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 فقهًا وقانونًا  شروط اجلناية على النفس املوجبة للقصاص

 )دراسة مقارنة(

 ودانــــــــالس - ث ــباح-رىـــــــــــشـر البــــمــد عــــمــدى حمــــن  . أ  / 1                                                           
 السودان-اجلزيرة جامعة  -كلية القانون  - أ.د حممد احلسن صاحل/ 2                                                                

 املستخلص

 من كبرية كونها الدراسة أهمية وتأتي اجلنايات، أعظم من النفس على اجلناية تعد     

 مشكلة وتكمن. النفس حفظ وهو الشريعة مقاصد من مقصد بأهم ومرتبطة الكبائر

 املوجبة النفس على اجلناية بشروط م1991السودانى اجلنائي القانون التزام مدى يف الدراسة

 النفس على اجلناية أنواع بيان إىل الدراسة هدفت .اإلسالمي الفقه يف وعقوبتها للقصاص

 مع وقانونًا فقهًا عقوبتها بيان و وشروطها العمد، القتل وهي للقصاص املوجبة اجلناية ومفهوم

 كما. املقارن اإلستقرائي التحليلي الوصفي املنهج هو الدراسة منهج. احملاكم تطبيقات

 الفقه وخطأ،واتفق عمد وشبه عمد أنواع ثالثة القتل أن أهمها نتائج إىل الدراسة توصلت

 حمرم وهو العمد القتل هي للقصاص املوجبة النفس على اجلناية أن على القانون مع اإلسالمي

 العمد،واآللة القتل جلرمية املعنوى هوالركن القصد واإلمجاع،وأن والسنة بالقرآن شرعًا

 هي العمد القتل عقوبة املادى،وأن الركن هى والنتيجة الفعل بني السببية وعالقة املستخدمة

 حالة يف والدية القصاص بني الدم أولياء وختيري فعله، مبثل اجلاني معاقبة وهو القصاص

 وتكثيف كالقصاص الشرعية بالعقوبات احلكم فى التهاون بعدم الدراسة توصى .سقوطه

 توافق وضرورة اجملتمع، على وضررها العمد القتل جرمية خبطورة للتوعية الدين علماء دور

 اإلسالمية الشريعة بني املقارنة بالدراسات واإلهتمام الشرعية العقوبات مع اجلنائي القانون

 .اإلسالم مساحة لبيان الوضعية والقوانني

Abstract 
Felony against the soul is one of the greatest crimes, and its significance 
comes from the fact that it is one of the major sins and that it is linked to the 

most important objective of the Shariah; which is soul-preservation.The 

problem statement of the study lies in understanding the extent of the 
adherence of the Sudanese criminal law of 1991 with the regulations of the 
felony against the soul and its punishment in the Islamic jurisprudence.The 
study aimed to clarify the types of the felony against the soul and the concept 
of the felony that requires retaliation, which is the intentional murder.As well 
as the regulations and sentence of this felony, according to jurisprudence and 
law, with the applications of the courts.  The study followed the descriptive, 
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analytical, inductive, and comparative method. One of the most significant of 
the results is that murder is of three types: premeditated, semi-intentional, 
and unintentional murder. The Islamic jurisprudence agrees with the law that 
the felony against the soul that requires Qisas is premeditated murder, which 
is prohibited by the Islamic law in the Qur’an, Sunnah and consensus. The 
material pillar is the moral element of the crime of premeditated murder, the 
mechanism utilized and the causal relationship between the action and the 
result. The sentence for premeditated murder is Qisas, which is the 
punishment of the offender with the same act, and the blood relatives make 
the choice between Qisas and blood money. The study recommends not to be 
lenient in the judgment of legal penalties such as retaliation, and to intensify 
the role of religious scholars in order to raise awareness of the severity of the 
crime of premeditated murder and its harm on society, as well as the necessity 
of compatibility of the criminal law with legal penalties. The study also 
recommends to pay attention to comparative studies between Islamic law and 
man-made laws in order to demonstrate the tolerance in Islam. 

 مقدمة:

اهتمت الشريعُة اإلسالمية باحملافظة على الدماء فنهت عن قتل النفس بغري حق بقوله       

النَّْفَس  تعاىل: ) تَْقتُلُوا  ِباْلَحق ِ َوََل  إَِلَّ   ُ َم َّللاَّ ، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: (1)(الَّتِي َحرَّ

، وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل عقوبة (2)"َأوَُّل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي الدَِّماِء"

النفس  اجلناية علىمن أشد العقوبات، وهذا البحث تناولت فيهعمدًا اإلعتداء على النفس 

في الفقه اإلسالمي واملذاهب وأنواعهاوشروط وعقوبة اجلناية على النفس املوجبة للقصاص

 نة.دراسة مقار م1991األربعة بصورة خاصة والقانون اجلنائي السوداني

 أسباب إختيار موضوع البحث:

 مسألة حيوية تتعلق حبياة الناس. متس اجلناية على النفس -1

 .القصاصجناية قتل النفس عمدًا وعقوبتها املتمثلة يف تسليط الضوء على   -2

 .حول املوضوع إثراء البحث العلمي بدراسة قانونية فقهية مع تطبيقات احملاكم -3

 مية البحث:أه

 النفس مرتبطة بأهم مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس.  اجلناية علىألن -1

 

 .33سورة اإلسراء، اآلية   (1)

أخرجه مسلم، صحيح مسلم، باب باب اجملازاة بالدماء يف اآلخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة،   (2)

 .3/1304(، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت،1678كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، حديث رقم  )
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 الهتمام القرآن الكريم مبسألة القتل بغري حق وتشريعه  للقصاص يف النفس كأكرب -2

 .عقوبة ألكرب جناية

 مشكلة البحث:

 املوجبة النفس على اجلناية بشروط م1991 السودانى اجلنائي القانون التزام مدى يف تكمن

 اإلسالمي. الفقه يف عقوبتها و للقصاص

 أهداف البحث:

 بيان خطورة جرمية القتل العمد فال تزهق نفس إال حبق. -1

 .للجناية على النفس عمدًابيان أن القصاص هو عقوبة الشرع والقانون  -2

 ا.إلقاء الضوء وتوضيح كثري من املسائل بصورة يسهل لطالب العلم الرجوع إليه -3

 :منهجية البحث

 املنهج الوصفي التحليلي اإلستقرائي املقارن.      

 : هيكل البحث

 ويشتمل علي مطلبني: املبحث األول: اجلناية على النفس وأنواعها فى الفقه االسالمي والقانون

 املطلب األول:اجلناية على النفس وأنواعها فى الفقه االسالمي

 الثاني:اجلناية على النفس وأنواعها فى القانوناملطلب 

 فى الفقه والقانونللقصاص املوجبة على النفس اجلناية املبحث الثاني: تعريف

 لغة واصطالحًا املوجبة للقصاص النفس علىاملطلب األول: تعريف اجلناية 

 املوجبة للقصاص فى القانون النفس علىاملطلب الثاني: تعريف اجلناية 

 يف الفقه اإلسالمي والقانون للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةاملبحث الثالث: شروط 

  يف الفقه اإلسالمي للقصاص املوجبة النفس اجلنايةعلىاملطلب األول: شروط 

 يف القانون للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةاملطلب الثاني: شروط 

 والقانون  يف الفقه اإلسالمي للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةعقوبة املبحث الرابع:

  يف الفقه اإلسالمي للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةاملطلب األول: عقوبة 
 يف القانون للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةاملطلب الثاني: عقوبة 

 .والتوصيات البحث نتائج على وتشتمل اخلامتة
 املراجع واملصادر.
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 املبحث األول

 اجلناية على النفس وأنواعها فى الفقه االسالمي والقانون

 :اجلناية على النفس وأنواعها فى الفقه االسالمي املطلب األول:
اجلناية على النفس هي القتل وهو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة 

األدلة الشرعيةفيالقرآن الكريم والسنة بثبت حترميه وقد حق الروح البدن والقتل بغري 

 .(1)هواإلمجاع وال خالف بني األمة يف حترمي

 األدلة من القرآن الكريم: -1

َعلَْيِه  قال اهلل تعاىل: )-أ  ُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ ًدا فََجَزاُؤهُ  َيْقتُْل ُمْؤِمًنا ُمتَعَم ِ َولَعََنهُ  َوَمْن 

 . (2) (َوأََعدَّ لَهُ َعذَاًبا َعِظيًما

ُ إَِلَّ ِباْلَحق ِ قال اهلل تعاىل:) -ب َم َّللاَّ  . (3) (َوََل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

َيْقتُلُوَن  قال اهلل تعاىل: ) -ج َوََل  آَخَر  إِلًَها   ِ َمَع َّللاَّ َيْدُعوَن  ََل  إَِلَّ  َوالَِّذيَن   ُ َم َّللاَّ َحرَّ الَّتِي  النَّْفَس 

 .(4) (ِباْلَحق ِ 

 :األدلة من السنة النبوية -2

عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:)أكرب الكبائر: اإلشراك باهلل،  -أ

 .(5) وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور أو قال: وشهادة الزور(

عنهما، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:) لن يزال املؤمن  عن ابن عمر رضي اهلل -ب

 . (6) يف فسحة من دينه، ما مل يصب دما حرامًا(

 :أنواع اجلناية على النفس يف الفقه االسالمي

 واختلف فقهاء املذاهب األربعة يف تقسيماتهم ألنواع القتل على النحو التاىل: 

 وهلم أقوال ثالثة يف أنواع القتل، وهى:  احلنفية: -1

 أنها مخسة أنواع وهي: األول:

 

 .8/260املغين، بن قدامة، مكتبة القاهرة،  (1)

 (.39سورة النساء اآلية ) (2) 

 (.33سورة اإلسراء اآلية )  (3)

 (.68سورة الفرقان اآلية )  (4)

(، كتاب الديات، رقم احلديث  32)املائدة: َوَمْن أَْحيَاَها(أخرجه البخارى، صحيح البخاري، باب قول اهلل تعاىل: )  (5)

 . 9/3ه،1422،(،دار طوق النجاة، طبعة أوىل6871)

(، كتاب 93أخرجه البخارى، صحيح البخاري، باب قول اهلل تعاىل:)َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم()النساء:  (6)

 .9/2(،6862الديات، رقم احلديث )
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العمد هوما تعمد فيه القاتل ضرب غريه بسالحكالسيف والرصاص أوما أجري جمرى  -أ 

، إال بدليل، وهو ُيعرفالعمد معناه القصد وهو أمر خفي ال السالح كاحملدد من اخلشب ألن 

 استعمال اآللة القاتلة.

شبه العمد وهو أن يقصد القتل ويتعمد الضرب مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى  -ب

 السالح، كاستعمال العصا، وحنوه مما ال يكون الغالب فيه اهلالك.

رب وقد يكون يف نفس الفعل حنو أن يقصد اخلطأ، وهو الذي ال يقصد به القتل أو الض -ج

صيدًا فيصيب آدميا، وقد يكون يف ظن الفاعل حنو أن يقتل إنسان على ظن أنه حربي فإذا 

 هو مسلم.

ما أجري جمرى اخلطأ، هو املشتمل على عذر شرعي مقبول، مثل النائم ينقلب على رجل  -د

 فيقتله.

 حيفر بئرًا ويقع فيها إنسان فيموت. القتل بالسبب، أي بواسطة غري مباشرة، كمن -ـه

 : انها أربعة أنواع، وهي: العمد، شبه العمد، واخلطأ، وما أجرى جمرى اخلطأ.الثاني

 .(1): انها ثالثة أنواع وهى: العمد وشبه العمد واخلطأالثالث

 ويروا أن القتل على نوعني فقط وهما:املالكية:  -2

العمد: وهو أن يقصد القتل مباشرة مبحدد أو مثقل، أو تسببًا بإحراق أو تغريق أو خنق، أو  -أ

 ُسّم، كمنع طعام أو شراب قاصدًا به موتهوفعل ذلك لعداوة. 

 اخلطأ: وهو أال يقصد الضرب وال القتل، كما لو سقط إنسان على غريه فقتله. -ب

أنكر اإلمام مالك يف املشهورعنه شبه العمد، وحيتج بأن القرآن مل ينص إال على العمد و

املالكية بشبه فقهاء واخلطأ فقط، وال يراه إال يف الوالد يف ولده إذا قتله، وإن قال بعض 

 .(2)العمد

 ويرى فقهاء الشافعية واحلنابلة أن القتل على ثالثة أنواع:   الشافعية واحلنابلة: -3

القتل العمد: هو قصد الفعل العدوان والشخص مبا يقتل غالبًا، مباشرة، أو تسببًا،  -أ  

 .كحديد وسالح، أو غري مقتل كأن قطع إصبع إنسان، فسرت اجلراحة إىل النفس ومات
شبه العمد: هو قصد الفعل العدوان والشخص مبا ال يقتل غالبًا، كضرب حبجر خفيف  -ب

بني الضربات، وأال يكون الضرب يف مقتل أو كان املضروب صغريًا  أو لكمة باليد،ومل يوال

 

 الثانية العلمية،الطبعة أمحدالكاساني،دارالكتب بن مسعود بن أبوبكر الشرائع،عالءالدين ترتيب يف الصنائع بدائع  (1)

 .7/233، هـ1406

 .4/558ه،1415املدونة، رواية سحنون دار الكتب العلمية، طبعة أوىل،  (2)
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، فإن كان كذلك فهو عمد، ألنه يقتل وتعلى امل ساعدأو ضعيفًا، وأال يكون حر أو برد 

 غالبًا.

اخلطأ:هو القتل احلادث بغري قصد االعتداء ال للفعل، وال للشخص، كأن وقع شخص  -ج

 فأصابت الرمية إنسانًا فمات.  على آخر فمات، أو رمى شجرة أودابة،

مما سبق نرى أن هناك اتفاقًا على أن من أنواع القتل: القتل العمد، والقتل اخلطأ، واختلف 

الفقهاء يف شبه العمد واثبته اجلمهور ونفاه مالك، أما ما أجري جمرى اخلطأ أحلقه اجلمهور 

باخلطأ، والقتل بالتسبب من الفقهاء من اعتربه عمدًا ومنهم من جعله خطأ، واتفق مذهبى 

عية واحلنابلة مع احلنفية على أن القتل شبه العمد نوع من أنواع القتل، والراجح عندي أن الشاف

 هي العمد وشبه العمد واخلطأ.أنواع القتل ثالثة 
 :املطلب الثاني: اجلناية على النفس وأنواعها فى القانون

قعة م فقد تضمن الباب الرابع عشر اجلرائم الوا1991أما القانون اجلنائي السوداني

( القتل وأنواعه ونصت على:"القتل هو تسبيب موت إنسان 129على النفس واجلسم يف املادة )

 حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ".

(: "يعد القتل قتاًل عمدًا  إذا 130/1كما عرف كل نوع من أنواع القتل كاآلتي: املادة)  

 عله".قصده  اجلاني  أو إذا  قصد الفعل وكان املوت نتيجة راجحة لف

(:"يعد القتل قتاًل شبه عمد إذا تسبب فيه اجلـاني بفعل جنائي على جسم 131/1املادة) -

 اإلنسان ومل يقصد اجلاني القتل، ومل يكن املوت نتيجة راجحة لفعله".

(: "يعد القتل قتاًل خطأ إذا مل يكن عمدًا أو شبه عمد وتسبب فيه اجلاني عن 132/1املادة ) -

وبذلك يكون القانون اجلنائي السوداني  (1) از أو فعل غري مشروع.إهمال أو قلة احرت

م قد اتفق مع املذاهب الثالثة دون املالكية يف تقسيم أنواع القتل وعناصر كل منها 1991لسنة

حني عرفها وحصرها فى األنواع الثالثة التى قال بها احلنفية والشافعية واحلنابلة وأختلف مع 

 أنواع القتل.  املذهب املالكى لكونه مل يعترب شبه العمد نوع من

م، أن 1991بعد ذكر أقوال املذاهب الفقهية األربعة والقانون اجلنائي السوداني لسنة 

أنواع القتل ثالثة وهي: العمد وهو النوع املوجب للقصاص، وشبه العمد، واخلطأ، وأسباب 

 الرتجيح تتمثل فى: 

 

( 1) رقم ،ملحق20/2/1991 املؤرخة( 1548) رقم جلمهوريةالسودان الرمسية اجلريدة م1991السودانى اجلنائى القانون   (1)

 .132/1، 1،131/1/ 129،130املواد   (.8) رقم قانون عمومية تشريعات
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ًدا فََجَزاُؤهُ   َوَمنْ ثبوت القتل العمد بنص القرآن الكريم: قال اهلل تعاىل: ) -1 َيْقتُْل ُمْؤِمًنا ُمتَعَم ِ

ُ َعلَْيِه َولَعََنهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَاًبا َعِظيًما  .(1) (َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ

َيْقتَُل ُمْؤِمًنا  ثبوت القتل اخلطأ بنص القرآن الكريم: قال اهلل تعاىل: ) -2 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن 

ً إَِلَّ   . (2) ( َخَطأ

ديث النيب صلى اهلل عليه وسلم:) أال إن دية اخلطأ حل ثبوت القتل شبه العمد بالسنة النبوية -3

، (3) شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل: منها أربعون يف بطونها أوالدها(

العمد، وال يقتل :)عقلشبه العمد مغلظ مثل عقل وسلم عليه اهلل صلى النيب وحلديث

 .(4)صاحبه(

 احلنفية مل تكن إال تفصيل لصور القتل اخلطأ. قال بهاأن األنواع التى  -4

 املبحث الثاني

 تعريف اجلناية على النفس املوجبة للقصاص ويف القانون

 لغة واصطالحًا  للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةاملطلب األول: تعريف 

 لغة واصطالحًا:         (القتل العمدللقصاص) املوجبة النفس اجلنايةعلىأواًل: 

القتل فى اللغة بابه نصر وهو اإلماتة، و)قتل( القاف والتاء والالم أصل صحيح يدل     

على إذالل وإماتة، ، وقتلته قتاًل أى أزهقت روحه، وقتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم، 

اجلنايات، وعمدت  كلالروح، أما العمد ضد اخلطأ يف القتل وفالقتل فعل حيصل به زهوق 

للشيء عمدًا من باب ضرب، وتعمده أى قصده، وفعلته عمدًا أي جبد ويقني، والعمد املصدر 

 .(5)منه، فالعمد هو إرادة الفعل على وجه اجلد واليقني

معنى )القتل العمد( وبعد بيان معنى كال من اللفظني، القتل، والعمد، يف اللغة، فإن      

 لغة هو: قصد إماتة إنسان بإزهاق روحه على وجه اجلد واليقني.

 إصطالحًا: (القتل العمد) للقصاص املوجبة النفس اجلنايةعلى

 عرف فقهاء املذاهب االربعة القتل العمد على النحو اآلتي:

 

 (.93سورة النساء اآلية )  (1)

 (.92سورة النساء جزء من اآلية )  (2)

(، باب عمد القتل باحلجر وغريه مما األغلب أنه ال 15996خرجه البيهقي، السنن الكربى للبيهقي، رقم احلديث )أ  (3)

 .8/79ه،1424يعاش من مثله، كتاب اجلراح)اجلنايات(، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة ثالثة،

 .4/190(، مرجع سابق،4565أخرجه أبوداؤود، باب يف ديات األعضاء كتاب الديات، رقم احلديث)  (4)

 .9/62م،2001لطبعة األوىل،دار إحياء الرتاث العربي،بريوت،ا، تهذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي  (5)
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احلياة، وزوال احلياة يرى احلنفية أن القتل فعل يضاف إىل العباد حبيث تزول به احلنفية: و -1

بدون فعل العباد يسمى موتًا، أما القتل العمد فهو أن يقصد القتل حبديد له حد أو طعن 

كالسيف، والسكني وما أشبه ذلك، لذا عرفوه أيضًا بأنه تعمد القاتل ضرب املقتول بسالح 

تعمال اآللة أوما أجري جمرى السالح ألن العمد هو القصد، وال يوقف عليه إال بدليله وهو اس

 .(1)القاتلة، أى تعمد القتل مبا يقتل غالبًا

أحدهما قصد إتالف النفس، واآلخر أن يكون  :ويروا أن العمد جيمعه وصفان املالكية: -2

 بآلة تقتل غالبًا من حمدد أو مثقل أو اخلنق أو يغرقه، أو حيرقه، أو مينعه من الطعام والشراب

 .(2)اشرتطوا العدوان ،و

أن يعمد و أن القتل العمد هو كل فعل عمد حمض مزهقللروح عدوان، وا وير فعية:الشا -3

السالح املتخذ للقتل وهو احلديد احملدد كالسيف وما ك إىل ضربه أى اآلدمى مبا يقتل غالبًا

 .(3)أشبهه ويقصد قتله بذلك

و فعل فعاًل أأن العمد ما ضربه حبديدة، أو حجر كبري الغالب أن يقتل،  واوير :احلنابلة -4

الغالب أنه يتلف، بأن يقصد اجلاني القتل عدوانًا فيقتله مبا يغلب على الظن موته به حمددًا 

 .(4)كان أو غري حمدد

التشابه بني التعريفات الذى نرى مما سبق من تعريفات الفقهاء األربعة للقتل العمدو 

اجلناية وهى القصد واآللة املستعملة والعدوان، وبعض االختالف الذي  هذهتمد على أركان اع

يرجع إىل اشرتاط القصد، حيث اعترب احلنفية اآللة التى استخدمت فى القتل فى املقام األول 

فى وا وكذلك املباشرة دون السبب، أما مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة فقد اعترب

مسألة العدوان وقصد القتل وتعمده مبا يغلب على الظن اهلالك به سوا كان ذلك م تعريفه

بسالح حمدد أوغري حمدد سواء كان القتل مبباشرة الفعل أو بالسبب، وأن الوسيلة، ونوع 

 .اآللة املستخدمة يف القتل، إمنا هي دليل على تأكيد القصد للجاني

حلنابلة بأن القتل العمد هو أن يقصد اجلاني هو تعريف ا عندي  والتعريف الراجح 

القتل عدوانًا فيقتله مبا يغلب على الظن موته به حمددًا كان أو غري حمدد وهو تعريف شامل 

 

البناية شرح اهلداية، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى، دار   (1)

 .13/63هـ،1420الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،

 .4/560املدونة، رواية سحنون مرجع سابق،  (2)

 .6/6،هـ.1410، داراملعرفة بريوت، بدون،االمام الشافعياألم،  (3)

 6/5هـ،1415مطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى،مصطفى بن سعد بن عبده، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، (4)

 .8/260،هـ1388 إلبنقدامةاملقدسي،مكتبةالقاهرة،واملغنى 



 

 
9 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

ألنه يأخذ فى اإلعتبار كل أركان اجلناية من عدوان وقصد وآلة سواء كان القتل مبباشرة 

 .أو بتسبيب

 النفس املوجبة للقصاص يف القانونتعريف اجلناية على  املطلب الثانى:

م جرمية القتل ابتداءًا شارحًا هلا وألنواعها 1991عرف القانون اجلنائي السوداني لسنة    

( والتى نصت على اآلتي:) القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد او شبه 129فى املادة )

 .  (1) عمد أو خطأ(

( 130/1القتل العمد فى املادة)اجلنايةعلىالنفساملوجبةللقصاصوهي كما عرف املشرع     

 (:130/1والتى نصت على اآلتي:املادة )

)يعد القتل قتاًل عمدًا إذا قصده اجلاني أو إذا قصد الفعل وكان املوت نتيجة راجحة  

من خالل  ، أى ان القتل تسبيب إزهاق روح إنسان اما باالعتداء أو بفعل مسبب للموت(2) لفعله(

 القصد اجلنائي املصاحب للفعل.

أن القانون قد جعل فى تعريفه للقتل العمد أركان اجلناية فاعترب  ونرى مما سبق  

القصد فى املقام األول سواء قصد القتل أو قصد الفعل الذى أدى اىل املوت،أما اآللة املستعملة 

ن استخدامه هلذه اآللة نتيجته مفهومها مشل كل ما ميكن أن يقصد به اجلانى املوت أو يكو

الراجحة هي املوت، سواء كان سببًا أو مباشرة، وقد فسر القانون النتيجة الراجحة يف 

بأنه يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة اليت  (3) (3املادة)

 استخدمت فيه مما يؤدي إىل حدوث تلك النتيجة يف غالب األحوال.

القتل العمد يف القانون هو تعمد اجلاني النتائج وتوفر نية القتل، خالفًا للقتل شبه و  

العمد الذى تعمد فيه اجلاني العدوان ولكن جترد من نية القتل أو القتل اخلطأ الذى يتعمد 

فيه اجلاني الفعل دون قصد النتائج ودون عدوان ودون نية، وذلك وفقًا ملاجاءت به تعاريف 

ولذلك هذا التعريف متفقًا مع تعريف (4)قتل العمد وشبه العمد واخلطأ فى داخل موادهاملشرع لل

اجلمهور كون املقتول آدميًا حيًا سواء نصت عليه داخل تعريفها للقتل العمد كاحلنفية 

واملالكية والشافعية أو كان ضمنيًا كون القتل من أنواع اجلناية على اآلدمى، وكذلك 

 عمدًا متى ما قصده اجلانى وكان املوت نتيجة راجحة لفعله وأغلب كون القتل يصنف قتاًل

 

 (.129املادة ) م1991القانوناجلنائىالسودانى  (1)

 (.130/1سابق، املادة )الرجع امل  (2)

 . 3م املادة 1991انون اجلنائي السوداني الق  (3)

 .132/1، 131/1، 130/1سابق، املادة الرجع امل  (4)
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أما مسألة العدوان مل ينص عليها وكأن الشارع قد اعتربها أمرًا مسلمًا به ،الظن اهلالك بها

كون جناية القتل هى عدوان فى املقام األول متى ما كانت بغري حق وهذا كمذهب احلنفية 

ة واحلنابلة التى نصت على العدوان صراحة فى تعاريفها للقتل وعلى خالف املالكية والشافعي

 العمد.

 املبحث الثالث

 فى الفقه اإلسالمي والقانون للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةشروط 

 :فى الفقه اإلسالمي  للقصاص املوجبة النفس اجلنايةعلىشروط  املطلب األول:

هى واجلناية املوجبة للقصاص فى النفس هي القتل العمد وهلا شروط تتعلق باجلناية  

العدوان والقصد واستعمال اآللة وهى تعترب أركان هلا وكل واحد منها يشكل جزءًا من 

 اجلناية  ونناقشها على النحو اآلتي:

عليه بعينه ذلك، يرى احلنفية اشرتاط القصد واشرتطوا قصد الفعل وقصد اجملنى احلنفية: -1

فقالوا جيب أن يكون اجلانى متعمدًا القتل قاصدًا وذلك لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:) 

 .(2)، فأشرتطوا أن يكون القتل عمدًا حمضًا، الشبهة فيه(1) العمد قود إال أن يعفو ولي املقتول(

واشرتط احلنفية السالح أوما جرى جمرى السالح لتحقق العمد نظرًا إىل اآللة      

املستعملة، فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغرية، ألن القصد هو فعل القلب ال 

ُيوقف عليه إذ هو أمر باطن فُأقيم استعمال اآللة القاتلة غالبًا مقامه، واآللة القاتلة غالبًا هي 

ألنها معدة للقتل، أما العدوان فهو شرط مل يصرح به احلنفية وإن كان موجودًا  احملددة،

 . (3)حبكم أن القتل عدوان
ويرى فقهاء املالكية ان اجلناية اليت هي فعل اجلاني املوجب للقصاص، وهو  املالكية: -2

 نوعان:

اى إتالف مبباشرة، ومل يشرتطوا القصد للشخص بعينه أي قصد قتل  :القتل باملباشرة :األول

ن قصد القتل ليس شرطًا يف اجلناية إلجياب اشخص معتقدًا أنه زيد فتبني أنه عمرو، فقالوا 

يشرتطون قصد إيقاع الفعل الضار مبا يؤدى إىل القتل، سواء كانت اآللة  القصاص، إمنا

 

أخرجه إبن ماجة، فى سنن إبن ماجة ، كتاب الديات، باب من حال بني ولي املقتول وبني القود أو الدية، رقم احلديث   (1)

 .2/880( دار إحياء الكتب العربية،2635)

 .7/234بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساني، مرجع سابق ،  (2)

 .7/233،جعالسابقرامل  (3)
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املستعملة فى القتل مما تقتل بطبيعتها كاحملدد أم كان يقتل بثقله كالصخرة أم كان ال 

 يقتل غالبًا كالسوط، وقالوا بوجوب القصد فى مسألتني:

، فال بد مع الضرب قتلهقصد يف األب فال يقتل بولده ولو قصد الضرب أو الفعل ما مل ي  -أ

 القصد. وجود 

من منع شخصًا طعام أو شراب حتى ماتوهذه املسألة بها رأيان األول إنه يلزمه الدية يف  -ب

 لعدم وجود القصد، والثانى أنه ُيقتص منه ولو قصد التعذيب وليس القتل. 

