وقــد فقــدت 
ــي الدعــوى  ــا للقضــاء ف ــة واليته ــي الدعــوى الجزائي ــة بعــد الفصــل ف المحكمــة الجزائي

المدنيــة، فيجــب اذن ان يصــدر فــي الدعوييــن الجزائيــة والمدنيــة حكــم واحــد.
ــرة  ــى جــاءت الفق ــذا المعن ــي ه ــة وف ــي التشــريعات المقارن ــرر ف هــذا هــو األصــل المق
األولــى مــن المــادة 95 مــن قانــون االجــراءات الجزائيــة لســنة 1971 المعمــول بــه فــي 
االمــارات الشــمالية والتــي تجيــز لــكل متضــرر مــن جريمــة ان يقــدم للمحكمــة المتهــم 
بهــا الئحــة ادعــاء شــخصي يدعــي فيهــا بحقوقــه الشــخصية الناشــئة عــن تلــك الجريمــة او 
المتعلقــة بهــا وذلــك فــي أي دور مــن ادوار المحاكمــة قبــل صــدور الحكــم فــي الدعــوى 

أي فــي الدعــوى الجزائيــة وذلــك بهــدف الفصــل فــي الدعوييــن بحكــم واحــد.

اال ان المشــرع فــي دولــة االمــارات وفــي القانــون المحلــي المطبــق فــي االمــارات 
ــن المــادة 95  ــرة 3 م ــي الفق ــا ف ــدة الســالفة بيانه ــن القاع ــتثناء م ــاز اس ــمالية ا ج الش
المذكــورة انــه اذا رأت المحكمــة ان النظــر فــي االدعــاء الشــخصي والدعــوى الجزائيــة 
ــر  ــا أن تأم ــة جــاز له ــي الدعــوى الجزائي ــت ف ــل أو يؤخــر الب ــن شــأنه أن يعرق ــاً م مع
بفصــل االدعــاء الشــخصي عــن الدعــوى الجزائيــة وإرجــاء النظــر فيــه كدعــوى حقوقيــة 
الــى مــا بعــد البــت فــي الدعــوى الجزائيــة، والــذي يخلــص مــن هــذا االســتثناء ان المشــرع 
ابقــى فيــه االختصــاص بنظــر الدعــوى المدنيــة الــى ذات القاضــي الــذي كان ينظــر فــي 
الدعــوى الجزائيــة وفصــل فيهــا وهــذا يختلــف مــع التشــريعات المقارنــة والتــي تقضــي 
ــي  ــات خاصــة ينبن ــى تحقيق ــاج ال ــة تحت ــوى المدني ــة ان الدع ــأت المحكم ــى ارت ــه مت ان
ــرة  ــي الدعــوى األخي ــا ان قضــت ف ــة فانه ــي الدعــوى الجزائي ــاء الفصــل ف ــا ارج عليه
تعيــن عليهــا احالــة الدعــوى المدنيــة علــى المحكمــة المدنيــة المختصــة فــال تقضــي فيهــا 

بعــدم االختصــاص.
وقد درجت المحاكم في امارة الشارقة بهذا الصدد:

- اما ان تفصل في الدعويين المدنية والجزائية بحكم واحد.
ــا  ــة م ــة الدعــوى المدني ــي اســتمرار رؤي ــة اذا كان ف ــي الدعــوى الجزائي - او تفصــل ف
يعطــل الفصــل فــي األولــى ثــم االســتمرار فــي رؤية الدعــوى المدنيــة – كدعــوى حقوقية.
- أو أن تفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة وتحيــل المتضــرر الــى القضــاء المدنــي – قســم 

الحقــوق المختــص القامــة دعــواه المدنيــة.
وقــد اخــذ المشــرع فــي دولــة االمــارات وفــي مشــروع قانــون االجــراءات الجنائيــة الــذي 
اقرتــه اللجنــة العليــا للتشــريعات اإلســالمية بمــا اســتقرت عليــه التشــريعات المقارنــة فــي 
حالــة مــا اذا رأت المحكمــة الجنائيــة ان الفصــل فــي التعويضــات التــي يطلبــه المدعــي 
بالحقــوق المدنيــة او المتهــم يســتلزم اجــراء تحقيــق خــاص يترتــب عليــه اجــراء الفصــل 

فــي الدعــوى الجنائيــة احالــت الدعــوى المدنيــة الــى المحكمــة المدنيــة المختصــة.
أي أن المشــرع أخــذ بمبــدأ االحالــة الــى المحكمــة المدنيــة ال كمــا هــو معمــول بــه فــي 
قانــون االجــراءات الجزائيــة لســنة 1971 بــان تســتمر المحكمــة برؤيــة الدعــوى المدنيــة 

– بعــد الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة كدعــوى حقوقيــة.
ــة المختصــة أن  ــة المدني ــى المحكم ــة عل ــة الدعــوى المدني ــترط المشــروع الحال وق اش
ــه  ــب علي ــاص ويترت ــق خ ــراء تحقي ــتلزم اج ــا يس ــات مم ــي التعويض ــل ف ــون الفص يك

ــة. ــوى الجنائي ــي الدع ــل الفصــل ف تعطي



124125

المستشار / محمد عبد القادر السلطيجريمة الشك بدون رصيد

ــة  ــة والمدني ــن الجزائي ــي الدعويي ــة المختصــة، ســارت ف ولنفــرض ان المحكمــة الجزائي
ــم  ــس الحك ــص بنف ــة تن ــة باالدان ــة الجزائي ــى قضــت المحكم ــه مت ــي ان ــن البده ــا فم مع
ــراءة  ــن اذا قضــت بالب ــك، ولك ــة الش ــن ضــرر وبقيم ــه م ــا لحق ــي الشــخصي بم للمدع
بســبب عــدم حصــول الواقعــة اصــال او عــدم صحــة اســنادها او عــدم كفايــة االدلــة علــى 
ثبوتهــا او عــدم توافــر عناصــر الجريمــة فــال وجــه للحكــم للمدعــي الشــخصي بالتعويــض 
ــات  ــان معــا اثب ــة تتطلب ــة والمدني ــرد دعــواه، الن المســؤوليتين الجزائي ويكــون الحكــم ب
ــة اخــرى  ــن جه ــا م ــى صاحبه ــنادها ال ــة اس ــات صح ــة واثب ــن جه ــة م حصــول الواقع
ــة لســبب الدعــوى  ــى ســبب ال يمــت بصل ــاء عل ــد صــدر بن ــراءة ق امــا اذا كان حكــم الب
المدنيــة او يؤثــر عليهــا فــال مانــع مــن الحكــم فــي هــذه الحالــة بالدعــوى المدنيــة ونــرى 
بالرجــوع الــى المــادة 98 مــن قانــون االجــراءات الجزائيــة لســنة 1971 المعمــول بــه 
فــي االمــارات الشــمالية انهــا تقضــي بذلــك اذا تنــص علــى انــه اذا اعلنــت المحكمــة بــراءة 
المتهــم تقــرر رد االدعــاء الشــخصي اال اذا صــدر قــرار البــراءة لســبب ال يؤثــر علــى 
ــى  ــي االدعــاء الشــخصي عل ــة النظــر ف ــع المحكم ــة تتاب ــي هــذه الحال ــك االدعــاء وف ذل

اعتبــار أنــه دعــوى حقوقيــة.
مــن هــذا النــص يبيــن انــه اذا قضــت المحكمــة الجزائيــة ببــراءة المتهــم لســبب ال يؤثــر 
ــي  ــة النظــر ف ــة الجزائي ــع المحكم ــة تتاب ــذه الحال ــي ه ــبها ف ــة وس ــوى المدني ــى الدع عل
الدعــوى المدنيــة علــى اعتبــار انهــا دعــوى حقوقيــة وفــي هــذا اســتثناء لمبــدأ تبعيــة دعوى 
الحــق الشــخصي للدعــوى الجزائيــة بينمــا نــرى فــي الفقــه المقــارن فــي هــذه الحالــة أن 
ــق  ــوى الح ــا بدع ــدم اختصاصه ــي بع ــة تقض ــة الجزائي ــأن المحكم ــول ب ــاك رأي يق هن
الشــخصي ويبقــى للمتضــرر حــق مراجعــة المحكمــة المدنيــة بينمــا هنــاك رأي آخــر نــراه 
يتفــق مــع نــص المــادة 98 الســالف ذكــره ويقــول بــأن ال يمنــع علــى المحكمــة الجزائيــة 
ان تحكــم للمدعــي الشــخصي طالمــا ان المشــتكي عليــه قــد ارتكــب الفعــل الخاطــئ 
الموجــب للتعويــض )تمييــز اردنــي رقــم 72/137 ص717 مجلــة نقابــة المحاميــن لســنة 
ــة نقابــة المحاميــن لســنة 1975(. 1972 وقــرار آخــر برقــم 74/353 ص978 مجل

امــا محكمــة النقــض فــي مصــر فقــد قــررت أن الحكــم بالتعويــض المدنــي ال يرتبــط حتمــا 
بالعقوبــة اذ يصــّح الحكــم بــه ولــو قضــى بالبــراءة اال ان شــرط ذلــك اال تكــون البــراءة قــد 
بنيــت علــى عــدم حصــول الواقعــة اصــال أو علــى  عــدم صحتهــا أو عــدم ثبــوت اســنادها 

الــى المتهــم )نقــض 1967/4/4 احــكام النقــض 18 ق293.
ــم بالتعويــض دون ادعــاء شــخصي  ــه يجــوز للمحكمــة ان تحك ــول أن ــا الق ــد ســبق لن وق

ــام 1971(. ــة لع ــراءات الجزائي ــون االج ــن قان ــرة 4 م )م97 فق
ثامنا: سبب الشيك واثره على الدعوى المدنية:

اذا كان الســبب الــذي مــن اجلــه اصــدر الشــيك ســببا غيــر مشــروع كأن يكــون ناتجــا عــن 
الوفــاء بديــن قمــار مثــالً فــال يحــق للمســتفيد او حامــل الشــيك عند رفــض المســحوب عليه 
الوفــاء النتقــاء المؤونــة او عــدم كفايتهــا أن يرجــع علــى الســاحب للمطالبــة بالتعويــض 
ــذي يدعــي وجــود  ــى الســاحب ال ــة يترتــب عل ــي هــذه الحال ــاء، ولكــن ف عــن عــدم الوف
الســبب غيــر المشــروع أن يقيــم الدليــل علــى ذلــك، اال انــه اذا كان انتقــال الشــيك بطريــق 
التظهيــر ليــد حامــل حســن النيــة، فــال يكــون للســاحب حــق التمســك فــي مواجهتــه بعــدم 

مشــروعية الســبب مــا دام هــذا الســبب قــد ظــل مهــوالً مــن الحامــل فلــم يعلــم بــه.
تاســعا: هــل يحــق للمســتفيد الــذي تلقــى الشــيك وهــو يعلــم بانتفــاء مؤونتــه وبذلــك يعتبــر 
شــريكا فــي الجريمــة كمــا قلنــا االدعــاء علــى الســاحب بالتعويــض عــن عــدم الوفــاء أمــام 

ــم الجزائية؟ المحاك
ــه يجــب رد االدعــاء الشــخصي التعويــض فــي هــذه  فــي الواقــع وكمــا هــو مســتقر علي
الحالــة ألنــه ال يصــح القــول ان الســاحب قــد الحــق بالمســتفيد ضــرر بتســليم الشــيك متــى 
ــه  ــع الشــيك مــن المســحوب علي ــة دف ــة وعــدم امكاني ــا بانعــدام المؤون ــر عالم كان االخي
ــم يحصــل، فضــال عــن ان  ــة بالتعويــض عــن ضــرر ل ــه المطالب ــي فــال يجــوز ل وبالتال
هــذا المســتفيد يعتبــر شــريكا فــي الجريمــة ويعتبــر بشــراكته هــذه وســوء نيتــه قــد اقصــى 
نفســه عــن االفــادة مــن أحــكام القانــون التــي تقتصــر علــى حمايــة الحامــل حســن النيــة.
ــة المختصــة  ــم المدني ــط، اذا شــاء، ان يراجــع المحاك ــذا المســتفيد فق ــه يعــود له ــى أن عل

ــا صالحــا. ــه حــرر الشــيك دين ــذي مــن اجل ــن ال ــة بقيمــة الشــيك اذا كان الدي للمطالب
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
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مقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى محمــد النبــي وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

أجمعيــن – وبعــد.
ــق الحــدود فــي  ــى تطبي ــر عل ــى اإلشــارة الــى أن هــذا البحــث يقتص أود أن أبــادر ال
الشــريعة اإلســالمية علــى المقيميــن بداخــل الدولــة علــى أن اســتكمل بانــه تعالــى وتوفيقــه 
ــن  ــى المقيمي ــا عل ــو تطبيقه ــه وه ــي من ــب الثان ــاول الجان ــر يتن ــل بآخ ــدد المقب ــي الع ف

ــلمين. ــن المس ــا م خارجه
ــه  ــا اال ان ــاس جميع ــى الن ــق عل ــة تطب ــة ال مكاني األصــل أن الشــريعة اإلســالمية عالمي
ــم اآلن بحيــث أصبــح تطبيــق الشــريعة  ــة لتقســيم العال ــة والعملي نظــرا للظــروف الواقعي
االســالمية مرتبــط بســلطان المســلمين علــى االقاليــم التــي يســلطن عليهــا – وأصبحــت 

ــة التطبيــق. ــار اقليمي ــى هــذا االعتب الشــريعة اإلســالمية اذا نظــر اليهــا عل
دار االسالم:

درج الفقهــاء نــزوال علــى االعتبــار ســالف الذكــر الــى تقســيم العالــم الــى قســمين:- األول: 
يســمى دار اإلســالم ويشــمل كل بــالد اإلســالم. والثانــي: دار الحــرب ويشــمل كل البــالد 
األخــرى. وذلــك علــى اســاس أن األول تطبــق فيــه الشــريعة اإلســالمية أمــا الثانــي فــال 

يجــب فيــه تطبيقهــا أي ال تجــري فيهــا تطبيقهــا لعــدم امكانيــة ذلــك.
سكان دار اإلسالم:

نوعــان: مســلمون: وهــم كل مــن آمــن بالديــن اإلســالمي. وذميــون: وهــم غيــر المســلمين 
الذيــن يقيمــون أقامــة دائمــة فــي دار اإلســالم ويلتزمــون أحكامــه فيمــا ال يتعــارض مــع 
ــة  معتقدهــم الدينــي – أي يلتزمــون أحــكام اإلســالم بغــض النظــر عــن معتقداتهــم الديني
ســوءا كانــوا مســيحيين أو يهــود او مجوســا أو صابئــة أو عبــاد مــا استحســن أو ممــن ال 

يدينــون بديــن.
وهــؤالء جميعــا: أي ســكان دار االســالم مســلمين وذمييــن معصومــو الــدم والمــال – ألن 
العصمــة )عــدم االباحــة( فــي الشــريعة االســالمية أمــا بااليمــان أو األمــان ومعنــى االمــان 
العهــد ويكــون بعقــد الذمــة والمداوعــة والهدنــة ومــا اشــبه – وعليــه فــكل مــن دخــل فــي 
أمــان المســلمين بعقــد الذمــة فقــد عصــم دمــه ومالــه بعقــد االمــان ولــو بقــي علــى غيــر 

ديــن اإلســالم.
ــان  ــد. فاألم ــان مؤب ــت وأم ــان مؤق ــن: أم ــى نوعي ــي الشــريعة االســالمية عل ــان ف واالم
المؤقــت مــا كان محــدوداً بأجــل كالمهادنــة وكان دخــول دار اإلســالم لجــل معيــن – أمــا 
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ــه اال  ــع ب ــة وال يتمت ــد الذم ــون اال بعق ــه وال يك ــي ب ــه ينته ــل ل ــال أج ــد ف ــان المؤب األم
ــم بأحــكام  ــل التزامه ــك مقاب ــأرض االســالم وذل ــة ب ــة دائم ــون اقام ــن يقيم ــون الذي الذمي

اإلســالم.
القاعدة العامة األصولية الثابتة والمقررة هي:

ــالمية  ــار االس ــي الدي ــن ف ــى كل المقيمي ــق عل ــالمية تطب ــريعة اإلس ــي الش ــدود ف أن الح
مهمــا تعــددت حكوماتهــا واختلفــت نظــم الحكــم فيهــا – وذلــك ألن الحــدود انمــا هــي حــق 
خالــص هلل تعالــى وقــد جــاءت مــن عنــد هللا إلقامــة مجتمــع فاضــل وفــي اقامتهــا حمايــة 
لهــذا المجتمــع االســالمي مــن خبيــث الجريمــة وهــي مــن قبيــل تطبيــق المبــدأ االســالمي 
وهــو األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المكــر بيــد ان الدولــة هــي التــي تتــواله بواســطة 
ــن  ــاء االجتماعــي ومك ــدم البن ــد ه ــر فق ــى االم ــه ول ــم ب ــم يق ــاذا ل ــر المســلم ف ــي االم ول
ــع  ــي المجتم ــوا – ف ــن آمن ــي الذي ــة ف ــيع الفاحش ــرها وتش ــري ش ــن أن يستش ــة م للرذيل

االســالمي.
ــة ودرء  ــع الرذيل ــة ومن ــة الفضيل ــة المقصــودة مــن اقامــة الحــدود حماي ــت الغاي وإذا كان
المفاســد فــإن هــذه الغايــة توجــب ان يخضــع لهــا كل الذيــن يقيمــون فــي الديــار االســالمية 
ــوا غيــر مســلمين )ذمييــن أو مســتأمنين( لنهــم اقمــوا بيــن  ــوا مســلمين أم كان ســواء أكان
ــم  ــاوت بينه ــلمين وال تف ــى المس ــا عل ــم م ــلمين وعليه ــا للمس ــم م ــى ان له ــلمين عل المس

فالجميــع علــى ســواء.
وعلــى ذلــك فــكل جريمــة ترتكــب فــي دار االســالم تطبــق علــى مرتكبهــا احــكام الحــدود 
فــي الشــريعة االســالمية ولــو كان مرتكبهــا ال ينتمــي لــدار االســالم – وايــاً كانــت ديانتــه 

او جنســيته او لغتــه.
ــاء  ــن الفقه ــا بي ــالمية ال خــالف عليه ــريعة االس ــي الش ــررة ف ــة المق ــدة الثابت ــذه القاع ه

ــن:- ــي موضعي ــلمين اال ف المس
األول  بالنسبة لحد الشرب:

ــربها  ــن يش ــلمين وم ــر المس ــلمين وغي ــى المس ــت عل م ــر ُحّرِ ــور ان الخم ــرى الجمه في
يكــون قــد ارتكــب جريمــة يعاقــب عليهــا، وقــد حــد الشــارع اإلســالمي لهــا حــداً )عقوبــة( 
وبمقتضــى ان لهــم مــا للمســلمين وعليهــم مــا علــى المســلمين فــان يتعيــن معاقبتهــم بمــا 
يعاقــب بــه المســلمون لمــا فــي ذلــك مــن مقتضــى قانــون التســاوي فــي المعاملــة وعــدم 
التميــز فيهــا كمــا انــه فيــه تحقيــق لتنظيــم الجماعــة االســالمية وتكويــن مجتمــع افضــل 
نظيــف ومــن االفســاد فيــه ارتــكاب جرائــم أوجــب هللا فيهــا الحــد فيتــرك مرتكبهــا دون 

عقــاب – كمــا أن الخمــر أم الخبائــث وفســادها ال يقتصــر علــى مرتكبهــا بــل يتعــداه الــى 
الغيــر والحــدود كالقصــاص كالهمــا ال يصــح لولــي األمــر التهــاون فيــه.

وقــد خالــف هــذا الــرأي االمــام ابــو حنيفــة وأصحابــه فيــرى أنــه الذمــي يعفــى مــن حــد 
الشــرب مســتندا فــي رأيــه هــذا الــى الحريــة الدينيــة التــي يتمتعــون بهــا فــي ظــل اإلســالم 
ــم الخمــر اال المســلم – وإال  ــي تحري ــف الشــرعية اإلســالمية ف ــه ال يخاطــب بالتكالي ألن
لــكان فــي ذلــك تدخــال فــي حريتــه الدينيــة وال يســوغ لنــا أن نجبــره علــى أمــر هــو مــن 
التديــن )الديــن( عندنــا – ويقــرر الحنفيــة أن ذلــك هــو مســلك الســلف الصالــح ويــروي 
فــي ذلــك ان عمــر بــن عبــد العزيــز أرســل الــى الحســن يســأله لمــاذا تتــرك النصــارى 
ــون الخنزيــر ويشــربون الخمــور وتتــرك المجــوس يتزوجــون بناتهــم فــرد الحســن  يأكل

»علــى هــذا دفعــوا الجزيــة وعلــى هــذا أقرهــم الســلف انمــا أنــت متبــع ال مبتــدع«.
فهــذان رأيــان فــي اقامــة حــد الشــرب علــى غيــر المســلمين الذيــن يقيمــون مــع المســلمين 

فــي دار االســالم.
ــو  ــد اب ــل المرحــوم الشــيخ محم ــم الجلي ــال العال ــن أمث ــاء المعاصري ــرى بعــض الفقه وي
ــة: ــباب اآلتي ــك لأس ــور وذل ــو رأي الجمه ــدر ه ــه – أن األج ــة هللا علي ــرة – رحم زه

أولها:
ــم  ــن دينه ــان فاســتباحتها ليســت مشــتقة م ــن األدي ــن م ــي دي ــد حــالال ف ــر ال تع أن الخم
ألن دينهــم رحمهــا وألن كونهــا مباحــة ال يقتضــي انهــا مطلوبــة والتدخــل لمنعهــا ال يعــد 
تدخــال فــي حرياتهــم الدينيــة إنمــا يكــون التدخــل اذا كانــت امــرا يطلبــه دينهــم ويحبــب فيــه 

فيمنعــه اإلســالم ويعاقــب عليــه وهــذا ليــس فــي الخمــر. 
ثانيا:

ان الحــدود تعــد مــن النظــام العــام فــي الدولــة المســلمة ومــا يكــون مــن النظــام العــام يطبق 
ــت الحــدود مــن  ــا كان ــن، وإنم ــن ودي ــن دي ــة بي ــر تفرق ــا مــن غي ــن فيه ــى كل المقيمي عل
النظــام العــام الن اقامتهــا حمايــة للفضيلــة فــي المجتمــع المســلم ولمنــع انتشــار الفســاد فيــه 
وألن هللا ســبحانه وتعالــى هــو حــد لهــا مقاديرهــا فــال تقبــل النقــص – وكل مــا ورد بــه 

النــص المجمــع عليــه يعــد مــن النظــام العــام فــي اإلســالم.
ثالثاً:

ــرب  ــن يش ــرة لم ــات الزاج ــع العقوب ــب وض ــع« يوج ــد الذرائ ــرعي »س ــدأ الش ان المب
ــداً  ــكان س ــا ف ــجعه عليه ــه ويش ــر يغري ــرب الخم ــره يش ــلم لغي ــة المس ــر ألن رؤي الخم

ــا -. ــد عليه ــاب – بالح ــم العق ــة أن يع للذريع
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ســل البيــان ألن لــه مــا للمســلمين وعليــه مــا علــى المســلمين بموجــب عقــد الذمــة. أمــا 
المســتأمن فــإن الحــدود تنقســم عنــد أبــي حنيفــة بالنســبة لــه الــى قســمين: حــدود خالصــة 

هلل تعالــى وهــي الحــدود كلهــا مــا عــدا حــد القــذف.
فأمــا عــن حــد القــذف فيقــام علــى المســتأمن لحــق المســلم فــي التصــدي علــى عرضــه – 

جرمــه يمــس حقــا لالفــراد -.
أمــا عــن غيــر ذلــك مــن الحــدود فــال يقــام عليــه الحــد بالنســبة للمســتأمن ألن جريمتــه 
تمــس حقــا هلل تعالــى- أي حقــا للجماعــة – ويعلــل أبــو حنيفــة رأيــه باعفــاء المســتأمن مــن 

تطبيــق الحــدود عليــه بمــا يلــي:-
1- أن أســاس الحــدود الواليــة الحقيقيــة والواليــة الحكميــة والواليــة الحكميــة هنــا غيــر 

قائمــة ألنــه ال يــزال محتفظــا بوالئــه لدولتــه ولــم يســتمتع بالواليــة االســالمية.
2- أنــه التــزم عنــد دخولــه وفــي دخولــه بحقــوق العبــاد فقــط ولــم يلتــزم بحقــوق هللا تعالــى 

اذ لــم يلتــزم التديــن االســالمي والحــدود مــن التديــن الســالمي.
ــق  ــن باالســالم فإنهــا تطب ــزم التدي ــم يلت ــه ل ــه الحــدود مــع أن واذا كان الذمــي تطبــق علي
عليــه بارتضائــه بالواليــة االســالمية التــي توجــب أن يكــون لــه مــا للمســلمين وعليــه مــا 
عليهــم – أمــا المســتأمن فإنــه لــم يرتــض الواليــة االســالمية بامانــة المؤقــت بــل بقــي علــى 
واليتــه لدولتــه ولــم ترتــض احــكام االســالم تدينــا فــال وجــه اللزامــه باحــكام الحــدود فــي 
غيــر حــال االعتــداء علــى حقــوق العبــاد فالمســتأمن – مــن وجهــة نظــر اإلمــام أبــو حنيفــة 
– لــم يدخــل دار اإلســالم لإلقامــة – الدائمــة – بــل لحاجــة يقضيهــا كتجــارة أو رســالة 
ــع أحــكام الشــريعة  ــا يلزمــه بجمي ــت م ــي االســتئمان المؤق ــس ف أو لمجــرد المــرور ولي
اإلســالمية فــي الجرائــم والمعامــالت وانمــا هــو يلــزم فقــط بمــا يتفــق مــع غرضــه مــن 
الدخــول لــدار االســالم ربمــا يــؤدي الــى تحصيــل مقصــده وهــو حقــوق العبــاد – فعليــه 
أن يلتــزم االتصــاف وكــف االذى مــا دمنــا قــد التزمنــا لــه بتأمينــه بانصافــه وكــف االذى 
عنــه – فتــرة أقامتــه – ولمــا كانــت جرائــم القصــاص والقــذف ممــا يتعلــق بحقــوق العبــاد 
وتمســها مساســاً شــديد فــإن المســتأمن يؤخــذ بهاتيــن الجريمتيــن – كمــا يؤخــذ بغيرهمــا 
مــن الجرائــم التــي تمــس حقــوق االفــراد كالنصــب والتبديــد أمــا مــا عــدا ذلــك مــن الحــدود 
ــى  ــات خالصــة هلل تعال ــذه العقوب ــت ه ــا ســواء أكان ــه عقوبته ــا وال تلزم ــال يســأل عنه ف
أو يغلــب فيهــا حــق هللا تعالــى كالزنــا والســرقة )شــرح فتــح القديــر جـــ4 ص155...( 
و)التشــريع الجنائــي االســالمي ص280 و281 حـــ أول..( و)العقوبــة للشــيخ ابــو زهــرة 

ــى ص347..( ص343 حت

وممــا يؤيــد هــذه الوجهــة مــن النظــر فــي هــذا القــول للجمهــور أنــه لمــا اختلــط المســلمون 
ــات  ــت الحان ــربوا قام ــلمين أن يش ــر المس ــح لغي ــالم وابي ــون باإلس ــن ال يدين ــم م بغيره
وانتشــرت اماكــن اللهــو والعبــث والخمــور فاغــرى ذلــك الشــباب وضعــاف العقــول مــن 
أبنــاء المســلمين لشــرب الخمــر فــي غيــر حــرج أو حيــاء. بحيــث أصبحــت المجتمعــات 
ــا دور  ــت بلوه ــي عم ــا الت ــث ومصائبه ــالت أم الخبائ ــال ووي ــن وب ــي م االســالمية تعان
ــدد  ــا يه ــاهلل مم ــوة اال ب ــول وال ق ــة وال ح ــة والعالجي ــات االجتماعي ــم والمؤسس المحاك
المجتمــع المســلم واالمــة االســالمية باالنهيــار والســقوط. ان لــم يتــدارك االمــر مــن اوليــاء 

األمــور فــي البــالد االســالمية.
وخيــر دليــل وشــاهد علــى ذلــك مــا تعــج بــه دور المحاكــم والشــرطة مــن قضايــا واحــكام 
فاقــت كل توقــع ممــا هــو نذيــر شــئوم ال يصــح معه الوقــوف مكتوفــي االيــدي كالمتفرجين 

وكأن األمــر ال يعنــي أحــد مــن المســلمين..
هــذا هــو األمــر األول الــذي جــرى فيــه الخــالف بيــن الفقهــاء بشــأن تطبيــق حــد شــرب 

الخمــر.
أما األمر الثاني: المستأمنين بأمان مؤقت:-

فهــو تطبيــق الحــدود علــى غيــر المســلمين مــن المســتأمنين – وهــم المســتأمنون الذيــن 
يقيمــون بالدولــة اإلســالمية بأمــان مؤقــت مــن غــر أن يدخلــوا فــي رعويــة الدولــة 
ــن  ــلمين والذميي ــا – كالمس ــوا جرائهم ــدود اذا ارتكب ــم الح ــق عليه ــل تطب اإلســالمية. فه

ــواء -. ــى الس عل
انقسم الرأي بالنسبة لهؤالء ايضا الى رأيين:-

الرأي األول:
رأى الجمهور: ومعهم أيضا أبو يوسف من اصحاب ابي حنيفة:-

قــال مهــور الفقهــاء أن الحــدود تطبــق علــى كل مــن يقيــم فــي دار االســالم أيــا كانــت ملتهم 
وأيــا كانــت دولتهــم مــا دامــت تظلهــم شــمس الديــار اإلســالمية الن العقوبــات اإلســالمية 
لدفــع الفســاد عــن الجماعــة اإلســالمية وحفظهــا – فــكل جريمــة تقــع فيهــا فســاد وعــدم 
ــد وتشــيع معــه الفاحشــة – وألن النصــوص  العقــاب عليهــا تــرك للشــر يستشــري ويزي
ــم وألن  ــص بأشــخاص دون غيره ــا ال تخت ــص فيه ــال تخصي ــة ب ــاب عام ــة للعق الموجب

عــدم اقامــة الحــد تعطيــل للحــدود وهــو اثــم عظيــم.
الرأي الثاني:-

رأي األمــام أبــو حنيفــة يــرى أن الذمــي تســري عليــه الحــدود مــا عــدا الشــرب علــى مــا 
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ويــرد علــى هــذا الــرأي بمــا ســبق أن تبيــن أن هــذه الحــدود إنمــا شــرعت لدفــع الفســاد 
فــي االرض وان مــن يدخــل دار االســالم يلتــزم بدفــع الفســاد مــن الغرابــة كل الغرابــة 
ــم  ــى انتشــار جرائ ان يدخــل المســتأمن فيســرق ويزنــي وال يعاقــب وان هــذا مــا أدى ال
الشــرب بيــن المســلمين كمــا أنــه كان الســبب فيمــا نشــأ فيمــا بعــد باالمتيــازات االجنبيــة 
التــي ظلــت فتــرة غــالً فــي عنــق الدولــة العثمانيــة واألقاليــم التــي كانــت تابعــة لهــا حتــى 

انتهــت الــى غيــر رجعــة بحمــد هللا تعالــى ورحمتــه بهــذه األمــة.
وان هــذا الــراي الــذي قــال بــه جمهــور الفقهــاء والــذي يقضــي بوجــوب تطبيــق القوانيــن 
الشــرعية علــى كل المقيميــن بــأرض الدولــة اإلســالمية مــن مســلمين وغيرهــم مــا دامــت 
قــد ارتكبــت داخــل الدولــة هــو الــراي الســائد اآلن فــي القوانيــن الوضعيــة – والــذي نأخــذ 

بــه معظــم التشــريعات الوضعيــة فــي الدولــة. وفــي قوانيــن عقوباتهــا:-
وهللا الموفق والهادي الى الحق والعدل.

ــى  ــق الشــريعة عل ــل بالنســبة لتطبي ــي العــدد المقب ــى ف ــإذن هللا تعال والبحــث موصــول ب
ــون  ــن يخضع ــيين الذي ــن السياس ــالمية والممثلي ــار اإلس ــارج الدي ــن خ ــلمين المقيمي المس

ــم.. ــن بالده لقواني
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معنى التوبة شرعا:
قــال االمــام الغزالــى: ان التوبــة عبــارة عــن معنــى ينتظــم ويلتئــم مــن ثالثــة أمــور مرتّبــة 
ــب  ــم القل ــاذا تأل ــوب، ف ــْم ضــرر الذن ــة ِعَظ ــو معرف ــم: ه ــل، فالعل ــال، وفع ــم، وح – عل
وتألمــه يســمى ندمــا – فــاذا غلــب هــذا علــى القلــب انبعثــت منــه حالــة اخــر تســمى ارادة 

وقصــدا الــى فعــل لــه تعلــق بالحــال وبالماضــي والمســتقبل.
ــى  ــذي كان مالبســا، وامــا باالســتقبال فالعــزم عل ــب ال ــرك للذن ــه بالحــال: فبالت أمــا تعلق
ــال  ــر والقضــاء ان كان قلي ــه بالجب ــات من ــا ف ــى م ــا بالماضــي فيتالف ــوب، وام ــرك الذن ت
للجبــر، فاعلــم والنــدم والقصــد المتعلــق بالتــرك فــي الحــال واالســتقبال والتالفــي للماضــي 
هــي ثالثــة معــان مرتبــة فــي الحصــول فيطلــق علــى مجموعهــا التوبــة وكثيــرا مــا يطلــق 

اســم التوبــة علــى معنــى النــدم وحــده1.
شروط التوبة2:

يشترط للتوبة من الذنب اربعة شروط هي:-
ترك المعصية. 1-
الندم على ما فات من الذنوب. 2-
العزم على اال يعود الى تلك الذنوب في المستقبل. 3-
رد المظالم3. 4-

اقوال الفقهاء في اثر التوبة
اثر التوبة في جريمة الحرابة قبل القدرة على المحارب:

ــدرة  ــل الق ــة قب ــة تســقط بالتوب ــة الحراب ــررة لجريم ــة المق ــى ان العقوب ــاء عل ــق الفقه اتف
ــه. علي

اما جريمة االفراد حقاً آلدمي كالقصاص وضمان المال فانها ال تسقط التوبة.
فمــن تــاب قبــل القــدرة عليــه يســقط عنــه القتــل والقطــع والصلــب النفــي وذلــك حــق هللا 
تعالــى امــا حقــوق اآلدمييــن مــن قصــاص أو جــراح او ديــات أو امــوال فتبقــى حتــى مــع 

التوبــة قبــل القــدرة4.
العقوبات المتعلقة بحقوق العباد:

1  احياء علوم الدين لالمام الغزالي مبطعة الحلبي سنة 1358هـ - 1939م جـ4 ص3 وما بعده.
  2
  3

4  انظــر الشــرح الصغيــر دار المعــارف بمصــر ســنة 1974 جـــ4 ص489 بتعليــق العالمــة المرحــوم 
الدكتــور كمــال وصفــي.

اتفــق الفقهــاء علــى ان العقوبــات المتعلقــة بحقــوق العبــاد ســواء كانــت حــدودا او قصاصــاً 
تعزيــرا ال تســقط بالتوبــة.

اختالف الفقهاء في الحدود:
انقســم الفقهــاء بالنســبة للحــدود الخالصــة هلل تعالــى كــد الزنــا والســرقة وشــرب الخمــر 
ــة. وذهــب بعــض  ــى ان هــذه الحــدود تســقط بالتوب ــة والشــافعية ال فذهــب بعــض الحنابل

ــة. ــة الــى أن هــذه الحــدود ال تســقط بالتوب المالكيــة والحنفي
سقوط التعزير بالتوبة:

نقل ابن فرحون في تبصرة الحكام ان التعزير يسقط التوبة بال خالف بين العلماء5.

5  تبصيرة الحكام له جـ2 ص305.
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ــد ســبقتها أخــرى كتــب لهــا بعــض النجــح ونرجــو لهــذه أن  ــدورة. وق ــح ال بســم هللا نفتت
تصيــب كل النجــح. وقــد اســترعى نظــري أن مجمــوع ســاعات الــدورة ال يــكاد يفــي بمــا 
ــرغ  ــدورة، وان يتف ــتقر نظــام ال ــود، أن يس ــاء معق ــوح، والرج ــل طم ــن عم ــا م ــد له أع
القضــاة لهــا تمامــا، الشــباع حاجتهــم الــى تجــارب الســلف وتقاليــده، فتتواصــل األجيــال 

وتتعامــد.
وانــي ألتطلــع الــى يــوم تنظــم فيــه نــدوة قضائيــة مفتوحــة يجتمــع فيهــا القضــاة ورؤســاء 
المحاكــم والمستشــارون. كل يتحــدث بمــا عنــده، فمــن نبلــغ مــن علــم غايــة، ومــا ينتهــى 
ــب  ــزال الرجــل عالمــا مــا طل ــم وال ي ــم نتعل ــا فــي محــراب العل ــة. كلن ــى نهاي اجتهــاد ال

العلــم، فــاذا ظــن أنــه علــم فقــد جهــل.
قلت في الدورة السابقة أنه قد ألجأ الى هذه الدورات ظاهرتان:

الظاهرة األولى: عدم جدية المداولة.
والظاهرة الثاني: عزلة القضاة على نحو ما.

المداولــة فيمــا مضــى كانــت معهــدا يخــرج أفضــل القضــاة. يجتمــع قضــاة الدائــرة )رئيــس 
الدائــرة هــو القاضــي المعلــم وعضــو اليميــن قاضــي مــرن علــى القضايا وتمــرس بتحرير 
األحــكام(. يتبادلــون الــرأي، يعرضــون للوقائــع ولالســتدالل والقانــون. ثــم ينتهــون الــى 

رأي بعــد تمحيــص، فيكــون الحكــم حكــم الثالثــة.
مــن األســف بحــق أن المداولــة كادت تختفــي مــن عمــل القضــاة، ممــا أدى الــى أن 
ــرى  ــره أن ي ــاح لغي ــى يت ــة حت ــه، ال يكشــف عــن وجه ــى خطئ ينطــوي كل قاضــي عل

ــه. ــه فيصوب عيب
الظاهــرة الثانيــة: عزلــة القضــاة. وال أعنــي بالعزلــة العزلــة االجتماعيــة. فمــا أكثــر مــا 

يجتمــع القضــاة، ومــا أقــل مــا يشــغلون بــه الوقــت مــن قضاياهــم.
القضــاة فيمــا مضــى وبخاصــة فــي األقاليــم، كان لهــم يــوم يجتمعــون فيــه: يجتمعــون فــي 
ــى بعــض يتســاءلون عمــا أشــكل  ــل بعضهــم عل ــاد. يقب ــة مــن مقهــى، فــي ركــن ن زاوي
عليهــم مــن قضاياهــم، ويتبادلــون مــا انتجــوا مــن أحكامهــم، يصــوب بعضهــم بعضــا، ال 
حديــث لهــم اال القضــاء والقضايــا، وكأنهــم فــي محــراب للعلــم يحــرم عليهــم أن يخوضــوا 
فــي حديــث غيــره. هــذه هــي الظاهــرة الثانيــة التــي أدت الــى تنظيــم الــدورات التدريبيــة.
وأنتــم هنــا ال تتلقــون محاضــرات فــي فقــه القانــون. فالقانــون فــي الكتــب، أنتــم هنــا غيــر 
ــي  ــض ف ــكام النق ــألة، فأح ــي مس ــض ف ــكام النق ــول أح ــماع محاضــرات ح ــرين لس ميس

المجــالت.
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ــل  ــى ح ــة عل ــب المران ــاة لكس ــالة القض ــاس برس ــة االحس ــال لتنمي ــا أص ــم هن ــا أنت انم
ــم  ــا مــن عل ــس عندن ــن القضــاء. لي ــا للتمــرس بف ــم هن ــوق، انت ــاق الحق المشــكالت واحق
ــاة حركــة،  ــاة، والحي يصبكــم فــي قوالــب جامــدة .. ال. فعملكــم فــي النــاس، والنــاس حي
ــن فضــل  ــم م ــون لك ــذ ال يك ــاد، يومئ ــن االجته ــر المشــكالت، ويتعي ــة تتغي ــع الحرك وم
ــقوا  ــم أن تش ــم أنت ــل. وعليك ــح الح ــث ومفاتي ــق البح ــن طرائ ــم م ــا أورثك ــم اال م المعل

ــق. الطري
يقــول هللا فــي محكــم كتابــه؛ }لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات، وأنزلنــا معهــم الكتــاب 

والميــزان، ليقــوم النــاس بالقســط.. صــدق هللا العظيــم{.
هكــذا بعــث الرســل بالقضــاء، وقامــت عمــارة األرض بالقضــاء. فبالقضــاء تعصــم الدمــاء 
وتســفح، تطلــق الحريــات وتقيــد، تحفــظ األمــوال وتنــزع، يعلــم مــا يجــوز مــن المعامــالت 

ومــا يحــرم. فمــا هــو القضــاء؟.
القضــاء فــي كلمــة هــو الفهــم. وفهــم القاضــي نوعــان: - فهــم للواقــع يســتنبط حقيقتــه مــن 

القرائــن والدالئــل واالمــارات.
وفهم للقانون الواجب التطبيق على هذا الواقع.

ــم مــا يقــع  ــه )أعــالم الموقعيــن(: ان واجــب القاضــي أن يعل ــم فــي كتاب ويقــول ابــن القي
وأن يحكــم فيــه بمــا يجــب األول مــداره علــى الصــدق والثانــي مــداره علــى العــدل وتمــت 

كلمــة ربــك صدقــا وعــدال.
فهــم القاضــي فهــم مــن نــوع خــاص، فهــو انمــا يفهــم فــي هللا وهلل، يقيم هــذا الفهــم باالضافة 
الــى الــذكاء وســالمة الــذوق ووفــرة العلــم بالقانــون فــي ادق أحكامــه وفــى أخفــى أســراره 
وغاياتــه، ووقــوف القاضــي علــى طبائــع النــاس وأحوالهــم، والمامــه بأعرافهــم وعاداتهم.

ويفســد هــذا الفهــم غلبــة الميــل والهــوى، االستســالم للضعــف والتــردد، كثــرة مــا يقــع فيــه 
القاضــي مــن الســهو والغفالت.

ولنــا علــى فهــم القاضــي أمثلــة: فمثــل القاضــي فــي ذكائــه، أنــه فــي العهــد القديــم جــاءوه 
بخنثــى لــه قبــل ولــه ذكــر. وقالــوا ورثــه. أذكــر هــو أم أنثــى؟

قال الصقوه بالحائط، فان بال عليه فهو ذكر وان بال بين رجليه فهو انثى.
وقــال آخــر: تداعــوا اليــه فــي شــأن خصــم ضــرب بطــن شــاة فوضعــت حملهــا. كيــف 
يعــوض؟ هــل يفتــرض أن الشــاة الــى وضــع، فيقــدر التعريــض بقــدر الشــاة ووليدهــا؟

قــد يــرد هــذا الخاطــر ولكنهــا قــد ال تضــع. هنــا ذهــب القاضــي الــى أن يقــوم الشــاة وهــي 
حامــل ويقومهــا وهــي خاليــة بغيــر حمــل، ثــم يضمــن فــرق مــا بيــن االثنيــن.

هــذا فــي ذكاء القاضــي. ومثــل علــى فهــم القاضــي لطبائــع النفــوس، ســيدنا ســليمان، اذ 
تخاصمــت اليــه امرأتــان تتنازعــان طفــال وتدعــي كل أمومتــه.