املوجبة للقصاص يف  أى إتالف بسبب، فريوا فيه أناجلناية بالتسبب :القتل بالتسبب :الثانى

صورة واحدة، وهى أن يقصد الفاعل بفعله الضرر وأن يكون من قصد ضرره معينًا وأن يهلك 

ذلك املعني وفى ذلك ايضًا مل يشرتط القصد وإمنا قصد تسبيب الضرر،أما العدوان فقد 

 . (1)اةاشرتطه املالكية صراحة فى تعريفهم للقتل العمد بأن يكون القتل علي وجه الشر والعدو

ويرى فقهاء الشافعية أنه يشرتط أن يقصد اجلانى قتل اجملنى عليه عمدًا  الشافعية: -3

وعدوانًا لذا قالوا: "ال قصاص إال يف العمد، وهو قصد الفعل والشخص مبا يقتل غالبًا 

كجارح أو مثقل، فريوا أنه إذا صدر من الرجل فعل قتل غريه، ُينظر إن مل يقصد أصل الفعل 

مات به، أو مل يقصد الشخص وإن قصد الفعل، بأن رمى بأن زلق، فسقط على غريه، ف

صيدًا، فأصاب رجاًل، فهذا خطأ حمض ال يتعلق به قصاص، وإن قصد الفعل وقصد 

الشخص معًا، فهذا يكون عمدًا حمضًاولتمييز جناية القتل العمد التى توجب القصاص 

 ذكروا أربعة وجوه بالنظر اىل القصد واستخدام اآللة القاتلة: 

أن وجد القصدان وتأكد حصول املوت بفعله دون شك، فهو عمد حمض، سواء قصد  -أ

 القتل، أم ال، وسواء كان الفعل مهلكًا غالبًا، أم نادرًا. 

ن إن ضربه جبارح فهو عمد وإن ضربه مبثقل، ُاعترب مع ذلك يف كونه عمدًا أن يكو -ب

 .مهلكًا غالبًا

ومثقاًل فعمد، وإن كان يقتل كثريًا فهو عمد إن إن ضربه مبا يقتل غالبًا جارحًا كان أ -ج

 كان جارحًا، وإن كان يقتل نادرًا فال قصاص.

 . (2)إن ضربه مبا يقتل غالبًا، فهو عمد حمض، والقصاص خمتص بالعمد احملض -د

 

 .4/242،املالكي،دارالفكر،بدون الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممدحاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  (1)

، دار 5/212مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي،  (2)

 .هـ1415الكتب العلمية الطبعة األوىل،
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ويشرتط احلنابلة العدوان والقصد فإن مل يقصد القتل فال قصاص، فقالوا أن  احلنابلة: -4

يغلب على الظن موته، أي املقتول به من سالح أو غريه أغلب الظن أنه يقتل،  يقتل قصدًا مبا

ألن حصول القتل مبا ال يغلب على الظن موته به يكون لسبب أوجب املوت غريه، وإال ملا ختلف 

املوت عنه يف غري تلك احلال على األكثر، فال قصاص إن مل يقصد، واستندوا على حديث 

لم: )إن اهلل قد جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان، وما إستكرهوا النيب صلى اهلل عليه وس

، كما اشرتطوا أيضًا أن تكون اآللة املستخدمة تقتل غالبًا، لذلك يروا أن العمد (1) عليه(

 نوعان:

كأن يضربه مبحدد كالسيف فإن جرح به جرحًا كبريًا، فمات، النوع األول من العمد،  -أ

 .مقتل، فماتأو جرحه جرحًا صغريًا، يف 

، هو القتل بغري احملدد، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند النوع الثاني من العمد -ب

 .استعماله، وألنه يقتل غالبًا، فأشبه احملدد

وبالرغم من أن احلنابلة اشرتطوا القصد صراحة إال انهم ذكروا فى صور القتل العمد"   

ضعف قوة من مرض أو صغر أو كرب أو حر مفرط أو برد أن يلكزه بيده يف مقتل أو يف حال 

شديد وحنوه فمات فعليه القود"، ألن ذلك الفعل يقتل غالبًا، وبهذا يظهر انهم مل يشرتطوا 

أقامومن  همقصد القتل فى حالة وجود الفعل الذى يؤدى الي القتل غالبًا، ويستفاد من هذا ان

 .  (2)ل جهله حبالة اجملين عليهالفعل القاتل دلياًل على قصد القتل واليقب

و تناول الفقهاء مسالة السببية يف القتل العمد داخل شرط اآللة، كجزء من الفعل  

املادى الذى يعترب ركنًا جلناية القتل، والسببية هى الرابطة بني الفعل وبني النتيجة، فهي 

 كال النوعني: ونوضح آراء الفقهاء يف :والقتل بسبب نوعان ،عالقة السبب بالنتيجة

قد يكون بفعل، كالقتل مبا ال يقتل غالبًا كالعصا الصغرية مما ال يقتل إال نادرًا،  -1

 .كتكرار الضرب بعصا صغرية، أو وضعها يف مقتل كأذن أوعني

 وقد يكون برتك فعل كمنع طعام أو شراب عن شخص. -2

 وحجته فى هذا: أنها ال تكون جرمية عمدية، موجبة للقصاص،  األول رأي احلنفية:

 

، 1/659(،2043أخرجه ابن ماجة، سنن ابن ماجة ، كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسى، رقم احلديث )  (1)

 .6/139،(11454وأخرجه البيهقي، السنن الكربى ، كتاب اإلقرار، باب من ال جيوز إقراره، رقم احلديث )

 .8/260املغنى البن قدامة، مرجع سابق،  (2)
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القتل بالسبب ال يساوي القتل مباشرة، ألن القتل بسبب قتل معنى ال صورة، حيث مل يؤثر  -1

فعل اجلاني يف إحداث القتل إال بواسطة، والقتل مباشرة قتل معنى وصورة، حيث إن فعل 

 اجلاني أثر يف موت اجملين عليه دون واسطة.  

اته قتل بطريق املباشرة، فيجب أن إن معنى القصاص املماثلة واملساواة، والقصاص فى ذ -2

يكون الفعل املقتص عنه قتاًل بطريق املباشرة ما دام أساس القصاص املماثلة فى الفعل، فمن 

حفر بئرًا ليسقط فيها آخر بقصد، ال يقتص منه ألن احلفر سبب القتل ولكنه مل يؤد إليه 

وال مساواة وال متاثل يف  مباشرة، فكانت اجلناية بهذه الكيفية والعقوبة غري متساويتني،

 هذه احلالة. 

أنها جرمية عمدية،" أن الراي الثاني وهو رأي مجهور الفقهاء "املالكية والشافعية واحلنابلة: 

القتل مباشرة والقتل بسبب متساويان، فكال اجلنايتني عقوبتها القصاص إذا كان القتل 

 يفصل بني الفعل الذي أدى إىل أنه يشرتط لكي يكون القتل بسبب عمدًا أال واعمدًا، وير

النتيجة، وهي القتل سبب آخر يصح إضافة النتيجة إليه، فإذا وجد مثل هذا السبب كان 

الثاني مباشرًا للقتل، وانقطعت بذلك الرابطة بني السبب والنتيجة، وال يشرتط الفقهاء أن 

 .يكون القتل العمد حاصاًل بيد اجلانى مباشرة

هو رأي اجلمهور وذلك ألن القتل جيب أن يكون ركنه هو ايقاع عندى الرأي الراجح و 

الفعل املؤدى اىل النتيجة، ولذا ال فرق إن باشر اجلاني الفعل أو تسبب به متى ماكان قصده 

واضحًا من قرائن األحوال وهو تسبيب املوت من خالل اآللة اليت استخدمها وبذلك يكون 

 ،فرًا وهو وجود نية القتلالقصد اجلنائي متوا

وشرط قصد القتل صراحة تبنته مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة واستدلوا على نية   

القاتل مبقياس اآللة، أما اجتاه املالكية وهو غري الغالب، أن يكتفي بالعدوان وقصد تسبيب 

 .الضرر

األربعة اشرتطوا  هو اشرتاط العدوان وسبب الرتجيحأن فقهاء املذاهبعندي الراجح و 

 فى اجلناية املوجبة للقصاص أن تكون عدوانًا، وصرحوا بذلك عدا احلنفية فى تعريفاتهم.

أما شرط القصد، فقد ناقشه فقهاء املذاهب األربعة عرب شرط اآللة املستخدمة، وقد  

 انقسموا إىل قسمني:

د اجلانى ضرب اجملنى األول: وضع اآللة املستعملة دلياًل على العمدية، ويكفى أن يقص -1

 .قصد، كاملالكيةواحلنابلةالعليه مبا يقتل غالبًا دون اشرتاط 
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الثاني: اشرتط القصد، كالشافعية واحلنفية، أما قصد اجملنى عليه بعينه قال به احلنفية  -2

والشافعية واملالكية فى اجلناية بالسبب، كما مل يشرتطوا اآللة املستعملة كونها حمدد أو 

 إال أبا حنيفة.  غري حمدد

عدم اشرتاط القصد فى وجود الفعل أواآللة التى تقتل وال يشرتط سوى أنها والراجح عندي 

مما تقتل غالبًا، سواء أكانت حمددة أم متلفة لتماثلهما يف إزهاق الروح، وأسباب الرتجيح 

 هي:

 ألن القصد أمر خفى فُأقيم الظاهر مكانه، وهذا رأى اجلمهور. -1

 اط القصد فى هذه احلالة يتنافى مع مقاصد الشريعة من حفظ النفس.إن اشرت  -2

 فى القانوناجلنايةعلىالنفساملوجبةللقصاصاملطلب الثاني: شروط 

( كاآلتي: 130/1م القتل العمد يف املادة )1991عرف القانون اجلنائي السوداني لسنة   

، (1)وكان املوت نتيجة راجحة لفعله"يعد القتل قتاًل عمدًا إذا قصده اجلاني أو إذا قصد الفعل 

وقد بني شروط هذه اجلرمية داخل نصوصه بتفسريه للكلمات الواردة داخل التعريف وشرح 

 معانيها على النحو اآلتى:

: ويقال عن الشخص أنه سبب األثر قصدًا إذا سببه باستخدام وسائل أراد بها القصد -1

استخدامها يعلم أنها تسبب ذلك، أو كان لديه ما تسبيبه أو بإستخدام وسائل كان وقت 

 .(2)حيمله على اإلعتقاد بأنها حيتمل أن تسببه

فالقانون مل يفرق احلاالت التى حيدث  فيها الشخص أثرًا قصدًا والتى حيدث فيها     

هذا األثر وهو يعلم أو كان لديه سبب لإلعتقاد أنه من احملتمل حدوثه، وأعتمد على النتيجة 

راجحة بالنظر للوسائل املستعملة فى احداثه فيكون قد أحدث هذا األثر قصدًا، فاستخدام ال

السالح الناري البد ان يقال معه أنه قصد تسبيب األثر املرتتب على اطالق املقذوف الناري 

خالفًا اذا استخدم مسدس صوت، وقد أشار املشرع اىل الفعل اإلرادى إلحداث األثر وُاستقيت 

من استعمال اآللة فتحقيق القصد يتم بتوجيه االرادة ومن هنا كان اختيار الوسيلة مع  اإلرادة

العلم بطبيعتها وأثرها داللة على قيام القصد، وقصد القتل يلزم أن تدعمه مالبسات اجلرمية 

 

 (130/1م املادة )1991انيالقانون اجلنائي السود  (1)

 (  تفسري وإيضاحات.3م املادة )1991القانون اجلنائي السوداني   (2)
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والسالح املستخدم وموضع اإلصابة وكونها يف مقتل أم ال، وكل ذلك يؤدى اىل استخالص 

 .(1)ة قاطعةقصد القتل بصف

وملا كان املشرع قد استعمل لفظ " ما حيمله على اإلعتقاد" البد من معرفة ما يرمي  

 ( كاآلتي:3إليه املشرع من هذا اللفظ، وقد فسره كاآلتي يف املادة )

يقال عن الشخص أن لديه ما حيمله على اإلعتقاد إذا كانت  ما حيمله على االعتقاد:"  -2 

 لديه أسباب لإلعتقاد، أو كانت الظروف اليت وجد فيها تدعو مثله لالعتقاد".             

واالعتقاد هو التصديق باللزوم العقلي وأقوى من االشتباه وهو استخالص احلقيقة من     

عاقل فى نفسه بناء على الظروف واملالبسات القائمة معطيات الواقع، ومعناه اقتناع الشخص ال

فى الشئ موضوع اإلعتقاد، كمن يتسلم من آخر أموااًل بعد منتصف الليل، وجاء اآلخر 

متنكرًا وليس من املعتاد أن يكون حتت يده ما جاء حيمله إليه، فالبد أن يستنتج أنها أموااًل 

 .(2)مسروقة

لقانون كاآلتي: "يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل : وقد فسرها االنتيجة الراجحة -3

إذا كان الفعل أو الوسيلة اليت استخدمت فيه مما يؤدي إىل حدوث تلك النتيجة يف غالب 

 .(3)األحوال"

وتكون النتيجة راجحة إذا كان الفعل والوسيلة صاحليني الن ترتتب عليهما عادة  

وغلبة الظن أنها تقع بناء عليهما وتبعًا للمألوف واذا مل تقع حيدث عدم وقوعها دهشة الرجل 

م السابق مبعيار إندهاش الرجل العادي لتحقق النتيجة أو 1983العادى، واهتم قانون العقوبات 

مبعيار موضوعي للنتيجة الراجحة، فأخذ احلالي معيار شخصي، واهتم القانون ختلفها وهو 

فى التفرقة بني القتل العمد والقتل شبه العمد بدرجة الرجحان فإن كانت النتيجة راجحة 

ُصنف القتل على أنه قتل عمد، وقد قصد املشرع استبدال املعيار الشخصي وهو معيار الرجل 

 . (4)وهو معيار الفعل والوسيلةالعادي إلي معيار موضوعي 

 

، مرجع سابق، وشرح القانون اجلنائي السوداني، 22،38النظرية العامة للقانون اجلنائى السودانى، د. يس عمر يوسف، (1)

لقسم اخلاص،أد. حممد الفاتح امساعيل، الناشر جامعة ، والقانون اجلنائي ا22م،11،2014د.عبد اهلل الفاضل عيسى، طبعة

 .177م ،2007السودان املفتوحة،الطبعة األوىل،

، وشرح القانون اجلنائي السوداني ، د عبد 40م، د. يس عمر يوسف،1991النظرية العامة للقانون اجلنائى السودانى لعام  (2)

 .24اهلل الفاضل عيسى، مراجع سابقة،

 (.3م املادة )1991ائي السوداني لسنةالقانون اجلن  (3)

، 38م،1993،دارومكتبةاهلاللبريوتالطبعةاألوىلم، د. يس عمر يوسف1991النظرية العامة للقانون اجلنائى السودانى لعام (4)

 .29،م11،2014طبعةوشرح القانون اجلنائي السوداني، د.عبد اهلل الفاضل عيسى 
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والنتيجة الراجحة تقودنا إىل رابطة السببية وهي الرابطة بني فعل اجلاني وموت اجملين   

عليه وتشكل كثري من املشاكل لصعوبة االهتداء إليها أحيانًا وإبراز الركن املادي يف حق 

ل أو الرتك املخالف للقانون أي اجلاني، ووفقًا هلذه العالقة جيب ن يكون املوت نامجًا عن الفع

جيب أن تكون العالقة بني النشاط اإلجرامي واملوت عالقة العلة باملعلول والسبب باملسبب، 

وتكون واضحة، وليس معنى ذلك أنه يلزم ان يكون املوت عقب اإلعتداء مباشرة وإمنا 

غامضة واملشرع مل  املطلوب أن التكون بعيدة عنه بعدًا جيعل العالقة بني املوت واإلعتداء

حيدد أمدا معينًا تضعف بعده عالقة السببية بني النشاط اإلجرامي والنتيجة، ويف بعض 

األحيان تتدخل عوامل أخرى ولكنها ال تقطع تلك العالقة مادامت العوامل من األمور احملتملة 

، ودرجت واملتوقع حدوثها بالنسبة لنشاط اجلاني ووفقًا للمألوف واجملرى العادي لالمور

 . (1)احملاكم علي إعتبار اآللة عند حبثها لعالقة السببية بني الفعل والنتائج

وكل ما سبق أرسته السوابق القضائية اليت عاجلت مفهوم عالقة السببية داخل   

 أركان جرمية القتل العمد كاآلتي:

كان القتل العمد كم فيها أراحلواليت تناول  ،(2)حكومة السودان/ ضد/ أبوعاقلة البلولة -1

 على النحو التالي:

 للوفاة وال قاطع لعالقة السببية بني الفعل ونتيجته. أدتطعن املدان القتيل طعنتني     -أ

إستخدام املدان للسكني وهي سالح قاتل وأعملها يف حنر القتيل وصدره وهو موضع   -ب

 قاتل.

الرئة فأحدثت أثرها املؤدي إىل إستخدم قدرًا من القوة اليت نفذت بالسكني إىل   -ج

 النزيف.

سبب موت ووطاملا أن املدان قد ختري الوسيلة ونفذ فإنه يكون قد قصد الفعل والنتيجة     

 القتيل عمدًا.

، وهي سابقة رائدة يف جمال النتيجة الراجحة (3)حكومة السودان/ ضد/ كمال اجلاك -2

 يقطع عالقة السببية إذا كانت الوفاة متصلة واليت جاء فيها:" عدم توافر الرعاية الطبية ال

 

 .149،151، مرجع سابقالقانون اجلنائي القسم اخلاص، أد. حممد الفاتح امساعيل،   (1)

،غري شرح القانون اجلنائي السوداني، د.عبد اهلل الفاضل عيسى، مرجع سابق، ورد يف مذكرة احلكم الصفحة الثانية (2)

 .238م،12/2001منشور، م.ع أ/

 . 659م، ص 1965جملة االحكام القضائية  (3)
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باجلرح وعدم إخضاع اجملين عليه للطرق العالجية السليمة اليعفي القاتل من املسؤولية عن 

 القتل العمد مادام يعلم أن النتيجة وهي املوت مرجحة بناء على الفعل وليست حمتملة. 

 والتى جاء فيها:، (1)حكومة السودان/ ضد/ عبد اهلل حممد رمضان -3

ن هناك عالقة مباشرة وواضحة بني أإلثبات أن املوت جنم عن اإلصابة البد من إثبات  -أ

 اإلصابة اليت أحدثها املتهم وسبب املوت توضح أن العالقة مل تنفصم.

تنفصم عالقة السببية إذا تدخلت بني الفعل والنتيجة عوامل خارجية الصلة هلا بفعل  -ب

 اجلاني ونشاطه.

وقد أرست السوابق القضائية بعض املبادئ اليت تسرتشد بها احملاكم يف أحكامها      

 وتبني شرط القصد والسبب وفقًا لآللة املستخدمة وكيفية اإلهتداء اليه وهي:

ساسي أوالتى أرست أن نية القتل شرط ،(2)حكومة السودان/ ضد/ عبد السالم اتيم مبيور -1

مر باطين ومن الصعب الوقوف عليها هلذا رأي الفقهاء اإلستناد على أالنية  "ألنفى القتل العمد 

معيار الوسيلة أواألداة املستعملة يف القتل واجلاني استخدم سالحًا ناريًا يف مواجهة اجملين عليه 

 ."بال شك يكون قاصدًا قتله أوعلى أقل تقدير يعلم أن املوت هو النتيجة الراجحة لفعلته إنهف

والتى أرست أن القصد اجلنائي يف جرائم  ،(3)حكومة السودان/ ضد/ عبد اهلل بشري  -2

 القتل يستشف من الفعل والظروف احمليطة.

لقانون مل ينص على سبب والتى أرست أن ا ،(4)حكومة السودان/ ضد/ عيسى علي أمحد -3

العلم أو اإلعتقاد وامنا تتطلب إثبات أن يكون املوت النتيجة الراجحة للفعل الذي أتاه املتهم، 

العلم مثل القصد ركن من أركان اجلرمية وهو يف نفس الوقت شيء معنوي، لقياس ما إذا 

 االعتبار األداة أن تأخذ احملكمة يفجيب كان تسبيب املوت نتيجة راجحة للفعل أو حمتملة، 

 .موقع اإلصابةاليت استعملت وكيفية استعماهلا 

والتى أرست أن نية القتل تستخلص من عدد ، (5)حكومة السودان/ ضد/ ر.أ.ص.ك -4

الطعنات وطوهلا وعمقها وتسببها يف قطع الشرايني واألوردة الدموية وبالتالي يعد القتل قتاًل 

 ام ال، وبذلك يكون هذا احلكم قد خالف املعيار عمدًا سوا كان املوضع املصاب طرفيًا

 

 .177م، 1972جملة األحكام القضائية  (1)

، حماكمة عبد السالم اتيم مبيور، غري 242شرح القانون اجلنائي السوداني، د.عبد اهلل الفاضل عيسى، مرجع سابق،  (2)

 م.2003/ 159منشورة، م ع/ إعدام/

 .189م، 1977لة األحكام القضائية جم (3)

 .230م، 1972جملة األحكام القضائية  (4)

 .60م، ص 2017جملة األحكام القضائية  (5)
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القديم الذي اختطته احملاكم يف السودان هو معيار حيوية العضو أو اجلزء من جسم االنسان 

مبعنى التصاقه احلميم بأسباب احلياة لذلك اجلسم حيث تنعدم احلياة بدونه ما درجت عليه 

تدل به علي اإلرادة وتعدد الطعنات قرينة سوابق عديدة، وهذا احلكم إعترب العنف الزائد يس

 على علم اجلاني بأن املوت نتيجة راجحة لفعله ومل يعتد مبسالة العضو احلساس.

"صحيح ان فقهاء املسلمني  :وجاء يف احلكم ،(1)حكومة السودان/ ضد/آدم يعقوب علي -5

)وما يقتل كثريًا أو نادرًا عولوا على اآللة املستعملة يف القتل وأشار إىل ذلك عبد القادر عودة:

بطبيعته قد يقتل غالبًا فى بعض الظروف، كمرض اجملنى عليه أو صغره أو لوقوع اإلصابة 

فى مقتل، وملعرفة ما إذا كانت األداة من هذين النوعني تقتل غالبًا أم ال جيب أن ال ننظر إىل 

وينظر معها إىل صورة  األداة وحدها جمردة عن كل ظرف آخر، بل علينا أن نظر إىل األداة

الفعل وظروفه وإىل حال اجملنى عليه وموقع الفعل من جسمه وأثر الفعل فيه، فإذا كانت 

األداة تقتل غالبًا مع إدخال أحد هذه العناصر أو كلها فى احلساب فالفعل قتل عمد، وإذا 

 (2) ل شبه عمد(كانت األداة ال تقتل غالبًا مع النظر إىل أى عنصر من هذه العناصر فالفعل قت

وبرجوعي للبينات يتضح حال اجملين عليه كونه صغري السن وضعيف البنية والفرق بينه وبني 

املتهم شاسع يف احلجم وكانت االداة هي قبضة اليد والنتيجة إنفجار الطوحال ونزيف حاد 

ء أدى إىل الوفاة والضرب مع ظروف ضعف اجملين عليه وصغره جندها تقتل غالبًا لذلك جا

 القتل عمدًا".

وفقًا للسوابق القضائية أنه قد استقر قضاؤنا على أنه يف حالة جرمية القتل أن و 

تستشف احملكمة وجود القصد من طبيعة ونوع اآللة ومن املوقع من جسم القتيل الذي 

استعملت فيه وكيفية استعماهلا ومن قوة الضربة، وأن القانون قد جعل القصد هو الركن 

ة املستخدمة وعالقة السببية بني الفعل والنتيجة هى الركن املعنوى فى اجلرمية وجعل اآلل

املادى، وعليه تكون شروط هذه اجلرمية هى أن يكون اجلاني قصد بفعله القتل، وأن املوت 

هو النتيجة الراجحة وليست احملتملة، وعلق القصد مبعيار اآللة املستخدمة، مع إعتبار 

ر الشروط فى قصد القتل أو قصد الفعل الظروف احمليطة، وبذلك يكون القانون قد حص

الذى ارتكبه متى ما كان يهلك به اجملنى عليه غالبًا، وفى هذا توافق مع مذهيب احلنفية 

والشافعية التى اشرتطت قصد القتل صراحة وتوافق أيضًا مع مذهبى احلنابلة واملالكية 

 

م، مراجعة 60/2001،م ع/غ أ/ إعدام/239شرح القانون اجلنائي السوداني، د.عبد اهلل الفاضل عيسى، مرجع سابق، (1)

 م، غري منشورة.178/2001

 .2/27التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، (2)
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آلة القتل، أما العدوان  كونه قد جعل من الفعل الذى يؤدى اىل اهلالك غالبًا ينوب عن قصد

وقصد الشخص بعينه مل يصرح به فى الشروط للجرمية املوجبة للقصاص، خالفًا للمذاهب 

 التى صرحت بهما عدا مذهب احلنفية.

 املبحث الرابع

 يف الفقه اإلسالمي والقانونعلى النفس املوجبة للقصاص ناية اجلعقوبة 

 يف الفقه اإلسالمي: للقصاص املوجبة النفس على اجلنايةعقوبة  املطلب األول:
بينت اآليات الكرمية هي القتل العمد و للقصاص املوجبة النفس على واجلناية

عقوبة وجعلت للقاتل عمدًا جزاءين رئيسيني، والواألحاديث الشريفة حتريم القتل عمدًا 

اآلخرة نبينها أحداهما أخروي، والثاني دنيوي ولقاتل العمد أحكام يف الدنيا وأحكام يف 

 كاآلتي:
ًدا فََجَزاُؤهُ (األصل يف اجلزاء األخروي قوله تعاىل:  أواًل:اجلزاء األخروي: َوَمْن َيْقتُْل ُمْؤِمًنا ُمتَعَم ِ

َعذَاًبا َعِظيًما( َوأََعدَّ لَهُ  ُ َعلَْيِه َولَعََنهُ  َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ
تعاىل يف ، فقد حدد اهلل (1) 

هذه اآلية العقوبة األخروية ملن يقتل مؤمنا متعمدًا، وهي خلوده يف النار، وحلول غضب اهلل 

عليه ولعنته، وإعداد العذاب العظيم له، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ملن تعاطى هذا 

الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك باهلل يف غري ما آية يف كتاب اهلل، حيث يقول 

ِ وَ ه: )سبحان ِباْلَحق  إَِلَّ   ُ َم َّللاَّ الَِّتي َحرَّ َيْقتُلُوَن النَّْفَس  إِلًَها آَخَر َوََل   ِ َيْدُعوَن َمَع َّللاَّ ََل  َوالَِّذيَن ََل 

 .(2) (يَْزنُوَن َوَمْن َيْفعَْل ذَِلَك َيْلَق أَثَاًما

على القاتل  لقد وضعت الشريعة اإلسالمية عقوبة دنيوية توقع ثانيًا:اجلزاء الدنيوي:

عمدًا،واختلف فقهاء املذاهب فى عقوبة جناية القتل عمدًا، وذلك تبعًا لنوع اجلناية وكونها 

 :عمد أم شبه عمد أم خطًا، وقد جاءت آراء الفقهاء يف موجب القتل العمد على النحو التالي

أَيَُّها ه تعاىل: )ويرى فقهاء احلنفية يرى أن القتل العمد موجبه القصاص عينًا، لقول احلنفية: -1

، وحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم:) اْلَعْمُد (3) (الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَْتلَى

، والقصاص متعني، إال أن يعفو األولياء فيسقط القصاص بعفوهم وال جيب شيء، هذا (4) َقَوٌد(

إذا كان العفو بغري بدل، وإن كان ببدل جيب املشروط ويتعني بالصلح ال بالقتل، ويرتتب على 

 

 (.93سورة النساء اآلية ) (1)

 (.68سورة الفرقان اآلية ) (2)

 (.178سورة البقرة جزء من اآلية )  (3)

 . 11حديث سبق خترجيه  ص (4)
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ذلك أن ال يكون لولي الدم أن يلزم اجلاني الدية جربًا عنه، وإمنا له أن يقتص أو يعفو جمانًا، 

 ا باآلتي: واحتجو

: فسروه (1) (فََمْن ُعِفَي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَات َِباعٌ ِباْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه ِبإِْحَسانٍ قوله تعاىل: ) -1

بأن العفو يف اللغة البذل فقالوا من بذل له من القاتل شيء من الدية فليقبل ما بذل له، واألمر 

 تعاىل لولي الدم أن يأخذ املال إذا تيسر ذلك للقاتل، وأخرب هنا للندب ال للوجوب، فندب اهلل

 أنه ختفيف منه ورمحة.