فقــال: آتونــي بســكين ألشــطره بينكمــا شــطرين. فارتاعــت احداهمــا وفزعــت ونزلــت عــن 
ــا لخصيمتها. حقه

فقال: هي ام الطفل، ما يفعل هذا اال أم الطفل.
هنــا الفهــم لطبائــع النفــوس. ومثــل لعلــى قــوة االســتدالل تتمثــل فــي قصــة ســيدنا يوســف 
عليــه الســالم. راودتــه التــي هــو فــي بيتهــا عــن نفســه، واســتبقا البــاب، وقــدت قميصــه 

مــن دبــر وألفيــا ســيدها لــدى البــاب.
ــا راود  ــم باآلخــر وأيهم ــا ه ــة، أيهم ــذه القضي ــي ه ــز أن يفصــل ف ــى العزي ــا كان عل هن
ــل،  ــن قب ــد م ــا: ان كان قميصــه ق ــن أهله ــئ االســتدالل شــهد شــاهد م ــا يجي اآلخــر. هن
فصدقــت وهــو مــن الكاذبيــن، وان كان قميصــه قــد مــن دبــر، فكذبــت وهو مــن الصادقين.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فهــم القاضــي، فانــه ال عــون لــه علــى مهامــه الثقــال اال أن يخلــص 

القضــاء هلل، هــو ان يفعــل تصفــو نفســه ويســتضئ قلبــه، ويــرى الحــق بنــور هللا.
والقاضــي اذ يقضــى يجمــع اليــه ثالثــا، فهــو مــن جهــة مــا يجــرى أمامــه فــي الجلســة: 
شــاهد، ومــن جهــة مــا يقضــي بــه أمــرا كان أو نهيــا: هــو كلمــة القانــون. ومــن جهــة مــا 

يأمــر بنفــاذه مــن قضائــه: هــو الســلطان.
وظيفــة خطيــرة جليلــة. مــن هنــا عنيــت الــدول المتقدمــة واألمم المتحضــرة بأمــر قضاتها. 
فتحــرت فــي اختيارهــم فــي الفضــل والكفايــة، وافســحت لهــم فــي البــذل بمــا يزيــل علتهــم 

ويكــف حاجتهــم، وأحلتهــم منهــا عظيــم الشــرف ورفيــع المكانــة.
ــي  ــن أمضــوا عشــر ســنوات ف ــن الذي ــن المحامي ــن بي ــرا يرشــح القاضــي م ــي انجلت وف
ــوا  ــن للقضــاء، متــى عرف ــن المحامي ــوا المرشــح مــن بي ــكاد العامــة أن يعرف عملهــم. وي

ــه. ــه مرتب ــدر حاجت ــرا يتقاضــى بق ــي انجلت ــم. والقاضــي ف أفضله
أمــا فــي االســالم: فالمنفــرد فــي الجماعــة بالكفايــة تلزمــه واليــة القضــاء فــرض عيــن. 
فــاذا تعــددت الكفايــات فــي الجماعــة فواليــة األكفــأ مســتحبة، وواليــة األضعــف مكروهــة. 
وقــد ذاع أن بعــض أصحــاب الفضــل والســابقة قــد أشــفق علــى نفســه مــن واليــة القضــاء، 

وآثــر أن يعــذب فــي الدنيــا، علــى واليــة قضــاء تقضــي بــه الــى عــذاب اآلخــرة.
ــم:  ــاض قدي ــل ق ــم يق ــكين: أفل ــح بس ــاء ذب ــى القض ــن ول ــم: م ــول الكري ــل الرس ــم يق أفل

ــرق. ــى يغ ــبح حت ــه أن يس ــم ل ــر فك ــي البح ــابح ف ــي س القاض
أنــا ال أخوفكــم وال أروعكــم فحديــث الرســول )عليــه الصــالة والســالم( ال يرغــب عــن 
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القضــاء وواليتــه. هــو نفســه قضــى. وقضــى بالظاهــر، وقــد جــاءه اخــوان يختلفــان فــي 
ميــراث. فقــال لهمــا: انمــا أنــا بشــر، أقضــي علــى نحــو مــا أســمع. وقــد يكــون أحدكمــا 
الحــن بحجتــه مــن أخيــه فأقضــي لــه فاقطعــه قطعــة مــن النــار. فمــن قضيــت لــه بحــق 

أخيــه فليــرده عليــه.
ــدر مجاهــدة القاضــي  ــا ق ــة القضــاء، وانم ــم يقصــد الرســول اذن أن يخــوف مــن والي ل
ــه  ــا لتعظــم ل ــح الحــق امتحان ــه ذبي ــة الشــهداء، وجعل ــى مرتب لنفســه وللهــوى، فرفعــه ال

ــا. ــة امتنان المثوب
ربمــا يكــون عــذر مــن أعــرض عــن واليــة القضــاء، أنــه لــم يأنــس فــي نفســه مــا يجــب 
ــى  ــب ال ــا طل ــاري عندم ــا ذر الغف ــل أب ــي الجلي ــى أن الصحاب ــات حت ــن صف للقضــاء م

ــذر. ــه القضــاء فاعت ــم توليت الرســول الكري

صفات القاضي ومؤهالته:
فمــا يكفــي القاضــي ورع بــال علــم، أو علــم بــال ورع، ال فضــل لقاضــي ورع أمــن الهــو 
ــوى. ــه اله ــم عــرف الحــق وصــده عن ــره. وال فضــل لعال ــم الحــق فقضــى بغي ــم يعل ول
والصورتــان قــد عناهمــا الرســول الكريــم عندمــا قــال: )قاضــي فــي الجنــة وقاضيــان فــي 
ــم  ــا عل ــار أحدهم ــي الن ــان ف ــه، وقاضي ــم الحــق وعمــل ب ــة عل ــي الجن ــار(. قاضــي ف الن
ــا القاضــي ورع  ــم. انم ــم يعل ــا ل ــم الحــق فقضــى بم ــم يعل ــه، واآلخــر ل الحــق وحــاد عن

ــم يعــرف الحــق. ــم معــا. بالــورع يأمــن الفتنــة والهــوى، وبالعل وعل
ــرأي،  ــة، اســتقالل ال ــا: االســتقامة، النزاه ــات القاضــي قلن ــي صف ــول ف ــا الق ــاذا فصلن ف
ســعة الصــدر، هــدوء الفكــر، عفــة اللســان، التواضــع، البشاشــة، الصبــر، صفــات الفضــل 

كلهــا اجتمعــت فــي القاضــي.
ــو  ــذا ه ــن، ه ــى قدمي ــي عل ــل يمش ــه الفض ــا أن ــات لقلن ــي كلم ــي ف ــا القاض ــو أوجزن فل

القاضــي. ولنبــدأ بالصفــة األولــى:
االســتقامة هــي االعتــدال، واالعتــدال مــن العــدل، فــم يحفــظ قــب الميــزان مســتقيما هــو 
ــدل  ــى االع ــس عل ــل النف ــص. وحم ــح والنقائ ــث والقبائ ــن الخبائ ــرأ م ــذي ب ــتقيم ال المس
مــن أمريــن التجــاوز والتقصيــر. ومثــل التقصيــر الــذي ينــدم عليــه القاضــي ذو الحــس 
المرهــف مــا روى عــن القاضــي أبــي يوســف: عندمــا حضرتــه  المنيــة جعــل يســتغفر 

ــم الرجــل.. ال. نادمــا. هــل ظل
ــر  ــي أمي ــه نصران ــد خاصــم الي ــة فــي العــدل. فق ــه دالل ــه قصــر فــي أمــر شــكلي ل ولكن

المؤمنيــن. فوقعــت هيبــة األميــر فــي نفــس القاضــي ولــم يجــرؤ ان يســاوى بينــه وبيــن 
النصرانــي فــي مجلــس القضــاء. تدبــروا حــس القاضــي العــادل، لــم يظلــم فــي الخصومــة 
وانمــا فــرق بيــن الخصميــن فــي الجلســة بيــن يديــه. القاضــي ليــس مأخــوذا بالعدالــة فــي 
الموضــوع بــل هــو مأخــوذ أيضــا بالعدالــة فــي الســلوك حتــى يوفــر للمتقاضــي الطمأنينــة 

الــى حيدتــه. هــذه صفــة االســتقامة.
ــة  ــية نزاه ــة نفس ــان نزاه ــي نوع ــراءة، وه ــة القاضــي ب ــة: نزاه ــة النزاه ــة الثاني الصف
عقليــة. ففــي النزاهــة النفســية يتعيــن علــى القاضــي اال يطمــع فــي عــرض مــن أعــراض 

هــذه الدنيــا، اال ينظــر الــى النــاس فــي مجلســه رغبــا أو رهبــا.
اال يكلــف علــى أحــد بطلــب يــورث المذلــة ويوجــب العرفــان. اال يجرمنــه شــنآن خصــم 
علــى أال يعــدل، أن يحكــم بالعــدل ولــو كان ذا قربــى. هــذه هــي النزاهــة النفســية. فمــا بــال 

النزاهــة العقليــة.
ــى  ــرأي وأال يصــد عــن التجــدد عل ــى القاضــي اال يســتبد ب ــة توجــب عل ــة العقلي النزاه
بحــث رأي يخالفــه متــى وجــد الموجــب لهــذا البحــث. أن يعــدل الــى الحــق ان تبينــه، أن 

يجهــر بالصــواب ان تبيــن الخطــأ. هــذه هــي نزاهــة القاضــي العقليــة.
ــوأ  ــاة الســويس كان يتب ــا أممــت قن ــن عندم ــا المعاصري ــا مــن أعــالم قضاتن وأذكــر علم
ــتخف  ــرا، اس ــا خطي ــا قومي ــم حدث ــرار التأمي ــض، وكان ق ــة النق ــس محكم ــب رئي منص
ــض  ــاري النق ــن مستش ــر م ــل نف ــا الجلي ــى قاضين ــعى ال ــد، فس ــر والتأيي ــاس بالتظاه الن
ورغبــوا اليــه أســوة باآلخريــن ان يبرقــوا الــى الحاكــم بالتهنئــة والتأييــد، فــرد بقولــه: مــا 
ــة عــن خطــأ  ــض أصحــاب الســهم المؤمم ــا لتعوي ــم طلب ــم الحاك ــم اذا خوصــم اليك قولك

ــف تحكمــون؟ ــم؟ كي ــرار التأمي ــه ق ــرى ب ي
وهذا مثل على النزاهة...

بعــد هــذا ننتقــل الــى صفــة االســتقالل. اســتقالل القاضــي عــن الســلطات )الســلطة 
التشــريعية، الســلطة التنفيذيــة(، واالفــراد قويهــم وضعيفهــم، نعــم، الضعيــف يؤثــر كمــا 
يؤثــر القــوي، القــوي يؤثــر فيــه بالقهــر، والضعيــف يؤثــر فيــه بالعطــف. أخيــرا اســتقالل 

ــه. ــرات األعــالم وأجهزت القاضــي مــن جهــة مؤث
اســتقالل القضــاء فــي مصــر مكفــول بعامــة بفضــل قضــاة أجــالء شــادوا صــروح العــدل، 
وأعلــوا هامــة القضــاء وخاضــوا معركــة االســتقالل ورســخوا مفاهيمــه بمــا كان لهــم فــي 

الخالديــن مــن مواقــف وأحــكام.
ودعمــوا األخــالق وحميــد الســلوك بمــا كان لهمــن مــن مواقــف وأحــكام بيــن يــدي القضــاء 
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ممــا يحــرم معــه الخــوض فيها.
أمــا اســتقالل القاضــي عــن الســلطة التنفيذيــة – فنحمــد الــى هللا أن لــم يؤثــر عــن وزيــر 
أو خطيــر أن أزعــج قاضيــا فــي قضائــه. ومــع هــذا فاننــا ندعــو هللا مخلصيــن أن يكمــل 
علينــا اســتقاللنا وأن يهيــئ لــوالة األمــر الرشــد والرشــاد فيرفعــون مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة اشــراف وزيــر العــدل علــى المحاكــم والقضــاة ويرفعــون مــن شــؤون القضــاء 

وصايــة الهيئــات الدخيلــة علــى مجلــس القضــاء.
القانــون وحــده ال يوفــر االســتقالل ابــدا انمــا يوفــره اخــالص القضــاة لرســالتهم. فبرغــم 
هــذا القانــون الــذي يعطــي وزيــر العــدل ســلطة االشــراف علــى المحاكــم والقضــاة أذكــر 
للقاضــي الجليــل عينــه عندمــا كان رئيســا لمحكمــة اســتئناف أســيوط أن اســتقبل وزيــر 
ــى  ــاد ال ــا، فع ــا وأدائه ــا رأى مــن حســن نظامه ــر م ــد الوزي ــي المحكمــة، وحم العــدل ف
ــس  ــاذا رئي ــا رأى. ف ــى م ــا عل ــة يشــكره فيه ــس المحكم ــى رئي ــا ال ــه ووجــه كتاب وزارت
المحكمــة يرفــق كتــاب الوزيــر بكتــاب مــن عنــده يقــول لــه فيــه: أرد اليــك كتابــك فيمــا 
أثنيــت، فمــن يملــك الثنــاء يملــك القــدح، وأنــت ال تملــك هــذا وال ذاك. كمــا اذكــر للنائــب 
العــام األســبق عبــد الرحمــن الطوبــر أنــه تلقــى مــن الســلطة البريطانيــة المحتلــة للبــالد 
اآلمــرة لولــي األمــر المدبــرة لشــؤون الحكــم. تلقــى طلبهــا بحقــن المتهميــن بقتــل اللــورد 
مويــن حتــى يدلــوا بمــا لديهــم مــن علــم عــن شــركائهم فــي الجريمــة فأشــر علــى الطلــب 

بالرفــض ألنــه يخالــف قوانيــن البــالد وضمــان األفــراد.
هــؤالء هــم شــيوخ قضاتنــا، ضربــوا المثــل أروع المثــل. ولنــا أيضــا فــي القديــم عبــرة، 
ففــي عهــد الخليفــة المعتضــد بــاهلل، عــم القاضــي اســماعيل بــن اســحاق، وكان قــد حجــر 
ــا.  ــك الحجــر عــن أخيه ــت األخــت ف ــة، فرام ــالط الخليف ــي ب ــه ف ــل اخت ــم تعم ــى يتي عل
وســعت الــى الخليفــة ترجــوه فأمــر الخليفــة وزيــره أن يكلــف القاضــي بفــك الحجــر عــن 

اليتيــم.
ذهــب الوزيــر الــى القاضــي وأنهــى اليــه رغبــة مــواله فقــال لــه القاضــي: )حتــى أتبيــن 
األمــر( – خــال الوزيــر: أن يتبيــن القاضــي األمــر فــي يــوم أو يوميــن، ثــم هــو الــى فــك 

الحجــر ال محالــة.
ولكنــه لــم يفعــل فعــاودت األخــت رجــاء الخليفــة. فأغضــب الخليفــة مــن صالفــة القاضــي 
وصفاقتــه. وأرســل اليــه الوزيــر. يأمــره بفــك الحجــر. فكتــب القاضــي للخليفــة كتابــا ختــم 

عليــه ولــم يظهــره للوزيــر.
ــا  أخــذ الوزيــر الكتــاب الــى الخليفــة. فمــاذا وجــد؟ وجــده يقــول فيــه: )قــال هللا تعالــى ي

داوود انــا جعلنــاك خليفــة فــي األرض فأحكــم بيــن النــاس بالحــق وال تتبــع الهــوى فيضلــك 
عــن ســبيل هللا .. صــدق هللا العظيــم(. وكان القــول فصــل الخطــاب نــدم الخليفــة ونهــى 

الوزيــر عــن معــاودة الــكالم فــي أمــر هــذا الحجــر.
ــال لزوجــه  ــى قضــاء مصــر ق ــا ول ــي مصــر القديمــة أيضــا، الخضرمــي عندم ــا ف وهن
ــي أمــر مــن  ــي ف ــال تعرضــي ل ــت القضــاء، ف ــي ولي ــاس(: )أال أن ــه ســكن ولب )وهــي ل
ــي  ــق مع ــق، اب ــت طال ــم واال فان ــن حك ــأليني ع ــي بخصــم، وال تس ــوره، وال تذكرين أم
ــى عــن زوجــه. وهــذا هــو  ــة(. اســتقل القاضــي بالقضــاء حت ــي مذموم ــة أو اذهب مكرم

ــتقالل الحــق. االس
ــس  ــي لي ــس القاض ــدر: مجل ــعة الص ــي س ــة: وه ــة الرابع ــى الصف ــل ال ــذا ندخ ــد ه بع
مجلــس لهــو وال صفــو، هــو مجلــس خصــام وعــداوة وبغضــاء، تتالحــى فيــه األصــوات، 
ــف  ــع الصــدر، فكي ــن القاضــي واس ــم يك ــان ل ــتبد الغضــب، ف ــب األغــالط، ويس وتتواث
يــدار المجلــس؟ اســتحالة أن يجلــس قــاض ضيــق الصــدر مجلــس الحكــم، هــذه هــي ســعة 

الصــدر.
ــه  ــرب في ــذي تضط ــر ال ــام، ألن الفك ــي ه ــر القاض ــدوء فك ــر: ان ه ــدوء الفك ــذ ه بعدئ
المبــادئ واالفــكار واآلراء، الفكــر المتأثــر باالنفعــال، فكــر غيــر مأمــون. فالقاضــي، ان 
ــا  ــدال. هــدوء الفكــر يمكــن ان يجرن انفعــل جانــب الصــواب. وان تطــرف جانــب االعت
الــى شــيء عــن فكــر القاضــي كيــف يشــكل وهــو مــا يســمى فــي القضــاء الفرنســي: نفــس 

القاضــي.
نفــس القاضــي صياغــة تختلــف عــن صياغــة نفــس المشــرع ونفــس الفيلســوف، ونفــس 
ــون الطبيعــي  ــرى أن القان ــد ي ــكار األشــياء، ق ــى ان ــع ال ــادي. فالفيلســوف يندف ــرد الع الف
ــة  ــد يــرى المصلحــة االجتماعي ــه. والمشــرع ق ــون الوضعــي، هــذا رأي أفضــل مــن القان

ــة. ــى الحقــوق الطبيعي ــة عل مفضل

فما بال القاضي؟
ــدال  ــه قــوام االعت ــات ليخــرج منهــا ســائل ل ــة تنصهــر فيهــا المتباين نفــس القاضــي بوتق

ــدل. ــا يعت ــا يتطــرف، القاضــي دوم والوســط، ال نجــد قاضي
قــد يــرى التشــريع غيــر مناســب لمقتضــى الحــال وقــد يــرى الحقــوق الطبيعيــة لالنســان 

ال تتــالءم مــع مصلحــة الجماعــة فــي تطورهــا.
ــه  ــه ويســتطيع ببراعت ــه ان يخالف ــس ل ــن لي ــى التشــريع ولك ــرد عل ــا للقاضــي ان يتم هن
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ــة  ــم األعمــال التحضيري ــى القصــور فــي التشــريع. وكمــا رأيت ــه ال وفــي أحكامــه أن ينب
للقانــون المدنــي تشــير الــى أحــكام القضــاء مصــدرا لثلــث أحــكام القانــون المدنــي. هــذا 

ــدال فــي فكــر القاضــي. مــا يســمونه نفــس القاضــي، ويقصــدون بــه االعت
وبعــد هــذا نتحــدث عــن أمــور أخالقيــة عامــة مــن صفــات القاضــي: عفــة فــي اللســان، 
القاضــي قــدوة، مثــال القاضــي عنــد العامــة ملــك كريــم. فــال تقبــل فيــه النقيصــة أبــدا، ال 
يتصــور أن يكــون القاضــي بذيئــا أو شــتاما. ال يتصــور ان يبلــغ القاضــى مــن الخصــوم 
بعبــارات مهينــة، القاضــي متــأدب بــأدب القضــاء. هــذه عفــة اللســان ومــا يقــال فــي عفــه 
ــال فــي األمــور األخــرى: البشاشــة: فالقاضــي المقطــب يتحيــف ألن تقطيــب  اللســان يق
القاضــي ال يشــجع المتقاضــي علــى أن يعــرض قضيتــه وأن يبيــن حقــه، لــو قطــب 

القاضــي لخصــم دون اآلخــر الشــتبه قضــاؤه. ولــو قطــب لالثنيــن لقصــر حكمــه.
فالبشاشــة تمســح علــى نفــس المتقاضــي المتهيــب لجــالل القاضــي فيحفــزه حفــزا الــى أن 

يبيــن حقــه ويعــرض قضيتــه.
ــي  ــد ال يجــد ف ــس لســاعات وق ــات يجل ــام القاضــي المرافع ــر: تســتطيل أم ــرا الصب أخي
ــدأ  ــد ويب ــق ويضجــر يحت ــرا فيقل ــه الدعــوى كثي ــر ب ــر مــا ســمع أو يســمع شــيئا تتأث أكث
صوتــه يرتفــع ويغلــظ علــى الخصــم: )يــا ســيدي خلــص .. هــذه مفهومــة .. أشــياء مــن 

هــذا القبيــل(.
هذه الصور يصادر فيها القاضي، حق الخصم أمامه في الدفاع.

هــذه صفــات القاضــي أحببــت أن أعــرض لهــا علــى الجملــة. أعــد أن اتســع لنا الوقــت فيما 
بعــد أن أعــود اليهــا علــى التفصيــل. وكنــت أحــب أن أعــرض لزميــل مــن زمالئكــم فــي 
موضــوع آخــر مــن محاضراتنــا ولكــن حرصــي علــى تــدارك األمــر يجعلنــي أعــرض 

للزميــل فــي مقــام التحــدث عــن اســتقالل القاضــي مــن مؤثــرات األعــالم:
طالعتنــا صحيفــة االهــرام منــذ أيــام ثالثــة بمقالــة ألحــد محرريهــا هــو الســيد أحمــد بهجــت 
عنوانــا: )عــاش القضــاء المصــري(. جعــل الكاتــب يمتــدح حكمــاً أصدرتــه محكمــة جنــح 
الســيدة زينــب. قضــت فيــه بحبــس ســائق ســيارة لهيئــة النقــل العــام ثــالث ســنوات الدانتــه 
بجريمــة القتــل الخطــأ. ويقــول المحــرر أن الحكــم ألقــى بالالئمــة علــى هيئــة النقــل العــام 
واتهمهــا بتحريــض الســائق علــى القتــل، اذ هــي تــؤدي عنــه مــا يحكــم بــه مــن الغرامــات 

وأنهــا هيئــة القتــل العــام ال هيئــة النقــل العــام.
ــي  ــره ف ــا نشــره المحــرر نشــر غي ــا نشــره المحــرر. ان م ــم م ــون الحك وأرجــو اال يك
الصحــف وقــد تتســرب بســوء نيــة أخبــار عــن القضــاة فــي الصحــف مــن الخصــوم بقصــد 

التأثيــر بوجهــة نظــر معينــة. وعنــوان كهــذا )عــاش القضــاء المصــري( يجعــل قاضيــا 
آخــر فــي حالــة رغبــة فــي أن يحــذو حــذو القاضــي الممتــدح ليمــدح مثلــه. أو فــي حالــة 

رهبــة مــن أن يقضــي علــى خــالف مــا قضــى القاضــي الممتــدح فيــذم ويعــاب.
ــد تنوعــت وتعــددت ودخلتهــا  ــرات االعــالم وق ــا يجــب أن يســتقل القاضــي مــن مؤث هن
الريــب. فحــذار حــذار مــن هــذه المؤثــرات. فأمــا حكــم محكمــة الســيدة زينــب فلــو أنــه 
صــح لوقــع فــي الخطــأ. الخطــأ األول: أنــه عــرض لهيئــة النقــل العــام وليســت خصمــا 

فــي الجريمــة التــي اديــن بهــا الســائق.
واألمــر الثانــي: أنهــا وهــي مــن الغيــر اســتهدفت لقــذف مــن الســيد القاضــي، اذ اعتبرهــا 

هيئــة القتــل العــام واعتبرهــا محرضــة دون أن تتهــم.
األمــر الثالــث: أنــه قضــى بعلمــه فــال أظــن أن محضــر الجنحــة تضمــن مــا يفيــد أن هيئــة 
النقــل العــام تدفــع للســائقين الغرامــات المحكــوم بهــا. ومــع ذلــك فــان هــذا العلــم يســفهه 
أن الــردع فــي مثــل هــذه الظــروف مســئولية القاضــي: قــاض يــرى أن ســائق هيئــة النقــل 

العــام تدفــع عنهــم الهيئــة غراماتهــم عليــه أن يســتبدل بالغرامــة عقوبــة الحبــس.
فكما ترون أخطاء الحكم كثيرة، فتجنبوها.