بأن العمد قود ال مال فيه، ألن املال ال يصلح موجبًا  للقتل العمد لعدم املماثلة بينه وبني  -2

اآلدمي صورة ومعنى إذ اآلدمي خلق مكرمًا ليتحمل التكليف ويشتغل بالطاعة واملال خلق 

 معنى.و  والقصاص يصلح للمماثلة صورة ،مصاحله فال يصلح جابرًاوقائمًا مقامه لقضاء

ِبهِ قوله تعاىل: ) -3 ُعوقِْبتُْم  َما  بِِمْثِل  فَعَاقِبُوا  َعاقَْبتُْم  َعلَْيُكْم  ، وقوله: )ف(2) (َوإِْن  اْعتََدى  َمِن  ََ

َعلَْيُكمْ  اْعتََدى  َما  ِبِمْثِل  َعلَْيِه  فقالوا: ليس مثل القتل إال القتل، فال مدخل للدية ، (3) (فَاْعتَُدوا 

 .(4)هاهنا إال برضاهما معا

ويرى فقهاء املالكية أن الواجب فى القتل العمد هو القصاص واتفقوا على أن  املالكية: -2

لولي الدم خيارين القصاص، أو العفو إما على الدية أو على غري الدية، واختلفوا  يف مسألة 

لقصاص إىل العفو على أخذ الدية هل هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون يف االنتقال من ا

ذلك خيار للمقتص منه إذا مل يرد املقتص منه أن يؤدي الدية، أم ال تثبت الدية إال برتاضي 

 الولي والقاتل؟ ويف هذه املسألة روايتان:

إال أن يقتص أو يعفو عن غري  مالك هى أنه ال جيب للولياإلمام الرواية األوىل واملشهورة عن  -أ

دية إال أن يرضى القاتل إعطاء الدية، واستدل مالك حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:) 

، فعلم بدليل اخلطاب أنه ليس له إال القصاص، وعلى ذلك فإن رضا (5) كتاب اهلل القصاص(

 جرب عليها.لدية فال ُياجلاني بدفع الدية معترب، فإن أسلم نفسه للقصاص وطلب األولياء ا

 

 (.178سورة البقرة اآلية ) (1)

 .(126سورة النحل اآلية ) (2)
  (.194سورة البقرة اآلية ) (3)

 اإلسالمي الكتاب دار املصري، جنيم بإبن حممد،املعروف بن إبراهيم بن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر (4)

 عبدالرمحن بن حممد بن حممد أبوعبداهلل الدين مشس، ومواهب اجلليل،احلطاب الرُّعيين املالكي،8/330،الثانية الطبعة

 .7/241، مراجع سابقة،6/232املالكي،دارالفكر،الطبعة الثالثة، الرُّعيين باحلطاب املغربي،املعروف الطرابلسي

 . 9/5،( 6877) احلديث الديات،رقم بعصا،كتاب أو حبجر قتل إذا البخاري،باب أخرجه (5)
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الرواية الثانية هى: أن ولي الدم باخليار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو  -ب

مل يرض، واستدلوا حبديث أبي هريرة رضي اهلل عنه:) ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين: 

وعلى حسب هذه الرواية فإن اجلاني جيرب على دفع الدية ورضاه غري (1) إما يودى وإما يقاد(

ولياء الدم، أمعترب يف ذلك، كما اختار اإلمام مالك وأن يعزر قاتل العمد إذا عفي عنه 

 . (2)وحددها جبلد مائة وحبس سنة

ة، ويروا أن الواجب يف القتل العمد هو القصاص وان سقط جتب الدي الشافعية واحلنابلة: -3  

اْلقَْتلَىلقول اهلل تعاىل: ) فِي  اْلِقَصاُص  َعلَْيُكُم  ُكِتَب  آَمنُوا  الَِّذيَن  ، وأن اآلية قد دلت (3) (أَيَُّها 

بنصها على تعيني القصاص يف القتل العمد، سواء مات يف احلال أم بعده بسراية جراحه، 

وجوب الدية عند سقوط وإمنا وجب القصاص فيه ألنه بدل متلف فتعني كسائر املتلفات، ويف 

 ،القصاص واستدلوا حبديث:)ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين: إما يودى وإما يقاد(

جمانًا سقط القصاص وال دية،  -أي القود -واختلفوا يف مسالة وهي إن عفا املستحق عنه

 وكذا إن أطلق العفو ومل يقيده بقصاص وال دية؟ وفيها قوالن:

 دية ألن القتل مل يوجب الدية، والعفو إسقاط ثابت ال إثبات معدوم. يف مذهب الشافعية ال -أ

 فى مذهب احلنابلة له الدية إلنصراف العفو إىل القصاص ألنه املطلوب األعظم.   -ب

أما إن عفا على مال وجبت دية مغلظة وإن مل يرض اجلاني ألن اجلاني حمكوم عليه فال    

 تل، بل اخليار ألولياء املقتول، وقد احتجوا باآلتي:يعترب رضاه، وعلى هذا فال خيار للقا

حديث من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما يودى وإما يقاد، فخفف اهلل تعاىل عن ماجاء   -1

 هذه األمة وخريها بني األمرين ملا يف اإللزام بأحدهما من املشقة.

لياء املقتول فقد اعتدي عليهم، ألن هذا اجلاني معتٍد فال يناسب أن يعطى خيارًا، وأما أو -2

 .(4)بقتل مورثهم، فكان هلم اخليار فتخيري الولي بني القصاص وأخد الدية

 أن للفقهاء يف موجب القتل العمد رأيان: ونرى

 

 .9/5،،(6880) احلديث الديات،رقم النظرين،كتاب خبري فهو قتيل له قتل من البخاري،باب أخرجه (1)

 .6/236مواهب اجلليل،احلطاب الرُّعيين املالكي، مرجع سابق، (2)

 (.178سورة البقرة جزء من اآلية ) (3)

اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  (4)

 إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور،والروض املربع شرح زاد املستقنع، 2/495،دارالفكر،بريوت،الشافعي

 .1/460،الرسالة املؤيد، مؤسسة دار ،احلنبلى البهوتى
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األول: وهو رأى احلنفية واملشهور يف املالكية وأحد قولي الشافعية، ويروا أن موجبه  -1

أن ال يكون لولي الدم أن يلزم اجلاني الدية جربًا عنه، وإمنا القصاص عينًا، ويرتتب على ذلك 

 له أن يقتص، أو يعفو جمانًا.

الثاني: وهو أحد قولي الشافعية واحلنابلة، ويروا أن موجب القتل العمد أحد شيئني:  -2

 القصاص أو الدية، فيكون للولي أن يقتص إن شاء، أو يأخذ الدية ولو مل يرض اجلاني.

أنهم اتفقوا على أن الواجب يف القتل العمد، هو القصاص إال أن يعفو ولي رى نمما سبق و

املقتول، وإن عفى الولي بدون بدل سقط القصاص وال يلزم شيء و لولي املقتول واجلاني أن 

يصطلحا على الدية، واختلفوا فى اعتبار رضا القاتل من عدمه، فى حالة ختيري ولي املقتول 

 بني القصاص والدية،

والراجح عندى ما ذهب إليه احلنابلة واملالكية يف أحد قوليهم، والشافعية يف أحد   

 قوليهم و من أن الولي خمري بني القصاص وأخذ الدية وإن مل يرض القاتل بذلك، وذلك لآلتي: 

ما يشري إىل رضا القاتل  ليس بهحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم امُلستدل به على التخيري  -1

 .أو عدمه

االسالم مبصاحل العباد حيث ميكن أن يكون أخذ املال به مصلحة لولي ةأنه يبني عناي -2

 الدم أكرب من استيفائه للقصاص.

 :فى القانون للقصاص املوجبة النفس على اجلناية :عقوبةاملطلب الثاني

نص القانون على العمد و لللقصاص يف القانون هي القت املوجبة النفس على اجلناية 

عقوبة القتل العمد كاآلتي: بأنه من يرتكب جرمية القتل العمد، يعاقب باإلعدام قصاصًا، 

 .(1)فإذا سقط القصاص، يعاقب بالسجن مدة الجتاوز عشر سنوات دون مساس باحلق يف الدية

وجاء يف سابقة حكومة السودان/ ضد/ جيمس أكيومدوت اجلرائم اليت تستوجب  

اجلرائم اليت يعاقب عليها بالقصاص هي القتل العمد واجلرح العمد، ":(2)القصاص وعقوبتها

املعاقب عليها بالدية كعقوبة أوىل هي القتل شبه العمد والقتل اخلطأ واجلرح  أما اجلرائم

عة اإلسالمية الدية كعقوبة بديلة للقصاص إذا أسقط سبب اخلطأ، كما جعلت الشري

 ."مسقط من مسقطاته يف حالة جرائم القتل العمد واجلرح العمد

م قد اتفق مع املذاهب األربعة كون 1991وأن القانون اجلنائي السوداني لسنة    

لدية وهو ما القصاص هو عقوبة القتل العمد بنص القانون، وختيري أولياء الدم بني القصاص وا

 

 (.130/2م، مرجع سابق، املادة )1991لسنةالقانون اجلنائي السوداني  (1)

 .85م، 1986جملة االحكام القضائية  (2)
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(على أنه لوىَل 32/4درجت عليه احملاكم السودانية فى مثل هذه القضايا، ونصت املادة)

اجملين عليه، يف حالة العمد من القتل املطالبة بالقصاص أو الدية أو املصاحلة على مال أو 

ليه، العفو الشامل، مع عدم االشارة ملسألة رضا اجلانى أو عدمه والتخيري ألولياء اجملين ع

اتفاقًا مع املالكية يف أحد قوليهم، والشافعية واحلنابلة والذين رتبوا عقوبة القتل العمد 

 ابتداءًا من القصاص ثم الدية أو التصاحل على مال، وأخريًا العفو بال مقابل. 

واختلف القانون مع املذاهب الفقهية عدا مذهب املالكية يف تعيينه لعقوبة تعزيرية  

للقتل العمد بالسجن مبا ال جياوز العشرة سنوات يف حالة سقوط القصاص، متفقًا مع مذهب 

املالكية القائل بتعزير القاتل عمدًا إذا عفي عنه باجللد مائة جلدة وسجن سنة وهو ما مل 

 ملذاهب األخرى. يشار إليه فى ا

 : اخلامتة

 و يف ختام هذا البحث خلصت للنتائج والتوصيات التالية:      

 :النتائج /أواًل 

 واإلمجاع. والسنة قتل النفس من الكبائر وحمرم بالكتاب  -1

عمد وشبه عمد  على أن القتل اجلمهور مع م1991لسنة السوداني اجلنائي القانون اتفق -2

 اإلمام مالك لنفيه شبه العمد.وخطأ، واختلف مع 

الشريعة االسالمية جعلت للقتل العمد عقوبة أخروية هي اخللود يف النار، وعقوبة دنيوية  -3

 وهي القصاص وهو معاقبة اجلاني مبثل فعله.

 األربعة فى اآلتي: املذاهب مع م1991اتفقالقانوناجلنائيالسودانيلسنة -4

للقتل العمد،  املعنوى الركن هو القصد اص وجعلاجلناية املوجبة للقص تكييف شروط -أ

 املادى. الركن هى والنتيجة الفعل بني السببية وعالقة املستخدمة اآللة وجعل

 حالة يف والدية القصاص بني الدم أولياء وختيري العمد القتل عقوبة هو القصاص كون -ب

 السودانية. احملاكم عليه مادرجت وهو القصاص سقوط

 التوصيات:ثانيًا / 

 كالقصاص. الشرعية بالعقوبات احلكم فى التهاون عدم -1

 اجملتمع. هدم يف وأثرها العمد القتل جرمية خبطورة للتوعية الدين علماء دور تكثيف -2

 الشرعية. األحكام مع اجلنائي القانون توافق ضرورة -3

 أولياء الدم يف جرائم القتل العمد.احملاكم عند ختيري  يف والصلح العفو بفضل التبصري -4
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 مساحة لبيان الوضعية والقوانني اإلسالمية الشريعة بني املقارنة الدراسات اإلهتمامب -5

 .اإلسالم

 :واملصادر املراجع
 . هـ1422 الطبعةاألوىل النجاة طوق البخاري،دار عبداهلل أبو إمساعيل بن البخارى،حممد صحيح -1
 الرتاث إحياء دار النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم،مسلم صحيح -2

 .العربي،بريوت
 املغين،بنقدامة،مكتبةالقاهرة. -3

 الكاساني،دار أمحد بن مسعود بن أبوبكر الدين الشرائع،عالء ترتيب يف الصنائع بدائع -4

 .هـ1406 الثانية العلمية،الطبعة الكتب

 ه.1415العلمية،طبعةأوىل، الكتب دار سحنون املدونة،رواية -5

 رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أبو املقتصد، ونهاية اجملتهد بداية -6

 احلديث،القاهرة. رشداحلفيد،دار القرطيب،ابن

 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داؤود،بوداود ابي سنن -7

 العصرية،صيدا،بريوت. األزدي،املكتبة

العربي،بريوت،  إحياءالرتاث منصور،دار اهلروي،أبو األزهري بن أمحد بن اللغة،حممد تهذيب -8

 م.2001األوىل، الطبعة

 احلنفى الغيتابى حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد اهلداية،أبو شرح البناية -9

 هـ.1420األوىل، العلمية،بريوت،الطبعة الكتب العينى،دار الدين بدر

 مناف عبد بن عبداملطلب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد عبداهلل األم،أبو -10

 .هـ1410بريوت،بدون، القرشي،داراملعرفة املطليب

 اإلسالمي،الطبعة عبده،املكتب بن سعد بن املنتهى،مصطفى غاية شرح يف النهى أوىل مطالب -11

 .ـه1415الثانية،

 املؤرخة( 1548) رقم السودان جلمهورية الرمسية م،اجلريدة1991السودانى اجلنائى القانون -12

 .(8) رقم قانون عمومية تشريعات( 1) رقم ،ملحق20/2/1991

 العربية. الكتب إحياء دار القزويين، يزيد بن حممد أبوعبداهلل ماجة ماجة،إبن إبن سنن -13

 دارالفكر، املالكي، الدسوقي عرفة بن أمحد بن الكبري،حممد الشرح على الدسوقي حاشية -14

 بدون.

 الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين املنهاج،مشس ألفاظ معاني معرفة إىل احملتاج مغين -15

 هـ1415األوىل، الطبعة العلمية لكتب دارا الشافعي،
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 الشاذلي، علي القانون،حسن و اإلسالمي الفقه بني مقارنة دراسة اإلسالمي الفقه يف اجلنايات -16

 الثانية. اجلامعي، الطبعة دارالكتاب

 الكاتب عودة،دار الوضعي،عبدالقادر بالقانون مقارنًا اإلسالمي اجلنائي التشريع -17

 العربي،بريوت.

 العربي،القاهرة الفكر دار أبوزهرة، حممد اإلمام اإلسالمي الفقه يف والعقوبة اجلرمية -18

 .85م،1998
 اهلالل ومكتبة دار يوسف، عمر يس. م،د1991لعام السودانى اجلنائى للقانون العامة النظرية -19

 م.1993األوىل الطبعة بريوت

 م.11،2014عيسى،طبعة الفاضل عبداهلل.السوداني،د اجلنائي القانون شرح -20

 السودان جامعة الناشر امساعيل، الفاتح حممد. اخلاص،أد القسم اجلنائي القانون -21

 م.2007األوىل، املفتوحة،الطبعة

 م1986م/2017م/1968م/1972م/1977م/1972م/1965 القضائية االحكام جملة -22

 لبنان،الطبعة اجليل،بريوت، رياض،دار السودان،هنري يف واجلنائية الدستورية األحكام أشهر -23

 .1988األوىل،

 جنيم بإبن حممد،املعروف بن إبراهيم بن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر -24

 الثانية. الطبعة اإلسالمي املصري،دارالكتاب

 بن حممد بن حممد عبداهلل أبو الدين املالكي،مشس الرُّعيين اجلليل،احلطاب مواهب -25

 الفكر،الطبعة املالكي،دار الرُّعيين باحلطاب املغربي،املعروف الطرابلسي عبدالرمحن

 الثة.الث

 الشافعي، الشربيين اخلطيب أمحد بن الدين،حممد شجاع،مشس أبي ألفاظ حل يف اإلقناع -26

 بريوت. دارالفكر،

 البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور املستقنع، زاد شرح املربع الروض -27

 الرسالة. املؤيد،مؤسسة احلنبلى،دار
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 األوراق التجارية يف القانون السوداني 

 انــــمـور عثـــان النــــمـعث د.   

 السودان-جامعة النيلني -كلية القانون                                                                                                                         

 املستخلص 

سااوداني   قااانون ال يااة يف ال حااث األوراق التجار ناااول الب قااد  ،ت حااث يف و  لاات مشااكلة الب متث

قااانون  يااة يف ال تااداول األوراق التجار طاارق  ضااوع  هااا مو لاايت يثري ساائلة ا ماان األ يااد  عاال العد بااة  اإلجا

هااذه  يااز  لااذي مي مااا ا ثاام  يااة  ؟  لااةوراق  التجار سااتقبل  يااف امل هااو التعر مااا  لااة يف   سااوداني  املتمث ال

هااا؟   األوراق لااي حتقيق لاايت تسااعى إ ماااهي األهااداف ا ماان األسااواق األخاارى، و التجارية  عن غريها 

يااة  هااي الكيف مااا  ماان األوراق األخاارى؟  عاان غريهااا  هااا  لااذي مييز مااا ا يااة  ؟ و يااة األوراق التجار ماه

سااوداني ؟ قااانون ال يااة يف ال يااداع األوراق التجار هااا إ عاان طريق يااتم  لاايت  حااث إىل  ا هااذا الب هاادف 

ماان األ عاارف العديااد  لااة يف  الت سااة املتمث هااذه الدرا مااة  لااها وتوضاايحها يف  ناااول حتلي لاايت نت هااداف ا

ماان األسااواق األخاارى  عاان غريهااا  مااا مييزهااا  يااة  و مباهية األوراق التجارية )سااوق ( األوراق التجار

يااة  سااتقل مباه يااف امل هااا، التعر هاادف إىل حتقيق لاايت ت يااة  ا يااة األوراق التجار فااة أهم كااذلك معر و

ماان األواق األوراق التجا عاان غريهااا  يااة   رية  وإظهار ذلك التعريف وتوضيح ما مييز األوراق التجار

لااها و  األخرى. يااة وحتلي ماااد اآلراء الفقه خااالل اعت ماان  لااك  قااارن و وذ اتبع الباحث املنهج التحليلي امل

قااانون  مااع  هااا  يااة   ومقارنت لااةوراق  التجار مااة  واعتماد النصوص القانونية اخلاصة باألحكااام العا

هااذه ساا قااًا لنصااوص  لااوائح الصااادرة تطبي مااات وال عاان األنظمااة والتعلي يااة  فضاااًل  وق األوراق التجار

قااوانني .  ماان  ال ملااالي  سااوق  ا تاارب ال هااا يع ماان أهم تااائج  عاادة ن حااث إىل  خااالل البحااث توصاال البا ماان 

ماان ااملصادر املهمة واحليوية يف متويل قطاعات االنتاج السلعي واخلاادمي،  تاازام باإلفصاااح  هاام ال

 االلتزامات وايضًا االلتزام حبفظ اسرار املتعاملني وتنفيذ االوامر الصادرة من العمالء .

هااا   ماان أهم صاايات  عاادة تو حااث إىل  صاال البا سااابقة تو تااائج ال خااالل الن جااة ماان  لااة حبا الدو

متااول  لااة ان  سااتطيع الدو قاات ال ت فااس الو ماان املشاااريع االسااتثمارية ويف ن ياال الكااثري  سااة اىل متو ما

ملااال ،  سااوق ا ياال االسااتثماري اال وهااو  هاام للتمو تااوفر مصاادر م لااذا البااد ان  مجيع تلك املشاااريع ، و

من قصااور يف  جيب إعادة صياغة القانون اجلديد اخلاص بالسوق وذلك ملا يشوب القانون النافذ

  .معظم نصوصه ألنه صدر بصورة مستعجلة

 
Abstract 

The study dealt with the legal rules for the trading of securities in 
financial markets The problem of research was to answer many questions 
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raised by a topic Methods of trading securities in the stock exchange of what is 
the definition 
Future of the Stock Exchange? Then what distinguishes this exchange from 
others From other markets, and what are the objectives it seeks to achieve? 

What are the papers؟ Financial? What distinguishes it from other papers? What 

is how Through which securities are deposited in the stock exchange ? 

   The aim of this research is to address many of the objectives we 

analyze and clarify in This study aims to identify the nature of the stock market 
Finance and what distinguishes it from other markets as well as knowing the 
importance of Bursa The securities to be achieved, the independent definition 
of what the papers Financial and to show that definition and clarify what  

distinguishes securities from others Other markets. 

The researcher followed the comparative analytical approach by 
adopting opinions Jurisprudence and analysis, and the adoption of legal texts 
on general provisions For the stock exchange and compare them with the 

securities market law as well Of the regulations, instructions and regulations 

issued in application of the provisions of these laws. 

  Through research the researcher reached several results, the most 

important of which is the market Finance is an important and vital source of 
financing for commodity production sectors Service, commitment to 
disclosure of the most important  obligations and also the obligation to keep 

secrets dealers and execute orders issued by customers. 

        Through the previous findings, the researcher reached several 

recommendations, the most important of which is the State 
She desperately needs to finance a lot of investment projects and at the same 
time not The state can finance all these projects, so it must provide an 
important source For investment finance, the capital market, the new law 
must be reformulated Especially in view of the fact that the law in force is 

deficient in most of its provisions Released expeditiously. 
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 مقدمة :

ضاااوع   مااالالإن مو شااااغل  يف تعا شاااغل ال صااابح ال ساااوداني  أ قاااانون ال ياااة يف ال األوراق التجار

حنااو  ناااول االجتاااه  قااد ت هااا و عاااملني في غااري مت عاااملني أم  كااانوا مت سااواء  ناااس  ئااات ال ماان ف كااثري  ل

صااااادية  لاااانظم االقت يااااًا يف ا كاااازًا حيو لاااات مر عااااد أن احت يااااة  ب صااااات األوراق التجار مااااام ببور االهت

سااتق كااز ا ثاال مر هااا مت ثااة ، باعتبار صااادية احلدي ساارتاتيجيات اقت ثاال ا ملاادخرات لتم مجااع ا طاب و

لاانظم  كاااس ل حماااور االنع حااد  ثاال أ يااة  مت لااك األوراق التجار صاابحت ت عااد أن أ لاادان، ب لااف الب ملخت

هلااذا  يااد  مااام املتزا هااذا االهت نااب  عااامل وإىل جا ظاام دول ال يااة يف مع صااادية والقانون سااية واالقت السيا

يااا ياااة للغال باااة املتنام لاااك الرغ هلاااام هنا شااااط ا ياااة  يف الن عااااملني يف األوراق التجار مااان املت ماااي  ة العظ

يااة  ، إال  طااراف األوراق التجار بااني أ النزاعة واملصداقة يف التعامل والشفافية يف تداول املعلومات 

لااو علااى حساااب اإلضاارار  أن املتعامل البسيط قد يقع فريسة جلهات عدة ، غايتها كسب املال و

شاااط باآلخرين ، األمر الذي يستدعي تنظيمًا هااذا الن فااة اجلهااات ذات الصاالة ب  قانونيًا يوجااه كا

يااة   باااألوراق التجار ياادي املرتبصااني  إىل الطريق السليم يف االستثمار ويف الوقت ذاته بضرب علااى أ

عاان  بااارة  هااي ع يااة   سااوق األوراق التجار يااة أو  هااا األوراق التجار تااتم في لاايت  شااطة ا واملتالعاابني باألن

ماال يف هااا التعا خااالل وسااطاء متخصصااني سوق منظمة يتم في ماان  بااالبيع واهلبااة  يااة    األوراق التجار

يااات  هااذه العمل صااف  خاارى ، وتت خاادمات أ ماان  هااا  مااا يتبع يااة  و مااال مسساارة األوراق التجار يف أع

 بالصفة التجارية بصرف النظر عن أشخاص املتعاملني فيها سواًء كانوا جتارًا أم غري جتار.

 أسباب اختيار املوضوع:

 املتمثلة يف البحث يف جمال القانون التجاري.الرغبة الشخصية  .1

سااوق األوراق  .2 جااة املختصااني يف  لاايب حا يااة  ت عاان األوراق التجار يااة  يااة واف سااة قانون تقديم درا

 التجارية  من خالل دراسة حتليلية مقارنة.

 نقص الدراسات والبحوث اليت تتعلق بتداول األوراق التجارية يف القانون السوداني . .3

 أهمية البحث :

بااال  يف   مااام  يااة  حتظااي باهت سااواق األوراق التجار هااا أ مااا يطلااق علي إن األوراق التجارية  أو 

ملاادخرات  هااام يف حشااد ا ماان دور  بااه  قااوم  ملااا ت ظاارًا  لااك ن سااواء وذ حااد  الدول املتقدمة والنامية على 

سااوف وال هلااذا ال  الوطنية وتوجيهها يف قنوات استثمارية تعمل على دعم االقتصاد  القومي وال بد 

يااة  قااة مال يااار ور يااة اخت هااا وحتكاام كيف يااة حتكاام أداء يااة وفن عااد قانون ماان قوا سااوق  هلااذا ال بااد 

 بعينها نظرًا ملا تتمتع به األوراق التجارية  من أهمية.
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 مشكلة البحث :

طاارق   ضااوع  هااا مو لاايت يثري ساائلة ا ماان األ يااد  عاال العد بااة  حااث يف اإلجا شااكلة الب ثاال م تتم

 القانون السوداني  املتمثلة يف اآلتي :تداول األوراق التجارية يف 

عاان ما هو التعريف املستق .1 يااة   هااذه األوراق التجار لااذي مييااز  مااا ا ل لةوراق التجارية  ؟ ثم 

 غريها من األسواق األخرى ، وماهي األهداف اليت تسعى إلي حتقيقها؟

 ماهية األوراق التجارية  ؟ وما الذي مييزها عن غريها من األوراق األخرى؟  .2

 ما هي الكيفية اليت يتم عن طريقها إيداع األوراق التجارية يف القانون السوداني ؟ .3

يااة يف و ما ه .4 تااداول األوراق التجار ياانظم  لااذي  قااانوني ا سااودان النظام ال طاااق  ال هااو ن مااا  ؟ و

 ذلك التداول؟

 أهداف البحث :

هااذه   مااة  لااها وتوضاايحها يف  ناااول حتلي يهدف هذا البحث إىل العديد من األهداف اليت نت

 الدراسة املتمثلة يف اآلتي:

ماان األسااواق األخاارى وكااذلك  .1 عاان غريهااا  مااا مييزهااا  يااة  و التعرف مباهية األوراق التجار

 معرفة أهمية األوراق التجارية  اليت تهدف إىل حتقيقها.

يااا .2 ساااتقل مباه ياااف امل ياااز التعر ماااا مي ضااايح  ياااف وتو لاااك التعر هاااار ذ ياااة  وإظ ة األوراق التجار

 األوراق التجارية  عن غريها من األوراق األخرى.