كنــت أحــب أن يتســع لنــا الوقــت لنحلــق فــي أجــواء مــن مثــل القضــاء فــي رســالة عمــر 
بــن الخطــاب الــى أبــي موســى األشــعري عندمــا واله قضــاء الكوفــة، لكنهــا ستســتغرق 

وقتــا طويــال. وان شــاء هللا موعدنــا فــي المحاضــرات التاليــة. وفقكــم هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



الفكر القضائي واالستقالليّة

عبد هللا عبد الرحمن محمد سعيد
معيد كلية الشريعة والقانون

جامعة االمارات العربية المتحدة



153

عبد هللا عبد الرحمن محمد سعيد

مــن أســباب النقــص فــي اتجاهاتنــا أننــا اعتدنــا إلتقــاط بعــض المســائل التــي ألــف 
الغربيــون ترديدهــا منــذ القــرن الثامــن عشــر علــى أنهــا قضايــا مســلّمه كل مــا يمكننــا هــو 
ان نقتبســها ونعمــل بهــا دون تدبــر او تفكيــر، ألن ذلــك فــي نظرنــا هــو عنــوان الحضــارة 
العصريــة والرقــي والتقــدم، وكثيــراً مــا نبقــى وراء هــذه القافلــة القديمــة ألننــا ال نريــد أن 
نفكــر إال مــع الكتــب التقليديــة التــي ندرســها فــي الكليــة أو نطالعهــا دون تعمــق مــع أنــه 
إذا كان للغــرب مــن فضــل فهــو فــي كونــه دائــم الحركــة ومســتمر الســير والتفكيــر وال 
ينقصنــا ســوى االيمــان بالتطــور الفكــري الدائــب واعتبــار مــا كان فــي عهــد ســابق ليــس 

مــن الضــروري ان يســتمر فــي العهــود األخــرى.
ــى  ــه عل ــه وإجتهادات ــوم نظامــه وأعمال ــل الي وان مــن حقــوق االنســان ان ال يفــرض جي
جيــل الغــد، مــن األمثلــة الحيــة علــى هــذا اننــا كلمــا طالبنــا باصــالح المحاكــم لــم نفكــر 
ــة والتشــريعية نطلــب  ــة عــن التنفيذي ــة واحــدة هــي فصــل الســلطة القضائي إال فــي قضي
هــذا علــى أنــه أمــر مفــروغ مــن قداســته، ألن )مونتســكيو( قــرره فــي وقــت رأى مــن 
ــذي كان  ــق ال ــة والحكــم المطل ــه للحــد مــن قــوة الســلطة التنفيذي الضــرورة ان يطالــب ب
ــدون ان )مونتســكيو(  ــوم يعتق ــون الي ــراً مــن رجــال القان فــي فرنســا، بينمــا نجــد أن كثي
لــو عــاش لفكــر فــي هــذا الموضــوع تفكيــرا آخــر يتفــق مــع حاجيــات الوقــت الحاضــر 

ــه.. ومقتضيات
مــن هنــا نــرى الخطــأ فــي توجيــه االصــالح القضائــي نحــو هــذه النظريــة التقليديــة والتــي 
هــي بزعمهــم مــن مبتكــرات الغــرب.. فــإن ذلــك التوجيــه يحتــاج الــى كثيــر مــن البحــث 
ــه  ــد عرف ــون فق ــا يزعم ــا كم ــكارا غربي ــس ابت ــى أن فصــل الســلطات لي ــح... عل والتنقي
االســالم منــذ عهــد أبــي بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه حيــن كلــف عمــر بــن الخطــاب 
ــي االمصــار ووزع القضــاة  ــن ف ــن عي ــه حي ــاروق رضــي هللا عن بالقضــاء ووســعة الف
وأســند إليهــم كل مــا يتعلــق بالحكــم بيــن النــاس بنــاء علــى رســالة ألبــي موســى األشــعري 
والتــي تعتبــر الميثــاق األول القضائــي فــي اإلســالم.. ولكــن فضــل التشــريع االســالمي هو 
أنــه لــم يتخــذ هــذا التوزيــع كقضيــة مقدســة دائمــة.. ال يجــوز فيهــا االجتهــاد او التغييــر.. 
فقــد اعتــرف أوال بتمثيــل الســلطة القضائيــة فــي يــد االمــام واعطــى لــه الحــق فــي ان ينيب 
عنــه مــن شــاء نيابــة عامــة أو خاصــة، وبذلــك فقــد أصبــح التغييــر قابــال للتطــور بحســب 
مــا يــراه االمــام صالحــاً بمقتضــى الزمــان والمــكان وأصبــح التقاضــي مســتقال عمليــا عــن 

الســلطة التنفيذيــة باعتبــار أن االمــام هــو الــذي يتولــى تعيينــه مباشــرة!..
ــة خاصــة  ــون معامل ــن يعامل ــار والذي ــة الكب ــال الدول ــة رج ــن قيم ــل م ــه ليســت أق فقيمت
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فاالســتقالل هــو الفكــرة األساســية التــي يجــب أن تعتبــر فــي احتــرام القضــاء ثــم ال يضــر 
أن يتصــل هــذا األمــر بالتنفيــذ أحيانــا – )الســلطة التنفيذيــة( - .. ومعنــى اســتقالل القضــاء 
هــو أن ال يكــون لغيــر التشــريع والقانــون عليــه ســلطان، وان ال تكــون مناصــب القضــاة 
فــي مهــب الريــاح يمكــن ان يعــزل صاحبــه بمجــرد شــهوة بعــض المراقبيــن أو رغبــة 
ــن  ــة م ــه االجرائي ــتمد إعتبارات ــث ال يس ــم، بحي ــة اوامره ــن – الملزم ــض المتصرفي بع

غــرض القائــم بــه أو مــن الذيــن يولونــه.
وقبــل ذلــك نوصــي بــأن تكــون للقضــاة ميزانيــة خاصــة يصلــح أحوالهــم بهــا دون إجحاف 
وال مبالغــة، وتصــرف لهــم باالضافــة الــى مخصصاتهــم الدوريــة حتــى ال يتطلــع لمــا فــي 
أيــدي النــاس، لذلــك نجــد هنــاك نمــاذج حيــة مــن عصــر الصحابــة الــى وقتنــا الحاضــر 
تــدل داللــة قاطعــة علــى مقــدار مــا تمتــع بــه القضــاة مــن اســتقالل وســلطة لــم يتجــرأ أحــد 

علــى انتزاعهــا منهــم.
ان الغايــة االساســية للقضــاء هــي اقامــة العــدل بيــن النــاس، علــى قــدر مــا يمكــن لالنســان 
ــون متجــردة  ــه وان تك ــوم ب ــي تق ــى اال بصــالح االدارة الت ــك ال يتأت ــن ذل ــل ولك ان يفع
ومخلصــة لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن النــاس، ونعلــم بــأن تحقيــق العــدل عــن طريــق 
ــك متوقــف  ــذا الهــدف. وكذل ــه قطعــا واصالحــه والســمو به ــى أدائ القضــاء متوقــف عل
علــى إصــالح الجهــاز االداري الــذي هــو العــرق الحســاس فــي كيــان األمــة أو الدولــة، 
واذا كنــا ال نســتطيع ان نفعــل شــيئا إيجابيــاً اليــوم فــي هــذا التغييــر ألنــه المشــكلة األصليــة 
ــة  ــة الثق ــراءات وقل ــر االج ــم وتدوي ــواع المحاك ــي أن ــود ف ــف الموج ــا الضعي ــي واقعن ف

المتبادلــة.
.. يجــب أن نعتــرف بــأن األعــراف والعــادات الســلبية ال تقضــي على األفــكار والممتلكات 
بــل تضيــع كذلــك األخــالق الطيبــة والصفــات الحســنة يجــب أن يمــأ حــب العــدل قلوبنــا 
بقــدر مــا تمتلــئ بحبنــا للحريــة المطلقــة، ألن القانــون والحريــة همــا عمــاد العــدل واســباب 
المســاواة بيــن النــاس ولنكــن جديريــن بتــراث االســالف الذيــن عاشــوا وماتــوا مــن أجــل 

الحريــة والعــدل والمســاواة...
وليســت القوانيــن والمحاكــم إال وســيلة لتطبيــق العــدل المجــرد بقــدر المســتطاع، وذلــك مــا 
يعنــي ان العــدل ليــس شــيئا جامــدا غيــر قابــل للتوســع فــي مداوالتــه أو ممتنعــاً عــن النمــو 
ــى أن  ــي عل ــك مبن ــي تقصــد إليهــا روح الشــرائع واألخــالق، .... كل ذل ــة الت ــى الغاي ال
يكــون هنــاك إهتمــام بالمجــال القضائــي، ويكــون هنــاك فكــر قضائــي، وحصانــة قضائيــة، 
ــاواة  ــة والمس ــروح العدال ــوض ب ــتمرارية والنه ــى االس ــي عل ــجيع القاض ــز لتش وحواف

وبحفــظ المجتمــع والدفــاع عنــه، وحساســيته بأنــه مســؤول بعــد كل ذلــك وبقــاءه يحفــظ 
تــوازن الدولــة فهــو ســلطة كاملــة ومهيمنــة وال يجــوز االلتفــات عنهــا أو تجاهلهــا وهــي 
التــي تحــدد االســتقرار األمنــي ثــم السياســي ثــم االجتماعــي فــي كل دولــة، ونعلــم بــأن 
ــية  ــادئ االساس ــن والمب ــي الدي ــاد ف ــي االجته ــراد عصــره ف ــاءه وأف االســالم يشــرك أبن
ــاج  ــي انت ــرد ف ــى لمشــاركة الف ــة، ووضــع األســس األول ــه العام واالســتنباط مــن أصول

القانــون الــذي يجــب عليــه ان يطيعــه..!
ونســتنتج مــن هــذا ان القانــون يســتمد فــي تطوراتــه مــن األوضــاع األدبيــة التــي ليســت 
ــة  ــددة للجماع ــات المتج ــده الرغب ــا تري ــم بم ــف الدائ ــاول التكي ــه يح ــه، أي أن ــئة عن ناش
األدبيــة ألن األخــالق يمتــد نفوذهــا الــى دوائــر لــم يغزهــا القانــون بعــد – كالوفــاء بالوعــد 
– فطاعــة القانــون ال تقــوم اوال ينبغــي أن تقــوم علــى الســلطة المختصــة فقــط بــل يجــب 
ان تكــون مســايرة لركــب اآلداب العامــة لرغبــة الوصــول الــى مــا هــو أســمى مــن القــوة 
اإلداريــة .. ولــن يحفــظ للقانــون قيمتــه إال مســايرته جنبــا لجنــب مــع الحريــات ومعانيهــا 
ــة  ــى االباح ــى معن ــب ال ــى ال تنقل ــا حت ــن غلوائه ــو م ــد ه ــى ويح ــى ال يطغ ــه حت تراقب
ــة  ــي الحري ــن ف ــن المغرقي ــا بي ــة م ــة أن دول ــأي أم ــأ ب ــراع ينش ــاك ص ــض، وهن المح
والعامليــن علــى طغيــان القانــون فــال يصلــون الــى الهــدف المنشــود إال بارجــاع كل مــن 
القانــون والحريــة إلــى نصابهــا .. فيصعدهــا اجتهــاد القضــاة الــى العدالــة فــي االجتهــاد 
ــاب »االستحســان«  ــح المرســلة« وب ــي »المصال ــذ الشــريعة ف ــاس واســتغالل مناف والقي

و»مــا ال يتــم الواجــب اال بــه فهــو واجــب.
بعــض المشــاكل تتعــرض لتطــور القضــاء فــي الخليــج خاصــة، منهــا مشــكلة القوانيــن 
الجنائيــة والمدنيــة وموقفهمــا مــن الفقــه اإلســالمي ومــن المحاكــم الشــرعية، ومــن الحــق 
ان نعتــرف بــأن الجمــود وحــده هــو الــذي تــرك القضيــة تتكيــف علــى هــذا الشــكل، أي 
ــل اإلســالمي  ــي الحق ــن ف ــن، والعلمــاء العاملي جمــود كل مــن فقهــاء اإلســالم المعاصري

القضائــي أو النيابــي أو القانونــي..!
وكذلــك صمــود رجــال القانــون األجانــب الذيــن أبــوا إال تركيــز فكرهــم ضــد الشــريعة 
ــم  ــالمي أوالً ث ــه اإلس ــال الفق ــض رج ــرى تحري ــة، فن ــق الدراس ــوها ح ــم يدرس ــي ل الت
ــي  ــة الت ــك المرون ــي عــن جمودهــم ويصبحــون بتل ــي التخل ــون المســلمين ف رجــال القان
ــم  ــي بالمفاهي ــا والرق ــكالها وأنواعه ــكل أش ــة ب ــق العصري ــة الحقائ ــم مجابه ــهل عليه تس
ــى مــا يوافــق الوقــت الحاضــر وال يخــرج عــن إطــار التشــريع االلهــي أو  ــادئ ال والمب

ــي. ــون الربان القان
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ــة محضــة  ــه رجعي ــدا عــن الجمــود – في ــل هــذا – بعي ــون مث ــر أن فــي قان ســيظن الكثي
وتعصــب قاتــل وســيظن الكثيــر مــن الجامديــن كذلــك أن فــي هــذا العمــل مــا يهــدم الفقــه 
ــأن الفقــه اإلســالمي هــو أســمى مــن أن  ــك يجــب أن نقــول ب ــه، لذل اإلســالمي مــن أصل
يهــدم، وان اتخــاذه كمــادة أساســية لقوانيننــا ال يمكــن أن يؤثــر فــي بقــاءه حيــاً، وأننــا بذلــك 
ســنضع فــي بالدنــا القانــون الذيــن ينطبــق مــع مصالحنــا وال يتنافــى مــع ديننــا وال مــع 
مقتضيــات العصــر وربمــا نصــّدر هــذا القانــون الــى دول كانــت تغرقنــا بمفاهيــم نابليــون 

وهتلــر وروّســو وغيرهــم...
ان الجهــل والتعصــب همــا اللــذان يجعــالن كثيــرا مــن رجــال القانــون األجانــب يتجاهلــون 

قيمــة الشــريعة االســالمية وأثرهــا حتــى فــي قوانيــن البــالد المســيحية..
ــر  ــدا أث ــرون أب ــون ال يذك ــذا القان ــون الفرنســي، فمؤرخــو ه ــاال للقان ــا مث وســنعطي هن
الفقــه االســالمي أو أوضاعــه األولــى مــع أن التاريــخ يــدل علــى أن مذهــب االمــام مالــك 
بصفــة خاصــة كان مــن أهــم المصــادر التــي اســتق منهــا القانــون الفرنســي فــي عصــره 
ــاك دالئــل مــن بنــي جنســهم ينطقــون بهــذا مــن  األول وحتــى فــي عصــره األخيــر وهن
أمثــال – غوســتاف لوبــون وم. بارتلمــي ورينــان – مــن فقهــاء القانــون الفرنســي ونعلــم 
أن الفقــه اإلســالمي بقــي فــي تلــك المناطــق أكثــر مــن ثمانــي قــرون – مــن القــرن الثامــن 
الــى القــرن الخامــس عشــر – إذن فالمصــدر واحــد ولكــن كانــوا علــى درجــة مــن الليونــة 
والفكــر القضائــي والقانونــي حتــى أقنعــوا العالــم العربــي واإلســالمي بــأن قانونهــم هــو 
الــذي يجــب أن يطبــق بعيــداً عــن الدراســة والتمحيــص.. وأنهــم هــم آبــاء الفكــر القضائــي 

والقانونــي وال احــد يعقــب علــى نظرياتهــم وآرائهــم..
ــاً عــن المــدارس الفقهيــة  لذلــك يجــب أن يُعــرف بــأن الفقــه اإلســالمي ليــس شــيئاً غريب
األوروبيــة وان الذيــن يحاولــون صــد هــذا لفكــر وارجــاع القوانيــن واألنظمــة الــى 
أصولهمــا فــال نعتبرهــم إال أذنابــاً ال يفكــرون ويحبــون التقليــد األعمــى الــذي ظهــر مــا 
ــوب  ــر المصح ــي أو التفكي ــد المنطق ــرف والتقلي ــاق الع ــن نط ــارج ع ــه خ ــى أن ــدل عل ي
بالموضوعيــة .. والمدهــش أن بعــض مــا خالــف فيــه القانــون الفرنســي الفقــه اإلســالمي 

ــوم. ــر مــن المشــرعين الي ــة مــن كثي ــم يعــد موطــن الثق ل
ــع  ــن المواضي ــر م ــي كثي ــة ف ــدارس الغربي ــف الم ــا يخال ــون الروســي م ــي القان فنجــد ف
ويتفــق مــع مــا أخــذ بــه المســلمون مــن عهــد بعيــد كالمحافظــة للمــرأة علــى شــخصيتها 
ــزام باالنتســاب لزوجهــا  ــاء اســمها دون االل ــة، واالعتــراف لهــا ببق المدنيــة بصفــة كامل
وحمــل أســمه، أليــس فــي ذلــك مــا يــدل علــى انتصــار الفكــر القضائــي اإلســالمي فــي كل 

زمــان ومــكان..
إن تطبيــق فكرتنــا القضائيــة ال يمكــن إال إذا جددنــا ثقتنــا بأنفســنا وعرفنــا قيمــة حضارتنــا 
العريقــة التــي تعتبــر مجمــوع مــا أنتجتــه الحضــارات االنســانية كلهــا والثقــة بالنفــس هــي 
العمــاد األول فــي البنــاء القومــي، وهــي الخلــق الــذي ال يتــم بدونــه كيــان وال يســتقيم مــع 

فقــده وجــدان..
لنثــق بأنفســنا ولنــرب شــخصيتنا ولنعتمــد علــى إيماننــا بوجدنــا إذا أردنــا اســتمرار هــذا 

الوجــود.
وهللا الموفق،،،،
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محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة
الدائرة الشرعية

المؤلفة برئاسة السيد / محمد توفيق الشماع
وعضوية القاضيين السيدين / محمد احمد برغش

/ احمد سليم الرفاعي

المبادئ الشرعية والقانونية:
ــل  ــى يبط ــق هلل تعال ــو ح ــا ه ــد فيم ــب الح ــا يوج ــراره بم ــن اق ــر ع ــوع المق أوال: رج
االقــرار ويــورث شــبهة فــي االثبــات تــدرأ الحــد عمــال بالقاعــدة الشــرعية ان الحــدود 

ــدرأ بالشــبهات. ت
ــك  ــذ ويوجــب ذل ــاء التنفي ــد القضــاء واثن ــى بع ــرار حت ــي االق ــا: يجــوز الرجــوع ف ثاني

ــذ. ــف التنفي وق
ثالثــا: ســقوط الحــد للشــبهة فــي جريمــة الزنــا وال يمنــع القاضــي مــن توقيــع العقوبــة 
التعزيريــة التــي يراهــا مناســب اذا مــا تبيــن لــه ان فــي الفعــل المرتكــب ثمــة معصيــة أو 

أيــة جريمــة اخــرى تثبــت نســبتها للفاعــل.
رابعــا: عــدم تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا علــى الحامــل حتــى تضــع حملهــا ولــو كانــت 

العقوبــة هــي الجلــد لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم »اذهبــي حتــى تضعــي حملــك«.
بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم الخميــس الموافــق 1983/1/20 بمقــر محكمــة 

االســتئناف االتحاديــة بالشــارقة.
اصدرت الحكم اآلتى:

ــد  ــث أن االســتئناف ق ــة وحي ــة الشــفوية والمداول ــة االوراق وســماع المرافع ــد مطالع بع
ــول شــكال. ــة فهــو مقب اســتوفى اوضاعــه القانوني

ــت  ــي 1983/1/5 وقال ــا ف ــذا االســتئناف بالئحــة قدمته ــث أن المســتأنفة اقامــت ه وحي
شــرحا لــه ان محكمــة راس الخيمــة الشــريعية الجزائيــة اصــدرت قرارها بادانة المســتأنفة 
بتهمــة الزنــى الموجــب للحــد ورجمهــا بالحجــارة حتــى المــوت وان هــذا القــرار قــد جــاء 
متعجــال وفــي جلســتين ممــا ال يتســاوى مــع خطــورة القضيــة والتــي يترتــب علــى تنفيذهــا 
ــرة  ــدة القصي ــذه الم ــادة خــالل ه ــية ح ــة نفس ــي حال ــت ف ــة كان ــاق روح وان المتهم ازه
فكانــت ال تعــي مــا قالــت كمــا انهــا ليســت علــى درجــة كافيــة مــن العقــل بشــهادة زوجهــا 
وجيرانهــا ومــا يبــدو عليهــا مــن امــارات عــدم التعقــل فــي ســجنها وكل هــذه تعــد قرائــن 
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علــى ضعــف عقلهــا وقلــة ادراكهــا وعــدم تمييزهــا فيمــا اقــرت بــه وانهــا لذلــك تتقــدم لهــذه 
المحكمــة لســماع اقوالهــا مــن جديــد وفســخ الحكــم المســتأنف الصــادر فــي حقهــا لالســباب 

التــي موجزهــا مــا يلــي:-
أوال: ان الحكــم لــم يتــرو فــي البحــث عــن االســباب الدافعــة لهــذا العتــراف مــع مــا يشــوبه 
مــن عــدم التميــز ومــن كمــال صحتــه كدليــل فقامــة الحــد الــذي ال يثبــت اال بالبينــة العادلــة 

ان االعتــراف المبنــى علــى كمــال التعقل.
ثانيــا: فامــا عــن البيئــة فــي هــذه القضيــة ففيهــا كثيــر مــن الشــك وهــي ناقصــة ايضــا وامــا 
ــه مــن الناحيــة  ــم تكــن تــدرى مــن امرهــا شــيئا وانهــا غيــر مكتمل عــن االقــرار فانهــا ل
ــذ ســتة اعــوام خلــت ان تشــعل  العقليــة ويعــرف عنهــا الجيــران ذلــك وانهــا حاولــت من
النــار فــي بيتهــا دون ســبب ممــا دعــا زوجهــا ان يتقــدم بشــكواه ضدهــا وتقديمهــا للمحكمــة 
وكتبــت تعهــد بعــدم اشــعال النــار فــي منزلهــا مــرة اخــرى وان مــن يصــدر عنهــا مثــل 
هــذا التصــرف ال يســتقيم لهــا الفعــل المــدرك لمعرفــة الخطــر مــن وراء هــذا التصــرف 
وانهــا قــد طلبــت مــن زوجهــا لــدى زيارتــه لهــا فــي الســجن ان يأخذهــا للمنــزل وختمــت 
ــراءة  ــم المســتأنف وب ــه شــكال وموضوعــا وفســخ الحك ــة قبول المســتأنفة اســتئنافها طالب

المســتأنفة ممــا نســب اليهــا.
وحيــث أن واقعــة هــذه الدعــوى حســبما أنبــأت بهــا االوراق وعلــى مــا يبيــن مــن الحكــم 
المســتأنف تجمــل فــي ان – المتهــم االخــر – الــذي لــم يســتأنف كان يعمــل خادمــا لــدى 
ــى عــدة مــرات ولمــا عــاد  ــا الزن ــة جنســية وارتكب زوج المســتأنفة فنشــأت بينهمــا عالق
ثانيــة للعمــل بالقــرب مــن منــزل المســتأنفة بعــد ان كان قــد طــرد مــن العمــل لــدى زوجهــا 
اتصــل بهــا تليفونيــا وتوجــه اليهــا بمنزلهــا للزنــا معهــا حيــث تــم ضبطــة متلبســا بتلــك 
الجريمــة بمعرفــة زوج المســتأنفة الــذي اغلــق عليهمــا البــاب حتــى ابلــغ الشــرطة التــي 
حضــرت فوجدتهمــا مــا زاال بداخــل المنــزل بعــد ان كســرا بــاب الحجــرة التــي كانــا بهــا 

وخرجــا للفنــاء.
وحيــث أنــه بســؤال المســتانفة اعترفــت صراحــة امــام محكمــة الدرجــة االولــى بارتكابهــا 
الزنــا مــع المتهــم عــدة مــرات وكــررت ذلــك االعتــراف امــام المحكمــة وصممــت علــي 
ــذ  ــا من ــي المضجــع ورفضــه مجامعته ــا ف ــا له ــا بهجــر زوجه ــا للزن ــت ارتكابه وارجع
ــن  ــل االن م ــا حام ــت انه ــس وقال ــي حجــرة المجل ــوم ف ــرد بالن ــه ينف ــالث ســنوات وان ث

الزنــا.
ــع  ــا م ــه الزن ــة بارتكاب ــام المحكم ــة ام ــا صراح ــرف ايض ــر اعت ــم االخ ــؤال المته وبس

ــرات. ــدة م ــورة ع ــتأنفة المذك المس
ــه بجلســة 1983/1/13 أمــام هــذه المحكمــة – محكمــة االســتئناف – مثلــت  وحيــث ان
المســتأنفة مــع وكيلهــا وزوجهــا وســألتها المحكمــة علــى انفــراد عمــا اســند اليهــا بعــد أن 
أفهمتهــا مضمونــه فانكــرت االتهــام المســند اليهــا وجحــدت كل عالقــة لهــا بالمتهــم اآلخــر 
وهنــا اســتدعت المحكمــة زوجهــا فشــهد لهــا بالطهــر والبــراءة وقــال انــه طــوال معاشــرته 
لهــا كزوجــة لــم يجــد عليهــا ولــم يعلــم عنهــا ســوءا وانــه عدمــا دخــل المنــزل كانــت فــي 
كامــل ثيابهــا بينمــا كان المتهــم االخــر فــي نفــس حجــرة نومــه وهنــا ثــارت بــه الشــكوك 
فاســرع بابــالغ الشــرطة اال انــه لــم يضبطهمــا فــي وضــع مشــين او علــى فحشــاء وقــال 
ــة يعــرف  ــم هــذه العالق ــل وبحك ــم مــن ذي قب ــم اآلخــر كان يعمــل طباخــا لديه ان المته

زوجتــه.
وحيــث انــه مــن المقــرر شــرعا اذا اقــر الزانــى بالزنــا ثــم رجــع عــن قــراره ســقط عنــه 
ــص هلل  ــو حــق خال ــذي ه ــا يوجــب الحــد ال ــرار بم ــك ان الرجــوع عــن االق الحــد – ذل
تعالــى يبطــل االقــرار لمــا تقــرر مــن ان الحــدود تــدرأ بالشــبهات ورجــوع المقــر عــن 
قــراره يــورث الشــبهة ويضعــف جانــب رجحــان الصــدق فيــه – ويصــح الرجــوع عــن 
االقــرار قبــل القضــاء وبعــد القضــاء ويصبــح قبــل االمضــاء واثنــاء االمضــاء )أي أثنــاء 
التنفيــذ( فــاذا رجــع اثنــاء االمضــاء اوقــف التنفيــذ – وقــد يكــون الرجــوع عــن االقــرار 
ــرار  ــاب االق ــي الشــريعة االســالمية ب صريحــا انظــر ص1626 مــن طــرق القضــاء ف
ــادر عــودة  ــد الق ــي االســالمى للمرحــوم عب ــم – والتشــريع الجنائ ــد ابراهي لالســتاذ احم

ص438..(
ــذه  ــي ه ــتأنفة ف ــد ضــد المس ــل الوحي ــا كان الدلي ــدم ولم ــا تق ــى م ــا عل ــه ترتيب ــث ان وحي
ــام  ــه أم ــد رجعــت عن ــى وق ــة الدرجــة االول ــام محكم ــا الســابق ام الدعــوى هــو اقراره
هــذه المحكمــة فــان هــذا الرجــوع يســقط عنهــا العقوبــة المقضــى بهــا عليهــا للشــبهة لقــول 

ــه وســلم »ادرءوا الحــدود بالشــبهات«. ــى هللا علي الرســول صل
وحيــث أنــه لمــا كان مــن المقــرر انــه اذا كانــت الشــبهة التــي ثــارت ال تزيــل عــن الفعــل 
ــى ان  ــى القاض ــا عل ــم وانم ــة المته ــى تبرئ ــا ال ــؤدى حتم ــا ال ت ــة فانه ــف الجريم وص
يقضــى بعقوبــة تعزيريــة اخــرى تتناســب والحالــة المعروضــة عليــه ممــا يدخــل فــي بــاب 

التعزيــرات وهــي عقوبــات غيــر مقــدره.
ــة  ــن المتهم ــت ع ــد درئ ــذه ق ــة ه ــدا والحال ــم ح ــة الرج ــت عقوب ــن كان ــه ولئ ــث أن وحي
ــد  ــا يع ــي حجــرة نزه ــا ف ــي عنه ــا باجنب ــه المذكــورة مــن خلوه ــا اتت المســتأنفة اال ان م
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ــزاء  ــدة الج ــعين جل ــا تس ــي جلده ــة ان ف ــذه المحكم ــرى ه ــر وت ــة توجــب التعزي معصي
المناســب لمــا ارتكبتــه ومــن ثــم فــان هــذه المحكمــة والحالــة علــى مــا ذكــر تــرى تعديــل 
الحكــم المســتأنف بالغــاء عقوبــة الرجــم المقضــى بهــا واالكتفــاء بجلــد المســتأنفة تســعين 
)90( جلــدة وذلــك بعــد ان تضــع حملهــا – ذلــك ان الخــالف بيــن الفقهــاء فــي مبــدأ عــدم 
التنفيــذ علــى الحامــل حتــى تضــع حملهــا لحديــث الغامديــة القاطــع فــي ذلــك لقولــه صلــى 
هللا عليــه وســلم لهــا اذهبــي حتــى تضعــى حملــك ومثلــة حديــث معــاذ »ان كان لــك عليهــا 
ــى الحامــل حتــى  ــذ عل ــه ال ينف ــى مــا فــي بطنهــا« فالمقــرر ان ــك عل ســبيل فــال ســبيل ل

تشــفى مــن النفــاس ولــو كانــت العقوبــة الجلــد )المرجــع الســابق ص764(.
فلهذه االسباب

حكمة المحكمة باالجماع:
أوال: بقبول االستئناف شكالً.

ثانيــا: وفــي الموضــوع بالغــاء عقوبــة الرجــم المقضــى بهــا علــى المســتأنفة واالكتفــاء 
بجلدهــا تســعين جلــدة )90 جلــدة( وذلــك بعــد ان تضــع حملهــا وطبقــا لالصــول 
المقــررة شــرعا فــي هــذا الشــأن صــدر فــي تاريخــي 6 ربيــع الثانــى 1403هـــ الموافــق 

.1983/1/20

محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة

الدائرة الشرعية:
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد توفيق الشماع
وعضوية القاضيين السيدين / محمد أحمد برغش

/ احمد سليم الرفاعي

المبدأ الشرعي والقانوني:
هذا الحكم شرعي جزائي مستأنف يتضمن المبادئ اآلتية:

اخــذ المشــرع بنظــام النيابــة العامــة وخصهــا دون غيرهــا بمباشــرة الدعــوى الجزائية  1-
امــام المحاكم.

تحريــك الدعــوى الجزايــة عــن طريــق النيابــة العامــة – وفــي غيــر الحــاالت  2-
المســموح بهــا قانونــا – يكــون ممــن ال يملكــه قانونــا ويترتــب عليــه انعــدام الرابطــة 
االجرائيــة ويكــون اتصــال المحكمــة بالدعــوى بحكــم العــدم فــان فصلــت فــي الدعوى 

يكــون حكمهــا ومــا بنــي عليــه مــن اجــراءات معــدوم االثــر.
نظــام النيابــة العامــة وجعلهــا مختصــة دون غيرهــا نيابــة عــن المجتمــع برفــع  3-

الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها تنظيــم. قواعــد الشــريعة بــل انــه تنظيــم لتوحيــد جهــة 
ــي االســالم. ــه قواعــد التقاضــي ف االختصــاص نصــت علي

ــا كان  4- ــذا النظــام أي ــي القضــاء االتحــادي به ــة ف ــة الداخل ــم الدول ــة محاك ــزام كاف الت
ــوع القضــاء بهــا. ن

عــدم التــزام المحكمــة بهــذه القواعــد يجعــل حكمهــا معــدوم االثــر ومســتحق االلغــاء  5-
والفســخ.

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم الخميــس الموافــق 1983/3/3 بمقــر محكمــة 
بالشــارقة. االتحاديــة  االســتئناف 

اصدرت الحكم اآلتي:
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة االوراق والمداولة.

وحيث أن االستئناف قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكال.
وحيــث أن الواقعــة حســبما اســتخلصتها هــذه المحكمــة مــن مطالعــة اوراقهــا ومــن الحكــم 
المســتأنف تجمــل فــي ان النيابــة العامــة بعجمــان اقامــت هــذا االســتئناف بالئحــة قدمتهــا 
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فــي 1983/2/20 قالــت فيــه ان محكمــة عجمــان الشــرعية اصــدرت قرارهــا فــي 
القضيــة رقــم 417/ بتاريــخ 1403/4/23هـــ الموافــق 1983/2/6 والقاضــي بحبــس 
كل مــن المســتأنف ضدهــم األول لمــدة شــهرين والثانــي والثالــث لمــدة شــهر واحــد لــكل 
منهمــا وجلــد االول عشــرين جلــدة ايضــا وذلــك القــدام الثانــي علــى تــزوج امــرأة بــدون 
ولــى ... وان محكمــة عجمــان الشــرعية بحكمهــا هــذا تكــون قــد خالفــت احــكام المــواد: 
44 مــن القانــون االتحــادى رقــم 10 لســنة 1973. و1، 2 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 
1978 اذ انهــا تصــدت للفصــل فــي الجرائــم المرتكبــة مــن المســتأنف ضدهــم دون ان 
ــة  ــام مــن النياب ــق او اته ــام ضدهــم ودون تحقي ــة العامــة دعــوى الحــق الع تحــرك النياب
العامــة لهــم فــي حيــن انهــا اصبحــت محكمــة ابتدائيــة اتحاديــة بموجــب القانــون 6 لســنة 
ــون 10 لســنة 1973 بشــأن اختصــاص  1978 فتخضــع الحــكام المــادة 44 مــن القان
ــة  ــة وختمــت النياب ــك دعــوى الحــق العام ــا تحري ــا دون غيره ــى له ــة والت ــة العام النياب
ــادة  ــتأنف واع ــرار المس ــخ الق ــي الموضــوع فس ــكال وف ــه ش ــة قبول ــذا طالب ــتئنافها ه اس

القضيــة للنيابــة العامــة للتحقيــق فيهــا.
ــرر  ــتأنف )الصــك( والمح ــم المس ــات الحك ــن مدون ــن االوراق وم ــت م ــث أن الثاب وحي
بتحريــات الشــرطة الواقعــة وســؤالها للمســتأنف ضدهــم ان هــذه االوراق والمتمثلــة فــي 
محضــر الشــرطة فقــط قــد احيلــت مباشــرة مــن مديريــة شــرطة عجمــان ضــد المســتأنف 
ــر ادارة  ــاب مدي ــرعية بموجــب خط ــان الش ــة عجم ــة قاضــي محكم ــى فضيل ــم ال ضده
ــوم  ــة او تق ــة العام ــى اليناب ــرض عل ــؤرخ 1982/12/23 – ودون ان تع ــرطة الم الش

النيابــة العامــة فيهــا بــاي اجــراء او تحقيــق او اتهــام او تحريــك لهــا.
وحيــث ان محكمــة عجمــان الشــرعية اثبتــت بصــدر حكمهــا المســـتأنف والصــادر بتاريــخ 
ــالً للحــق  ــا ممث ــق 1983/2/6 حضــور المســاعد )أول( امامه 1403/4/23هـــ المواف
العــام بموجــب خطــاب مديــر ادارة شــئون الشــرطة – والمشــار اليــه ســلفا – مدعيــا علــى 
ــي  ــرة ف ــزوج االخي ــال ان االول ت ــس وهــم المســتانف ضدهــم قائ ــي المجل ــن ف الحاضري
بنغالديــش واحضرهــا الــى االمــارات ثــم زوجهــا للثانــى وهــي مــا زالــت علــى عصمتــه 
ــذه  ــة بنظــر االوراق ه ــت المحكم ــتحقونه شــرعا – فقام ــا يس ــم بم ــم عليه ــب الحك وطل
ــات  ــم بالعقوب ــم بمعاقبته ــتأنف ضده ــد المس ــتأنف ض ــا المس ــوع بحكمه ــت الموض وانه
الموضحــة آنفــا بنــاء علــى محضــر الشــرطة المحــال اليهــا مباشــرة مــن الشــرطة علــى 
هــذا النــوح ودون حضــور ممثــل النيابــة بجلســة المحاكمــة اكتفــاء بمــا دونــه الحكــم مــن 

حضــور المســاعد اول المذكــور ممثــال للحــق العــام ومدعيــا قبلهــم.

وحيــث ان المشــرع فــي دولــة االمــارات قــد اخــذ بنظــام النيابــة العامــة – فنــص علــى 
ــادة  ــي الم ــنة 1970 ف ــو الدســتوى الصــادر س ــة وه ــون االساســى للدول ــي القان ــك ف ذل
ــنة  ــم 10 لس ــادي رق ــون االتح ــن القان ــى 49 م ــواد 36 ال ــه الم ــا تضمنت ــه كم 106 من
1973 فــي شــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا – فاصبحــت النيابــة العامــة بحســب القوانيــن 
المعمــول بهــا فــي دول االمــارات العربيــة المتحــدة – دولــة االتحــاد – والمســتقر علــى 
امرهــا هــي الشــعبه االصليــة مــن شــعب الســلطة التنفيذيــة التــي خصهــا المشــرع دون 

غيرهــا بمباشــرة الدعــوى الجزائيــة بنــاء علــى تلــك الســلطة.
ــة  ــي الجه ــه ه ــة العام ــي ان النياب ــوص ه ــذه النص ــا ه ــي تضمنته ــة الت ــدة العام فالقاع
المختصــة دون غيرهــا بتحريــك الدعــوى الجزائيــة ومباشــرتها وال ترفــع مــن غيرهــا اال 

ــة بالقانــون. فــي االحــوال المبين
وحيــث انــه مــن المقــرر ان الدعــوى الجزائيــة فــي هــذا النظــام هــي مجموعــة االجــراءات 
ــة  ــذ لحظ ــدأ من ــى تب ــق والت ــلطة تحقي ــا س ــة بوصفه ــة العام ــل النياب ــن قب ــذ م ــى تتخ الت
اخطارهــا نبــأ الجريمــة حتــى صــدور حكــم بــات، فاصــل فــي الموضــوع ســواء باالدانــة 
او بالبــراءة وتنقســم الدعــوى كنشــاط اجرائــى الــى مراحــل ثالثــة: األولــى مرحلــة 
ــى  ــام القضــاء حت ــرة ام ــة المباش ــي مرحل ــة ه ــع والثالث ــة الرف ــة مرحل ــك والثاني التحري

تنهــى بحكــم فــي موضوعهــا.
فــاذا حركــت الدعــوى الجزائيــة او رفعــت مــن غيــر النيابــة العامــة وفــى غيــر االحــوال 
ــم  ــون الحك ــى يك ــد وبالتال ــة ال تنعق ــة الجنائي ــان الخصوم ــا ف ــا قانون ــوص عليه المنص
ــان  ــد قضــى ب ــك ق ــا – ولذل ــه بات الصــادر فــي الموضــوع منعدمــا وال يصــح لصيرورت
رفــع الدعــوى ممــن ال يملكــه قانونــا يترتــب عليــه انعــدام الرابطــة االجرائيــة وبالتالــي 
يكــون اتصــال المحكمــة بالدعــوى بحكــم العــدم ال يجيــز لهــا التعــرض للموضــوع فــان 
فعلــت كان حكمهــا ومــا بنــى عليــه مــن اجــراءات معــدوم االثــر )انظــر نقــض 20 ابريــل 
ــم 99 ص451 نقــض اول  ســنة 1959 – مصــرى – مجموعــة االحــكام مــن 10 رق
مــارس ســنة 1965 مجموعــة االحــكام – 16 رقــم 39 ص179 .. وكتــاب قانــون 
االجــراءات الجنائيــة معلقــا عليــه بالفقــه واحــكام النقــض للدكتــور مأمــون ســالمه طبعــه 

ــنة 1980 ص53، 54...( ــى س اول
ومباشــرة الدعــوى يقصــد بــه التحريــك والرفــع والمتابعــة امــام قضــاء الحكــم – والنيابــة 
العامــة هــى كقاعــدة عامــة صاحبــة االختصــاص الوحيــد واالصيــل فــي رفــع الدعــوى 
ــع  ــل المجتم ــا تمث ــا انم ــرتها الختصاصه ــي مباش ــي ف ــم وه ــع الجرائ ــي جمي ــة ف الجنائي
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ــح الجماعــة  ــى مصال ــداء عل ــار ان الجريمــة تشــكل اعت وتعمــل للمصلحــة العامــة باعتب
ــة. ــة الجنائي الجديــرة بالحماي

ــة  ــوى الجنائي ــك الدع ــر تحري ــة وقص ــة العام ــام النياب ــر ان نظ ــر بالذك ــو جدي ــا ه ومم
ــه مــن  ــي هــذا االقتضــاء حق ــة للمجتمــع ف ــدة الممثل ومباشــرتها باعتبارهــا الجهــة الوحي
ــي وحــق  ــم القضائ ــي مجــال التنظي ــاه قواعــد الشــريعة االســالمية ف ــر ال تأب ــى ام الجان
الحاكــم فــي تخصيــص القضــاء وتنظيمــة بمــا يحقــق صالــح الجماعــة فــي كفالــة تنظيــم 
ســير القضــاء وجمــع شــتات االدعــاء بالحــق العــام علــى جهــة واحــدة متخصصــه فــي 

هــذا الشــأن.
ــن  ــت م ــا كان الثاب ــة ولم ــد قانوني ــن قواع ــه م ــا ســلف تبيان ــى م ــا عل ــه ترتيب ــث ان وحي
االوراق أنهــا قــد أرســلت مباشــرة مــن الشــرطة الــى محكمــة عجمــان الشــرعية – وهــى 
ــم  ــون االتحــادي رق ــي نطــاق القضــاء االتحــادي بموجــب القان ــه ف ــم الداخل ــن المحاك م
6 لســنة 1978 ويشــملها اذن نظــام النيابــة العامــة المنظمــة اصــوال بموجــب الدســتور 
ــت اصــوال  ــان االوراق اذ قدم ــم ف ــن ث ــنة 1973 وم ــم 10 لس ــادي رق ــون االتح والقان
بموجــب الدســتور والقانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1973 ومــن ثــم فــان االوراق اذ 
قدمــت اليهــا مــن الشــرطة مباشــرة دون ان تقــوم النيابــة العامــة بصفتهــا الجهــة الوحيــدة 
المختصــة بتحريكهــا ومباشــرتها امــام المحكمــة فــان الحكــم الصــادر فــي موضوعهــا مــن 
المحكمــة يكــون فــي كــم المعــدوم وال يعتــد بــه قانونــا لعــدم انعقــاد الخصومــة الجنائيــة 
ــا ايضــا  ــل فيه ــم تمث ــى ل ــة والت ــة العام ــن النياب ــرتها م ــوى ومباش ــك الدع ــدم تحري وع
امــام القضــاء ويتعيــن بالتالــي فســخ الحكــم المســتأنف واعــادة القضيــة لمحكمــة عجمــان 
ــى ضــوء مــا ســلف  ــة العامــة التخــاذ شــئونها فيهــا عل الشــرعية لتعديهــا بدورهــا للنياب
تبيانــة مــن قواعــد قانونيــة واخــالء ســبيل المســتأنف ضدهــم مــا لــم يكــن اى منهــم موقوفــا 

لســبب آخــر.

فلهذه االسباب
حكمت المحكمة باالجماع:

اوال: بقبول االستئناف شكال.
ثانيــا: وفــي الموضــوع بفســخ الحكــم المســتأنف واعــادة الــورق لمرجعهــا قانونيــة واخالء 

ســبيل المســتأنف ضدهــم مــا لــم يكــن اى منهــم موقوفــا لســبب آخــر.
صدر في تاريخ 1403/5/19هـ الموافق 1983.

محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة
الدائرة المدنية:

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / د. عبد المنعم ابراهيم بدارى
وعضوية القاضيين السيدين / محمد عبد القادر السلطي

/ ياسين اسماعيل بيطار

المبدأ:
-1 يختــص القضــاء المســتعجل بنظــر طلــب النفقــة الوقتيــة فــي حالــة االســتعجال وعــدم 

المســاس باصــل الحــق.
ــن  ــذي يفصــل م ــل ال ــا العام ــي يطلبه ــة الت ــة الوقتي ــى النفق ــدة عل ــذه القاع ــق ه -2 تطبي

ــه. عمل
ــتئناف  ــة االس ــر محكم ــق 23/5/1983 بمق ــن المواف ــوم االثني ــي ي ــة ف ــة العلني بالجلس

االتحاديــة بالشــارقة.
أصدرت الحكم اآلتي:

المحكمة
بعــد مطالعــة االوراق وســماع المرافعــة وبعــد المداولــة. وحيــث أن االســتئناف قــد 
اســتوفى اوضاعــه الشــكلية المقــررة فــي القانــون فهــو مقبــول شــكال. وحيــث أن الوقائــع 
تتحصــل حســبما يبيــن مــن الحكــم المســتأنف وســائر االوراق فــي ان المســتأنف ضــده 
اقــام الدعــوى الموضوعيــة طلــب فيهــا الــزام المســتأنف بمبلــغ خمســين الــف درهــم هــي 
عبــارة مــن متأخــرات رواتبــه عــن فتــرة تعاقديــة محــدده ثــم اقــام الدعــوى المســتعجلة 
المطروحــة امــام محكمــة الدرجــة االولــى والصــادر فيهــا الحكــم المســتأنف والتــى يطلــب 
ــه لــه حتــى يســتطيع ايفــاء ديونــه والتمكــن مــن  فيهــا المســتأنف ضــده بدفــع نفقــه عاجل
العيــش نظــرا لمضــى اكثــر مــن ثمانيــة شــهور علــى الدعــوى ولــم يتقاضــى راتبــه قبــل 
تاريــخ اقامتهــا بحوالــى عشــرة شــهور ويعيــش هــو واوالده بــال مــورد وقــد حــدد هــذه 
ــا.  ــه عليه ــه ب ــا ســيحكم ل ــى ان يخصــم مم ــم عل ــف دره ــغ خمســة عشــر ال ــة بمبل النفق
ــتأنف  ــم المس ــد صــدر الحك ــة فق ــة اول درج ــام محكم ــة ام ــة المحكم ــه بنتيج ــث أن وحي
والــذي قضــى بصفــة مســتعجلة بــان يدفــع المســتأنف للمســتأنف ضــده مبلــغ خمســة عشــر 
الــف درهــم نفقــة عاجلــة تعــادل مرتــب ثالثــة اشــهر علــى أن تصــم مــن مســتحقاته عنــد 
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الحكــم فــي الدعــوى الموضوعيــة وذلــك تأسيســا علــى انــه ظاهــر مــن االوراق مــا يشــير 
الــى وجــوده مصلحــة للمســتأنف ضــده فــي رفــع الدعــوى وتتمثــل فــي حاجتــه الماســة 
الــى مــورد رزق يعيــش منــه ان الدعــوى مرفوعــة مــن ذى صفــة اذ ان البــادى مــن عقــد 
العمــل المبــرم بيــن الطرفيــن والمســجل لــدى دائــرة العمــل ان المدعــى كان يعمــل لــدى 
المدعــى عليــه بوظيفــة مهنــدس براتــب قــدرة خمســة االف درهــم وان شــرط االســتعجال 

وهــو ثبــوت الحاجــة الملحــة للنفقــة الوقتيــة متوافــر.
ــتئناف  ــه باالس ــن علي ــد طع ــم فق ــذا الحك ــم يرتضــى ه ــا ل ــه لم ــوم علي ــث ان المحك وحي
ــا الحكمــم بقــوب االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع بفســخ الحكــم فــي  المطــروح مبتغي
ــا مــع اعــادة الدعــوى  شــقه المســتعجل ورد حــول النفــة المســتعجلة لعــدم توجبهــا قانون
الــى محكمــة اول درجــة الجــراء المقتضــى القانونــى وتضميــن الخصــم الرســوم ومقابــل 

اتعــاب المحامــاه وذلــك لالســباب االتيــة:-
1. عدم توافر شرط االستعجال.