قااااانون  .3 يااااة يف ال تااااداول األوراق التجار يااااة  لااااق بكيف قااااانوني املتع ظااااام ال لااااى الن عاااارف ع الت

يااة  لااةوراق املال سااوق اخلرطااوم  السوداني  ونطاق ذلك التداول مع األخذ باالعتبار موقف 

 م. 1994

 منهج البحث :

ماااد  خااالل اعت ماان  لااك  قااارن و وذ لااي امل ملاانهج التحلي حااث ا هااذا الب حااث يف  ناااول البا سااوف يت

يااة    اآلراء الفقهية وحتليلها واعتماد النصوص القانونية اخلاصة باألحكام العامة لةوراق  التجار

صااادرة  لااوائح ال مااات وال مااة والتعلي عاان األنظ ضاااًل  يااة  ف سااوق األوراق التجار قااانون  مااع  هااا  ومقارنت

 طبيقًا لنصوص هذه القوانني . ت
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 األول املبحث

 األحكام العامة لألوراق التجارية

 :مفهوم األوراق التجارية/  األول املطلب

 :التعريف اللغوي والفقهي لةوراق  التجارية  : أواًل

مااة )بورصااة(      غااوي للكل بالرجوع إىل املصادر اللغوية مل يوجد هذا املصااطلح إال أن األصاال الل

صااال ) مااان األ ماااأخوذة  يااادًا  يااازي وحتد صااال اجنل هاااو أ مناااا  ياااًا وإ هاااذا Bourseلااايس عرب هااار  ( وظ

ثااامن 1549املصطلح حتديدًا يف العام  لااك هنااري ال ماان امل م وبالتحديد يف األماار امللكااي الصااادر 

 (1)مبوجبه إنشاء األوراق التجارية تولوز والذى مت 

هااو     شااق األول  شااقيني ال ماان  هااي تتكااون  يااة  ف سااوق األوراق التجار مااة  هااذه الكل عااين  إذ ت

عااام واألدوات  شااكل  مااوال ب تااداول لة يااات ال يااه عمل جتااري ف لااذى  كااان ا سااوق أي احليااز أو امل

هااذا املصااطلح وهااو  واألوراق التجارية  بشكل خاص وكل ما يشتمل عليه أما الشق األخر من 

لااك  تااداول يف ذ األوراق التجارية  فهو يعين األدوات أو األوعية املالية التى جتري عليها عمليات ال

 (2)املكان بالتحديد 

ماان  عااة  لااك جممو جنااد أن هنا نااا  يااة  فإن لااةوراق  التجار هااي  يااف الفق يااث التعر ماان ح مااا  أ

باادوره إىل كثاارة التعريفات وذلك نظرًا الختالف األنظمة االقتصادية و لااذى أدي  تنوعهااا األماار ا

فااات أن  هااذه التعري هاام  ماان أ مااذهب و كاال  صاااد ي ل يااف االقت خااتالف التكي ساابب ا فااات ب التعري

بااادل  يااات ت يااام بعمل غاارض الق عاااملون ب يااه املت مااع ف لااوم وحماادد مساابقًا جيت عرفت بأنها مكااان مع

شاافافية حبيااث تع يااة وال ماان العلن قاادر مناسااب  هااا  تااوافر في كااس آثارهااا علااى مجيااع بيعًا وشااراء ي

 (3)املتعاملون وعلي معامالتهم فتحدًد األسعار بناء عليها صعودًا أو هبوطًا أو ثباتًا 

شااراء      يااع وال هااا صاافقات الب تااتم في يااة و قااوانني معن كما عرفت بأنها سوق منظمة مبوجب 

هااا للسلع واألوراق التجارية  وقد عرف سوق األوراق األوراق التجارية  بأنه مؤسسااة م عااارف علي ت

لااي األوراق  ياادة ع تااداول واملزا يااة ال لااي عمل بااالتنظيم واإلشااراف ع قااوم  تااى ت هااي ال قااع و حمااددة املو

 (4)التجارية  وأوراق التامني

 

د. أمحد حممد لطفي معامالت األوراق التجارية  بني النظم الوضعية واألحكام الشرعية ، دار الفكر اجلامعي ،  (1)

 . 10. ص  2006-اإلسكندرية ، مصر 

 –2004–دور شركات السمسرة يف األوراق التجارية مكتبة دبي للتوزيع،األمارات العربية –صاحل راشد احلمداني( 2)

  14ص

 10، ص  2001إيرتاك للنشر القاهرة ، مصر  2ساعة ط24د اخلضريي ، كيف تتعلم األوراق التجارية  يف د. حمسن أمح (3)

 .258م د.ت ص 2012د. أمحد عبداهلل إبراهيم أمحد ، مصطلحات اقتصادية ، مصرفية ومالية  (4)
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عااني يف    كااان م قااام يف م سااتمرة ت مااة م سااوق منظ عاان  بااارة  هااا ع لااى أن لاابعض ع هااا ا وعرف

صاا يااة ( بق صااورة يوم قااد ب مااا تنع بااًا  يااة ) غال صاافة دور حمااددة ب يااد  يااة مواع صااكوك مال تااداول  د 

هااا الصاافقات بوساااطة  تااربم في معينة تتوافر فيها شروط حمددة مبقتضي التشريعات النافذة ، و

 (1)تدخل شركات األوراق التجارية  

جناااد أن     فاااات  هاااذه التعري ناااا إىل  لاااو نظر فاااات و مااان التعري عاااة  لاااي جممو ضاااافة إ هاااذا باإل

ضاامون األوراق  لااى م ساااس ع كااز يف األ يااف األول ر لااها أي التعر قااة عم يااث طري ماان ح يااة   التجار

يااع  قااد ركااز علااي مسااألة الب ثاااني ف يااف ال واصفًا طبيعة وطريقة عمل األوراق التجارية  أما التعر

لااي مسااألة  قااد ركااز ع لااث ف يااف الثا قااوانني أم التعر جااب  ماانظم مبو سااوق  هااا  شااراء إذ زكاار أن وال

بااه األوراق دور األوراق التجارية  أي من حيث الوصف الوظيفي الألوراق التجار قااوم  مااا ت يااة وهااو 

عاادة  –التجارية  من عملية إشراف وتنظيم عملية التداول  أما التعريف األخري فقد ركز على 

ثاام  هااا  يااة قيام جوانب يف األوراق التجارية  إذ زكر أنها سوق مستمرة وكذلك حتدث عن كيف

قااانو ظاايم ال ثاام ذكاار مسااألة التن هااا  غاارض من ثاام حتاادث ذكر مواعيد قيامها ثم حتدث عن ال ني 

 عن وظيفتها .

يااف األخااري إذ       هااو التعر هااوم  هااذا املف لااي  لااق ع يااف يط سااب تعر حااث أن أن يااري البا قاادم  ملااا ت

لاااوظيفي  صاااف ا لااادور والو ياااث ا مااان ح ياااة   بااااألوراق التجار لاااق  ماااا يتع فاااة  شااامولية لكا سااام بال يت

طاارأ  وكيفية العمل والتنظيم القانوني ، كما أن هذا التعريف يستجيب إىل التطور الذى قااد ي

 مستقباًل علي واقع األوراق التجارية .

 : التعريف التشريعي والقضائي لةوراق  التجارية  : ثانيًا

شااريع      يااف الت عاان تعر حاادث  نااا أن نت قااي علي هااي ب غااوي والفق يااف الل عاان التعر حلااديث  عااد ا ب

قااانوني الألوراق  هااوم ال ماال املف بااذاك يكت يااة إذ  ضاااء الألوراق التجار كااون والق تااى ن يااة ح التجار

شااريع  قااه والقضاااء والت غااة والف نااب إذ أن الل ماان مجيااع اجلوا يااة  أمام مفهوم واضح الألوراق التجار

يااف  ناااول التعر سااوف نت لااي  مااا ي حااث . وفي ميثالن فريق واحد يف توضيح املفاهيم حبسب رأي البا

خااالل  ماان  يااف القضااائي  ناادلف إىل التعر ثاام  شااريعية  خااالل النصااوص الت ماان  شااريعي  سااوابق الت ال

 القضائية .

 

قانونية ، دار النهضة العربية القاهرة . د. سيد طه بدوي حممد . عمليات األوراق التجارية  الفورية واآلجلة من الوجهة ال(1)

 43ص  2001مصر 
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ياااف األوراق      مااات بتعر لاااة أهت لاااة قلي لاااك ق جناااد أن هنا شاااريعي  باااالتعريف الت لاااق  ماااا يتع في

تاايح  صااال ي سااائل اإلت سااتمر لو سااتخدام دوري أو م ماانظم أو أي ا سااوق  هااا  أي  لااى أن يااة  ع التجار

 . (1)تداول األوراق واألصول املالية 

ظااارًا ال    باااًا ن ياااف مواك ياااف تعر هاااذا التعر تااارب  ساااائل يع ساااتخدام و صاااطلح ) ا ساااتخدامه م

 االتصال ( كما أنه مل حيدد سوق بعينه وإمنا اشرتط التنظيم والدورية واالستمرارية .

ساانة  ملااال املصااري ل أما املشرع املصري فنجد أنه مل ينص التشريع املصري يف قانون سوق رأس ا

  ذلك للفقه .م والئحته التنفيذية على تعريف حمدد الألوراق التجارية تاركًا1992

لااةوراق       فااًا  قااد أورد تعري شاارع األمريكااي  جااد أن امل شااريع األمريكااي فن لااق بالت مااا يتع مااا في أ

صااادر يف  يااة  ال قااانون األوراق التجار يااة  يف  هااذا 1934التجار ماان  لااث  كاار الفصاال الثا يااث ذ م ح

شااخاص  ماان األ عااة  يااة أو جممو مااة أو مجع يااة  أي منظ باااألوراق التجار صااد  نااه يق قااانون أ سااواء ال

ماااع  باااائعون  قاااي ال ماااا أن يلت لاااك أ شاااآت وذ ياااوفرون من ساااوقًا أو  ساااون  حااادين أم ال يؤس كاااانوا مت

تااى  ظااائف ال جاال أداء الو ماان أ مااا  يااة  وإ شااأن األوراق التجار صاافقات ب قااد  شاارتيني خبصااوص ع امل

كاااذلك  ياااه و قاااد ف لاااذى تنع قااار ا ياااة  امل شااامل األوراق التجار ياااة  وت ماااًا األوراق التجار هاااا عمو تؤدي

نااه (2)وجودة باألوراق التجارية  املنشآت امل يااف املشاارع األمريكااي جنااد أ هااذا تعر نااا إىل  ، لو نظر

يااري  ملااال و سااوق ا ماان  شااابهها  مااا  يااة  و بااني األوراق التجار لااط  عااًا للخ عااًا مان شاااماًل جام فااًا  تعري

شااأة  يااة التار يااة لن باااره باخللف خااذ يف اعت قااد أ الباحث أن ذلك يرجع إىل أن املشرع األمريكااي 

 األوراق التجارية  كما سوف يتبني ذلك الحقًا .

 :ة وتطور األوراق التجارية  أنش/  الثاني املطلب

هااوم األوراق    يااة التار يااة ملف جااوع إىل اخللف جيااب الر صاايل للمصااطلح  ماال التأ تااى يكت ح

يااة   هااوم األوراق التجار طااور مف شاااءة وت سااة ن مااا أن درا طااور ك شاااءة والت يااث الن ماان ح يااة   التجار

طااي إ عااة األوراق تع مااع طبي ماال  خااالل التعا ماان  لااك  صااحيح وذ قااانوني ال يااف ال لااي التكي شااارة إ

يااه اآلن مبعااين  التجارية  منذ أن نشأت واستمرت يف مجيع مراحلها إىل أن وصلت إىل ما هي عل

ياااف  كاااس التكي فاااة تع حااال املختل ياااة  يف املرا جتااااه األوراق التجار عااال  عاااة رد الف فاااإن طبي خااار  آ

هااذا ا لااها يف يف  ناادلف إىل القانوني ثاام  مااة  صاافة عا يااة  ب شاااءة األوراق التجار ناااول ن سااوف نت حااث  ملب

ثااام  باااا  ياااة  يف أور شااااءة األوراق التجار ثااام ن حااادة  ياااات املت ياااة  يف الوال عااان األوراق التجار حلاااديث  ا

 

 45د. سيد طه بدوي حممد . مرجع سابق ،  ص (1)

 م 1934( من القسم الثالث من قانون األوراق التجارية  لعام 9أنظر البند ) (2)
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يااة  يف  شاااءة األوراق التجار عاان ن حاادث  ثاام نت ماان  سااط و شاارق األو يااة  يف ال شاااءة األوراق التجار ن

 ذا املبحث إلي مطلبني وذلك على النحو اآلتي : السودان لذلك سوف نقسم ه

 ة األوراق التجارية  يف أوربا وأمريكا : أ: نش أواًل

ثاام       ماان  ساابيًا و هااا احلااديث ن يااة  مبفهوم عاارف األوراق التجار ماان  هااي أول  بااا  ملا كانت أور

لااك جيااب  باادء يف ذ باال ال نااه وق باادء إال أ سااوف نتناوهلمااا يف ال حاادة األمريكيااة  هااا الواليااات املت تبعت

ضاااربة يف  هااا  غااري أن ثااة  لاانظم احلدي ماان ا حلااالي  شااكلها ا يااة  ب هااوم أن األوراق التجار ياات مف تثب

ملاادن  القدم دون قااد يف ا قاادم تع نااذ ال ناات م تااى كا ياادة األسااواق ال هااا ول تاااريد حماادد إذا أن حتديااد 

خااتالف أنواعهااا ، ففااي  والبلدان من أجل تبادل احلاصالت الزراعية واملنتجات الصناعية علااي إ

باال  خلااامس ق قاارن ا مااا يف ال ضااًا يف رو ماات أي سااماة وأقي مااة امل سااوق العظي ماات ال ميااة قا نااا القد أث

 (1)( هذا باإلضافة إىل أسواق العرب يف اجلاهلية Collegiumا تدعي )امليالد سوق مثله

هااوم        ظاار إىل مف ثاام نن قااري  ،  سااورة  ماان  عاااىل  لااه ت تاادبر قو لااياًل ون قااف ق نااا أن نتو وجيااب ه

عااام رحااالت  يااة يف ال عاارب رحااالت جتار سااابق إذ كااان لل األوراق التجارية  املذكور يف املبحث ال

عااين أن األوراق شتوية لليمن ورحالت صيفية  للشام وهذان ميثالن مكان التجارة وزمانها مما ي

سااوق،  التجارية  ظهرت يف صورتها األولية يف ذلك التاريد . إذا كانت الرحالت متثل مومسااًا لل

 (2)هذا باإلضافة إلي جمموعة من األسواق اليت ظهرت يف أوربا يف فرتة العصور الوسطي 

لااك أما عن النشاءة احلديثة        هااا أرجااع ذ ماان حتاادث عن جااد أن معظاام  يااة  فن لةوراق  التجار

لااه  كااان حيم لااذي  قااب ا لااي الل عااود إ مااة بلجيكيااة إذ ت هااي كل يااة ( و مااة ) األوراق التجار إىل كل

مسااه ) نااة )Vander Bursتاااجر ا ناادقًا مبدي لااك ف كااان مي لااذي  هااذا Brags( وا كااان  يااث  ( ح

ملاايالدي  قاارن اخلااامس عشاار ا جااار يف ال قااي للت ناادق ملت ياانهم الف مااا ب يااة في إلباارام الصاافقات التجار

قاات  نااة أطل لااك املدي قااود فماان ت هااا ثالثااة  أكياااس ن لااة علي شااعار عم ناادق  وقد كان يزين شعار الف

سااامية  كااايس (3)هاااذه الت ساااية )  عاااين بالفرن هاااا ت ياااث أن ساااي ح ساااوق الفرن لاااي ال لااابعض إ هاااا ا ويرج

 النقود( عندما كان التجار يأتون إلي السوق حيملون كيس نقود  .

شااأت       قااد ن هااا  جااد أن بااا فن شااأتها يف أور ماان حيااث ن باااملفهوم احلااديث  أما األوراق التجارية  

طااور أن اجتهاات روؤس األمااوال إىل  هااذا الت نتيجة لتطور احلياة االقتصادية و كانت نتيجة واثر 

 

 -مطبعة فتح اهلل اللياس فوزي واوالده-جملة االقتصاد  والقانون –صادق حنني باشا حبوث يف أعمال األوراق التجارية   (1)

 80ص-م1938-العدد الثاني

 22-20ملزيد من التفاصيل راجع هشام أمحد ماهر زغلول ، مرجع سابق ص  (2)

اختصاص احملاكم ( منشورات احلليب احلقوقية  –لقوانني تنازع ا –حممد يوسف يسني ) عمليات األوراق التجارية   (3)

 2004بريوت لبنان ط 
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مااوال ضااخمة   (1)الرتكيز يف املنشآت املالية والتجارية والصناعية العمالقة التى تتطلااب روؤس أ

عاارف  مااا  عااد  مااا ب لااذي خلااف في يااا وا بااا جتار شااعوب أور بااني  باإلضافة إىل اإلنفتاح الذي صاااحبها 

ماااعرف  هااو  قااانوني و شاااء كيااان  جااة إىل إن باادوره إىل احلو لااذي أدي  ماار ا يااة يف األ سااوق األورب بال

ماان هنااا  جاااري و بااادل الت يااة الت سااهيل عمل بشركات املساهمة ونتيجة لذلك ظهرت الصااكوك لت

عااام بدأت األوراق ا بااا فأنشااأت يف ال هااا احلااديث يف أور يااة 1536لتجارية  مبفهوم م األوراق التجار

عااااام  باااااريس يف  يااااة  كااااا واألوراق التجار فاااارس ببلجي عااااام  1724أن ناااادن يف  يااااة ل واألوراق التجار

تاااريد تأسيسااها إىل 1878م واألوراق التجارية طوكيو عام 1773 لاايت يرجااع  م وبورصات أملانيا ا

 . (2)1908سنة 

ماار      حاال علااى  ماان مرا بااه  مااامرت  وما جتدر اإلشارة بذكره هو أن األوراق التجارية  ورغم 

قاارن املاضااي إذ زاد  سااط ال يااه اآلن إال يف أوا هااي عل لااذي  هااذا املكااان ا بااوء  العصور إال أنها مل تت

ثااروة  هااوم ال يااة مف ياااد أهم عااامالت باإلضااافة إزد هااا يف امل ماان الرتكيااز علي لااوجي  قاادم التكنو الت

 . املنقولة 

يااة  عاان بق فااة  شااأة خمتل شااأت ن قااد ن أما األوراق التجارية  يف الواليات املتحدة األمريكية ف

يااة األمريكيااة  ثااال الألوراق التجار خااذ م ماان أ لااك البااد  األوراق التجارية  يف أوربا وحتااى يتضااح ذ

ماان بق عااة  عاارض جملمو ثاام نت ماان  يااة وهي األوراق التجارية نيويورك لةوراق املالية إذ أنها األقدم و

 األوراق التجارية  لنري طبيعة النشأة اليت  قامت عليها هذه األوراق التجارية  .

ثااامن عشاار  قاارن ال يااة إىل ال لااةوراق املال يااورك  يااة نيو ترجع النشأة التار ية األوراق التجار

بااوتني وود 1792وبالتحديد إىل عام  فاااق  عااة وعشاارين مسسااارًا مسااي بإت م نتيجة إلتفاق عقااده أرب

ماان أسااهم وسااندات  مت مبوجب يااة   تااداول يف األوراق التجار يااات ال هذا اإلتفاق تنظيم مزاولة عمل

بااة وعااد  يف مقابل عمولة حمددة على عكس ما كانت عليه فيما سبق وأعترب هذا األتفاق مبثا

ساااارة  هااااؤالء السما بااااني  قاااادس  هااااد م شااااأت يف  (3)وع يااااة  ن قااااول أن األوراق التجار نااااا ال إذا ميكن

قااانوني حياادد بداياتها يف الوالي ظااام  قاام مبوجااب ن فاااق ومل ت يااق ات عاان طر ات املتحدة األمريكية 

هااو  بااذكره  مااا جتاادر اإلشااارة  طبيعتها وما يتعلق بها من تنظيم بل على النحو السالف الذكر و

ماااة  هاااا احلكو هاااا طرحت ثاااة من قاااط ثال ياااة ف مخاااس أوراق مال لاااك  نااات هنا فااارتة كا لاااك ال ناااه يف ت أ

ياال1790الفدرالية عام  جاال متو ماان أ عاان  م  ناات عبااارة  يااان فكا نااان األخر مااا األث ثااائرة أ احلاارب ال

 

  22هشام أمحد ماهر زغلول مرجع سابق ص  (1)

 23ص  ،املرجع السابق (2)

 30هشام أمحد ماهر زغلول مرجع سابق،  ص  (3)
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عااام  تاااب يف  نااك مشااال اجنلاارتا لةكت ماان ب كاال  سااهم بنكيااة طرحهااا  يااورك 1781أ نااك نيو م وب

 (1)م 1791والبنك األهلي األول عام 

سااتمرت       حاادة وا يااات املت يااة  يف الوال ناااء األوراق التجار لااي يف ب نااة األو هااي اللب هااذه  عااد  إذ ت

هااذا  شااارع وول ساارتيت إذ أصاابح علااى  تااونتني يف  هااوة  لااك يف ق عااد ذ ماال ب قاال الع فاااق إىل أن انت اإلت

عااام  ساارة وكااان  ماااع السما عااام  (2)1973املقر الرمسي إلجت سااتجار مكتااب 1817ثاام يف ال م مت ا

يااورك  يااة نيو يف شارع وول سرتيت ليكون معدًا الألوراق التجارية  ومسي مبجلس األوراق التجار

(The New york stock Exchange Boars يااورك يااة نيو ( ثم غريت التسمية إىل األوراق التجار

يااة ) عااام New york stock Exchangeلااةوراق املال هلااا إال  (3) 1863( يف ال وهااو األساام احلااالي 

عااام  هااا يف ال شااارع ) 1865أنه قد تغري مكان لاات ل ثاام Broad streetوانتق هلااا .  ئاام  ( إىل مكااان دا

عااام  نااذ ال صاابحت م يااه إآلن إذ أ هااي عل مااا  طااورًا مضااطردًا إىل أن وصاالت إىل  طااورت ت لااك ت عااد ذ ب

يااه م األوراق التجارية الكرتونية تستخدم التداول اإللكرتوني . ووصل2005 مااا وصاالت إل ت إىل 

بااـ) عاارف  مااا ي يااة أو  لااةوراق املال يااة  األمريكيااة  مااا األوراق التجار طااور يف أ هااا AMEXماان ت ( فإن

ضااًا  شااأت أي يااورك إذ ن يااة نيو باااألوراق التجار شاابيهه  شااأة  قااول ن بااة أو ميكاان ال شااأة قري شااأت ن ن

كااا لااذين  بااويتني وود ا فاااق  ياادخلوا يف ات لااذين مل  ساارة ا يااة السما ماااع بق جااة إلجت ساامون نتي نوا ي

عااام  شاااطهم يف ال شاارة ن سااوقًا ملبا ثاام اختااذوا  يااة   خااارج األوراق التجار ساارة  شااؤا 1850مسا ثاام أن م 

ظااًا إىل أن  طااورًا ملحو طااورت ت ثاام ت ماان  سااجلة و غااري امل يااورك لةسااهم  لااة نيو منظمااة مسياات بوكا

 م .1953أصبحت األوراق التجارية معلومة لدي اجلميع ذات تنظيم قانوني يف العام 

ياادة إ      هاارت ول يااة ظ حاادة األمريك يااات املت يااة  يف الوال قااول أن األوراق التجار ذن ميكاان ال

لااي  شااكل أو فاااق ب جاااء إىل اإلت ئااد ومت اإللت باااح والفوا حياادد األر ظااام  ساارة ألجياااد ن سااعي السما ل

ساااميتان  تاااان الت حلاااال وها ضااااع ا ساااب أو طاااورت ح لاااك ت عاااد ذ مااال وب كاااان الع ياااد م ثااام حتد مااان  و

 .موجودتان يف كال البورصتني

 : تجارية  يف الشرق األوسط: نشأة وتطور األوراق الثانيًا 

سااوف      شاارق األوسااط  هااا يف منطقااة ال يف هذا املقام ونسبة لتعدد األوراق التجارية  وكثرت

يااة   بااني مجيااع األوراق التجار ظاار إىل املالمااح املشاارتكة  ثاام نن نأخذ مثااًل واحدًا من حيث النشأة 

هااذه  يااة يف  قاادم األوراق التجار خااذ أ سااوف نأ لااذا  شاارق األوسااط  طااور يف ال شااأة والت ماان حيااث الن

 

 .48. دار النهضة العربية القاهرة ص 2004أ. صاحل راشد احلمداني. دور شركات السمسرة يف األوراق التجارية دراسة قانونية  (1)

 . 22املرجع السابق، ص  (2)

 . 31هشام أمحد ماهر زغلول ، مرجع سابق ص  (3)
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يااة  املصاارية متخااض املنطقااة ك يااة  املصاارية يف إن ظهااور األوراق التجار هااي األوراق التجار ثااال و م

عااام  نااذاك 1750عن احلاجة إليها بظهااور أول شااركة مساااهمة يف مصاار  جااار حي م إذ أصاابح الت

 . (1)جيتمعون يف أماكن متعددة لتداول األسهم والسندات فيما بينهم 

لاااة يف األ     ساااوق اآلج شااائت ال لاااك أن عاااد ذ شاااأن وب ساااتثماراتها ب لاااب ا نااات أغ ساااكندرية وكا

عاااجاًل  جااارة القطاان  غاارض ممارسااتها لت القطن وذلك أدي إىل إنشاء هيئة األسكندرية للقطاان ب

 .(2)وآجاًل

عاااام      يااادًا يف ال لاااك وحتد عاااد ذ بااادأت يف 1819وب ياااة  . و سااام األوراق التجار هاااا ا لاااق علي م أط

عااام ممارسة نشاطها وقد نظم نشاطها مبوجب جمموعة من ا لااوائح إىل أن صاادر يف  قااوانني وال ل

قاام  95م قانون سوق راس املال املصري رقم 1992 ساانة  35ثم صدرت ألئحته التنفيذية ر  1993ل

ساانة  17و يف قانون التجارة رقم  ملااواد )1999ل عااض ا ظاام املشاارع يف ب عااض أحكااام 46 -44م ن ( ب

عاااام  ياااة  ويف  قاااام 2000األوراق التجار قاااانون ر صااادر ال شاااأن اإل 93م  كاااازي ب ياااد املر ياااداع والق

 .(3)لةوراق املالية النافذ إىل اآلن سعيًا لتطوير األوراق التجارية  املصرية 

بااريوت أيضااًا       يااة  تاارب األوراق التجار شاارق األوسااط فتع يااة  يف ال يااة األوراق التجار أما عن بق

عااام  ماا1920من األوراق التجارية  القدمية يف الشرق األوسط حيث نشأت يف ال يااة األوراق م أ ا بق

قاارن املاضااي  يااات ال غااري منظمااة يف ثالثن شااأة  التجارية  كاألوراق التجارية األردن نشأت أيضااًا ن

لااى  تاااب ع كااربى مت األكت شااركات  ثااة  يااث تأسساات ثال ساااطة ح شااركات الو عااض  سااطة ب بوا

عااام  يااة  يف ال قااانون األوراق التجار يااة  1976أسهمها ومن ثم صاادر  شاائت األوراق التجار لااذي أن م وا

عااام  يااة  املؤقاات  قااانون األوراق التجار لااك صاادر  عااد ذ لااة وب هااذه الدو لااذي مت 1997مبوجبه يف  م وا

شااارفة  هاااة امل قاااانون اجل هاااذا ال جاااب  صااابحت مبو تاااى أ ياااة  وال ئاااة األوراق التجار شااااء هي باااه إن مبوج

عااام  ثاام  يااة   تااداول األوراق التجار ماال  بااة لع مااة واملراق لااةوراق 2002واملنظ يااد  قااانون جد صاادر  م 

عااام املالية  يااة عمااان  لااداخل األوراق التجار ظااام ا م 2004ليلغي القانون القديم ثم أعقبه قانون الن

 . (4)ومسي قانون األوراق التجارية  اجلديد 

يااة       شااأة لبق شاابيهه يف الن ناات  أما عن نشأة األوراق التجارية  يف مملكة البحرين فلقد كا

عااام  لااك عنااد تأساايس أول شااركة مساااهمة  غااري 1957الدول األخااري وذ سااوق  ثاام ظهاارت أول  م 

 

 452رمسية قرياض : مرجع سابق، ص  (1)

والشفافية يف املعلومات املتعلقة باألوراق املالية املتداولة يف األوراق التجارية  حبث  مجال عبدالعزيز العثمان . االفصاح (2)

 .362دار النهضة  القاهرة ص  2010ماجستري منشور 

 نفس املرجع والصفحة .   (3)

 م.10/4/2019الساعة الثالثة عصرًا  www.jsc.govاملوقع اإللكرتوني األوراق التجارية األردن  (4)

http://www.jsc.gov/
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قاام 1987نظامية عرفت بسوق اجلوهرة واستمر الوضع كذلك حتى عام  قااانون ر  4م بصاادور ال