2. انتفاء شرط عدم المساس باصل الحق.
3.  دم انطباق قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 على وقائع الدعوى.

4. عــدم تأكــد المحكمــة مصــدرة الحكــم المســتأنف مــن جديــة الطلــب نتيجــة عــدم االلتفات 
الــى مــا قــدم مــن بينات.

وحيــث أنــه امــام هــذه المحكمــة – محكمــة االســتئناف – حضــر المســتأنف ووكيلــه وصما 
علــى مــا جــاء بالالئحــة وحضــر المســتأنف ضــده وطلــب الحكــم بــرد االســتئناف ذلــك 
انــه فــي حاجــة الــى النفقــة العاجلــة الن صاحــب البيــت طلــب منــه اخــالء الشــقة وتســديد 
ــة  ــده ثالث ــة وهــو متــزوج وعن كافــة المســتحقات وان ســيارته صدمــت وحجــزت الملكي
اوالد وينفــق عليهــم مــن هــذه النفقــة وظروفــه هــذه هــى التــى دعتــه لطلــب النفقــة وابــراز 
ــص  ــرطة القصي ــرة ش ــن دائ ــن ع ــا صادري ــان منهم ــتندات اثن ــة مس ــة ثالث ــدا لطلب تأيي
والثانــى بصــدد تســديد مســتحقات ايجــار الشــقة وبعــد ان صمــم كل مــن الطرفيــن علــى 

دفاعــه وختــم اقوالــه قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم لجلســة اليــوم.
المحكمة:

لمــا كان مــن المقــرر فقهــا وقضــاء انــه يشــترط الختصــاص القضــاء المســتعجل بنظــر 
طلبــات النفقــة الوتيــة ان يتوافــر فــي الدعــوى شــرطا:

-  االستعجال.
- عدم المساس باصل الحق.

وشرط االستعجال:
يقتضــى ثبــوت الحاجــة الملحــة للنفقــة الوقتيــة وذلــك اذا لــم يقــم دليــل جــدى علــى وجــود 
ــه الحاجــة الملحــة والمســتأنف هــو  ــه ويرفــع عن ــة يتكســب من ــب النفق مــورد آخــر لطال
ــف  ــو تكلي ــره ه ــات فق ــر باثب ــف االخي ــتأنف ضــده الن تكل ــراء المس ــات ث ــف باثب المكل

باثبــات النفــى وهــو االمــر غيــر الجائــز قانونــا.
وعــدم المســاس باصــل الحــق: يقتضــى ان يكــون الطلــب منصبــا علــى نفقــة موقوتــه بمــدة 
معينــة الــى ان يحســم النــزاع موضوعــا فــي اصــل المديونيــة التــى طلبــت النفقــة خصمــا 
ــة ويشــترط ان يكــون الحــق الــذي يطلــب  منهــا او بالقــدر الــذى تقتضيــة ظــروف الحال
تقريــر النفقــة الوقتيــة خصمــا غيــر منــازع عليــه جديــا، وذلــك ان دعــوى النفقــة الوقتيــة 
انمــا ترفــع اســتنادا الــى حــق يدعيــه المدعــى ويطلــب الحكــم لــه بتلــك النفقــة الوقتيــة منــه 
وقــد اســتقر رأى هــذه المحكمــة – محكمــة االســتئناف علــى هــذا االســاس )انظــر الحكــم 

االســتئنافى رقــم 27/1983 جلســة 14/2/1983(.
كمــا طبقــه القضــاء فــي مصــر ومنهــا مــا قضــت بــه محكمــة االمــور المســتعجلة 
باالســكندرية فــي الدعــوى المســتعجلة التــى اقامهــا بعــض البحــارة ضــد مالــك الســفينة 
ــم  ــاص بمطالبته ــزاع الخ ــى الن ــا ف ــى يفصــل موضوع ــه حت ــة مؤقت ــر نفق ــن تقري طالبي
باجرتهــم حتــى نهــاة المــدة المحــددة ي عقــد اســتخدامهم الن مالــك الســفينة فصلهــم 
ــت وجــه  ــن تبين ــم حي ــى طلبه ــة ال ــم المحكم ــد اجابته ــرر وق ــر مب ــدة بغي ــة الم ــل نهاي قب
ــة  ــه محكم ــا قضــت ب ــه ايضــا م ــن تطبيقات االســتعجال وعــدم المســاس بالموضــوع وم
النقــض المصريــة باختصــاص قــاض االمــور المســتعجلة بتقريــر نفقــة وقتيــة للــواررث 

ــة. ــن الترك ــى دي ــى تصف ــورث حت ــه الم ــذى كان يعول ال
)انظــر القضــاء المســتعجل لالســتاذ / محمــد علــى راتــب الطبعــة الرابعــة ص789 ومــا 

بعدهــا حتــى 803(
ولمــا كان مــا تقــدم وكان اعمــاال لمــا ســلف مــن قواعــد مقــرره فقهــاء وقضــاء، فــان هــذه 
المحكمــة – محكمــة االســتئناف – تــرى ان منازعــة المســتأنف فــي شــأن طلب المســتأنف 
ضــده تقريــر نفقــة وقتيــة خصمــا مــن حقوقــه قبلــه – غيــر قائمــة علــى ســند مــن الجــد 
ذلــك ان البــادى مــن ظاهــر المســتندات المبــرزة ان المســتأنف ضــده رتبــط مــع المســتأنف 
ــاء  ــن الوف ــئول ع ــى المس ــو بالتال ــى 25/10/1984 وه ــدة حت ــدد الم ــل مح ــد عم بعق
باألجــور للمســتأنف ضــده موضــوع التداعــى فــى الدعــوى الموضوعيــة التــى مــا زالــت 

قائمــة وقيــد النظــر امــام محكمــة الدرجــة االولــى.
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لمــا كان ذلــك كذلــك وكان المســتأنف ضــده قــد ابــرز ثــالث مســتندات امــام هــذه المحكمــة 
– يتضمــن االول منهــا مطالبتــه بمبلــغ ســبعة االف درهــم اجــور الشــقة التــى يســكنها واال 
ــان بحــادث صــدم للســيارة التــى يملكهــا المســتانف  ــان يتعلق يتعــرض لالخــالء واالخري
ضــده وحاجتهــا لالصــالح فضــال عــن ان المســتأنف لــم ينكــر ان المســتأنف ضــده 
يعيــش مــع اســرته واوالده وانــه يعيلهــم االمــر الــذى يجعــل مــن شــروط النفقــة الوقتيــة 
المطروحــة متوافــرة علــى مــا ســلف بيانــه وال زالــت الدعــوى الموضوعيــة بمتأخــرات 

االجــور قائمــة امــام محكمــة الدرجــة االولــى.
ــم  ــأن تنظي ــي ش ــنة 1980 ف ــم 8 لس ــادي رق ــون االتح ــن القان ــادة 3 م ــت الم ــا كان ولم
عالقــات العمــل قــد عدلــت بالمــادة االولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 24 لســنة 1981 
ــر  ــنة 1980 )نش ــم 8 لس ــادي رق ــون االتح ــكام القان ــض اح ــل بع ــأن تعدي الصــادر بش
القانــون 24 فــي الجريــدة الرســمية – العــدد الثامــن والتســعون – الســنة الحاديــة عشــر – 
محــرم 1402هـــ نوفمبــر 1981( بحيــث اســتبدل نــص المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم 
9 الــوارد فــي المــادة 1 مــن القانــون 24 والــذى جــاءت خلــوا مــن الفقــرة مــن المــادة 3 
المشــار اليــه ممــا يســتنتج معــه ان المشــرع فيدولــة االمــارات قــد قصــد مــن التعديــل الــذى 

اجــراه علــى المــادة 3 الغــاء الفقرتيــن و، ز مــن المــادة 3.
ــره المســتأنف فــي الئحــة االســتئناف وفــي دفوعــه  ــان مــا يثي ــه، ف ــدم كل لمــا كان مــا تق
ــن  ــه م ــب ل ــى ال نصي ــتئناف يضح ــة االس ــام محكم ــى وام ــة االول ــة الدرج ــام محكم ام
الجــد، ويكــون الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه فــي االجــراء المؤقــت المطلــوب منــه قــد 
صــادف صحيــح القانــون لالســباب التــى اوردتهــا هــذه المحكمــة الســالة الذكــر ولالســباب 
التــى اوردهــا الحكــم المســتأنف فيمــا ال يتعــارض مــع مــا ســلف مــن اســباب اوردتهــا 

هــذه المحكمــة.
وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها المستأنف اسر االستئناف.

فلهذه االسباب
حكمــت المحكمــة بقبــول االســتئناف شــكال وفــى الموضــوع بــرده وتأييــد الحكم المســتأنف 

والزمــن المســتأنف بالمصروفات.

محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة
الدائرة المدنية:

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / د. عبد المنعم ابراهيم بدارى
وعضوية القاضيين السيدين / محمد عبد القادر السلطي/ ياسين اسماعيل بيطار

المبدأ:
الحكم الغيابي:

يوصــف الحكــم بأنــه غيابــي اذا مــا تخلــف الخصــم عــن حضــور جميــع الجلســات التــي 
تنظــر فيهــا الدعــوى ســواء بنفســه أو بوكيــل عنــه.

الحكم الوجاهي )حضورى(:
اذا حضــر الخصــم بنفســة أو بوكيــل عنــه جميــع جلســات المحاكمــة حتــى صــدور حكــم 

قطعــي فيهــا.
اما الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي المعتبر )حضورى(:

ــى مــن  ــذى يصــدر ي الدعــوى التــي يحضــر فيهــا الخصــم الجلســة االول هــو الحكــم ال
جلســات المحاكمــة أو احــدى الجلســات المتتابعــة وتخلــف بعــد ذلــك عــن الحضــور مــا دام 
لــم يحــدث انقطــاع لســير المحاكمــة الى ســبب مــن االســباب حتــى ولــو لــم يبــد الخصــم 

دفاعــا او أقــواال.
ميعاد االستئناف:

يبــدأ فــي الحكــم الغيابــي مــن اليــوم التالــي لتبليغــه ويبــدأ فــي كل مــن الحكــم الوجاهــي 
وبمثابــة الوجاهــي مــن اليــوم التالــي لصــدوره )النطــق بــه(.

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم االثنيــن الموافــق 17/10/1983 بمقــر محكمــة 
اســتئناف الشــارقة.

اصدرت الحكم اآلتي:
المحكمة

بعــد االطــالع علــى االوراق وســماع المرافعــة وبعــد المداولــة وحيــث ان المحكمــة تــرى 
ان تعــرض بــادئ ذى بــدء للفصــل فــى الدفــع بعــدم قبــول االســتئناف شــكال المبــدى مــن 

المســتأنف ضــده قبــل ان تقــول كلمتهــا فــى الموضــوع.
فضــال عــن انــه امــر مــن النظــام العــام ينبغــى علــى المحكمــة ان تعــرض لــه مــن تلقــاء 
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نفســها، وحيــث انــه مــن المقــرر ان الحكــم يوســف بانــه غيابــي اذا مــا تخلــف الخصــم 
عــن حضــور جميــع الجلســات التــى تنظــر فهيــا الدعــوى ســواء بنفســه أو بوكيــل عنــه، 
ــى صــدور  ــة حت ــع جلســات المحاكم ــه جمي ــل عن ــا اذا حضــر الصــم بنفســه او بوكي ام
حكــم قطعــى فيهــا فــان الحكــم فــي هــذه الحالــة يكــون حضوريــا )أي وجاهيــا( ويوصــف 
ــى مــن جلســات  ــة الوجاهــى اذا حضــر الخصــم الجلســة األول ــي بمثاب ــه غياب الحكــم بان
ــم  ــك عــن الحضــور مــا دام ل المحاكمــة أو احــدى الجلســات المتتابعــة، وتخلــف بعــد ذل
يحــدث انقطــاع لســير المحاكمــة الى ســبب مــن االســباب حتــى ولــو لــم يبــد الخصــم دفاعا 
أو اقــواال، وقــد قضــت محكمــة النقــض فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي الطعــن 
رقــم 58 لســنة 4 ق مدنــى بــان الحكــم الغيابــي هــو الحكــم الــذى يتخلــف فيــه المحكــوم 
ــف عــن  ــا وتخل ــن حضــر بعضه ــا م ــة ام ــات المحاكم ــع جلس ــه عــن حضــور جمي علي
البعــض اآلخــر فــال يعتبــر غيابيــا فــي حقــه، كمــا قضــت فــي الطعــن رقــم 60 لســنة 4 
ق مدنــى بــان الخصــوم فــي الدعــوى عليهــم متابعتهــا ومــا يصــدر فيهــا مــن قــرارات وال 
يوجــب القانــون علــى المحكمــة اخطارهــم بمــا تتخــذه مــن اجــراءات تأجيلهــا أو حجزهــا 
ــى صــح  ــه مت ــة االســتئناف – أن ــة – محكم ــذه المحكم ــراه ه ــا ت ــذا فيم ــم وســند ه للحك
أعــالن الخصــوم بــداءة فقــد تعيــن علــى اطــراف الدعــوى ان يتابعــوا ســيرها مــن جلســة 
الــى أخــرى طالمــا كانــت متالحقــة حتــى صــدور الحكــم فيهــا )انظــر فــي هــذا المعنــى 
نقــض مصــرى طعــن رقــم 1719 لســنة 33 ق جلســة 18/5/1964 س15 ص1964 
س15 ص384 ق102 مجموعــة القواعــد القانونيــة( لمــا كان مــا تقــدم وكان المقصــود 
بصــدور الحكــم هــو تاريــخ تحريــره وايداعــه بعــد النطــق بــه فــي جلســة علنيــة واثبــات 
ــة  ــي جلس ــة او ف ــة المرافع ــي جلس ــا ف ــم ام ــي الحك ــة النطــق ف ــي محضــر جلس ــك ف ذل
أخــرى قريبــة تحددهــا المحكمــة ال يشــترط اعــالن الخصــم لهــا مــا دام قــد حضــر جلســة 
ــم  ــك أن الحك ــع الجلســات والزم ذل ــابقة بشــرط تتاب ــة أو اى جلســة س ــة الختامي المرافع
المعتبــر حضوريــا أى بمثابــة الوجاهــى يدخــل فــي االحــكام الحضوريــة )الوجاهيــة( فــي 
ــدأ ميعــاد اســتئنافه مــن تاريــخ صــدوره كالشــأن بالنســبة لأحــكام  هــذا الخصــوص ويب
ــرارات الصــادرة عــن  ــتئناف الق ــن نظــام اس ــة م ــادة الثالث ــدق نصــت الم ــة ف الحضوري
المحكمــة المدنيــة رقــم 2 لســنة 1971 علــى ان مــدة اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن 
المحكمــة المدنيــة فــي الدعــاوى والمــواد الحقوقيــة التــي تقــل قيمتهــا عــن خمســة آالف 
درهــم تحــدد بخمســة عشــرة يومــا تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتفهــم القــرار إن كان وجاهيــا 
ومــن اليــوم التالــي لتبليغــه ان كان غيابيــا وتكــون المــدة شــهرا واحــدا اذا كانــت الدعــوى 

ــة الخاصــة  ــن القاعــدة العام ــد قن ــص ق ــذا الن ــك ... ه ــد عــن ذل ــة تزي ــادة الحقوقي او الم
بوصــف االحــكام وبــدء ميعــاد االســتئناف فوصــف االحــكام التــى تصــدر عــن المحاكــم 
ــة  ــون غيابي ــا ان تك ــة وام ــون وجاهي ــا ان تك ــا ام ــة بانه ــا الحقوقي ــي القضاي ــة ف المدني
ولــم يــرد ذكــر النــوع الثالــث الــذي درجــت بعــض القوانيــن ومنهــا قانــون االجــراءات 
الجزائيــة المعمــول بــه بامــارة الشــارقة علــى ذكــره وهــو المعتبــر حضوريــا والــذي يعبــر 
عنــه )بمثابــة الوجاهــي( ومــن ثــم فانــه أخــذا بمــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء ومــا ذهــب 
ــه  ــا جــرى علي ــة المتحــدة وم ــارات العربي ــة االم ــي دول ــض ف ــة النق ــه قضــاء محكم الي
قضــاء هــذه المحكمــة – محكمــة االســتئناف بالشــارقة – فــان ميعــاد اســتئناف االحــكام 
ــبة  ــأن بالنس ــا كالش ــخ صدوره ــن تاري ــدأ م ــى يب ــة الوجاه ــا أي بمثاب ــرة حضوري المعتب
لأحــكام الحضوريــة )الوجاهيــة( ذلــك ان الخصــم فــي االحــكام الحضوريــة انمــا يكــون 
قــد حضــر طــوال مراحــل الدعــوى حتــى صــدور الحكــم فيهــا، امــا فــي حالــة االحــكام 
المعتبــرة حضوريــا اى بمثابــة الوجاهــي فانــه اى المحكــوم عليــه يكــون قــد حضــر احــدى 
الجلســات المتتابعــة التــى يلزمــه القانــون ان يتابــع اجراءاتهــا حتــى صــدور الحكــم فــي 

الدعــوى فيكــون متفهمــا للقــرار أو الحكــم.
لمــا كان ذلــك كان الثابــت مــن األوراق ان الســيد )ع( بوصفــه مديــرا للجهــة المســتأنفة 
علــى مــا يبيــن مــن محضــر الجلســة والتوكيــل الصــادر منــه لالســتاذ المحامــى قــد مثــل 
بالجلســة األولــى المحــددة لنظــر الدعــوى، ثــم تداولــت الدعــوى بعدهــا بالجلســات الــى 
ان صــدر الحكــم بجلســة 18/4/1983 دون ان يمثــل فيهــا المذكــور بشــخصه أو بنائبــا 
عنــه. وكانــت المســتأنفة قــد طعنــت باالســتئناف ضــد هــذا الحكــم بتاريــخ 14/9/1983م 
ــوق  ــة الدعــوى ال تف ــار ان قيم ــا باعتب ــدة االســتئناف هــى خمســة عشــر يوم ــت م وكان
ــم  ــاد بحســبان ان الحك ــد الميع ــع بع ــد وق ــان االســتئناف يكــون ق الخمســة آالف درهــم ف
المطعــون فيــه يعتبــر بمثابــة الوجاهــي والــذى يبــدأ ميعــاد اســتئنافه فــي تاريــخ صــدوره 

شــأنه شــأن الحكــم الوجاهــي )الحضــورى( ســواء بالســواء.
ــاد  ــد الميع ــه بع ــر ب ــكال للتقري ــتئناف ش ــول االس ــدم قب ــن القضــاء بع ــد تعي ــم فق ــن ث وم
المقــرر قانونا.وحيــث انــه عــن المصاريــف فــان المحكمــة تلــزم بهــا المســتأنفة اذ انهــا 

ــتئنافها. ــرت اس خس
فلهذه االسباب

ــا،  ــرر قانون ــاد المق ــد الميع ــة بع ــكال لرفع ــتئناف ش ــول االس ــدم قب ــة بع ــت المحكم حكم
ــاه ــاب المحام ــل اتع ــم مقاب ــغ 200 دره ــات ومبل ــتأنفة بالمصروف ــة المس ــت الجه والزم
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أحكام المحاكم

محكمة االستئناف االتحادية بالشارقة
الدائرة المدنية:

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد توفيق الشماع
وعضوية القاضيين السيدين / احمد محمد برغش / احمد سليم الرفاعي

المبدأ القانوني:
يتضمن هذا الحكم ثالث مبادئ رئيسية هامة:

أوال: يجب ان يذكر في اصل االعالن نفسه سبب االمتناع عن تسلم ورقة االعالن.
ــا: وجــوب اعــالن الخصــم بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى بعــد التعجيــل كشــرط  ثاني

ــا. ــاد الخصومــة قانون النعق
ثالثا: بطالن االجراء يؤدي بالتاليالى بطالن اجراءات الالحقة له المرتبطة به.

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم االحــد الموافــق 5/12/1982 بمقــر محكمــة الجيــرة 
المدنيــة.

اصدرت الحكم اآلتي:
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة المحكمة األوراق والمداولة.

ــول  ــررت قب ــة أخــرى أن ق ــذه المحكمــة بهيئ ــد ســبق له ــث ان شــكل االســتئناف فق وحي
ــي 6/1/1981. ــا ف ــكال بقراره ش

وحيــث ان المســتأنف اقــام هــذا االســتئناف بالئحــة قدمهــا فــي 18/6/1980 قــال فيهــا 
محكمــة الدرجــة االولــى المدنيــة بالفجيــرة اصــدرت بتاريــخ 27/5/1980 حكمهــا 
غيابيــا والمعلــن للمســتأنف فــي 4/6/1980 وانــه هــذا القــرار قــد جــاء مجحفــا بحقوقــه 

ــة: لالســباب االتي
ان المســتأنف لــم يحضــر امــام محكمــة الدرجــة االولــى فــى أى جلســه ولــم يعلــم   .1
بمــا قدمــه المســتأنف ضــده مــن بيانــات تثبــت ادعــاؤه والتــى بنــت عليهــا محكمــة الدرجــة 

ــه. ــى حكمهــا المســتأنف الصــادر فــى غيبت االول
ــدى  ــتأنف ضــده ل ــة دعــوى المس ــى الئح ــرد عل ــن ال ــتأنف م ــن المس ــم يتمك ل  .2
محكمــة الدرجــة االولــى وكونــت المحكمــة قناعتهــا علــى مــا ابــداه المســتأنف ضــده مــن 

دالالت خاصــة بــه دون ان تمكــن المســتأنف مــن الــرد عليهــا.
انــه أى المســتأنف يملــك مــن البيانــات مــا يدحــض دعــوى المســتانف ضــده فــي   .3
ــول االســتئناف  ــك يلتمــس أوال قب ــه كذل ــى وان ــدى محكمــة الدرجــة االول قيمــة دعــواه ل

ــى  ــرار الصــادر فــى محكمــة الدرجــة االول ــا وفــى الموضــوع -1 فســخ الق شــكال وثاني
حتــى يتمكــن المســتأنف مــن الــرد علــى دعــوى المســتانف ده وبذلــك ال يحــرم المســتأنف 

مــن احــدى درجــات التقاضــى.
وحيــث ان الثابــت مــن مطالعــة أوراق الدعــوى االصليــة الصــادر فيهــا الحكــم المســتأنف 

ان هــذا الحكــم المســتأنف قــد اعتــراه البطــالن مــن عــدة وجــوه علــى النحــو االتــى:-
أوال:  بطــالن اعــالن اســتدعاء الدعــوى: أى ورقــة اعــالن الخصــم المدعــى عليــه 
ــى الشــخص« »اى  ــب ال ــاره »ذه ــوى عب ــة س ــذه الورق ــت به ــم – يثب ــتأنف« ل »المس
المدعــى عليــه« فــي منــزل خــالن عمــه ورفــض االســتالم لذلــك بتاريــخ 24/5/1980 
ــذا االعــالن  ــام به ــن ق ــذا االعــالن واســم م ــع مجــرى ه ــن توقي ــد خــال م – االعــالن ق
وصفتــه وبيــان ســبب رفــض االســتالم ومــن الــذى رفــض االســتالم وهــل هــذا المنــزل 
هــو الــذى يقيــم فيــه المــراد واعالنــه عــادة أم هــو منــزل عمــه كمــا جــاء بالتأشــيره وهــل 
التاريــخ المثبــت بــه وهــو 25/5/1980 هــو تاريــخ لعــال نــام تاريــخ الجلســة المجــدده 
لنظــر الدعــوى اذ الثابــت أنهــا نظــرت فــي ذات التاريــخ 24/5/1980م فــان كان هــذا 
التاريــخ هــو التاريــخ المحــدد لنظــر الدعــوى فــكان يجــب ان يبيــن فــى االعــالن تاريخــه 
الــذى جــرى منــه وهــو عــاده يســبق تاريــخ الجلســة بمــا يمــس فــى قانــون – المرافعــات 
ميعــاد تكليــف الخصــم بالحضــور حتــى يمكنــه الحضــور للجلســة واعــداد أوجــه دفاعــه 
ــد جلســة  ــخ تحدي ــخ االعــالن وتاري ــن تاري ــد مــن ان يتوافــر هــذا الموعــد بي فيهــا فــال ب

نظــر الدعــوى.
وحيــث ان مــن المقــرر فــي فقــه المرافعــات المقــارن ومــا اســتقرت عليــه احــكام القضــاء 
ــلم  ــن تس ــاع م ــبب امتن ــي أصــل االعــالن س ــر ف ــم يذك ــون باطــال اذا ل ــالن يك ان االع
الصــورة عــن التوقيــع علــى أصــل االعــالن وال يكفــى ذكــر االمتنــاع دون بيــان ســببه 
ــة  ــر الورق ــل آخــر مســتمد مــن غي ــاع مــن أى دلي كمــا ال يجــوز اســتظهار ســبب االمتن
ذاتهــا مهمــا بلغــت قــوة الدليــل )ص 432، 442 مــن كتــاب المرافعــات للدكتــور رمــزى 
ســيف الطبعــة الثامنــة( فــال يجــوز تكملــة هــذا النقــص فــي بيانــات ورقــة االعــالن بــأى 

دليــل آخــر مســتمد مــن غيــر الورقــة ذاتهــا مهمــا بلغــت قــوة هــذا الدليــل.
فيجــب بالنســبة لورقــة االعــالن باعتبارهــا مــن أوراق المرافعــات ان يراعــى فــي 
ــى  ــل عل ــوم الدلي ــة وأن يق ــات خاص ــى بيان ــتمل عل ــة وان تش ــاع معين ــا أوض تحريره
اشــتمال كل ورقــة منهــا علــى مــا أوجبــه القانــون مــن شــروط وبيانــات فــي صلــب الورقــة 

نفســها.
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ــتأنف  ــتأنف والمس ــه »المس ــى علي ــى والمدع ــن المدع ــة بي ــاد الخصوم ــدم انعق ــا: ع ثاني
ضــده« ذلــك ان الثابــت ان الدعــوى نظــرت بجلســة 24/5/1980 حســبما هــو واضــح 
مــن محضــر جلســة محكمــة البدايــة مــن أول جلســة لهــا بنــاء علــى اســتعداد باطــل فلــم 
يحضــر المدعــى عليــه المســتأنف فــي تلــك الجلســة ومــع ذلــك قامــت المحكمــة بتثبيــت 
غيابــه بنــاء علــى هــذا االســتدعاء الباطــل وســارت فــي نظــر الدعــوى وأحيلتهــا لجلســة 
ــتأنف  ــل المس ــدم وكي ــم تق ــه ث ــى« مبينات ــتأنف ضــده »المدع ــدم المس 18/6/1980 ليق
ضــده وفــي غيبــة خصمــه بطلــب لتعجيــل نظــر الدعــوى لجلســة 27/5/1980 الحتمــال 
ســفره خــارج البــالد فأجابتــه المحكمــة الــى طلبــه ونظــرت الدعــوى فعــال بتلــك لجلســة 
وأصــدرت حكمهــا فيهــا فعــال بــذات الجلســة وبــدون أن يتــم اعــالن الخصــم المســتأنف 
ــدم الخصــم  ــل وبالجلســة التــى نظــرت فيهــا الدعــوى وق ــه« بهــذا التعجي »المدعــى علي
ــه  ــذى ال تكــون مع ــم المســتأنف االمــر ال ــا الحك ــاء عليه ــى صــدر بن ــا مســتنداته الت فيه
الخصومــة قــد انعقــدت قانونــا لعــدم اعــالن الخصــم المســتأنف اعالنــا صحيحــا وكذلــك 
ــى نظــرت فيهــا وصــدر فيهــا الحكــم  ــك الجلســة الت ــل نظــر الدعــوى وبموعــد تل بتعجي

المســتأنف.
ولمــا كان ذلــك وكان مــن المقــرر قانونــا انــه اذا قــام احــد الخصــوم بطلــب تعجيــل ســير 
ــر  ــت لنظ ــى عجل ــدة الت ــة الجدي ــد الجلس ــالن الخصــم بموع ــن اع ــه يتعي ــة فان الخصوم
الدعــوى مجــدد عــن موعدهــا االصلــى وذلــك باعــالن الخصــم بموعــد الجلســة المحــدد 
لنظــر الخصومــة مــن جديــد – وال يصــح لمحكمــة ان تنظــر الدعــوى – فــي حالــة غيــاب 
المدعــى عليــه اال اذا تحققــت مــن هــذا االعــالن بالجلســة المحــددة لنظرهــا فــان حكمــت 
فــي الدعــوى بــدون اعــالن الخصــم بالجلســة الجديــدة التــى عجلــت اليهــا الدعــوى – فــان 
ــيما اذا كان  ــا س ــن طرفيه ــد بي ــن جدي ــة م ــاد الخصوم ــدم انعق ــال لع ــون باط ــا يك حكمه

اعالنــه االول لــم يتــم صحيحــا.
ــى بطــالن  ــؤدى ال ــرر ان بطــالن االجــراء ي ــن المق ــك وكان م ــا كان ذل ــه لم ــث ان وحي
ــه. فــان بطــالن اعــالن الخصــم بالجلســة المحــدده لنظــر  االعمــال الالحقــة المرتبطــة ب
ــدم اعــالن الخصــم  ــد لع ــا بع ــة اصــال فيم ــاد الخصوم ــى عــدم انعق الدعــوى عــالوة عل
ــم  ــى بطــالن الحك ــؤدى ال ــه هــذا ي ــا الدعــوى – فان ــت اليه ــى عجل ــدة الت بالجلســة الجدي
الصــادر فــي موضــوع الخصومــة )انظــر ايضــا ص476 الوســيط فــي المرافعــات لتحــى 
والــى ص51، 655 للمرافعــات المدنيــة والتجاريــة – أبــو الوفــاء( اذ يعتبــر الحكــم فــي 
الخصومــة انــه قــد تــم بــدون اعــالن الخصــم ويغيــر علمــه بالخصومــة او مواجهتــه بهــا 

وبطلبــات خصمــه فيهــا – وهــو االمــر الواقــع فعــال فــي هــذه الدعــوى.
ــه ال يجــوز للقاضــى ان  ــا ان ــرر قانون ــه مــن المق ــك فان ــى كل ذل ــه عــالوة عل ــث ان وحي
يحكــم فــي الدعــوى فــي غيبــه الخصــم دون ان يطلعــه علــى البيانــات والمســتندات التــى 
ــه  ــر دفاع ــا وتحضي ــرد عليه ــتطيع ال ــى يس ــر حت ــم االخ ــن الخص ــه م ــي غيب ــت ف قدم
ــادئ العامــة المقــررة فــي قوانيــن  ــدأ مــن المب ــد أخــل بمب ــه يكــون ق ــه واال فان بالنســبة ل

ــاع. ــدأ االخــالل بحــق الدف ــة وهــو مب ــات المقارن المرافع
ــوى  ــتدعاء الدع ــب االس ــم يطل ــالن الخص ــت ان اع ــه واذ ثب ــك كل ــه ازاء ذل ــث ان وحي
االصليــة لــم يتــم علــى نحــو قانونــى ســليم ثــم تغيــب الخصــم بعدئــذ ومــع ذلــك ســارت 
ــة  ــت الدعــوى لجلس ــم أجل ــذا االعــالن الباطــل ث ــم ه ــي نظــر الدعــوى رغ ــة ف المحكم
خــالف تلــك التــى عجلــت الدعــوى اليهــا ونظرتهــا فيهــا وصــدر حكمهــا فيهــا بــدون أن 
يتــم اعــالن الخصــم بهــذا التعجيــل الجديــد وبالجلســة المحــددة مجــددا بنــاء علــى األمــر 
الــذى يضحــى الحكــم الصــادر فــي موضــوع الدعــوى بعــد ذلــك فــي غيبــه الخصــم انــه 
ــان الحكــم المســتأنف  ــم ف ــا ومــن ث ــه به صــدر دون علمــه بالخصومــة القائمــة أو اعالن
يكــون باطــال مســتحقا الفســخ ويتعيــن بالتالــى اعــادة الدعــوى لمحكمــة الدرجــة االولــى 
ــة –  ــذه المحكم ــن له ــك اذ ال يمك ــوء ذل ــى ض ــد عل ــن جدي ــا م ــي موضوعه ــل ف للفص
محكمــة االســتئناف – بصفتهــا محكمــة الدرجــة الثانيــة الفصــل فيهــا واال تكــون قــد أخلــت 
ــا عــن  ــه، وام ــن درجــات التقاضــى علي ــا درجــة م ــتأنف ولتقويته ــاع للمس ــوق الدف بحق

ــن. ــزم المحكمــة المســتأنفة ضدهــا عــن الدرجتي ــات فتل المصروف
»فلهذه االسباب«

ــم  ــخ الحك ــا وفس ــه موضوع ــتئناف قبول ــوع االس ــي مض ــاع ف ــة باالجم ــت المحكم حكم
المســتأنف واعــادة الحكــم لمحكمــة الدرجــة االولــى للفصــل فيهــا مــن جديــد علــى ضــوء 
مــا ورد باســباب هــذا الحكــم – والزمــت المســتأنف ضــده بالمصروفــات وبمبلــغ 500 

درهــم أتعــاب المحامــاه.
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النظام القانوني في جمهورية المانيا االتحادية.

النظام األساسي لصندوق التعاون االجتماعي للحقوقيين
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النظام القانوني في جمهورية المانيا االتحادية:

قانــون جمهوريــة المانيــا االتحاديــة هــو الــى حــد بعيــد قانــون مكتــوب. والجــزء االكبــر 
منــه هــو قانــون اتحــادي، شــمل فــي 1979 حوالــي 1500 قانــون و2500 أمــر ادارى. 
والــى جانــب ذلــك يوجــد قوانيــن الواليــات، التــي تتعلــق بوجــه خــاص بالمجــاالت 
الثقافيــة، مثــل نظــام المــدارس. والمصــادر االخــرى للقانــون هــي حــق االكتســاب بالعــادة 

وحــق القضــاه.
ولالحــكام الســابقة أهميــة أيضــا بالنســبة للممارســة القانونيــة فــي جمهوريــة المانيــا 
ــة  ــا االتحادي ــة الماني ــي جمهوري ــاض ف ــة أو ق ــاك محكم ــه ليســت هن ــر أن ــة غي االتحادي
يجبــر بصــورة مــا أساســا علــى مراعــاة حكــم ســابق أصدرتــه محكمــة أعلــى فــي قضيــة 

ــة مــن قبــل. مماثل

الدولة القانونية الحرة:
يرجــع جــزء كبيــر مــن قانــون جمهوريــة المانيــا االتحاديــة – تاريخيــا – الــى القانــون 
الرومانــى والــى مصــادر قانونيــة متعــددة فــي المناطــق االلمانيــة المنفــردة. وقــد وضــع 
فــي الدولــة القانونيــة الليبراليــة – كمــا تطــورت فــي القــرن التاســع عشــر – أول قانــون 
خــاص موحــد لالريــخ االلمانــي باكملــه. ويحافــظ القانــون المدنــي والتجــاري حتــى اليــوم 
علــى التقاليــد الليبراليــة. اذ تغلــب فيهــا حريــة التعاقــد والتصــرف فــي الممتلــكات وتبــدو 
تقاليــد دولــة القانــون بصــورة أوضــح وبشــكل خــاص فــي قانــون العقوبــات، واجــراءات 
ــت  ــل اال اذا كان ــرك الفع ــل أو ت ــى الفع ــاب عل ــه ال عق ــدا أن ــري مب ــا يس ــة. وهن العقوب
العقوبــة مقــررة قانونــا قبــل ارتــكاب الحــادث. ولذلــك فانــه مــن الممنــوع علــى االطــالق 
ــة االخــرى  ــى النصــوص القانوني ــاس عل ــابه أو القي ــى اســاس التش ــة عل ــع عقوب ان توق

الســارية.
والقضــاء مســتقل تمامــا. وهــو مــوكل الــى قضــاة ال يعزلــون وال ينقلــون دون ارادتهــم، 

وال يخضعــون اال للقانــون وحــده.
وقــد تــم بالفعــل وضــع هــذا االســاس الكامــل لأمــن القانونــي بأكملــه تقريبــا مــن خــالل 
قوانيــن القضــاء التــي وضعــت فــي القــرن التاســع عشــر وهــي: قانــون اجــراءات المحاكــم 
ــا  ــة وقضاي ــا المدني ــام القضاي ــا(، ونظ ــم وتنظيمه ــن المحاك ــة تكوي ــدد طريق ــذي يح )ال
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العقوبــات. وقــد ظــل العالــم الخارجــي لفتــرة طويلــة ال يعــرف ان الليبراليــن هــم الذيــن 
حققــوا – فــي صــراع برلمانــي عنيــف مــع حكومــة القيصــر حــول االصــالح فــي الثلــث 
ــون  ــر كان ــي يناي ــذه ف ــدأ تنفي ــذي ب ــي )ال ــون المدن ــرن الماضــي – القان ــن الق ــر م االخي

ــذ 1877(. ــات )من ــك نظامــي القضــاء المدنــي والعقوب الثانــي 1900(. وكذل

المواطن واالدارة العامة:
بينمــا كانــت أســس الدولــة القانونيــة ومبادئهــا قــد تحققــت فــي االجــراءات المدنيــة 
والجنائيــة، ظلــت فكــرة ســيادة الدولــة وعلوهــا علــى المواطــن ســائدة فــي عالقــة المواطن 
ــى هــذه الفكــرة تطــورا فــي  ــاج القضــاء عل ــد احت ــه. وق ــة لفتــرة طويل ــاالدارة الحكومي ب
السياســة القانونيــة اســتغرق اكثــر مــن قــرن، ولــم يتــم هــذا التطــور بصورتــه الكاملــة اال 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
ــات  ــن الوالي ــدد م ــر بع ــع عش ــون التاس ــي القان ــرة ف ــة ألول م ــم االداري ــئت المحاك أنش
االلمانيــة للممارســة الرقابــة القضائيــة علــى االدارة الحكوميــة وتوفيــر الحمايــة القانونيــة 
للمواطــن. وقــد أنشــئت هــذه المحاكــم فــي هســن عــام 1832 وبــادن عــام 1863 
وفورتمبيــرج عــام 1876 وبافاريــا عــام 1879 وبروســيا عــام 1883. اال انــه لــم يكــن 
ــة  ــراءات االداري ــن االج ــة م ــواع معين ــي ان ــم اال ف ــذه المحاك ــام ه ــن أم ــكان الطع باالم
حددهــا القانــون. ثــم جــاء القانــون االساســي عــام 1949 )المــاد 19 فقــرة 4( فمنــح جميع 
المواطنيــن فــي جمهوريــة المانيــة االتحاديــة حــق الطعــن قضائيــا فــي أي اجــراء اداري 
يعنيــه بدعــوى أنــه مخالــف للقانــون وأنــه يجــرح حقــوق المواطــن. وينطبــق هــذا علــى 
جميــع االجــراءات االداريــة مــن كل نــوع، ســواء أكانــت تتعلــق باالقــرار الضريبــي، أو 
النقــل الــى مدرســة أخــرى، أو ســحب رخصــة القيــادة، أو رفــض منــح تصريــح بالبنــاء. 
ــدم  ــن التق ــراء، اذ ال يمك ــذا االج ــن ه ــه م ــرر نفس ــد تض ــاكي ق ــون الش ــريطة أن يك ش
بالشــكوى بالنيابــة عــن شــخص آخــر. غيــر أنــه يجــري اآلن بحــث الســماح بقبــول شــكوى 
االتحــادات. أي منــح حــق تقديــم الشــكوى القضائيــة أليــة جمعيــة أو اتحــاد مســجل. وهــو 
أمــر يهــم المحــالت الشــعبية والمبــادرات التــي تنظــم علــى ســبيل المثــال ضــد تصنيــع 

منطقــة معينــة أو غيــر ذلــك.
ــة  ــج دول ــه بتتوي ــه والمحافظــة علي ــون االساســي والقضــاء الضامــن لرعايت ــوم القان ويق
القانــون. ويضمــن القانــون االساســي لجميــع االلمــان )وجزئيــا لالجانــب المقيميــن 
بجهوريــة المانيــا االتحاديــة( قائمــة مــن الحقــوق االساســية تفــوق قائمــة الحقوق االنســانية 

الكالســيكية وتكفلهــا لهــم كحــق مباشــر. يكفــل فــوق ذلــك مبــادئ دولــة القانــون الحديثــة، 
كتحريــم توقيــع عقوبــة بأثــر رجعــي والغــاء عقوبــة االعــدام.

الــى المحكمــة  التقــدم بالشــكاوي الدســتورية  كمــا يضمــن الدســتور أيضــا امــكان 
الدســتورية العليــا. وباســتطاعة كل فــرد أن يتقــدم – بعــد اتبــاع جميــع الطــرق القانونيــه 
المعتــادة – الــى المحكمــة الدســتورية العليــا بدعــوى جــرح ســلطة الدولــة الحــد الحقــوق 
ــتنفاد  ــد اس ــه بع ــا ان ــي عملي ــذا يعن ــية. وه ــوق األساس ــابه للحق ــق مش ــية أو لح االساس
ــن  ــع م ــرعي أن يخض ــي ش ــم قانون ــكل حك ــن ل ــة يمك ــة العادي ــائل القانوني ــع الوس جمي
جديــد للرقابــة الدســتورية التــي تقتصــر فقــط علــى بحــث المســاس بالحقــوق االساســية. 
ــن أي  ــا م ــة أو غيره ــذه القضي ــي ه ــت ف ــا أن تثب ــتورية العلي ــة الدس ــتطيع المحكم وتس
نــوع كانــت عــدم صالحيــة القانــون اذا لــم يتفــق مــع القانــون االساســي، ولحكمهــا هنــا 

ــر. ــاذه المباش ــه ونف ــون وفعاليت ــة القان صالحي
القانون في الدولة االجتماعية:

اصبــح مــن الضــروري فــي القــرن العشــرين ان توضــع االحتياجــات االجتماعيــة موضــع 
ــن 20 و28  ــي المادتي ــون االساســي ف ــد أوجــب القان ــل. وق ــن ذي قب ــر م ــار أكث االعتب
توســيع نظــام الدولــة اإلجتماعيــة. وبهــذا المعنــى صــدرت مجموعــة كبيــرة مــن القوانيــن 
فــي مجــاالت العمــل والقوانيــن االجتماعيــة تضمــن للــرد عنــد تعرضــه للضيــق والحاجــة 
بــدون ذنــب منــه )المــرض والحــوادث والعجــز والشــيخوخة والبطالــة( الحصــول علــى 
مســاعدة ماليــة كافيــة، وتفتــح فــي نفــس الوقــت الفرصــة للمتســبب مــن ضائقتــه كليــا أو 

جزئيــا للبــدء مــن جديــد.
ويعــد قانــون العمــل نموذجــا قويــا للتحقيــق القانونــي لمبــدأ الدولــة االجتماعيــة. وكان هــذا 
القانــون فميــا مضــى منظمــا فــي 20 فقــرة فقــط فــي اطــار القانــون المدنــي للــدور حــول 
»اتفــاق العمــل«. واليــوم يشــمل قانــون العمــل بجمهوريــة المانيــا االتحاديــة عــددا هائــال 
مــن القوانيــن واتفاقيــات االجــور، وقانــون حقــوق العمــل، وقانــون المشــاركة فــي االدارة 

واتخــاذ القــرارات.
نظام القضاء:

ــة المحكمــة  ــة القانوني ــة بضمــان الحماي ــا االتحادي ــة الماني يتصــف القضــاء فــي جمهوري
ــد المــدى. يتكــون القضــاء االلمانــي مــن خمســة فــروع: والتخصــص البعي

ــة والمدنيــة – باســتثناء المســائل  ــة. وهــي مختصــه بالمســائل الجنائي -1 المحاكــم العادي
ــة  ــة ومحكم ــة االبتدائي ــتويات: المحكم ــة مس ــى أربع ــي عل ــل. وه ــون العم ــة بقان المتعلق
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ــة  ــا. ويمكــن التــدرج بالقضي ــة العلي ــا والمحكمــة االتحادي ــة العلي الواليــة ومحكمــة الوالي
ــة. ــى النقــض كدرجــات مختلف ــة ال ــى مــن المحكمــة االبتدائي فــي المحــكام الثــالث االول

-2 محاكــم العمــل. وهــي علــى ثــالث درجــات: محكمــة العمــل، ومحكمــة عمــل الواليــة، 
ومحكمــة العمــل االتحاديــة. وتختــص محاكــم العمــل بالخالفــات التــي تنشــب فــي عالقــات 

العمــل، وتلــك التــي تقــوم بيــن النقابــات وأصحــاب العمــل.
وكذلك المسائل المتعلقة بحقوق العمال والمشاركة في االدارة واتخاذ القرارات.