حااري سااوق الب لااذي مت مبوجبااه  صاابحت األوراق وا شااريعات إىل أن أ لاات الت ثاام توا يااة  لااةوراق املال ن 

 .(1)التجارية البحرين لةوراق املالية املوجودة حاليًا 

 األوراق التجارية  يف السودان: ةنشأثالثًا : 

ميكن القول أن قيام سوق األوراق التجارية  يف السودان قد تأخر كثريًا لعدة سنني 

ال "األوراق التجارية " يف بقية الدول اليت حتدثنا عنها سالفًا إال أنه وذلك مقارنة بأسواق امل

م يف عقد إجيار قطعة 1926ورغم ذلك جند أن ذكر سوق األوراق التجارية  جاء يف العام 

األراض اليت ُأقيم عليها مبنى الغرفة التجارية شارع اجلمهورية باخلرطوم حيث نص العقد 

التجارية " باإلضافة إىل الغرفة التجارية يف القطعة املذكورة  على أنه ميكن قيام "األوراق

هذا باإلضافة إىل بورصيت اإلسكندرية والقاهرة وجبانب مصارف مصرية تعمل يف السودان 

باإلضافة إىل وجود جالية كبرية  من املستثمرين املصريني يف األوراق التجارية ، األمر الذي 

التجارية  قد نشأة يف السودان بتأثري مصري أو على  جعل بعض الفقه يتحدث أن األوراق

الرغم من عدم وجود سوق األوراق التجارية  يف السودان إال أننا جند أن جتارة األسهم قد 

ظهرت يف بعض املقاهي باخلرطوم وهي أكشاك الصحف مثل كشك الصحف املوجود 

 .(2)تتم بواسطة غري خمتصني جبوار الغرفة التجارية آنذآك حيث كانت عمليات البيع والشراء

 :  ووظائفها أهمية األوراق التجارية/  الثالث املطلب

ماال األوراق      قااانوني لع لااي ضاارورة الضاابط ال تعترب دراسة أهمية األوراق التجارية  مؤشاارًا إ

ظااائف  ماان و يااة   هااذه األوراق التجار يااه  مااا تؤد يااة  تعكااس  يااة األوراق التجار يااة  إذ أن أهم التجار

هااذه  قااانوني مبسااتوي  جااود ضاابط  ماان و فااة البااد  هااذه الوظي تااؤدي  عاادة جماااالت وحتااى  متتااد إىل 

هاااذه  ياااة و هاااذا األهم هاااا يف  ياااة  ووظائف ياااة األوراق التجار عااان أهم حااادث  ساااوف نت لاااذا  ظاااائف  الو

يااة   يااة األوراق التجار ناااول أهم سااوف نت لاابني يف املطلااب األول  يااق تقساايمه إىل مط عاان طر حااث  املب

يااة األوراق  ماادي أهم لااذلك  عااًا  نااري تب يااة  ل ويف املطلب الثاني سوف نتناول وظااائف األوراق التجار

 ه من أدوار تسهم يف دعم االقتصاد  الوطين للدول . التجارية  وما تقوم ب

 : أهمية األوراق التجارية  : أواًل

هااداف األوراق     هااو أ لااه و ماان آج ماات   مااا قا يااة  يااة  يف أهم يااة األوراق التجار تكماان أهم

مااة  يااة  مه تاارب األوراق التجار مااا تع التجارية  املعلومة لدي الكافة إال أنه ميكن القول أن أكثر 

 

 م.17/5/2019الساعة اخلامسة   www.bahrin stock .comاملوقع اإللكرتونية لسوق البحرين لةوراق املالية  (1)

 .31املرجع السابق ، ص (2)



 

 
38 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

سااية  حااد الركااائز األسا هااا أ يف دول النظام الرأمسالي القائم علي سياسة االقتصاااد  احلاار إذ أن

لاادول ذات هلذا ا مااا يف ا يااة  أ مااع األوراق التجار مااًا  قااًا تا فااق اتفا لنظام فهو نظام تتالءم طبيعته وتت

يااة  ماان حيااث األهم النظام اإلشرتاكي فنجد أن دور األوراق التجارية  يتضااائل بصااورة ملحوظااة 

نااق  تااى تعت لاابالد ال شاااط االقتصاااد ي يف ا جااه الن فااة أو لااة علااى كا ساايطرة الدو لااك إىل  إذ يرجااع ذ

شااديدة ذلك ا بااة  فاارض رقا قااوم ب قااد ت يااة  أو  بااإغالق األوراق التجار ملذهب إذ قد تقوم هذه الدول 

هااا  لااة ب لااة وحتاادد األسااعار املتداو تاادخل الدو حااد أن ت لااي  بااة تصاال إ هااا رقا قاام بأغالق عليها إن مل ت

هااوم األوراق  نااايف مف هااذا ي سااية إذ  يااة  األسا فااة األوراق التجار عااه وظي طاال م قااد تتع لااذي  ماار ا األ

 ( 1) ية .التجار

هااذا        عااال يف  ومع اجتاه الدول إىل اإلصالح االقتصاد ي واملالي أصاابحت للبورصااات دور ف

ماان األسااباب  عااة  لااك جملمو حااث وذ يااري البا ملااالي كمااا  حااد أدوات اإلصااالح ا هااي أ اإلصااالح إذ 

طااااوير  جمااااال الت كااااربي يف  يااااة  قااااوم بأهم يااااة  ت كااااد أن األوراق التجار هااااا تو جيااااي بيان سااااوف 

مااا ملاااوارد  ياااة ا صاااادي وتنم قاااذ االقت تااارب املن هاااذا تع هاااي ب ياااة  و مااال األوراق التجار عاااة ع خاااالل طبي ن 

تااه  لااذي أحدث ئاال ا طااور اهلا نااا إىل الت لااو نظر ماال خصوصااا  سااهولة التعا مااع  لااك  لاادول وذ صاااد ا ألقت

التكنولوجيا يف هذا اجملال إذ أصبحت األوراق التجارية  من حيث التعامل معها سهلة وسااريعة 

لاا ماار ا صااادية األ ئاادة االقت صاااد  وحتقااق الفا عاااش االقت سااائل ألن ساارع الو ضاال وأ هااا أف عااين أن ذي ي

 باإلضافة إىل أنها تساعد على جلب األستثمار وأيضًا تشجع عليه . 

 : وظائف األوراق التجارية  : ثانيًا

قااوم األوراق       هااا إذ ت عاازز أهميت مااا ي يااة  أكثاار  هااا األوراق التجار تااى تودي ظااائف ال تاارب الو تع

هااا التجارية  مبجموعة من الو يااة  ومن عااة األوراق التجار ظائف منها ما هو معلوم ألنه مرتبط بطبي

يااق  هااذا اجملااال إىل تطب هااا . إذ درج املتخصصااون يف  نااا البحااث عن نااراه إال إذا دقق ما هو خفااي ال 

يااة والوظااائف الرئيسااية  نوعني من الوظائف التى تقوم بها األوراق التجارية  همااا الوظااائف الثانو

بااه ملصاالحة إال أننا  يف هذا ا ملقام سوف نقسمها إىل ثالثة وظائف الوظائف الرئيسية أو ما تقوم 

شااركة  صاالحة ال جاال م ماان أ بااه  قااوم  مااا ت هااي  يااة و ظااائف الثانو لااة ، والو قااومي للدو صاااد  ال االقت

لااذا  جاال املسااتثمرين ،  املصدرة لةوراق املالية أما الطائفة فنسميها الوظائف التى تقوم بها من أ

 تفصيلها كما يلي :ظائف عن كثب ال بد من وحتى نري هذه الو

 الوظائف التى تقوم بها األوراق التجارية  من أجل مصلحة االقتصاد : /1

 

 . 130ص  2001املمارسات غري املشروعة يف األوراق التجارية  دار النهضة العربية القاهرة صاحل الرببري (  1)



 

 
39 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

ظااارًا       لااادول ن صااااد  ل صااالحة االقت ظاااائف مل مااان الو عاااة  باااأداء جممو ياااة   قاااوم األوراق التجار ت

ماااة إذ هاااا احلكو جاااأ إلي تاااى تل صاااة ال ساااائل اخلصخ مااان و سااايلة  عاااد و لاااها إذ ت عاااة عم لاااب لطبي ا تط

هلااا  لاايس  تااى  عااام وال ماان وحاادات القطاااع ال اقتصاد الدولة اإلصالح وذلك يتم بأن تتخلص الدولة 

ساااطة  تااادار بوا ثااام  مااان  تااااب و عاااات لالكت هاااذه القطا ساااهم  طااارح أ لاااك ب سااارتاتيجية وذ ياااة ا أهم

فااق  فاااق علااى املرا ماان األن قااد ختلصاات  لااة  شركات خاصة تقوم باالستثمار وهكذا تكون الدو

 (1)ة القصوى ليست ذات األهمي

عاادة       خااذ  وما جتدر اإلشارة بذكره هو أنه قد تتعدد الطرق التى تتم بها اخلصخصااة فتأ

يااة   يااق األوراق التجار عاان طر يااتم  قااد  صور إذ قد يتم طرح وحدات القطاع العام يف املزاد العلين و

ساايطرة رؤوس األمااوال  شاابهة  عااد  يااة  يب هااذه الوحاادات يف األوراق التجار يااع  قااول أن ب ومن نافلة ال

باااملزاد يف باإلضااافة إىل األجنبي يااع  لااة الب بااة يف حا ة على مرافق الدولة احليوية نتيجة لضااعف الرقا

 (2)توسيع قاعدة امللكية الشعبية . 

لااك       كما تعد األوراق التجارية  أيضًا مؤشرًا على حالة االقتصاد  القومي يف املستقبل وذ

باااذل هاااي  هاااا ف لاااة في ياااة  املتداو ساااعار األوراق التجار ساااب أ مااار حب لاااى أ قاااائمني ع ناااذارًا لل ثااال إ ك مت

 (3)االقتصاد  الوطين يف حالة حدوث كوراث إقتصادية نظرًا لتقلبات السوق 

 هذا باإلضافة إىل جمموعة من الوظائف األخري .

 الوظائف التى تقوم بها األوراق التجارية  ملصلحة الشركات مصدرة األوراق التجارية  : /2

فااإن األور     لااوم  هااو مع فااة كمااا  هااي طائ لااي و فااة األو طااائفتني الطائ ماان  كااون  يااة  تت اق التجار

فااة أصااحاب املشااروعات أو شااركات املساااهمة وكااال  هااي طائ يااة ف فااة الثان املستثمرين أما الطائ

صاادرة  شااركات امل مااة لل فااة مه قااوم بوظي هااوم ت هااذا املف هااي ب خااري ف جااة إىل األ طااائفتني يف حو ال

مااا لااك أن كاله سااتثمرين وذ يااة وامل لااربح  لااةوراق املال جااة إىل ا سااتثمر حبو هااا فامل ضااالته في جيااد 

 والفائدة من أموال وشركات املساهمة حبوجة إىل رؤوس أموال ضخمة لتنفيذ مشروعاتها . 

صاادرة األوراق     شااركات م جتاااه ال ظااائف  قااوم بو يااة  ت فااإن األوراق التجار ساابق  ملااا  قااًا  إذن ووف

جمااال األوراق  سااتثمار يف  شااجيع اإل سااهم يف ت يااة  وت ئاادة التجار عااود بالفا لااذي ي ماار ا يااة  األ التجار

 لدي الدولة من خالل تدفق االستثمارات عن طريق هذه األوراق التجارية. 

 الوظائف التى تؤديها األوراق التجارية  ملصلحة املستثمرين :/ 3

 

 105م،  ص 2003أمحد حممد حمرز،النظام القانوني للخصخصة ، منشأة املعارف االسكندرية، (1)

 .75م،ص 2010مصطفي إبراهيم عرييب ، حماضرات يف القانون التجاري ، اخلرطوم، د.  (2)

 . 61هشام أمحد ماهر زغلول مرجع سابق ص  (3)
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مااع ضاامان اخلسااارة إىل       ئاادة  يااق الفا يقوم كل استثمار على مبدأ أو غرض مهم وهو حتق

ماان وظااائف  حد معقول ، وجند أن األوراق التجارية  حتقق هذا للمستثمرين من خالل ما تؤديه 

ملااادخرات إىل  ياااه ا تااايح توج باااار إذ ت ساااتثمرين ك صاااغارًا أم م كاااانو  ساااواء أ ساااتثمرين  ماااة امل خلد

حبااة يف ا شااطة املر هااذا األن سااتثمار يف  لااى اإل شااجيع ع خااالل الت ماان  لااك  كااربي وذ شااركات ال ل

ساااتثمار  خاااار اإل عاااادة اإلد عااارف ب ماااا ي ماااي  جملاااال إذ تن تاااوفري  (1)ا ياااة  ب قاااوم األوراق التجار ماااا ت ك

مااا رغااب املسااتثمر يف  تااى  سااائلة م قااود  لااها إىل ن لااك بتحوي السيولة لةوراق املالية املتداولة فيها وذ

قاااموا ذلك كما أنها ختول املست تااى  هااذه الشااركات ال ساالطة يف  ثمرين أن يصاابحوا أصااحاب ال

ضاااء جملااس اإلدارة  شااركة وأع شااركاء يف ال صاافهم  لااك بو سااهمها وذ شااراء أ قاادم  (2)ب كمااا ت

شااراء األوراق  ماادخراتهم يف  نااة لتوظيااف  سااهلة ومر األوراق التجارية  جلمهور املسااتثمرين وساايلة 

ضااامان جااال  مااان آ شاااركات  هاااا ال تاااى طرحت ياااة  ال ياااام  التجار لاااالزم للق يااال ا لاااى التمو صاااوهلا ع ح

فاااة  شاااروعاتها املختل قاااق  (3)مب ياااة إذ تتح ساااعار الواقع ياااق األ قاااوم بتحق هاااا ت ضاااافة إىل أن هاااذا باإل

يااة   بااه يف األوراق التجار مااول  عاارض والطلااب املع األسعار الواقعية لةوراق املالية من خالل نظام ال

قااي للجهااات املصاادرة عاان املركااز احلقي هااذا تكشااف  هااي ب لااك  و كااون هنا بااذا ت هلااذا األوراق و

 .( 4)شفافية يف التعامل ووضوح 

ماان الوظااائف       عااة  بااأداء جممو قااوم  يااة  ت نااا أن األوراق التجار إذن وبعد هذا العرض إتضااح ل

يااة  لااذلك تكماان أهم عااًا  يااة وتب يااة  احلقيق يااة األوراق التجار يف جماالت خمتلفة وهنا تكماان أهم

تااداول األورا قااانوني ل ظااام ال لااى الن ظااائف ع هااذه الو يااة   تااؤدي األوراق التجار يااة  إذ حتااى  ق التجار

مااا  قااانوني وهااذا  ماان الضاابط ال عاااله البااد  ملااذكورة أ ئاادة يف اجملاااالت ا أكماال وجااه وحتقااق الفا

 الثاني من هذا البحث. املبحثسوف نراه يف 

 

 

 

 

 

 

 

 . 87ص  2000إيهاب الدسوقي إقتصاديات كفاءة األوراق التجارية  ، دار النهضة العربية  (1)

 . 165د.ن ص  2004حسام عيسي . شركات املساهمة اجلزء األول  (2)

 7ص  1995عاشور عبداجلواد عبداحلميد : بعض جوانب النظام القانوني ألسواق رأس املال دار النهضة العربية القاهرة  (3)

 .  49مجال عبدالعزيز العثمان ، مرجع سابق ص  (4)
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 الثاني املبحث

   املاليةاألوراق  األوراق التجارية يف سوق

 : املاليةتعريف سوق األوراق /  األول املطلب

 األول: تعريف األسواق املالية:  الفرع

 تعريف السوق لغًة: 

كلمة مشتقة من ساق ليسوق سوقًا وهو حدود الشئ ومسيت السوق لذلك ملا السوق            

 . (1)يساق أليها من البضائع واألشياء واجلمع " أسواق"

 . (2)السوق موضع البياعات يذكر وتؤنث واجلمع أسواقوجاء يف لسان العرب: 

 ثانيًا: تعريف السوق اصطالحًا: 

))فهو الوسيلة اليت يلتقي من خالهلا البائع واملشرتي بغض النظر عن املكان املادي 

 .(3)للسوق((

: من وجهة نظر اقتصادية بانه: السوق األم لكافة األسواق اليت ويعرف السوق املالي

يف األصول واألدوات املالية قصرية األجل، االصول املاليه :هي ادوات امللكيه ويقابلها تتعامل 

اخلصوم وهي متثل الدين على املؤسسه املاليه واالدوات املاليه: هي ادوات التعامل يف سوق املال 

نه و كاألوراق التجارية وأذون اخلزا( 4)كاالوراق املاليه واالوراق التجاريه وغريها وللمزيد 

وطويلة األجل كاألسهم والسندات و وتعد سوق النقد وسوق رأس املال الرافدين األساسيني 

 . (5)هلذه السوق

من خالهلا   يف حني يعّرف السوق املالي بصورة عامة و بأنه ))الوسيلة اليت يلتقي

أطراف العقد والوسطاء واإلداريون من ذوي االهتمامات )املادية او املهنية( باالدوات الرأمسالية 

والنقدية او بالصرف األجنيب و لغرض تداول وتوثيق وتعزيز األموال املختلفه لفرتات متباينه 

 

 1ن، طلبنا –أمحد فارس بن زكريا أبو احلسني احملقق، عبد السالم حممد هارون مقاييس اللغة، دار اجليل بريوت   (1)

 117هـ، ص 1411 –

هـ، لسان العرب، 711حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين أبن منظور األنصاري الرويفعي األفريقي، متوفى (2)

 167، ص 10هـ، فصل الكاف ج 1414، بريوت 3دار صادر، بريوت، ط

باالوراق املاليه و حتليل وادارة دار املسريه للنشر والتوزيع ، االردن (د . ارشد فؤاد التميمي . د اسامه عزمي سالم ، االستثمار 3)

 .115طبعه اوىل ص   –العبدلي  –، عمان 

 . 115( د . أرشد فؤاد التميمي و د. اسامه عزمي سالم و مصدر سابق و ص4)

ه دار النشر للجامعات طبعه اوىل (د . مسري عبد احلميد رضوان ، املشتقات املاليه ودورها يف ادارة املخاطر دراسة مقارن5)

 . 21م ص2005القاهرة مصر 
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يله وقصريه( اعتمادًا على قوانني وأنظمه وتعليمات واىل حد ما عادات واعراف معتمده )طو

 .(1)حمليا ودوليا(( 

اما تعريف سوق األوراق التجارية  )األوراق التجارية ( فأن األصل اللغوي لكلمة بورصه 

(bourse يظهر انها ليست عربيه األصل وإمنا يرجع اصلها اىل اسم أحد كبار ) التجار )فان

 .(2)( الذي كان يقيم يف مدينة بروج البلجيكيةvan bourseبورص( )

وقد ُعّرف سوق األوراق التجارية  بأنه املؤسسة اليت من خالهلا يتم بيع وشراء األوراق 

 التجارية  اليت مت اصدارها من قبل.

ن نظام يتم وعرف البعض سوق االوراق املاليه )األوراق التجارية ( بأنها : عبارة ع

مبوجبه اجلمع بني الراغبني يف بيع نوع معني من األوراق التجارية  او أصل مالي معني من جهة 

              والراغبني يف شرائها من جهه اخرى بصورة عمليات البيع والشراء عن طريق وسطاء 

 ) مساسره( وهم عبارة عن شركات تعمل يف هذا اجملال.

انه حيدد البيع والشراء يف هذه السوق بنوع معني من االوراق  ويالحظ على هذا التعريف

 املاليه يف حني ان التعامل يف السوق يتم على اكثر من نوع من االوراق املاليه.

وهناك من يعرف سوق االوراق املاليه بانها : عباره عن سوق منظمه مستمره تقام يف 

عقد بصورة يومية ( بقصد تداول مكان معني يف مواعيد حمدده بصفة دورية )غالبا مات

 . (3)صكوك مالية معينة تتوافر فيها الصفقات بواسطة تدخل شركات األوراق التجارية 

 ومن خالل هذا املفهوم لسوق األوراق التجارية  ميكننا استخالص النتائج اآلتية :

ملخالفة إن سوق األوراق التجارية  هي سوق منظمة هلا مكان معني ومن خالل مفهوم ا – 1

للسوق املنظمة توجد هناك سوق اخرى وهي السوق غري املنظمة وللسوق املنظمة مواعيد حمدده 

 للعمل. 

إن السلعة املتداولة يف سوق األوراق التجارية  هي األوراق التجارية  كاألسهم والسندات  – 2

 واليت جيب ان تتوافر فيها شروط معينة

ارية  ال يتم ااّل من خالل وكالء )وسطاء( األوراق إن التعامل يف سوق األوراق التج – 3

 التجارية، وهم عبارة عن شركات تعمل يف جمال التداول يف سوق األوراق التجارية  . 

 

 .58هـ ص1424م ،2003(د هوشيار معروف ، االستثمار واالسواق املاليهو دار صفاء للنشر والتوزيع وعمان االردن طبعه اوىلو 1)

عمان   هـ و1425م،2005ه االوىل رمسيه امحد ابو موسى ، االسواق املاليه والنقديه و دار املعتز للنشر والتوزيع و الطبع (2)

 . 9و ص االردن 

خالد علي صاحل اجلنييب ، احلماية اجلنائية اخلاصة لسوق االوراق املالية لدولة االمارات العربية املتحدة وفقا للقانون  (3)

 .20م منشورات احلليب احلقوقية ص2000( لسنة 4االحتادي رقم )
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والسوق يف االصطالح: يتفق التعريف الفقهي مع التعريف القانوني يف تعريف السوق 

  (1)ن لتبادل السلع واخلدمات(حيث يعرف )بأنها املكان الذي يلتقي فيه البائعون باملشرتي

األوراق التجارية : يف اللغة: كل ما ميلكه األنسان وقد يطلق على شئ خمصوص العتبار 

 (2)معني.

حيث جاءت  التجاريةمل حيدد املشرع السوداني تعريف لةوراق تعريف األوراق التجارية : 

م خاليًا من أي 2016م امللغي والقانون النافذ لسنة 1994نصوص قانون سوق األوراق التجارية  

 تعريف دقيق لةوراق املالية.

م 2010وعرفت األوراق التجارية  يف الئحة التداول بسوق األوراق التجارية  لسنة  

صي  املعامالت  ( بانها صكوك القرض واملقارضة وأي صكوك اخرى مبوجب3املادة)

االسالمية اليت تصدرها احلكومة يف مؤسساتها وشركات املساهمة العامة واالسواق اليت 

 تصدرها شركات املساهمة وما يف حكم ذلك من الصكوك واالسهم وأي أوراق مالية اخرى.

هذا وقد اجتهد الفقه لتحديد ماهية األوراق التجارية  فذهب جانب من الفقه اىل أن الورقة 

ملالية متثل صكًا يعطى حلامله احلق يف احلصول على جزء من عائد، أو احلق يف جزء من ا

  . (3) أصول منشأة ما، أو احلقني معًا(

وذهب جانب أخر من الفقه على أن األوراق التجارية  هي صك مثبت حلق ذى طابع 

 .(4)مالي

اليت تصدرها  م وحصص التأسيس والسنداتهوقيل إن األوراق التجارية  هي االس

 .(5)الدولة وغريها من اهليئات العامة

وبهذا تكون األوراق التجارية  صكوكًا مالية ذات طبيعة خاصة ومميزة عن غريها 

ولعل ابرز ما مييزها عن غريها هي انها ليست اداة وفاء يف املعامالت على خالف بعض األوراق 

التجارية  االخرى واألوراق النقدية وذلك لعدم ثبات قيمة األوراق التجارية  وإرتباطها بقانون 

لطلب وبالتاىل يصعب حتديد او تثبيت قيمتها باالضافة اىل ان التعامل على األوراق العرض وا

 

 .329م، ص  1992 – 2القاهرة، ط  –وزارة الرتبية والتعليم مصر جممع اللغة العربية املعجم الوجيز  (1)

ابن األثري املبارك بن حممد: النهاية يف غريب احلديث واالثر، حتقيق: طاهر الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة  (2)

 .373ص  3هـ، ج1399بريوت، د. ط  –العلمية لبنان 

–االسكندرية  –توزيع راس املال ، منشأة املعارف  –األوراق املالية واسواق راس املال  –د. منري ابراهيم هندى    (3)

 5بريوت بدون تاريد طبع ، ص

 5ص  –م 1997التنظيم القانوني للتجارة ، املؤسسة اجلامعية ط  –د. هانى حممد دويدار    (4)

 95مرجع سابق ،ص –ري القانون التجا –د. مصطفى كمال طه    (5)
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يكلف املتعاملني عليه عمولة خاصة األوراق التجارية  املقيدة باألوراق التجارية  وذلك خالف 

 .(1)األوراق التجارية او األوراق النقدية

وايًا كان اخلالف الفقهى فإن حقيقة األوراق التجارية  ال خترج عن كونها جمرد 

وسيلة إثبات تعطى ملن بيده هذه الوسيلة أو أداة اثبات احلق يف ملكية جزء من راس مال 

الوسيلة او االداة عن قيمة املنشأة أو العائد الذى حتققه هذه املنشأة او احلقني معًا وتعرب هذه 

حبها، وقد تصدر هذه الوسيلة أو االداة من شخص عام او خاص وتضع هذه االداة مالية لصا

 كل حاملها يف املركز القانوني ذاته.

تطورت نظم احلياة التجارية بشكل واسع عما كانت عليه قبل عقود خلت فقد كان 

وم فإن التجار يتعاملون مع عدد حمدود من الزبائن فيقوم التاجر خبدمة زبائنه بنفسه أما الي

التاجر يتعامل أحيانًا مع ماليني من العمالء كما يف شركات االتصاالت والشركات 

التجارية األخرى ولذلك دعت احلاجة إىل وجود وكالء ومستخدمني ووسطاء ومساسرة 

يستعني بهم التاجر يف تصريف جتارته فنشأ ما يسمى بعقود الوكالة أو الوساطة التجارية فهي 

تاجر والزبائن ومبقتضى ذلك يقوم التاجر بتكليف الوكيل أو الوسيط عقود تربط بني ال

 بتصريف أعماله التجارية.

 الثاني: متييز األوراق التجارية  عن غريها: الفرع

 :(1)أسواق املال بني نوعني من األسواق، وذلك على النحو التاىل  ميكن التمييز فى

تااى : وهى األسواق التى يتم التعامل ف أسواق النقد يها على األدوات املالية قصرية األجل، وهى ال

نااة )  جاااوز  3تستحق لفرتة تقل عن العام كأذون اخلزا يااة ) التت ساانة(، واألوراق التجار شااهور إىل 

 يومًا (، وشهادات اإليداع ) ال تزيد عن عام (  270

يااة طو أسواق رأس املال لااة األجاال : وهى األسواق التى يتم التعامل فيها على األدوات املال ي

هااذه األسااواق أيضااًا علااى   ) تستحق بعد مدة تزيد عن عام ( كالسندات، كما يتم التعامل فى 

 األدوات املالية التى ليس هلا تاريد استحقاق ) كاألسهم (.

 .(2)ويشتمل سوق رأس املال على كل من سوق األوراق التجارية  باإلضافة إىل املؤسسات املالية

 

 1ط–املوسوعة القانونية األوراق التجارية  األوراق القانونية املالية يف التشريعات العربية  –د. عصام امحد البهجى  (1)

 136دار اجلامعة اجلديدة ، ص –م 2009،
لشريعة والدراسات اإلسالمية، حممود محودة صاحل، عقود اإلذعان واملمارسات املعيبة املصاحبة هلا، مقال منشور مبجلة ا (1)

 .112م،ص2004جامعة أفريقيا العامليةو السنة الثانية، العدد الثالث، فرباير
حممود محودة صاحل، عقود اإلذعان واملمارسات املعيبة املصاحبة هلا، مقال منشور مبجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،  (2)

 .120م،ص2004د الثالث، فربايرجامعة أفريقيا العامليةو السنة الثانية، العد
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 املبحث الثالث

 ألوراق املاليةسوق االتطور التارخيي ل

 األوراق التجارية : سوق املطلب األول : نشأة 

جااراء العديااد  بدأ التفكري يف إنشاء سوق اخلرطوم لةوراق املالية يف السودان حيااث مت إ

ياال  سااودان مبشاااركة مؤسسااة التمو نااك ال يااة وب باادأتها وزارة املال لاايت  سااات واالتصاااالت ا من الدرا

 الدولية التابعة للبنك الدولي.

لااك مت 1994يف يونيو  عااد ذ يااًا مسااتقاًلو ب نااًا قانون يااة كيا لااةوراق املال م أصبح سوق اخلرطوم 

نااه  13تكوين جملس اإلدارة من رئيس اجمللس و هااي أ سااية جمللااس اإلدارة  ساامة األسا عضوًا، وال

ماان القطاااع احلكااومي إال سااودان  يتكون أساسًا من القطاع اخلاص إذ ال يضم  نااك ال حمااافظ ب

 .(1)كنائب لرئيس جملس اإلدارة ووكيل وزارة املالية واملسجل التجاري العام

تااداول   عااد  وقد أصدر جملس اإلدارة الالئحة العامة والئحة شروط التسوية والتقاضي وقوا

 األوراق التجارية .

لااك  تاااز علااى ت نااه ام هااذا اجملااال إال أ ساابقته يف  لاايت  لاادول ا ماان جتااارب ا وقد استفاد السودان 

فااق موج هااا و يااة  في ماال األوراق التجار لاايت تع عااامل ا لااة الوحياادة يف ال نااه الدو لاادول بأ شااريعة ا هااات ال

اإلسالمية، فهي ال تسمح بأي نوع من التبادل ال يتفق مع الصي  اإلسالمية كبيع األجاال وعقااود 

 اخليار والعقود األخرى.

سااندات املؤسسااة علااى 1994وهناك أيضًا قانون صكوك التمويل لسنة  م والذي هو بديل لل

ئاا ناااك هي يااة وه مااة الربو جناادها يف األنظ لاايت  ئاادة وا لااى االسااتثمار بالفا شاارف ع شاارعية ت يااة  ة رقاب

 معامالت السوق. لك

عااام  شااعب يف  باال جملااس ال ماان ق يااة   سااوق األوراق التجار جااازة  ياانظم 1982متاات إ كااي  م ل

عاااام  تاااى  جملاااال ح هاااذا ا شااايء يف  ياااتم أي  كااان مل  ساااودان ول ياااة  يف ال ساااوق األوراق التجار شااااء  إن

 م.1992

يااة يف لااةوراق املال سااوق اخلرطااوم  شاااء  ظاال باادأت اخلطااوة اجلااادة إلن لااك يف   أغسااطس وذ

صااااد ي ) قااااذ االقت ثاااي لإلن ناااامج الثال هاااا الرب ناااادى ب لااايت  صااااد ي وا يااار االقت سااة التحر -1990سيا

لااوزراء و حيااث م(1993 قاار جملااس ا عااام أ فااس ال ماان ن نااوفمرب  يااة ويف  ئااة األسااواق املال مت تأساايس هي

 
مبجلة  –حبث منشور  –منى حسب الرسول حسن الوكالء بالعمولة يف سوق اخلرطوم لةوراق املالية من منظور قانوني  (1)

 .26العدل ، د.ت ،ص 
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عاااام  طاااوم ل ساااوق اخلر قاااانون  لاااى  عااادياًل ع ياااف ب1982ت عااادل مل  قاااانون امل هاااذا ال كااان  كااال م ول

 األغراض إلنشاء سوق األوراق التجارية .

نااًا ال هااذا يف صاافه كيا يااة بو لااةوراق املال طااوم  سااوق اخلر قااانون  لااوطين  جاااز اجمللااس ا عااام أ

 قانونيًا مستقاًل.

 .بدأ العمل يف السوق األولية )سوق اإلصدارات( ويف العاشر من اكتوبر   

سااوق ا يف هذا العامويف الثاني من يناير  تاااح ال يااة ومت تصاانيف مت افت سااوق املواز يااة، ال لثانو

شااروط املنتظمااة إلدراج الشااركات يف أي  الشركات املدرجة بالسوق الثانوية وفقًا الستيفائها لل

 .(1)ةمن السوقني النظامية أو املوازي

شااهر أكتااوبر  ماان  شاار  يااة )سااوق اإلصاادارات( يف العا سااوق األول ماال يف ال م 1994وقد بدأ الع

 .م مت افتتاح السوق الثانوية )سوق تداول األسهم(1995ويف الثاني من يناير 

لااةوراق   سااوق اخلرطااوم  وهكذا أمثرت اجلهود وأصبحت الفكرة واقعًا ملموسًا وانطلااق 

حاااة  هاااا بإتا مااادخرات وتوجيه باااه لل ساااوداني جبذ صااااد  ال لاااة االقت فاااع عج ساااهم يف د كاااي ي ياااة  املال

لااك صااادية وذ جاادوى اقت شاااريع ذات  سااتثمر يف م هلااا أن ت صااة  قااوق  الفر يااة حل ماان احلما طااار  يف إ

 املساهمني واملشاركني يف عملية االستثمار .

سااوق األهااداف واألغااراض 9نصت املادة ) ( من القانون لسوق األوراق التجارية  أن تكون لل

 اآلتية:

 .تنظيم ومراقبة إصدار األوراق التجارية  والتعامل بها بيعًا وشراء .1

لااوعي االسااتثمار .2 مااة لتوظيااف تشجيع االدخار وتنمية ا ظااروف املالئ ئااة ال ملااواطنني وتهي بااني ا ي 

 املدخرات يف األوراق التجارية  مبا يعود بالنفع على املواطن واالقتصاد  الوطين.

لااوطين وعلااى  .3 العمل على توسيع وتعزيز امللكية اخلاصااة لةصااول اإلنتاجيااة يف االقتصاااد  ا

 الفئات الوطنية.نقل امللكية لةصول الرأمسالية للدولة إلي أوسع 

يااة  وحتديااد  .4 بااة إصاادارات األوراق التجار تطوير وتنمية سوق اإلصدارات وذلك بتنظيم ومراق

ياااة   طااارح األوراق التجار ناااد  صااادار ع شااارات اإل هاااا يف ن جاااب توافر باااات الوا شاااروط واملتطل ال

 لالكتتاب العام من قبل اجلمهور )سوق اخلرطوم لةوراق املالية(.

 باألوراق التجارية  والعمل على تهيئة املناخ االستثماري هلا.تطوير وتشجيع االستثمار  .5

سااييل األمااوال املسااتثمرة يف األوراق  .6 توفري كافة العوامل اليت تساعد على تسهيل وساارعة ت

 التجارية  مبا  دم رغبات املستثمرين.

 
 .39منى حسب الرسول حسن ، مرجع سابق، ص  (1)
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فااارص  .7 كاااافؤ ال ضااامان ت ساااتثمرين و ئاااات امل باااني ف عاااادل  ساااليم وال مااال ال ساااس التعا سااايد أ تر

 للمتعاملني يف األوراق التجارية  محاية لصغار املستثمرين.

 مجع املعلومات والبيانات واإلحصائيات وتوفريها لكافة املستثمرين واملهتمني بذلك. .8

لااايت  .9 طاااورات ا ساااب والت مباااا يتنا لاااها  قااارتاح تعدي ساااوق وا قاااة بال شاااريعات ذات العال ساااة الت درا

 .(1)يتطلبها السوق

سااا .10 ساايق السيا يااة تن قاارتاح كيف شااراف ا مااوال واإل كااة رؤوس األ يااة وحر يااة والنقد ت املال

على السياسة املتعلقة بتنمية مصادر التمويل املتوسط والطويل األجل يف السودان وذلك مبا 

 حيقق االستقرار املالي واالقتصاد ي ومن ثم حتقيق أهداف التنمية االقتصادية.

لااك باالتصااال باألسااواق املال .11 بااادل اخلااربات وذ يااة العمل على ت يااة والعرب يااة واإلقليم يااة العامل

 واالنضمام لعضويتها.

شاائون  .12 عااة  يااداعها ومتاب يااة  وإ ياال ملكيااة األوراق التجار ظاايم حتو حااد لتن هاااز مو شاااء ج إن

 املساهمني وإدارة املركز أو اإلشراف والرقابة عليه.

عاااملني يف  .13 لااوكالء وال بااني ا ضااباط  يااة واالن بااة الذات هااين واملراق ساالوك امل عااد ال ترساايد قوا

 باألوراق التجارية . ملجمال التعا

يااة   .14 تأهيل موظفي الوكالء مبا يناسب املستجدات اليت تطرأ على صناعة األوراق التجار

 بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.

 األوراق التجارية : سوق املطلب الثاني : تطور 

ملااال ، و سااوق ا هاام األسااواق الفرعيااة ل حاادى أ يااة  إ قاارى تعد سوق األوراق التجار مااود الف الع

ثااار  ماان آ هلااا  لسوق رأس املال فى ظل االقتصاد  احلر ، وتأتى أهمية سوق األوراق التجارية  ، ملا 

ماادخرات  خمتلفة على األداء االقتصاد ى والرفاهية االقتصادية للمجتمع ككل. فعملية جتميع 

فااة األ سااوق األوراق اجملتمع وتوجيهها لشراء األوراق التجارية  بكافة أنواعها تعد الوظي سااية ل سا

قااومى ، فتوظيااف  يااة علااى االقتصاااد  ال ثااار إجياب ماان آ فااة  التجارية  ، وال  فى ما ملثل هذه الوظي

ملاادخرات  هااذه ا حااول  املدخرات فى شراء األوراق التجارية  ما هو إال نوع من االستثمار ، حيث تت

 ( 1)ة.إىل رؤوس أموال وقروض لشركات ومؤسسات متارس أنشطة اقتصادية متنوع

 
االردن والسعودية حالة  حيدر يونس املوسوي ، أثر االداء املالي للمصارف االسالمية يف مؤشرات سوق االوراق املالية ، (1)

 .52، ص  2009اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ،   (1990،2007تطبيقية للمدة )

، جملة مصر  1985/1986-1975صربى أمحد أبو زيد، دور سوق املال فى تنمية االستثمارات فى مصر خالل الفرتة (1)

 92-75، ص ص   1988أبريل  –يناير ،  412-411ملعاصرة،  العددان 
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تعد االسواق املالية ركيزة مهمة لقياس تطور الدول ومؤشر لعكس االوضاع 

االقتصادية وقد وبينت سوق األوراق التجارية  يف ما تقدم بأنه املؤسسة اليت من خالهلا يتم بيع 

،ويعقد السوق يف مكان حمدد ويف اوقات  وشراء األوراق التجارية  اليت مت اصدارها من قبل

دورية من اجل بيع وشراء األوراق التجارية  والسوق املالي  له نوعان سوق اصدار اولي وسوق 

 : تداول ووفقًا هلذا فانه يقسم او يصنف سوق األوراق التجارية  تبعًا لطبيعة االصدار اىل

 ) السوق االولية( ،سوق اصدار األوراق التجارية 1

 ) الثانويةالسوق  ( ، سوق تداول األوراق التجارية 2

 ) السوق االولية( أواًل: سوق اصدار األوراق التجارية 

يتم يف نطاقه التعامل مع األوراق التجارية  عند إصدارها ألول مرة، وذلك عن طريق ما يسمى 

باالكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار األسهم عند تأسيس الشركات اجلديدة أو عند زيادة 

واالكتتاب  .ر السندات عند احلاجة إىل قروض طويلة األجلرأمساهلا بعد التأسيس، أو بإصدا

أي مقصورا على املؤسسني وحدهم وقد يكون عامًا،  )مغلقًا( يف األسهم قد يكون خاصًا

 .(1)اجلمهور لالكتتاب فيها وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على 

 :التجارية  لوعليه يتم يف نطاق السوق األولية معامالت األوراق 

 الشركات حتت التأسيس واليت تطرح أسهمها لالكتتاب العام ألول مرة .1

 زيادة رأمسال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب العام بعد التأسيس. .2

إصدار سندات عند احلاجة إىل قروض طويلة األجل بغرض زيادة املوارد املالية للوفاء  .3

ل بداًل لالقرتاض من اجلهاز املصريف أو مكماًل حباجات استثمارية مطلوبة وهو ما ميث

 .له

زيادة رأمسال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب املغلق ويف هذه احلالة  .4

 .(2)يقتصر االكتتاب على املؤسسني واملساهمني احلاليني للشركة

اب من وبعبارة اخرى ميكننا القول انها سوق إصدار وطرح األوراق التجارية  لالكتت     

أي أنها السوق اليت تنشأ فيها عالقة مباشرة بني مصدر الورقة املالية واملكتتب  قبل اجلمهور،

بها أو بني املقرتض واملقرض، وتعترب الشركات املالية والبنك املركزي من أهم مؤسسات هذه 

 بينما يقوم البنك املركزي بإصدار السوق حيث ان االوىل تقوم بوظيفة تغطية اإلصدار،

 

والقوانني املقارنة، دار الكتب  (  حممد حسن عبد اجمليد، السمسرة يف سوق االوراق املالية بني القانون املصري 1)

 133.  ، ص  2012القانونية ودار شتات للنشر والربجميات، مصر،

املباشر يف تنشيط األوراق التجارية  املصرية، جملة حبوث اقتصادية (  عال عادل عبد العال، دور االستثمار االجنيب غري 2)

 .67،ص2013، 63،64عربية، العددان
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سندات الدين العام نيابة عن احلكومة وهذه السوق تتميز بقدرتها على العطاء يف رفد 

االقتصاد  والعمليات التنموية باألموال اجلديدة حيث تتجمع فيها املدخرات ويتم حتويلها اىل 

استثمارات جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية تعرض ألول مرة أو التزامات مالية مل تكن 

متداولة من قبل وهذا يعمل على إنشاء وقيام مشاريع جديدة ختدم االقتصاد  اىل قائمة أو 

أو يساهم يف أجراء توسعات يف املشاريع القائمة لزيادة فاعليتها ورفع  جانب املشاريع القائمة،

على انه ال ميكن انكار دور السوق االولية يف االقتصاد  ، اذ يربز دورها  (1)كفاءتها اإلنتاجية

خالل توفري األموال الالزمة للعمل اإلنتاجي ومشاريع التنمية من مصادرها املختلفة وخاصة من 

القطاع اخلاص والذي تسعى السوق اىل تعظيم مشاركته يف عملياتها نظرًا للفوائض املالية 

الكبرية املتوفرة لديها والدور الكبري الذي يتوقع ان تساهم به يف خدمة التنمية يف حال 

برفد املشاريع اإلنتاجية باألموال الضرورية الالزمة هلا من خالل مشاركتها يف عمليات قيامها 

إصدارات السوق األولية ، فضاًل عن دورها االخر من خالل قدرتها على حتريك املدخرات 

والفوائد املالية لدى االفراد واملؤسسات من دائرة اخلزن او احلفظ واالكتناز اىل دائرة 

 .(2)افع واملثمراالستثمار الن

 لثالثا املبحث

  املاليةسوق األوراق األوراق التجارية يف أنواع 

 املطلب األول : األسهم :

 تعريف األسهم:الفرع األول : 

يف اللغة على معاٍن عدة، منها احلظ والنصيب، الشيء من  :يطلق على السَّْهُم السهم يف اللغة:

ويقال: أسهم بينهميف أي أقرع، وساهمه أي قامسه. وأخذ أشياء النبل والقدح الذي يقارع به، 

 (3) سهمًا أي نصيبًا.

أي قارع بالسهام  (3)ويف القرآن الكريم ورد قوله تعاىل: –َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضنَي–

 فكان من املغلوبني.

 السهم يف االصطالح القانوني:

 

العلوم االقتصادية ،جامعة واسط، العدد اخلاص  (  أديب قاسم شندي ، سوق العراق اوراق املالية، دراسة حالة ،جملة 1)

 .158، ص  2013مبؤمتر الكلية ، 

القضايا امللحة   (، تكامل االسواق املالية العربية ، آفاق وحتديات ، حبث مقدم ملؤمتر أشرف حممد دوابة .(  د2)

ابريل 14،15، كلية ادارة االعمال ، جامعة االردن، عمان ، للفرتة من  ) لالقتصاديات الناشئة يف بيئة االعمال احلديثة

 4،ص 2009

 .308(، ص 12ابن منصور، لسان العرب، اجلزء ) (3)

 (.141ة الصافات، اآلية )سور (3)
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تعريف للسهم، ومن القوانني اليت تصدت مل تهتم أغلب القوانني التجارية بإعطاء 

( منه على 104لتعريفه من خالل إيراد خصائص القانون التجاري اللبناني، حيث نصت املادة )

اآلتي: )األسهم هي أقسام متساوية يف رأس مال الشركة غري قابلة للتجزئة متثلها وثائق 

 التداول، تكون امسية أو ألمر أو حلاملها(.

م من خالل 1981لسنة  159االجتاه قانون الشركات املصري رقم  كما ذهبت يف نفس

 بيانه ألهم خصائص األسهم. بينما لك يتعرض املشرع السوداني لتعريف األسهم.

ويف مقابل ذلك نشط الفقه يف تعريف السهم، فضل عنه أنه الصك الذي تصدره 

 (1) الشركة.شركة املساهمة بقيمة امسية معينة وميثل حصة الشريك يف رأس مال 

ووفقًا لرأي أحد فقهاء القانون التجاري بأنه يعيب هذا التعريف نظرته إىل السهم نظرة 

مادية، متجاهاًل ما له من حقوق لصيقة به، كقابلية للسهم للتداول وحق صاحبه يف احلصول 

على جزء من أرباح الشركة وحقه يف املشاركة باإلدارة وحقه يف اإلطالع على مستندات 

 (2) شركة وغري ذلك من احلقوق األخرى.ال

كما عرف آخرون السهم بأنه: )احلصة اليت يقدم املساهم يف رأس مال الشركة 

املساهمة، أو شركة التوصية باألسهم، كما تعين له أيضًا الصك الذي يثبت للمساهم هذه 

 احلصة(.

ن األسهم هي ومن خالل ممل التعريفات اليت تعرضت لتعريف األسهم، ميكن القول بأ

صكوك تصدر عن شركات املساهمة أو شركات التوصية باألسهم متساوية القيمة وقابلة 

للتداول ويتمثل فيها حق املساهم يف الشركة اليت أسهم يف رأمساهلا، حيث حيصل املساهم 

على أسهم تعادل حصته يف رأس املال وختوله بصفته هذه ممارسة كافة حقوقه يف الشركة، 

يف املشاركة يف اإلدارة، وحقه يف احلصول على نسبة من أرباح الشركة، وحقه خاصة حقه 

كما أن للمساهم احلق يف اإلطالع  (3) يف احلصول على نصيبه يف موجوداتها عند تصفيتها،

 على بيانات الشركة ومستنداتها وسجالتها إال باالحتجاج بسرية بعض املعلومات.

 

د. حممد فريد العريين، القانون التجاري )شركات املساهمة والتوصية باألسهم وذات املسئولية احملدودة(، دار املطبوعات  (1)

 .78م، ص 1999اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، بدون رقم طبعة، 

 (.78د. حممد فريد العريين، املرجع السابق، ص ) (2)

شركات  –شركات األشخاص  –األحكام العامة يف الشركات د. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية ) (3)

م، ص 1998أنوا خاصة من الشركات(، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثانية  –األموال 

(193.) 
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الفقهاء يف التعريفات اليت سيقت له، هناك معنى ويف مقابل املعنى الذي ذكره بعض 

آخر له أيضًا يف داللته على الصك الذي يثبت ملكية املساهم لنصيبه يف رأس مال الشركة 

 (1) اليت أسهم فيها، فتعطى له شهادة تثبت ما ميلكه من أسهم يف رأس مال الشركة.

ان فقهيان، أحدهما وهي طبيعة حق املساهم باألسهم اليت ميلكها، فهناك اجتاه

تقليدي حيث كان ينظر يف فرنسا إىل املساهمني على أنهم دائنون لبعضهم عضًا مبقتضى 

اتفاق فيما بينهم، وقد ظهر هذا االجتاه الفقهي يف أحد األحكام القضائية الصادرة عن 

 م، وقد مت انتقاد هذا االجتاه على أساس أنه ال11/1/1895حمكمة استئناف باريس بتاريد 

 (2) ميكن تصور وجود عالقات عقدية بني أشخاص ال يعرف أحدهم اآلخر.

بينما ذهب اجتاه فقهي آخر إىل االعتقاد بأن حق املساهم هو حق شخصي ذو طبيعة 

منقولة بغض النظر عن نوع احلصة اليت يساهم بها يف رأس مال الشركة، ويتمثل هذا احلق 

ة بالشكل الذي ختوله كافة احلقوق اليت له يف حق دائنيه للمساهم على الشركة املصدر

على الشركة، مبا فيها حقه يف احلصول على األرباح مقابل األسهم اليت ميلكها يف الشركة 

وحصته مقابل ذلك من موجوداتها عند التصفية وحقه يف حضور اجلمعيات العمومية 

 (3) ة الشركة.والتصويت على القرارات اليت تصدر عنها، ويستمر هذا احلق طيلة حيا

وهذا االجتاه األخري هو االجتاه الذي نرجحه كونه األقرب إىل الواقع مما ذهب إليه 

االجتاه التقليدي، فال يتصور أن يكون هناك اتفاق بني دائن ومدين ال يعرف أحدهما اآلخر، 

 بينما يتصور تلك العالقة بني املساهم والشركة املصدرة لةوراق املالية.

 خصائص األسهم:الفرع الثاني : 

تتميز األسهم جبملة من اخلصائص اليت متيزها عن غريها من األوراق التجارية  األخرى، 

 وسيتم التطرق إىل تلك اخلصائص من خالل اآلتي:

أ/  جيب أن تصدر األسهم بقية امسية واحدة بغض النظر عن اإلصدارات، وبالرغم من 

من حقوق والتزامات، ومبجموع حصيلة القيمة االمسية  اختالف هذه األسهم فيما ترتيه

 

بدون طبعة، د. أبو زيد رضوان، الشركات التجارية يف القانون املصري املقارن، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  (1)

 (.913(، د. مصطفة كمال طه، مرجع سابق، ص )526م، ص )1989

 (.85د. يعقوب يوسف صرخوة، مرجع سابق، ص ) (2)

د. عبد احلكم حممد عثمان، الشركات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أكادميية شرطة دبي، مطابع البيان  (3)

 .352م، ص 1996تحدة، بدون طبعة، التجارية،ـ دبي، اإلمارات العربية امل
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ألسهم الشركة، يتكون رأس مال الشركة املصدر، كما أن تساوي القيمة االمسية 

 (1) لةسهم يقتضي تساوي احلقوق وااللتزامات اليت ترتبها تلك األسهم ضمن الفئة الواحد.

ض التسهيل يف تقدير واحلكمة من وجوب هذا التساوي يف القيمة االمسية هو لغر

األغلبية يف اجلمعية العمومية للشرك، ولتسهيل عميلة توزيع األرباح على جمموع املساهمني يف 

 الشركة، ولتنظيم أسعار األسهم يف األوراق التجارية .

 ب/ قابلية األسهم للتداول بالطرق التجارية:

 شركات األموال تعد هذه اخلاصية  من أهم خصائص األسهم ألنها متثل الفيصل بني

وشركات األشخاص، حيث  تداول األسهم يف شركات املساهمة بسهولة دون خضوعها 

 (2) إلجراءات حوالة الدين املنصوص عليها يف القوانني املدنية.

وجيوز تبعًا لذلك التنازل عن السهم عن طريق القيد يف سجالت الشركة املصدرة إذا 

امله، دون إتباع طرق احلوالة املدنية وما يتبع ذلك من كان امسيًا أو بالتسليم إذا كان حل

ضرورة قبول الشركة لتلك احلوالة أو إعالمها  بها، ويعترب حق املساهم يف هذا التنازل من 

احلقوق اليت ال جيوز حرمانه منها كونه من النظام العام، ومناط ثبوت ملكية األسهم 

الت الشركة املصدرة هلذا النوع من األسهم، االمسية أو التنازل عنها مرتبط بالقيد يف سج

 وبهذا قضت حمكمة النقض املصرية يف أحد أحكامها.

ومن وجهة نظر بعض الباحثني، تبدو أهمية هذه اخلاصية يف احلكمة من وجوب 

ما كان ليقرر لو ال قابلية األسهم للتداول، ومن جانبنا نؤيد وجهة  –اإلفصاح والشفافية 

اخلاصية من تأثري يف أسعار تداول األسهم، واليت تعتد على ما يتاح  النظر تلك ملا هلذه

للمستثمرين من معلومات من خالل إفصاح اجلهات املصدرة للمعلومات والبيانات اليت حبوزتها 

 وفقًا ملتطلبات التشريعات املنظمة لبورصات األوراق التجارية .

  عدم قابلية السهم للتجزئة:ج/

هااذه اخلاصااية  عااين  مااالكواعاادم ت عاادد  سااهم  جااواز أن يت ناادما ال شااركة ع جتاااه ال حااد  الوا

لااة  هااذه احلا فااي  لااك ف مااع ذ جااة إرث أو وصااية أو هبااة، و ماان مساااهم نتي تااه إىل أكثاار  تااؤول ملكي

صاااًا  تااااروا شخ جلااادد أن   ملاااالكني ا لاااى ا حااادًاجياااب ع شاااركة  وا ماااام ال لاااهم أ يااانهم ليمث مااان ب

 

د. حممود خمتار  بربري، قانون املعامالت التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، اجلزء األول، بدون رقم طبعة،  (1)

 (.453م ، ص )1987

( من 2/1واملادة ) م،1984( لسنة 8من قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، رقم ) 154(نص املادة 2)

 م.1981( لسنة 159قانون الشركات املصري رقم )
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لااذين املصدرة، ويتوىل مباشرة حقوقه م املتعلقة بهذا السهم جتاههااا، كمااا يكااون األشااخاص ا

 آلت إليهم ملكية األسهم متضامنني يف املسئولية عن االلتزامات الناشئة عن تلك امللكية.

  د/املسئولية احملدودة:

تتحدد مسئولية املساهم عن ديون الشركة مبقدار القيمة االمسية اليت مت االكتتاب 

يسأل إال يف حدود األسهم اليت ميلكها يف الشركة، ومسئوليته هنا  بها من أسهمها، وهو ال

 .(1)متعلقة بالنظام العام ال جيوز ألية جهة تشديدها بأي حال من األحوال

  :التقادمعدم هـ/

ما دامت الشركة قائمة فإن أسهمها ال تتقادم مبرور الزمن بغض النظر عن تداوهلا من 

ميلك كافة احلقوق اليت  وهلا له السهم حتى ولو مل  عدمه، وهذا يعين أن صاحب السهم

 يستعمل تلك احلقوق.

 :أنواع األسهمالفرع الثالث : 

تتعدد أنواع األسهم تبعًا لتقسيماتها فمن حيث الشكل القانوني تنقسم إىل أسهم 

أمسية وأسهم حلاملها، ومن حيث طبيعة احلصص اليت متثلها تنقسم إىل أسهم نقدية وأسهم 

ة، ومن حيث طبيعة احلقوق املرتبطة بها تنقسم إىل أسهم عادية وأسهم ممتازة، ومن عيني

حيث االستهالك تنقسم إىل أسهم رأس املال وأسهم التمتع وسوف يتم تناول تلك التقسيمات 

 على النحو التالي:

 / باعتبار الشكل القانوني تنقسم إىل أسهم امسية وأسهم حلاملها:1

الذي يُدوِّن اسم مالكه يف سجل األسهم لدى الشركة، ويتغري يقصد بالسهم االمسي 

 اسم املساهم يف هذا السجل بانتقال ملكية السهم من شخص آلخر بالتداول. 

أما السهم حلامله، فيقصد به السهم اخلالي من اسم مالكه ويكون مملوكًا 

حلامله، وتنتقل امللكية بانتقال حيازته من شخص آلخر حيث يتبع بشأنه قاعدة )احليازة يف 

 املنقول سند امللكية(. 

 / باعتبار احلصة املدفوعة تنقسم إىل أسهم نقدية وأسهم عينة:2

تب بها املساهم بشرط أن يدفع قيمتها نقدًا، أما األسهم األسهم النقدّية اليت يكت

 العينية هي األسهم اليت يكتتب بها املساهم بدفع قيمتها عينًا عقارًا أو منقواًل.