-3 المحاكــم االداريــة، والمحكمــة االداريــة العليــا، والمحكمــة االداريــة االتحاديــة. 
ومهمتهــا الفصــل فــي جميــع قضايــا قانــون االدارة، مــا لــم تكــن مــن اختصــاص المحاكــم 

ــق بخــالف دســتوري. ــة، او تتعل ــة والمالي االجتماعي
-4 المحاكــم االجتماعيــة. ودرجاتهــا. المحكمــة االجتماعية، ومحكمة الواليــة االجتماعية، 
والمحكمــة االجتماعيــة االتحاديــة وهــي تفصــل فــي الخالفــات المتعلقــة بمجــال التأمينــات 

ــة بأكمله. االجتماعي
-5 المحاكــم الماليــة. ودرجاتهــا: المحكمــة الماليــة، والمحكمــة الماليــة االتحاديــة. وهــي 

تتنــاول قضايــا الضرائــب والرســوم الماليــة.
ــى  ــة، ال كأعل ــة الدســتورية االتحادي ــف المحكم ــا تق ــروع الخمســة جميع ــوق هــذه الف وف

ــال أيضــا. ــل وكجهــاز دســتوري فع ــة فحســب، ب محكمــة اتحادي
والنظــام القضائــي متعــدد االوجــه واالمكانيــات، ويتيــح امكانيــات عديــدة للمراجعــة 

واعــادة الفحــص واالختبــار.
وهنــاك مبدئيــا درجــات للطعــن القانونــي. اذ يمكــن االســتئناف مــن اعــادة النظــر 
والمراقبــة مــن الوجهتيــن القانونيــة والموضوعيــة، وتقديــم االدلــة الموضوعيــة الجديــدة. 
أمــا الطعــن، وهــو الطريــق القانونــي الثانــي، فيهتــم علــى العكــس مــن ذلــك بمــدى صحــة 
تطبيــق القانــون الســاري بدقــة، ومــدى مراعــاة االجــراءات القانونيــة الرســمية للمحاكمــة.
يتولــى القضــاء فــي جمهوريــة المانيــا االتحاديــة أكثــر مــن 14000 قــاض متخصــص، 
ــاة. وهــم ال  منهــم أكثــر مــن 11000 فــي القضــاء العــادي. ويعيــن القضــاة لمــدى الحي
ــة  ــراءات القضائي ــن االج ــر م ــدد كبي ــي ع ــترك ف ــق. ويش ــون والح ــون اال للقان يخضع
قضــاة غيــر متخصصيــن )محلفيــن(. وهــم رغــم عــدم تخصصهــم فــي المســائل القانونيــة 
ــاة  ــور الحي ــن بأم ــراء عارفي ــم يســاهمون كخب ــة. اذ أنه ــن االهمي ــرة م ــى درجــة كبي عل
وظروفهــا، ويقومــون بحيادهــم الموضوعــي بــدور حاســم فــي اتخــاذ القــرارات القضائية، 
كمــا أنهــم يجســدون فــي نفــس الوقــت جــزءا مــن تحمــل المواطــن للمســئولية المباشــرة 

ــة. ازاء الدول
ــي 3000 شــخص فانهــم  ــغ عددهــم حوال ــن يبل ــو االتهــام( الذي ــة )ممثل أمــا وكالء النياب
علــى العكــس مــن القضــاة موظفــون مقيــدون بتعليمــات رؤســائهم. امــا المحامــون البالــغ 
ــن  ــم أيضــا جــزء م ــم. وه ــم ومهمته ــي عمله ــتقلون ف ــم مس ــام فه ــم 31000 مح عدده
»أجهــزة القضــاء«. ولذلــك فانهــم يخضعــون اللتزامــات خاصــه وقانــون شــرف مهنــي 

خــاص. وقــد عملــت القوانيــن الجديــدة علــى توضيــح التزامــات المحاميــن هــذه.
ويتحتــم علــى القضــاه ووكالء النيابــه والمحاميــن الحصــول علــى )تصريــح كفــاءة العمــل 
فــي مركــز القضــاء«، أي اتمــام دراســة القانــون باحــدى الجامعــات، وأن ترتبــط الدراســة 
ــاز االمتحــان الحكومــي  ــي. واجتي ــب عمل ــا تدري ــي، أو أن يتبعه ــب عمل ــة بتدري القانوني

النهائــي بنجــاح.
االصالح القانوني:

اتصفــت الفتــرة الواقعــة فيمــا بيــن 1970 و1979 بأنهــا فتــرة اصــالح قانونــي شــامل، 
ال يــزال العمــل جريــا فــي بعــض اجراءاتــه التمامــه بصــورة كاملــة فــي الوقــت الحاضــر. 
ويجــب االشــارة هنــا اوال الــى »انجــاز القــرن« فــي قانــون العقوبــات، الــذي تــم بنجــاح 
فــي تطبيــق الصياغــة الجديــدة فــي ينايــر )كانــون الثانــي( 1975، والــذي حقــق ليبراليــة 
ــذ  ــون تنفي ــا قان ــار أيض ــذا االط ــي ه ــل ف ــم. ويدخ ــن الجرائ ــر م ــبة للكثي ــعة بالنس واس
العقوبــات الجديــد الــذي صــدر عــام 1976. ويرتكــز هــذا االصــالح الجديــد علــى فكــرة 
واضحــة هــي أن اعــادة ادمــاج المجــرم فــي المجتمــع والحيــاة االجتماعيــة العاديــة بعــد 
ــن  ــي أن يتمك ــاب. اذ ينبغ ــع أغــراض العق ــى جمي ــة عل ــا االولوي ــة له ــدة العقوب ــاء م انه
ــى  ــودة ال ــم دون الع ــع مواطنيه ــل م ــش والعم ــن العي ــة م ــد قضــاء العقوب المســجنون بع
خــرق القانــون مــن جديــد. وقــد كانــت نســبة العــودة الــى الجريمــة حتــى اآلن أكثــر مــن 
ــم  ــجن« ل ــم الس ــد ايداعه ــوا عن ــجونين »كان ــن المس ــي %60 م ــا ان حوال %70، كم
ــق تحــول نحــو  ــى تحقي ــا ال ــد هن ــون الســجون الجدي ــة. ويهــدف قان ــة مهن ــم أي يتمــوا تعل
االفضــل: فيجــب أن يتلقــى المســجونون بقــدر االمــكان أثنــاء فتــرة العقوبــة تعليمــا مهنيــا، 
ــى  ــري عل ــجن. ويس ــي الس ــم ف ــن عمله ــه ع ــذي يتلقون ــل ال ــم الضئي ــن اجره وأن يحس
المســجونين العامليــن منــذ عــام 1977 التأميــن ضــد البطالــة مثــل غيرهــم مــن العامليــن 

العادييــن.
كمــا تــم عــن طريــق قانــون حمايــة الشــباب الــذي اعيــدت صياغتــه تمامــا عــام 1975 
تعزيــز حمايــة الشــباب العامــل. كمــا زيــد حــق المشــاركة فــي التصويــت واتخــاذ 
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ــد  ــالق الجدي ــزواج والط ــون ال ــي قان ــرا ف ــت اخي ــل. وحقق ــن العم ــي اماك ــرارات ف الق
الصــادر عــام 1977 المســاواة الكاملــة للمــرأة. وقــد الغــى العمــل بأدائــه أحــد الطرفيــن 
عنــد الطــالق بالتســبب فــي فشــل الحيــاة الزوجيــة، وحــل محــل ذلــك حكــم المحكمــة بفشــل 
ــكان  ــدر االم ــدل بق ــاوي الع ــه بالتس ــج الطــالق وعواقب ــت نتائ ــة. ووزع ــاة الزوجي الحي
علــى الطرفيــن. كمــا أصبحــت اجــراءات التبنــي منــذ عــام 1977 أكثــر ســهولة، حتــى 
يجــد أكبــر عــدد ممكــن مــن االطفــال اليتامــى، وأبنــاء االســر المدمــرة عائليــا، الحمايــة 

ــة. ــة الحقيقي ــاة العائلي ــدى عائــالت يجــدون لديهــا الحي ــة واالماكــن ل والرعاي
وقــد تــم فــي عــام 1979 اعــادة تنظيــم العالقــة القانونيــة بيــن اآلبــاء واالبنــاء وذلــك فــي 
ــوذج  ــة كنم ــرض صــورة االســرة المثالي ــو ال يف ــاء. وه ــة اآلب ــون حــق رعاي اطــار قان
ومقيــاس عــام، بــل انــه يقــرر تقديــم الدولــة للمســاعدة الفوريــة لالطفــال الذيــن يتعرضــون 
لالهمــال، أو يعانــون مــن أي أذى، حتــى وان كان اآلبــاء غيــر مذنبيــن فــي هــذا الوضــع.
ــذ عــام 1975 – فــي  ــذه من ــدأ تنفي ــذي ب ــة ال كمــا يهــدف قانــون اصــالح المــواد الغذائي
مجالــي حمايــة الطبيعــة والبيئــة – الــى رعايــة صحــة االنســان والمحافظــة عليهــا. كمــا 

يعمــل لهــذا الغــرض أيضــا قــاون االدويــة الــذي بــدأ تطبيقــه عــام 1978.
واالصــل فــي كل هــذه االصالحــات التــى طبقــت أو يجــري تطبيقهــا منــذ عــام 1970 
هــو توطيــد حقــوق الحريــة للفــرد واالســتمرار فــي تطويــر االمــن االجتماعــي للمواطــن، 

وحثــه وتشــيعه علــى ممارســة حقوقــه فــي الحريــة.
بسم هللا الرحمن الرحيم

النظام األساسي
لـ»صندوق التعاون االجتماعي للحقوقيين

الديباجة:
ــك  ــه عــز وجــل »سنشــد عضــدك بأخي ــي قول ــم ف ــي العظي ــه القرآن ــن التوجي ــا م انطالق
ــى  ــوا عل ــول »وتعاون ــماؤه اذ يق ــت اس ــره تبارك ــاال ألم ــلطانا« وامتث ــا س ــل لكم ونجع
البــر والتقــوى« وتحقيقــا للتكافــل االجتماعــي بيــن أعضــاء الجمعيــة المســتمد مــن قــول 
ــم  ــم وتراحمه ــم وتعاطفه ــي تواده ــن ف ــل المؤمني ــلم »مث ــه وس ــى هللا علي ــول صل الرس
كمثــل الجســد الواحــد اذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر االعضــاء بالحمــى والســهر 
»وايمانــا بــأن المــرء قليــل بنفســه، كثيــر بأخوانــه. لــذا فقــد أصــدر مجلــس ادارة جمعيــة 
الحقوقييــن النظــام التالــي بيانــه فــي اجتماعــه يــوم االربعــاء الموافــق 19/10/1983..

النظام األساسي لصندوق التعاون االجتماعي للحقوقيين

الفصل األول
مادة )1(: تعريفات:

ــياق  ــم يقتضــي الس ــا ل ــا م ــام كل منه ــة أم ــي المبين ــة المعان ــات التالي يقصــد بالمصطلح
ــك: خــالف ذل

أ - الدولة: دولة االمارات العربية المتحدة.
ب - الجمعية: جمعية الحقوقيين بدولة االمارات العربية المتحدة.

ت - الصندوق: صندوق التعاون االجتماعي للحقوقيين.
ث - الهيئة: مجموعة االشخاص المنوط بهم ادارة الصندوق.

ج - اللجنة: اللجنة االجتماعية لجمعية الحقوقيين.
ح - المجلس: مجلس ادارة جمعية الحقوقيين.

خ - االعضاء: جميع المساهمين في الصندوق.
د - النظام: النظام االساسي لصندوق التعاون االجتماعي للحقوقيين.

ذ - البنك: البنك االسالمي الذي تختاره هيئة ادارة الصندوق.
ر - االجتماع العام: وهو الذي يتكون من جميع االعضاء المساهمين في الصندوق.

الفصل الثاني : أهــــــــــداف الصــــــــــندوق
ــق  ــن وتوثي ــن الحقوقي ــق التعــاون والتضامــن بي ــى تحقي ــدوق إل ــادة )2(: يهــدف الصن م
روابــط االخــوة التــي تجمعهــم بتقديــم بعــض المنــح الماديــة الرمزيــة لأعضــاء أو اســرهم 

ضمــن االمكانيــات والمــوارد المتاحــة فــي الحــاالت التاليــة:-
ترك العمل أو انهاؤه. أ - 

االصابة بعجز مؤثر على مستقبل العضو المهني. ب - 
الحاجة الى العالج عند الضرورة. ت - 

الوفـــــــــاة. ث - 
أية حاالت أخرى تقررها الهيئة أو توافق عليها بتوجيه من اللجنة. ج - 

الفصل الثالث : عضــــــــــوية الصنــــــــــدوق
مــادة )3(: يحــق لــكل عضــو ســدد اشــتراكه بالجمعيــة االنضمــام الــى الصنــدوق شــريطة 

أن يســدد االشــتراك الســنوي المقــرر لعضويــة الصنــدوق.
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مــادة )4(: اذا انقطــع العضــو عــن ســداد رســم االشــتراك الســنوي للصنــدوق تتخــذ الهيئــة 
مــا تــراه مالئمــا بشــأنه فــي حالــة اســتحقاقه المنحــة.

مادة )5(: ال يستفيد من خدمات الصندوق سوى األعضاء فيه.
الفصل الرابع

هيئــــــــــة الصنــــــــــدوق
ــم  ــةً منه ــس أربع ــار المجل ــة أعضــاء يخت ــن خمس ــة م ــدوق هيئ ــر الصن ــادة )6(: يدي م
فــي بــدء كل ســنة ماليــة للجمعيــة ويرأســها رئيــس اللجنــة شــريطة أن يكونــوا مســتوفين 

ــدوق. ــة الصن لشــروط عضوي
مادة )7(: يختار أعضاء الهيئة من بينهم أمينا للصندوق ومقررا لها.

مــادة )8(: اجتماعــات الهيئــة دوريــة ويكتمــل نصابهــا بحضــور ثالثــة مــن بينهــم رئيســا 
وفــي حالــة غيــاب الرئيــس تتخــذ قراراتهــا باالكثريــة وتكــون نهائيــة. وتعقــد اجتماعاتهــا 

فــي مقــر الجمعيــة مــا لــم تدعــو الضــرورة الــى غيــر ذلــك.
مــادة )9(: اذا تنحــى عضــو مــن الهيئــة أو شــغر مكانــه ألي ســبب مــن األســباب أو تغيــب 
عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة او اربعــة اجتماعــات متفرقــة فعلــى بقيــة أعضــاء 

الهيئــة اخطــار المجلــس ألختيــار عضــو آخــر مــن بيــن األعضــاء شــريطة موافقتــه.
مــادة )10(: للهيئــة صــرف المنحــة فــور حــدوث المبــرر ومــن غيــر حاجــة الــى طلبهــا 
علــى أن يتــم صرفهــا فــي حــال وفــاة العضــو لأشــخاص الذيــن حددهــم عنــد انضمامــه 

للصنــدوق واال تصــرف لمــن تحــدده اللجنــة مــن ذويــه المســتحقين لهــا.
الفصل الخامس

ماليــــــــــة الصنــــــــــدوق وادارتهــــــــــا
مادة )11(: تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:-

أ - االشتراكات السنوية لالعضاء.
ب - المعونات المخصصة من الجهات الرسمية واألهلية.

ت - الهبــات والتبرعــات والوصايــا مــن األشــخاص الطبيعييــن أو االعتبارييــن التــي 
ــس. ــا المجل ــق عليه يواف

ث - أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس أو ما يخصصه لها من أموال.
مادة )12(: يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجمعية.
مادة )13(: ال يقل االشتراك السنوي للعضو عن مائة وخمسين درهما.

مــادة )14(: تلتــزم الهيئــة باعتمــاد طــرق محاســبية ســليمة فــي ادارتهــا أمــوال الصنــدوق 

وتخضــع لرقابــة المحاســبين القانونييــن للجمعيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة لهــا.
مــادة )15(: يتــم فتــح حســاب خــاص بالصنــدوق فــي البنــك الــذي تختــاره الهيئــة تــودع 
فيــه أمــوال الصنــدوق. وال يتــم الســحب منــه اال بشــيك موقــع عليــه مــن أميــن الصنــدوق 
ــرار  ــاذ الق ــس التخ ــر للمجل ــع األم ــم يرف ــة غيابه ــي حال ــن، وف ــة مجتمعي ــس اللجن ورئي

المالئــم.
ــي  ــي ف ــر وتنته ــن يناي ــن األول م ــداء م ــدوق ابت ــة للصن ــنة المالي ــدأ الس ــادة )16(: تب م

ــام. ــن كل ع ــمبر م ــن ديس ــن م ــادي والثالثي الح
مــادة )17(: يعقــد االجتمــاع العــام ســنويا ويختــص بمناقشــة التقريــر الختامــي لميزانيــة 
الصنــدوق واقــراره ويصــدر قراراتــه باألغلبيــة المطلقــة لأعضــاء الحاضرين. ويشــترط 
لصحــة االجتمــاع حضــور أغلبيــة األعضــاء فــاذا لــم يكتمــل هــذا النصــاب تعلــن الهيئــة 
تأجيــل االجتمــاع الــى موعــد آخــر تحــدده وتخطــر األعضــاء كتابــة بــه ويكــون االجتمــاع 

صحيحــا فــي هــذه المــرة بحضــور أي عــدد منهــم. 
الفصل السادس

حـــــــل الصنـــــــدوق وايلولة أموالـــــــه
مــادة )18(: يحــل الصنــدوق بقــرار تتخــذه األغلبيــة المطلقــة لالعضــاء ي اجتمــاع عــام 
لهــم يدعــون اليــه فــي حالــة عــدم تحقيــق االغــراض التــي انشــأ مــن اجلهــا وذلــك بتوصيــة 

مــن الهيئــة وبدعــوة وموافقــة المجلــس عليهــا.
مادة )19(: تؤول أموال الصندوق في حالة حله للجمعية.

الفصل السابع
أحكــــــــــام ختاميــــــــــة

مــادة )20(: يتــم تعديــل هــذا النظــام متــى اقتضــت الضــرورة بقــرار مــن المجلــس بنــاًء 
علــى توصيــة مــن االجتمــاع العــام ويعــرض مــن الهيئــة.

ــخ  ــن تاري ــداء م ــس ابت ــن المجل ــد اصــداره م ــام بع ــذا النظ ــل به ــدأ العم ــادة )21(: يب م
ــة. ــار الهيئ اختي

وهللا ولي التوفيق،
.مجلس اإلدارة
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تصويب األخطاءالصفحة

26

الفراغ جاء سهوا ويتتابع المقال في الصفحة التالية )27(.
ــى  ــة إل ــة الصفح ــن نهاي ــال م ــرات ويرجــى االنتق ــي تسلســل الفق ــص ف ــد نق يوج
ــل  ــوان »أص ــة بعن ــة المجل ــي نهاي ــة )30( ف ــة للصفح ــة تكمل ــة المضاف الصفح

ــاء«. ــي رأي الفقه ــل ف ــال والعم ــن الم ــة بي المزاوج

30

أصل المزاوجة بين المال والعمل في رأي الفقهاء
يقــول الباجــي عنــد الــكالم عــن المضاربــة ووجــه صحــة )القــراض( )أي 
ــتئجاره  ــوز اس ــل ال يج ــو بالعم ــال يزك ــى ان كل م ــة المعن ــن جه ــة( م المضارب
ــارج  ــاء الخ ــض النم ــه ببع ــة علي ــوز المعامل ــا تج ــه وانم ــودة من ــة المقص للمنفع
منــه وذلــك ان الدنانيــر والدراهــم ال تزكــوا إال بالعمــل وليــس كل أحــد يســتطيع 
ــوال  ــا فل ــن ينّميه ــا فم ــه اجارته ــوز ل ــه وال يج ــة مال ــى تنمي ــدر عل ــارة ويق التج
ــراض  ــه الق ــى وج ــا عل ــة به ــت المعامل ــك أبيح ــا فلذل ــت منفعته ــة لبطل المضارب
)يعنــي المضاربــة( النــه ال يتوصــل مــن مثــل هــذا النــوع مــن المــال الــى االنتفــاع 
ــن  ــول اب ــه جـــ5 ص151( ويق ــى ل ــى هــذا الوجــه )المنتق ــة إال عل ــي التنمي ــه ف ب
ــة  ــل ومنفع ــدن العام ــة ب ــوع منفع ــا حصــل بمجم ــتفاد إنم ــال المس ــة« والم »تيمي
رأس المــال ولهــذا يــرد الــى رأس المــال مثــل رأس مالــه ويقتســمان الربــح كمــا أن 
العامــل يبقــى بنفســه التــي هــي نظيــر الدراهــم وليســت اضافــة الربــح الــى عمــل 

ــه الــى منفعــة هــذا. بــدن هــذا بــدال مــن اضافت
األصل المحكم المستخلص من هذين النصين:

واضــح مــن هذيــن النصيــن وامثالهمــا التــي ال يتســع المقــام لســردها ان االســالم 
يقيــم مزاوجــة طريــة رائعــة بيــن المــال والعمــل فــي الصــورة الثانيــة مــن مزاوجــة 
ــل ورأس  ــدن العام ــن ب ــوع المنفعتي ــح بمجم ــل الرب ــث يحص ــل حي ــال والعم الم
المــال وال يجــوز تفضيــل أي مــن المنفعتيــن بــل يقســم الربــح ثمــرة هــذه المزاوجــة 
ــى  ــه ويبق ــل رأس مال ــال مث ــى راس الم ــود ال ــا ويع ــان عليهم ــي يتفق ــبة الت بالنس
العامــل بنفســه ومــن خــالل هــذه المزاوجــة زكاة المــال ألن األصــل المحكــم فــي 
االســالم الــذي ال يمكــن زحزحتــه هــو أن المــال ال يزكــو اال بالعمــل وال يجــوز 

تأجيــره وانمــا يجــوز المعاملــة عليــه ببعــض النمــاء الخــارج منــه.
وهــذا هــو وجــه التعــارض فــي االســاس بيــن النظــام المالــي فــي االســالم وبيــن 

النظــام الرأســمالي.
رقم الصفحة »30 مكرر«

ــة« 31 ــي العصــور الحديث ــا ف ــى حــل الرب ــوان »اصــول الدعــوة ال ــرة ذات العن الفق
ــة )32( بصورتهــا الســليمة. ــي الصفحــة التالي تحــذف مــن الصفحــة لورودهــا ف

ورد هذا العنوان معكوسا والصيح هو:119
تطبيق الحدود على المقيمين في دار االسالم

127
هذا الموضوع:

ــة  ــار محكم ــال مستش ــو الع ــه أب ــن ط ــوم أمي ــة« للمرح ــم قضائي ــاب »قي ــن كت م
النقــض المصريــةز

النظــام القانونــي فــي المانيــا االتحاديــة: هــذا الموضــوع مــن كتــاب حقائــق عــن 167
المانيــا

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