وكأصل عام  ختتلف األسهم مقابل احلصص النقدية عن األخرى املقدمة مقابل 

مة احلصص النقدية عند حصص عينية يف أنه ال جيوز االكتفاء بتسديد نسبة معينة من قي

 

 .88( د. منى حسب الرسول حسن، املدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق ، ص 1)
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االكتتاب، بشرط أن تسدد باقي القيمة خالل مدة معينة من تاريد تأسيس الشركة، إال إذا 

نص القانون بشكل صريح بأن تسدد قيمة تلك األسهم دفعة واحدة، بينما  تلف الوضع يف 

األسهم مقابل احلصص العينية يف أنه جيب بشكل مطلق الوفاء بها كاملة عند تأسيس 

 .(1)الشركة

 / باعتبار احلقوق املمنوحة ملالكيها تنقسم إىل أسهم عادية واسهم ممتازة:3

األسهم العادية هي األسهم اليت تتساوى يف قيمتها وتعطي املساهمني حقوقًا متساوية 

وحيصل على قدر من الربح يتفق مع ما دفعه إىل الشركة دون أي زيادة أو مزية أخرى، 

 ر أسهمه. ويتحمل اخلسارة بقد

أما األسهم املمتازة هي األسهم اليت متنح مزايا ال تتمتع بها األسهم النقدية، وتعطي 

أصحابها حقوقًا إضافية على احلقوق األساسية حلاملي األسهم، كحصول املساهم على نسبة 

أعلى من األرباح مما حيصل عليه مالك السهم العادي، أو أن تكون ملالك السهم املمتاز 

وية عند تقسيم موجودات الشركة عند تصفيتها، أو أن تكون ملالك السهم املمتاز األول

 أصواتًا أكثر عند التصويت يف اجلمعية العمومية للشركة.

وحتى جيوز للشركة إصدار مثل تلك األسهم جيب أن جييز املشرع هذا اإلصدار، ومن 

األسهم. بينما أجاز املشرع جهته فقد حظر املشرع السوداني على الشركات هذا النوع من 

املصري لشركات املساهمة أن تنص يف نظامها األساسي على تقرير بعض االمتيازات لبعض 

أنواع من األسهم يف التصويت أو األرباح أو ناتج التصفية، بشرط أن تتساوى األسهم من نفس 

 .(2)1النوع يف تلك احلقوق واملميزات واحلقوق

ني من يرى أن األسهم املمتازة تعد من قبيل سندات الدين جدير بالذكر أن من الباحث

كونها تتمتع مبيزة األولوية يف االستحقاق على األسهم العادية، سواء عند توزيع األرباح أو عند 

تصفية الشركة بالرغم من أنها تأتي يف األسبقية بعد سندات الدين، بينما يذهب باحثون 

 ة.آخرون إىل أنها تعد من حقوق امللكي

ومن جانبنا نرى أنه وبالرغم من متيز األسهم املمتازة عن األسهم العادية ببعض 

خصائص سندات الدين كونها قد متنح أصحابها حق التقدم على أصحاب األسهم العادية يف 

توزيع األرباح أو عند التصفية، إال أن ذلك ال  رجها عن كونها أسهمًا هلا خصائصها اليت 

 نواع األخرى من األوراق التجارية  وخاصة سندات الدين.متيزها عن باقي األ

 

 .102( د. منى حسب الرسول حسن، مرجع سابق ، ص 1)

 .29،ص  1973،د. حممود مسري الشرقاوي القانون التجاري دار النهضة العربية ، القاهرة  (2)
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 املطلب الثاني: السندات وحصص التأسيس:

 : تعريف حصص التأسيس:الفرع األول 

يقصد حبصص التأسيس أو األرباح، الصكوك اليت تصدرها شركات املساهمة 

ية، متنح وشركات التوصية باألسهم من دون قيمة أمسية وقابلة للتداول بالطرق التجار

أصحابها احلق يف احلصول على بعض احلقوق حسبما حيدده نظام الشركة، وأهمها 

احلصول على نصيب من األرباح، وذلك مقابل ما قدمه أصحاب هذه الصكوك من خدمات 

للشركة أثناء تأسيسها ومسيت حبصص التأسيس، ألنها تقرر يف بدء الشركة للمؤسسني 

 سبيل تأسيس الشركة، وهذا كان معمواًل به أول ما مكافأة على ما بذلوه من جهود يف

عرفت هذه احلصص، أما اآلن فتعطي هذه احلصص تغري املؤسسني، ويف غري وقت تأسيس 

 .(1)الشركة، واليت تسمى حبصص األرباح

م عند تأسيس شركة )قناة 1858ولقد ظهرت حصص التأسيس ألول مرة يف عام 

مؤسسي الشركة وكل من احلكومتني املصرية والفرنسية على السويس البحرية( ملكافآت 

 اجلهود اليت بذلوها لتأسيس الشركة املذكورة.

 ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا النوع من الصكوك.

هذا وقد منعت قوانني دول كثرية إصدار حصص التأسيس والتعامل فيها بنصوص 

د أسباب هذا املنع إىل النقد الشديد صرحية مثل القانون اإلماراتي واللبناني والسوري. وتعو

الذي القته فكرة منح صكوك هكذا ألطراف ليس لديهم مساهمة حقيقية يف رأس مال 

 الشركة، إضافة إىل العبء الذي متثله هذه الصكوك على الشركات.

أما القوانني اليت أجازت إصدار حصص التأسيس، القانون املصري الذي أجازها 

لتنازل عن التزام منحته احلكومة أو حق من احلقوق املعنوية، ومن بشرط أن يكون مقابل ا

القوانني األخرى اليت أجازها القانون اإلجنليزي، وقد كانت إجازته هلا وفقًا ألحكام خاصة، 

بينما مل يرد يف قوانني دول أخرى ما يفيد إجازة إصدار حصص التأسيس أو حظرها، ومن 

 .(2)لقانون الكوييت والقانون العراقي والقانون السودانيتلك القوانني القانون األردني وا

وقد ذهبت أغلب اآلراء الفقهية يف هذا الشأن إىل اعتبار األصل يف ذلك اإلباحة بشرط أن ينص 

 على ذلك يف عقد تأسيس الشركة اليت ترغب يف إصدار هذا النوع من الصكوك.

 : خصائص حصص التأسيس:الفرع الثاني 

 

 .126م،ص 2007أ. حممد عثمان أبشر ، حماضرات يف القانون التجاري وقانون الشركات، اخلرطوم ، ( 1)

 .48م،ص 2010د. مصطفي إبراهيم عرييب ، حماضرات يف القانون التجاري ، اخلرطوم،  (2)
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 خصائص متيزها عن األنواع األخرى من األوراق التجارية  وهي:حلصص التأسيس 

حصص التأسيس ال تدخل يف تكوين رأس مال الشركة، ألن صاحب احلصة مل يقدم يف  (1

 رأس املال بل أدى خدمات الشركة.

 حصص التأسيس صكوك امسية أو حلاملها ولكن ليست هلا قيمة امسية عند إصدارها. (2

ى حصتهم من األرباح عندما يتحقق صايف أرباح حيصل أصحاب حصص التأسيس عل (3

للشركة بالفعل وعادة ما يكون ذلك بعد صرف نسبة معينة من األرباح للمساهمني 

العاديني، بعكس السندات اليت حيصل حامليها على فائدة سنوية ثابتة سواء أحققت 

 الشركة أرباحًا أم مل حتقق.

رة الشركة وال حضور اجلمعية ال حيق ألصحاب حصص التأسيس املشاركة يف إدا (4

 العمومية.

ال يتحمل أصحاب حصص التأسيس ما قد تتعرض له الشركة من خسائر نظرًا لعدم  (5

 مساهمتهم يف راس املال.

حصص التأسيس قابلة لإللغاء من قبل الشركة، وذلك لعدم مشاركة حامليها يف رأس  (6

 مال الشركة، ويكون مقابل تعويض عادل.

قابلة للتداول وفقًا لتداول أسهم الشركة العادية، فيحق ألصحابها حصص التأسيس  (7

 التنازل عنها تبعًا ملا إذا كانت امسية أو حلاملها.

 ال يصح جتزئة حصص التأسيس فال ميلك احلصة الواحدة أكثر من مالك. (8

 .(1)ليس حلامل حصص التأسيس أي نصيب عند تصفية الشركة (9

 االختالف بني حصص التأسيس واألسهم والسندات:: أوجه الفرع الثالث 

تشبه حصص التأسيس األسهم إىل حد كبري، وذلك من حيث قابليتها للتداول 

 واستحقاق أرباح الشركة، وعدم جتزئتها وكونها امسية أو حلاملها.

وختتلف عن األسهم بعدم مشاركتها يف تكوين رأس مال الشركة، لذلك فإن حاملها 

الشركة، وليست هلا قيمة امسية، وال ختول حاملها أي حق يف إدارة  ليس مساهمًا يف

الشركة، وميكن إلغاؤها أيضًا من قبل الشركة خبالف األسهم، حيث ال ميكن إخراج 

أحدهم منها، وكذلك حلاملها حق يف أرباح الشركة بعد توزيع أرباح املساهمني. فإذا كان 

 

د.الواثق عطا املنان حممد أمحد ، قوانني العمل املصريف والتجاري يف السودان ، التصميم والطباعة حامت حممد أمحد  ( 1)

 .77م،ص 2005علي البدوي، الطبعة األوىل ، اخلرطوم سنة 
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ء بنصيب املساهمني، أو يكفي نصيبهم فقط، فإن الباقي من األرباح الصافية ال يكفي للوفا

 محلة حصص التأسيس ال حيصلون على أي ربح.

وختتلف حصص التأسيس عن السندات يف احلصول على األرباح. حيث أن حامل 

حصص التأسيس له احلق يف نسبة من الربح. ولكن غري ثابتة ومعلقة على وجود أرباح صافية 

لك فال يعترب حامل حصص التأسيس دائنًا للشركة على بعد توزيع نصيب املساهمني، لذ

خالف حامل السند، فإنه دائن للشركة، وله احلق يف فائدة ثابتة رحبت الشركة أم خسرت، 

 ويشبه حامل السند من حيث أنه حيصل على ربح وال يشارك يف اخلسارة.

 : التكييف القانوني حلصص التأسيس:الفرع الرابع 

ة إىل عدة اجتاهات حول الطبيعة القانونية حلصص التأسيس، تعددت اآلراء الفقهي

حيث ذهب جانب من الفقه إىل القول بأن صاحب حصص التأسيس ما هو إال دائن للشركة 

بقدر األرباح نظرًا ألنه ليس بشريك يف رأس املال وال يتحمل اخلسائر وال يشرتك يف إدارة 

بار صاحب حصص التأسيس شريكًا يف الشركة، بينما ذهب جانب آخر من الفقه إىل اعت

 الشركة نظرًا الشرتاك يف األرباح والذي ال يكون إال للشركاء.

 :اخلامتة

 أواًل: النتائج:

 من خالل البحث توصل الباحث إىل النتائج التالية : 

سااالعي  .1 تااااج ال عاااات االن يااال قطا ياااة يف متو ماااة واحليو صاااادر امله مااان امل ملاااالي  ساااوق ا تااارب ال يع

 واخلدمي.

سااوق األوراق  .2 ماال يف  لااه الع الوكيل يف سوق األوراق التجارية  هو شخص معنوي مرخص 

سااوق  ماال يف ال لاايت تع التجارية  وهو ضامن لتنفيذ عملية التداول وتعد مجيع الشااركات ا

قااوم  فاارتض وت لااي اخلطااأ امل قااوم ع سااؤولية الوكياال ت حماادودة وان م شااركات  هااي  يااة  املال

لااي اخلطااأ  تااـحقق تااارة ع تاازام  عااـة االل كااـانت طبي قااوم اذا  لااي ت لااة االو فااي احلا جااب ف الوا

 نتيجة ويف الثانية اذا كان االلتزام ببذل عناية .

االلتزام باإلفصاح من اهم االلتزامات وايضًا االلتزام حبفظ اسرار املتعاملني وتنفيذ  .3

 االوامر الصادرة من العمالء .

االنتاج احمللي االمجالي ومن ثم زيادة الدخل  يلعب السوق املالي دورا مهما يف زيادة .4

القومي وبالتالي يف رفع معدالت النمو االقتصاد ي ،بسبب وجود العالقة القوية بني 

 اسواق املال وزيادة معدالت النمو االقتصاد ي.
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ان مستوى اداء املشاركون يف السوق يؤثر كثريا يف نشاط السوق ويعمل على توسيع  .5

 االقتصاد  القومي. دوره يف عموم اداء

ان ادوات االستثمار الرئيسية يف االسواق املالية هي شهادات امللكية املتمثلة يف االسهم  .6

 وشهادات الدين املتمثلة يف السندات واملشتقات.

 ثانيًا: التوصيات: 

 من خالل النتائج السابقة توصل الباحث إىل التوصيات التالية : 

متويل الكثري من املشاريع االستثمارية ويف نفس الوقت ال الدولة حباجة ماسة اىل  .1

تستطيع الدولة ان متول مجيع تلك املشاريع ، ولذا البد ان توفر مصدر مهم للتمويل 

 االستثماري اال وهو سوق املال .

جيب إعادة صياغة القانون اجلديد اخلاص بالسوق وذلك ملا يشوب القانون النافذ من  .2

 ألنه صدر بصورة مستعجلة. قصور يف معظم نصوصه

نقرتح ان حتدد نسبة مئوية من التعامالت بني الوكالء و العمالء وان حتدد بدقة كافة  .3

 اللوائح اليت تضمن بدقة املصلحة املقررة للسوق.

جيب ان توضع نصوص لضمان تنفيذ عملية التداول ومنع االفعال غري املشروعة بدقة  .4

 ضمن شركة الوكالة تنفيذ العملية. وان يكون هناك نص صريح يقضي بان ت

علي إدارة سوق اخلرطوم لةوراق املالية اصدار تعليمات تنظم عمل تداول األوراق  .5

 بصورة دورية راتبة. 

ينبغي للقائمني على السياستني املالية والنقدية العمل على تطوير سوق مالي حديث  .6

ويتمتع بإمكانيات تقنية عالية وبوجود ومتطور يستند على اسس علمية حديثة ومتطورة 

 خرباء يتمتعون خبربات علمية.

 :املصادر واملراجع

 أواًل: القرآن الكريم.

 ثانيًا: الكتب.

قاااهرة،  .1 بااي، ال قااارن، دار الفكاار العر قااانون املصااري امل يااة يف ال شااركات التجار يااد رضااوان، ال بااو ز أ

 م.1989مصر، بدون طبعة، 

 م.2012مصطلحات اقتصادية ، مصرفية ومالية أمحد عبداهلل إبراهيم أمحد ،  .2

غاة، دار اجليال   .3 هاارون مقااييس الل أمحد فارس بن زكريا أبو احلسني احملقق، عبد الساالم حمماد 

 هـ.1411 – 1لبنان، ط –بريوت 
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ناااة  .4 ياااة مقار ساااة فقه ياااة  درا لاااةوراق  التجار ساااار يف ا ماااال السم فاااى اع ماااد لط محاااد حم ، دار 1ط –أ

 م.2013املنصورة،  –الفكر والقانون 

اق التجارية  بني النظم الوضعية واألحكام الشرعية، دار الفكر أمحد حممد لطفي معامالت األور .5

 .  2006-اجلامعي ، اإلسكندرية ، مصر 

 م.2003النظام القانوني للخصخصة ، منشأة املعارف اإلسكندرية ،  –أمحد حممد حمرز  .6

لااة ،جملااة    .7 سااة حا يااة، درا عااراق اوراق املال سااوق ال شااندي ،  ساام  يااب قا صااادية ،جا أد لااوم االقت عااة الع م

 . 2013واسط، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية ، 

ارشد فؤاد التميمي . د اسامه عزمي سالم ، االستثمار باألوراق التجارية  و حتليل وادارة دار املسارية  .8

 طبعه اوىل .  –العبدلي  –للنشر والتوزيع ، االردن ، عمان 

تااداول يف .9 ياات ال لااى عمل يااة ع بااة القانون ساام أمحاد، الرقا هااا يف أساعد حممااد قا يااة  ودور  األوراق التجار

 م.2015محاية  اإلستثمار ، رسالة دكتوراه، 

ملاؤمتر  .10 فااق وحتاديات ، حباث مقادم  ياة ، آ ياة العرب  ( أشرف حممد دوابة ، تكامل االساواق املال

ثاة ئاة االعماال احلدي شاائة يف بي حاة لالقتصااديات النا عااة  ) القضاايا املل ياة ادارة االعماال ، جام ، كل

 .ابريل 14،15ن ، للفرتة من االردن، عما

 .2000إيهاب الدسوقي إقتصاديات كفاءة األوراق التجارية  ، دار النهضة العربية  .11

مجال عبدالعزيز العثمان . االفصاح والشفافية يف املعلومات املتعلقة باألوراق التجارية  املتداولة يف  .12

 م.2010،األوراق التجارية  حبث ماجستري منشور  دار النهضة  القاهرة 

ياة   .13 ملاالي للمصاارف االساالمية يف مؤشارات ساوق األوراق التجار ثار االداء ا حيدر يونس املوسوي ، أ

مااادة ) ياااة لل لاااة تطبيق ساااعودية حا فاااة ،   (1990،2007، االردن وال عاااة الكو تاااوراه، جام حاااة دك اطرو

 . 2009كلية اإلدارة واالقتصاد ، 

صااا .14 ياااه اخلا ياااه اجلنائ ناااييب ، احلما صااااحل اجل لاااي  لاااد ع ماااارات خا لاااة اال ياااه لدو ساااوق االوراق املال ه ل

 م2000( لسنة  منشورات احلليب احلقوقيه،4العربيه املتحده وفقا للقانون االحتادي رقم )

ياااع و ط .15 شااار والتوز تاااز للن ياااه و دار املع ياااه والنقد ساااواق املال ساااى ، اال باااو مو محاااد ا ياااه ا ماااان   و1رمس ع

 هـ  1425م،2005االردن،

ناه دار النشار مسري عباد احلمياد رضاوان ، امل .16 ساة مقار ياه ودورهاا يف ادارة املخااطر درا شاتقات املال

 م .2005للجامعات طبعه اوىل القاهرة مصر 

يااة ، دار  .17 هااة القانون ماان الوج لااة  يااة واآلج يااة  الفور يااات األوراق التجار باادوي حممااد . عمل طااه  ساايد 

 .2001النهضة العربية القاهرة . مصر 

شااا حبااوث يف أعمااال  .18 حاانني با يااة  صااادق  قااانون –األوراق التجار فااتح -جملااة االقتصاااد  وال عااة  مطب

 م.1938-العدد الثاني -اهلل اللياس فوزي واوالده

 . 2001صاحل الرببري املمارسات غري املشروعة يف األوراق التجارية  دار النهضة العربية القاهرة  .19
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شااد احلمااداني  .20 باة –صااحل را يااة  مكت يااع ،  دور شاركات السمساارة يف األوراق التجار بااي للتوز د

 . 2004 –األمارات العربية 

صاحل راشد احلمداني . دور شركات السمسرة يف األوراق التجارية  دراسة قانونية ،دار النهضاة  .21

 م.2004العربية القاهرة،

فاارتة  .22 خااالل ال صاار  فااى م سااتثمارات  يااة اال فااى تنم ملااال  سااوق ا يااد، دور  بااو ز محااد أ -1975صااربى أ

 . 1988أبريل  –، يناير  412-411،  العددان ، جملة مصر ملعاصرة 1985/1986

ضااة  .23 ملااال دار النه سااواق رأس ا قااانوني أل ظااام ال نااب الن عااض جوا يااد : ب بااداجلواد عبداحلم شااور ع عا

 م.1995العربية القاهرة 

 .2006، منشورات احلليب، ط ول األوراق التجاريةعبد الباسط كريم مولود، تدا .24

تااداول األوراق  .25 لااود،  سااط مو بااد البا شااورات احللاايب ،ط ع نااة، من يااة مقار سااة قانون يااة  ، درا التجار

2006. 

ياة املتحادة، أكادميياة  .26 لاة اإلماارات العرب ياة يف دو ماان، الشاركات التجار عبد احلكام حمماد عث

 م.1996شرطة دبي، مطابع البيان التجارية،ـ دبي، اإلمارات العربية املتحدة، بدون طبعة، 

 م د.ت .2012تصادية ، مصرفية ومالية عبداهلل إبراهيم أمحد ، مصطلحات اق .27

جااااى  .28 محااااد البه صااااام ا يااااة يف  –ع يااااة املال يااااة  األوراق القانون يااااة األوراق التجار سااااوعة القانون املو

 م.2009،دار اجلامعة اجلديدة ، 1ط–التشريعات العربية 

ياة  املصا .29 غاري املباشار يف تنشايط األوراق التجار رية، عال عادل عبد العال، دور االستثمار االجانيب 

 م.2013، 63،64جملة حبوث اقتصادية عربية، العددان

 م 2002( من قانون األوراق التجارية  األردني لسنة 2املادة ) .30

إيرتاك للنشر القاهرة ،  2ساعة ط24حمسن أمحد اخلضريي ، كيف تتعلم األوراق التجارية  يف  .31

 . 2001مصر 

، مصادر وأحكام االلتزام ، اخلرطوم  م1984حممد الشيد عمر ، قانون املعامالت املدنية لسنة  .32

 م.2001، 

 ثالثًا: املواقع اإللكرتونية :

 م.10/4/2019الساعة الثالثة عصرًا  www.jsc.govاملوقع اإللكرتوني األوراق التجارية األردن  .1

ياة  .2 السااعة اخلامساة   www.bahrin stock .comاملوقع اإللكرتونية لسوق البحرين لةوراق املال

 م.17/5/2019
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 على الفروع الفقهيةاقتضاء النهي الفساد وتطبيقاته 

 مدثر األمني حممد عليد.  

 املساعد بكلية الشريعة والقانونستاذ األ

 اململكة العربية السعودية - جامعة جازان

 املستخلص

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيد السادات وعلى آله وصحبه.

أمهات  هذا البحث املعنون  باقتضاء النهي الفساد  وتطبيقاته على الفروع الفقهية ، كتبته من

األول: تعريف  وقد اشتمل على مبحثني: .كتب أصول الفقه مع االستعانة باملراجع احلديثة

 .املطلب األول: تعريف النهي لغة واصطالحا النهي وصيغه وأقسامه وحتته ثالثة مطالب هي: 

الثاني: فقد كان أما املبحث  . املطلب الثالث: أقسامه .املطلب الثاني: صيغه ووجوه استعماهلا

املطلب األول: آراء األصوليني  بعنوان: آراء األصوليني يف داللة النهي وتطبيقاته ، وفيه مطلبان:

وقد طبقت الفروع  املطلب الثاني: تطبيقات فقهية على داللة النهي.  يف داللة النهي على الفساد.

توصلت فيها إىل نتائج ثم كانت اخلامتة اليت  على األصول حتى التكون القاعدة جافة. 

 وتوصيات

Abstract 

Praise be to God, with whose grace good deeds are accomplished, and 
prayers and peace be upon Mr. Sadat and his family and companions. This 
research, entitled “The Requirement of Prohibition of Corruption and its Applications 
to the Jurisprudential Branches,” was written by me from the most important books 
on the principles of jurisprudence, with the help of modern references. 
It included two topics: 

The first: the definition of prohibition, its formulas, and its divisions, and there 
are three demands under it: 

The first requirement: definition of prohibition linguistically and idiomatically. 
The second requirement: its formula and the aspects of its use. 

The third requirement: its divisions. 
As for the second topic: it was entitled: The views of the fundamentalists in 

the significance of prohibition and its applications, and it has two requirements: 
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The first requirement: the views of the fundamentalists in the significance of 
the prohibition of corruption. 

The second requirement: jurisprudential applications on the meaning of 
prohibition. 

The branches have been applied to the roots so that the base is not dry. 
Then was the conclusion in which I came to conclusions and 

recommendations 
 

 مقدمة:

احلمد هلل معلم اإلنسان مامل يعلم، وهاديه إىل الطريق األقوم، والصالة والسالم على 

أما بعد، وملا كان علم  النيب األعظم، وعلى آله وأصحابه منارات اهلدى ومصابيح الدجى.

األصول من أجَّل العلوم قدرّا، وأشرفها فائدَة، به يعرف النهج السليم الذي ينري الطريق 

ومن أهم املباحث اليت أفاض األصوليون فيها،  يز صحيح األدلة من غريها.للمستدل ومي

األوامر والنواهي، لتعلق األحكام وأفعال املكلفني بها، وملا كانت من األهمية مبكان، 

 رأيت أن أجلي بعض مباحثها لإليضاح والتبيني والتطبيق، حتى تتضح للدارسني هلذا العلم.

لنهي قاعدة اقتضاء النهي، وفساد املنهي عنه. فتناولتها متحدثًا وهلذا اخرتت من بني مباحث ا

عن تعريف النهي وأقسامه وآراء األصوليني يف القاعدة. فأتت الدراسة يف مبحثني، وحتت كل 

 مبحث مطالبه املتعلقة به، وسيأتي تفصيل ذلك يف اخلطة.

 أهمية املوضوع

القضايا اليت حبثها األصوليون قدميًا وحديثًا، حتى تأتي أهمية املوضوع يف أنه يتعلق بأعظم 

 إن جلَّهم يرى أن مباحث األصول عمادها األوامر والنواهي، واليت يتعلق بها أفعال املكلفني.
 أسباب اختيار املوضوع

 األسباب اليت دفعتين إىل تناول املوضوع كثرية أهمها ما يلي: 

 جلامع بني النقل والعقل.تعلق املوضوع بعلم أصول الفقه وهو العلم ا -1
 اهتمام األصوليني باألوامر والنواهي وما يتفرع عنهما من مباحث. -2
 قلة الوازع الديين أدت إىل ارتكاب املنهيات واالستخفاف بها. -3
 تبعثر املوضوع يف كتب األصول والفروع. -4
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 :منهج البحث

يتعلق بالنهي من اعتمدت يف حبثي املنهج االستقرائي التحليلي، حيث قمت جبمع ما 

حيث تعريفه وصيغه وأقسامه وداللته على الفساد من عدمه، ثم تتبعت ذلك بالتحليل واملناقشة 

 والتمثيل.

 :البحث هيكل

 لنهي وصيغه وأقسامه:تعريف ا املبحث األول: 

 املطلب األول: تعريف النهي لغة واصطالحًا.

 املطلب الثاني: صيغه ووجوه استعماهلا.

 الثالث: أقسامه.املطلب 

 :طبيقاتهآراء األصوليني يف داللة النهي وتاملبحث الثاني: 

 املطلب األول: آراء األصوليني يف داللة النهي على الفساد.

 املطلب الثاني: تطبيقات فقهية على داللة النهي.

 

 املبحث األول

 تعريف النهي وصيغه وأقسامه 

 :املطلب األول: تعريف النهي لغة واصطالحًا

 منها ما يلي:عدة ،  يطلق النهي يف اللغة على معان     

 (1)النهي ضد األمر. -1
 (2) النهي مبعنى الكف، نهاه عن كذا وانتهى عنه وتناهى أي كف. -2

 .(3)تنهى عن القبيحومعناه املنع، الُنهية بالضم العقل، مسيت بذلك ألنها 

 صطالح: عرف بعدة تعريفات منها: النهي يف اال

 (4)القول املقتضي ترك الفعل -1

 .(1)اقتضاء كفٍّ عن فعل ال بقول ُكفَّ، وحنوه كذر، ودع -2

 
 320خمتار الصحاح ص  (1)

 نفس املرجع السابق (2)

 15/346لسان العرب البن منظور   (3)

 379املستصفى من علم األصول ص   (4)
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 .(2)القول اإلنشائي الدال على طلب كفٍّ عن فعل على جهة االستعالء -3

 .(3)كف وحنوه كاترك، وذر، ودعالقول الطالب للرتك املدلول عليه بلفظ غري لفظ  -4

 .(4)اقتضاء كفٍّ عن فعل -5
وهذه التعريفات وإن كانت متقاربة فإن الباحث يرى أن التعريف الثالث هو األرجح     

 واألنسب ألن الذي يطلب الكف عن الفعل هو الشارع.

مما سبق من تعريفات لغوية واصطالحية جند أن املعنى اللغوي يتفق مع املعنى 

 االصطالحي يف طلب الكف.

 :استعماهلا  ووجوه ة النهياملطلب الثاني: صيغ

ٱلَّ  . مثاله قوله تعاىل:(5)صيغة النهي: ال تفعل، وكل مضارع جمزوم بال الناهية أَيَُّها   َ ِذيَن  َ 

 َءاَمنُواْ  
ِطِل إَِلَّ  أَن تَُكونَ  لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبَ  اْ أَۡمَو  َرةً َعن تََراض    ََل تَۡأُكلُو  اْ  َنفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ    تَِج  نُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُو  َ َكاَن بُِكۡم  م ِ ٱَّللَّ

 .(6) 2٩ا َرِحيم  

 وقد تستعمل جمازًا يف معاٍن أخرى منها:

، كقوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال تصلوا يف مبارك اإلبل، فإنها من (7)الكراهة -1

 .(8)الشياطني"
أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَسۡ  قوله سبحانه:، مثل (9)اإلرشاد  َ أَۡشَيا َء إِن تُۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم    لُواْ َعنۡ   َ 

لُ   َوإِن تَسۡ  ُ َغفُوٌر َحِليم   لُواْ َعۡنَها ِحيَن يُنَزَّ ُ َعۡنَهۗا َوٱَّللَّ  .(1) ١٠١ ٱۡلقُۡرَءاُن تُۡبَد لَُكۡم َعفَا ٱَّللَّ

 
، حاشية البناني على اجلالل احمللي على مجع 1/496حاشية العطار على اجلالل احمللي على مجع اجلوامع  (1)

  1/391اجلوامع 

 96إرشاد الفحول ص   (2)

 1/177أصول الفقه حملمد أبو النور زهري   (3)

  3/365البحر احمليط يف أصول الفقه  (4)

، انظر البديع يف أصول الفقه 2/293، انظر نهاية السول 155انظر حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد ص   (5)

  383، انظر املستصفى ص 2/350

 29النساء اآلية رقم سورة  (6)

ناني ، انظر حاشية الب1/615، انظر الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع 1/178انظر أصول الفقه ألبي النور زهري  (7)

1/393 

 493رقم  ، حديث1/133، باب النهي عن الصالة يف مبارك اإلبل، كتاب الصالة ،سنن أبي داود  (8)

 96، انظر إرشاد الفحول ص 1/406، انظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 2/293انظر نهاية السول   (9)
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 إِنََّك    َربََّنا ََل تُِزۡغ قُلُوَبَنا بَۡعدَ  كقوله تعاىل:، (2)الدعاء
إِۡذ َهَدۡيتََنا َوَهۡب لََنا ِمن لَُّدنَك َرۡحَمةًۚۡ

 (3) ٨أَنَت ٱۡلَوهَّاُب 
أَۡحَيا ٌء  ، مثل قوله تعاىل:(4)بيان العاقبة -1 بَۡل  اۚۡ  تََۢ أَۡمَو   ِ َسِبيِل ٱَّللَّ قُِتلُواْ فِي  ٱلَِّذيَن  تَۡحَسَبنَّ  َوََل 

 .(5) ١٦٩ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرَزقُوَن  
ج   ، حنو قوله تعاىل:(6)التقليل، واالحتقار -2 ۡنُهۡم  َوََل تَُمدَّنَّ َعۡيَنۡيَك إِلَى  َما َمتَّۡعَنا ِبِهۦ  أَۡزَو  ا م ِ

ۡنَيا ِلَنفۡ َزۡهَرةَ ٱۡلحَ  ةِ ٱلدُّ  .(7) ١٣١ َوأَۡبقَى  ِتَنُهۡم فِيِهۚۡ َوِرۡزُق َرب َِك َخۡير  َيو 
َكفَُرواْ ََل تَۡعتَِذُرواْ ٱۡلَيۡوَمَۖ إِنََّما تُۡجَزۡوَن َما ُكنتُۡم    َي  أَيَُّها ٱلَِّذينَ  ، مثل قوله تعاىل:(8)اليأس -3

 .(9)  ٧تَۡعَملُوَن 
 ، كقول األب لولده الذي ال ميتثل ألمره، ال متتثل أمري.(10)التهديد -4
 ، كقولك ملن يساويك: ال تفعل.(11)االلتماس -5
ُ إِۡذ أَۡخَرَجهُ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ثَاِنَي  فَقَۡد    إَِلَّ تَنُصُروهُ ، حنو قوله تعاىل: (12)التصرب -6 َنَصَرهُ ٱَّللَّ

َسِكيَنتَهُ   ُ فَأَنَزَل ٱَّللَّ َ َمعََناَۖ  إِنَّ ٱَّللَّ تَۡحَزۡن  ِحِبِهۦ ََل  ِلَص  َيقُوُل  إِۡذ  ٱۡلغَاِر  ُهَما فِي  إِۡذ  ۥ  ٱۡثَنۡيِن 
ِ ِهَي ٱۡلعُۡلَيۗا لَّۡم تََرۡوَها َوَجعََل َكِلَمةَ ٱلَّ   َعلَۡيِه َوأَيََّدهُۥ ِبُجنُود   ۗ َوَكِلَمةُ ٱَّللَّ ِذيَن َكفَُرواْ ٱلسُّۡفلَى 

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم   .(13) ٤٠َوٱَّللَّ

 
 101املائدة اآلية سورة   (1)

، انظر البديع يف أصول الفقه 406اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ص ، انظر 156حتقيق املراد ص  (2)

2/350 

 8آل عمران اآلية رقم  (3)

 1/178، انظر أصول الفقه ألبي النور زهري 1/615، انظر الضياء الالمع 1/393انظر حاشية البناني  (4)

 169آل عمران اآلية سورة   (5)

 1/406، انظر اإلحكام يف أصول األحكام 2/294ول ، انظر نهاية الس156حتقيق املراد ص  (6)

 131طه اآلية رقم  سورة (7)

 96رشاد الفحول ص إ، انظر 2/350، انظر البديع يف أصول الفقه 1/615انظر الضياء الالمع   (8)

 7التحريم اآلية رقم  سورة  (9)

 96، إرشاد الفحول ص 156انظر حتقيق املراد ص  (10)

 املراجع السابقةنفس   (11)

 157انظر حتقيق املراد ص   (12)

 40التوبة اآلية رقم سورة  (13)
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إِنََّما  : ، كقوله تعاىل(1)التسوية -7 َعلَۡيُكۡمَۖ  َسَوا ٌء  تَۡصبُِرواْ  ََل  أَۡو  اْ  فَٱۡصبُِرو  ٱۡصلَۡوَها 

 .(2) ١٦تُۡجَزۡوَن َما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن  
إَِلَّ   ، مثل قوله تعاىل:(3)التحذير -8 َوََل تَُموتُنَّ  تُقَاِتِهۦ  َ َحقَّ  ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ  أَيَُّها 

َي  

ۡسِلُموَن   .(4)  ١٠2َوأَنتُم مُّ
 .(6) ، كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال تتخذوا الدواب كراسي((5)الشفقة -9

 النهي : املطلب الثالث: أقسام

 ينقسم النهي عن الشيء ظاهرًا عند اجلمهور إىل ثالثة أقسام:

 ، كالكذب والظلم وحنوهما.(7)القسم األول: ما يرجع إىل ذات املنهي عنه

 .(8)القسم الثاني: ما يرجع إىل غريه، كالنهي عن البيع وقت النداء، وعن النج  وما أشبههما

املنهي عنه، كصوم يوم النحر، وبيع الربويات على الوجه القسم الثالث: ما يرجع إىل وصف 

 .(9)املنهي عنه، والوطء يف حالة احليض، والطالق فيه أيضًا

فقالوا: النهي  (10)أما احلنفية فعربوا عن هذه األقسام الثالثة اليت ذكرناها بعبارة أخرى

 .(11)عن الشيء إما لعينه، أو لغريه

واملضامني  ،ث والسفه، وشرعي كبيع احلرفاألول: ينقسم إىل وضعي كالعب

 .(1)، والصالة بغري طهارة الرتفاع أهلية األداء شرعًا(12)واملالقيح

 
 157انظر حتقيق املراد ص  (1)

 16الطور اآلية رقم سورة  (2)

 157حتقيق املراد ص  (3)

 102آل عمران اآلية رقم سورة  (4)

 157حتقيق املراد ص  (5)

، 6269رقم  ، حديث2/879 النهي عن أن تتخذ الدواب كراسي،، كتاب االستئذان: باب يف مسند الدارمي (6)

 .15650حديث رقم  24/407معاذ بن أنس اجلهين،  حديث مسند املكيني، وأخرجه أمحد،

 97، انظر إرشاد الفحول ص 1/403، انظر التقرير والتحبري 276انظر حتقيق املراد ص  (7)

 277املراد ص ، حتقيق 1/404انظر التقرير والتحبري   (8)

 277، حتقيق املراد ص 1/404، التقرير والتحبري 97انظر إرشاد الفحول ص  (9)

 277انظر حتقيق املراد ص  (10)

 1/397، حاشية البناني 277، حتقيق املراد ص 1/633، الضياء الالمع 1/403انظر التقرير والتحبري  (11)

ث، واملالقيح ما يف ظهور اجلمال، ويقول الشافعي: املضامني ما املضامني واملالقيح: املضامني ما يف بطون اإلنا  (12)

 .7/95، تاج العروس للزبيدي 2/580يف ظهور اجلمال، واملالقيح ما يف بطون اإلناث، لسان العرب البن منظور 
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 والثاني: ينقسم إىل جماور، ووصف الزم.

فاجملاور: كالوطء يف احليض، والبيع وقت النداء، وكصوم يوم النحر والصالة يف الدار 

 .(2)املغصوبة

الربوي متفاضاًل أو بنسيئة، وسائر العقود الفاسدة، وبعضهم عد والوصف الالزم: كبيع 

 .(3)صوم يوم النحر من هذا القسم

من خالل ما سبق يظهر أن كل قسم له اعتباره عند أصحابه، لكين أرى أن اجلمهور 

أدق لزيادتهم قسمًا على األحناف، ويف تطبيقاتهم لةقسام على فروعها كانوا أكثر اتساعًا 

 األحناف. وأوضح من

 انياملبحث الث

 آراء األصوليني يف داللة النهي وتطبيقاته

 :املطلب األول: آراء األصوليني يف داللة النهي على الفساد

 يقتضيه، وإذا كان يقتضيهالفساد أو ال  يقتضياختلف األصوليون يف كون النهي 

 فهل من جهة اللغة أو من جهة الشرع على أقوال ستة:

 القول األول:

أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا، سواء كان الشيء لعينه أو لوصفه، أو لغريه، وسواء 

َمۡت َعلَۡيُكُم ٱۡلَمۡيتَةُ َوٱلدَُّم َولَۡحُم ٱۡلِخنِزيِر َوَما  أُِهلَّ ِلغَمثاله قوله تعاىل:  كان يف العبادات، ۡيِر  ُحر ِ

َوَما  أََكلَ  َوٱلنَِّطيَحةُ  َيةُ  َوٱۡلُمتََرد ِ َوٱۡلَمۡوقُوذَةُ  ِ ِبِهۦ َوٱۡلُمۡنَخِنقَةُ  ٱلسَّبُُع إَِلَّ َما ذَكَّۡيتُۡم َوَما ذُِبَح َعلَى    ٱَّللَّ
ٱلَِّذيَن   َيئَِس  ٱۡلَيۡوَم  فِۡسٌقۗ  ِلُكۡم  ذَ  ِمۚۡ  ِبٱۡۡلَۡزلَ  تَۡستَۡقِسُمواْ  َوأَن  تَۡخَشۡوُهۡم  ٱلنُُّصِب  فَََل  ِديِنُكۡم  ِمن  َكفَُرواْ 

َم ِدين   ۡسلَ  اۚۡ فََمِن ٱۡضُطرَّ  َوٱۡخَشۡوِنۚۡ ٱۡلَيۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم ِنۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِ

َمۡخَمَصٍة   ُمتََجاِنف  فِي  ۡثم    َغۡيَر  ِ ٱ  ۡل ِ َغفُور  فَإِنَّ   َ ِحي َّللَّ رَّ ، مثل احتجاج (5)أو املعامالت (4)  ٣م    

َ الصحابة على عقود الربا بقوله تعاىل:  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ
بَ   َي   اْ إِن  و   َوذَُرواْ َما َبِقَي ِمَن ٱلر ِ

ۡؤِمِنيَن   مُّ وأبي  (2)ومالك (1). ومن ذهب هلذا القول مجاهري من أصحاب الشافعي(6)  2٧٨ُكنتُم 

 
 287، حتقيق املراد ص 2/299نهاية السول   (1)

 2/352، البديع يف أصول الفقه 1/398، حاشية البناني 1/404، التقرير والتحبري 98انظر إرشاد الفحول ص  (2)

 1/80وما بعدها، أصول السرخسي 

 2/352، البديع يف أصول الفقه 98، إرشاد الفحول ص 278انظر حتقيق املراد ص  (3)

 .3املائدة اآلية رقم سورة  (4)

 1/183، أصول الفقه ألبي النور زهري299، حتقيق املراد ص 1/621، الضياء الالمع 2/296انظر نهاية السول  (5)

 .278 رقم البقرة اآليةسورة  (6)
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واستدل القائلون بالفساد بأن أدلة  .(4)ومجيع أهل الظاهر ومجاعة من املتكلمني (3)حنيفة

، وابن (6)، وصححه اآلمدي(5)الشرع هي الدالة على ذلك وهو اختيار اإلمام تاج الدين السبكي

 (9).(8)، وجزم به البيضاوي(7)احلاجب

 ومما استدلوا به ما يلي:

رضي اهلل عنها وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم: "من  (1)النص وهو ماورد يف حديث عائشة أوال:

متفق عليه، واملردود ما ليس بصحيح وال مقبول وال  (2)عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد"

 (3)  فى أن املنهي ليس مبأمور وال هو من الدين فكان مردودا.

 
هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي املطليب كان عارفاً بكالم العرب واللغة والشعر،   (1)

من تكلم يف  رحل إىل مالك وأخذ عنه املوطأ ثم أخذ علم أبي حنيفة عن حممد بن احلسن الشيباني، والشافعي أول

هـ، 204هـ وتويف مبصر 150األصول وله يف ذلك كتاب الرسالة، استقر مذهبه الفقهي ملا قدم مصر، ولد بغزة 

 .4/163وفيات األعيان 
هو مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدني، إمام دار اهلجرة. أخذ القراءة عرضًا عن نافع بن أبي نعيم، ومسع   (2)

ابن عمر، وأخذ العلم عن ربيعة الرأي وكان ذا هيبة ووقار، وضرب يف فتوى واخنلعت كتفه الزهري ونافع موىل 

 .4/135هـ، وفيات األعيان 179هـ، وتويف 95وكان ال يركب يف املدينة، له من التصانيف املوطأ. ولد 

اهلجرة ورأى أنس بن  أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطي، الفقيه الكويف صاحب املذهب ولد سنة مثانني من (3)

مالك الصحابي غري مرة بالكوفة ملا قدمها أنس وتفقه على محاد وغريه، وقال اإلمام مالك يصفه، رأيت رجاًل لو 

كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته، أحد األئمة املشهورين، وعن اإلمام الشافعي أنه قال: )الناس 

 هـ. 150تويف رمحه اهلل تعاىل سنة يف الفقه عيال على أبي حنيفة(، 

 .299، حتقيق املراد ص 1/628، الضياء الالمع 1/407انظر اإلحكام يف أصول األحكام   (4)

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام السبكي الشافعي، أبو  (5)

ه، مات شهيدًا بالطاعون 727فعية الكربى". ولد يف القاهرة سنة نصر، اإلمام الباحث املؤرخ، صاحب "طبقات الشا

 4/184، األعالم للزركلي 67-1/66ه، شذرات الذهب، 271يف شهر ذي احلجة 
هو علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الفقيه األصولي الشافعي امللقب بسيف الدين اآلمدي رحل إىل الشام   (6)

بالقاهرة له من املصنفات اإلحكام يف أصول األحكام ومنتهى السول يف علم األصول ومصر وتصدر لإلفتاء 

 3/294، وفيات األعيان 4/332ه. األعالم للزركلي 631هـ، تويف 551وأبكار األفكار يف علم الكالم ولد 

ر العلماء هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو مجال الدين بن احلاجب، فقيه مالكي من كبا (7)

 بالعربية، كردي األصل، كان أبوه حاجبًا فعرف به، من مصنفاته: الكافية يف النحو وجامع األمهات يف الفقه

 .4/211م. األعالم 1249 –هـ 646م وتويف باإلسكندرية 1174 –هـ 570، ولد يف أسنا )صعيد مصر( ولد وغريها

 توىل هو عبد اهلل بن عمر بن حممد البيضاوي نسبة إىل بيضاء من بالد فارس الشافعي، كان إمامًا مربزًا خريًا  (8)

ذرات ش - هـ685 تويف وغريها الكالم علم يف والطوالع األصول يف املنهاج املصنفات من له القضاة، قاضي منصب

 .3/392الذهب 

 1/623انظر الضياء الالمع   (9)



 

 
69 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

اإلمجاع وهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي، فمن ذلك احتجاج ابن  ثانيا:

ٱۡلُمشۡ : على فساد نكاح املشركات بقوله تعاىل (4)عمر تَنِكُحواْ  َوَۡلََمة  َوََل  يُۡؤِمنَّۚۡ  َحتَّى   ِت    ِرَك 

َخۡير  مُّ  ۡشِرَكة  ۡؤِمَنةٌ  ن مُّ ٱۡلُمۡشِرِكيَن     م ِ تُنِكُحواْ  َوََل  أَۡعَجَبۡتُكۡمۗ  َولَعَۡبد  َولَۡو   
يُۡؤِمنُواْۚۡ َخۡير   مُّ َحتَّى     ۡؤِمٌن 

ۡشِرك   ن مُّ ِئَك َيۡدُعوَن إِلَى ٱلنَّاِرَۖ وَ َولَۡو أَۡعَجَبُكۡمۗ    م ِ
اْ إِلَى ٱۡلَجنَِّة َوٱۡلَمۡغِفَرةِ ِبإِۡذِنِهۦَۖ َويَُبي ُِن  أُْولَ   ُ َيۡدُعو  ٱَّللَّ

ِتِهۦ ِللنَّاِس لَعَلَُّهۡم َيتَذَكَُّروَن    ، ومل ينكر عليه منكر فكان إمجاعا. ومنها احتجاج(5)  22١َءاَي 

ٱلَِّذيَن  : الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعاىل َ َي  أَيَُّها  ٱَّللَّ ٱتَّقُواْ  ِمَن    َءاَمنُواْ  َبِقَي  َما  َوذَُرواْ 

َب  ۡؤِمِنيَن  و   ٱلر ِ ، وبقوله صلى اهلل عليه وسلم ))ال تبيعوا الذهب بالذهب وال (6)  2٧٨اْ إِن ُكنتُم مُّ

 .(8)احلديث إىل آخره (7) الورق بالورق ((

إن علماء األمصار يف األعصار مل يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي  (9) قال )العضد(

 (10) يف أبواب الربا، واألنكحة، والبيوع، وغريها.

 من املعقول وهو على وجهني: ثالثا:

 
أم املؤمنني عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمها هي أم رومان بنت عامر الكنانية، تكنى بأم عبد اهلل، مل هي  (1)

يتزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكرًا غريها ومل ينزل عليه الوحي يف حلاف امرأة غريها، ومل يكن يف 

بسنتني وعمرها ست سنني ودخل بها وهي بنت أزواجه أحب إليه منها، تزوجها مبكة بعد وفاة خدجية قبل اهلجرة 

 .8/91تسع سنني بعد بدر، ومن خصائصها أنه مات يف بيتها وبني سحرها وحنرها ودفن يف بيتها. البداية والنهاية 

صحيح  ،6/2675، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب: إذا اجتهد احلاكم أو العامل صحيح البخاري  (2)

، مسند 1718حديث رقم  3/1343 باب: نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، كتاب األقضية، مسلم

 .11062حديث رقم  17/115مسند أبي هريرة رضي اهلل عنه  –، مسند املكثرين من الصحابة أمحد

 1/409 لآلمدي اإلحكام  (3)

قري  يف اجلاهلية. كان عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبد الرمحن: صحابي، من أعز بيوتات   (4)

جريئًا جهريًا. نشأ يف اإلسالم، وهاجر إىل املدينة مع أبيه وشهد فتح مكة، ومولده ووفاته فيها، وكف بصره يف 

 4/108آخر حياته وهو آخر من تويف مبكة من الصحابة. األعالم للزركلي 

 221البقرة اآلية رقم سورة  (5)

 278البقرة اآلية سورة  (6)

 .1584حديث رقم  3/9120 ، كتاب املساقاة، باب الرباصحيح مسلم (7)

 1/409 لآلمدي اإلحكام (8)

عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين اإلجيي: عامل باألصول واملعاني العربية. من أهل  (9)

ات مسجونًا، من تصانيفه: شرح إيج )بفارس(، ولي القضاء، جرت له حمنة مع صاحب كرمان، فحبسه بالقلعة فم

 3/295خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه وغريها. األعالم للزركلي 

 2/565العضد على ابن احلاجب شرح (10)
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األول: أنا أمجعنا على محل بعض املناهي على الفساد كالنهي عن بيع اجلزء اجملهول ولو مل 

مر خارج واألصل عدمه فكان ذلك مقتضى النهي ويلزم يكن ذلك مقتضى النهي لكان أل

 منه الفساد حيث وجد وإال كان فيه نفي املدلول مع حتقق دليله وهو ممتنع خمالف لةصل.

الثاني: النهي مشارك لةمر يف الطلب واالقتضاء وخمالف له يف طلب الرتك واألمر دليل 

رة كون النهي مقابل لةمر وأنه جيب الصحة فليكن النهي دليل الفساد املقابل للصحة ضرو

 .(1)أن يكون حكم أحد املتقابلني مقابال حلكم اآلخر

ومثاله النهي عن  ،(2)أن النهي يدل على الفساد يف العبادات فقط دون املعامالت القول الثاني:

)3)وإليه ذهب أبو احلسني البصري الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها، واإلمام  (4( 

 (9).(8)وغريهم (7)واآلمدي (6( )5)زاليالغ

ودليلهم يف هذا أن النهي يدل على الفساد يف العبادات ألنها يرتتب عليها الثواب،   

واملصلحة فيها أخروية، فإن فعلت على الوجه املطلوب حصل الثواب، وإال كان اإلثم عند 

للتناقض. أما أن النهي ال يدل على الفساد يف الفعل، وال ميكن اجتماع الثواب والعقاب منعًا 

املعامالت ألنها شرعت ملصاحل دنيوية وال يوجد تنايف بني املنهي عنه وعدم ترتب الثواب عليه يف 

اآلخرة، وبني أن ترتتب عليه مقاصده الدنيوية فكان النهي غري دال على الفساد يف املعامالت 

  (10) وهو املطلوب.

 
  1/409 لآلمدي اإلحكام(1)

، اإلحكام لآلمدي 300، انظر حتقيق املراد1/185، أصول الفقه ألبي النور زهري 1/624انظر الضياء الالمع  (2)

1/407 

أبو احلسني البصري حممد بن علي بن الطيب البصري، املتكلم على مذهب املعتزلة، وهو أحد أئمتهم األعالم  (3)

املشار إليه يف هذا الفن، كان جيد الكالم، مليح العبارة غزير املادة، إمام وقته، وله التصانيف الفائقة يف أصول 

 .4/271ه، وفيات األعيان 436د وتويف بها عام الفقه، منه املعتمد وهو كتاب كبري. سكن بغدا

 2/291 للرازي انظر احملصول(4)

هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزالي أبو حامد حجة اإلسالم الطوسي الشافعي، تلقى العلم عن إمام  (5)

الفلسفة والفقه، له من احلرمني ولقي الوزير نظام امللك ودرس باملدرسة النظامية، كان بارعًا يف األصول واجلدل و

 .4/216ه، وفيات األعيان 505ه وتويف 450املصنفات إحياء علوم الدين واملستصفى والوسيط وغريها ولد 

 300، حتقيق املراد ص 410انظر املستصفى ص (6)

 سبقت ترمجته (7)

 300انظر حتقيق املراد ص  (8)

 1/185أصول الفقه ألبي النور زهري (9)

 1/186ي النور زهري أصول الفقه ألب (10)
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ا الدليل ألن ما قلتموه يف العبادة مسلم، وأما ما قلتموه يف على هذ املخالف ورد

 (1) املعامالت فغري مسلم ألن النهي يف املعامالت يشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع.
القول الثالث: أن النهي ال يقتضي الفساد مطلقًا سواء كان لعينه، أو لوصفه، أو لغريه، أو 

مثاله: (2) ط من شرائطه، وسواء كان عبادة أو عقدا.الختالل ركن من أركانه، أو شر

 كالنهي عن الصالة يف األرض املغصوبة، وكالنهي عن البيع وقت النداء لصالة اجلمعة.

 (4).(3)نسب البيضاوي هذا القول جلمهور املتكلمني واختاره القفال الشاشي 

لكان التصريح بصحة املنهي استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لو دلَّ على الفساد 

عنه تناقضًا لكن التصريح بالصحة ال يوجب التناقض فلذا كان النهي غري دال على الفساد 

 (5) ال من جهة اللغة وال من جهة الشرع.

فيه ومتى كان كذلك  عليهم بأن النهي ظاهر يف الفساد وليس نصًا املخالف ورد

لفظ ال يكون موجبًا للتناقض وبذا انتفى كان حمتمال للصحة، والتصريح مبا حيتمله ال

 (6)التناقض

أن النهي يقتضي الصحة، إذا كان النهي عنه لوصفه، ومل يكن من األفعال  القول الرابع:

وأما النهي عن الشيء لعينه  ومثاله: النهي عن البيع وقت النداء لصالة اجلمعة، احلسية،

 مه.مثل: بيع اجلنني يف بطن أ (7)فيقتضي الفساد. 

 (9) ومجهور أصحابهما.(8)وهو مذهب أبي حنيفة، وحممد بن احلسن

 
 1/186أصول الفقه ألبي النور زهري (1)

 631/ 1الضياء الالمع  (2)

القفال الشاشي: أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل، القفال الشاشي، فقيه شافعي، إمام عصره، كان فقيها  (3)

وغريه، ووقع االختالف يف وفاته، حمدثًا ًأصوليًا لغويًا شاعرًا، له مصنفات كثرية منها كتاب يف أصول الفقه 

 3/160، األعالم 4/200ه. وفيات األعيان 365وذكر بن السمعاني بأنه تويف بالشاش 

 1/631الضياء الالمع   (4)

 1/184أصول الفقه ألبي النور زهري (5)

 1/184أصول الفقه ألبي النور زهري بتصرف من   (6)

 1/184، أصول الفقه ألبي النور زهري 1/632، الضياء الالمع 300، حتقيق املراد ص 412املستصفى ص  (7)

ه 132أبو عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباني، موالهم، الكويف املنشأ، ولد بواسط، صاحب أبي حنيفة، ولد  (8)

ه، وعاش سبعًا ومخسني سنة. ومسع أبا حنيفة، ومالك بن مغول وطائفة، وكان من أذكياء 135ه وقيل 131وقيل 

 وما بعدها. 2/408العامل. شذرات الذهب 

   629ــ  1/628، الضياء الالمع 300انظر حتقيق املراد ص   (9)
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ودليلهم على أنه يفيد الصحة إذا كان منهيًا عنه لوصفه، أو جملاور صحيح، أن النهي يف هذا 

النوع يدل على الصحة خبالف املنهي عنه لعينه، فليس عندهم مبشروع، فالنهي عندهم ال 

ليهم بأن النهي ال إشعار له بالفساد من جهة اللغة، بل من جهة . ورد ع(1)يفيد الفساد مطلقا

 (2) الشرع وإال لضاعت الفائدة من النهي عن الفعل.

 (3) أن النهي يقتضي شبهة الفساد يف العقود إذا كان النهي عنها لعينها.  القول اخلامس:

 (5) هذا القول عن املالكية. (4)وحكى القرايف

أما يف  ومثاله: الصالة بغري وضوء، النهي يقتضي الفساد يف العبادات،ودليلهم أن 

 فةن النهي البد فيه من مثاله: البيع بثمن آجل مع جهالة األجل، املعامالت،

وجود املفسدة اخلالصة أو الراجحة يف املنهي عنه، فلو ثبت امللك واإلذن يف التصرف لكان  

ال ينبغي أن تقرر، وإال ملا ورد النهي عنها واملقرر ورود ذلك تقريرًا لتلك املفسدة، واملفسدة 

 (6) النهي عنها.

وحجة شبهة امللك: مراعاة اخلالف، وأما يف املذهب املالكي إذا اتصل البيع احملرم 

بأحد أربعة أمور تقرر امللك فيه بالقيمة، وهو تغري األسواق، أو تغري العني، أو هالكها، أو 

 (7) تعلق حق الغري بها.

أن النهي عن الشيء إن كان لعينه، أو لوصفه الالزم له، فهو مقتٍض للفساد،  القول السادس:

 .(8)خبالف ما إذا كان لغريه، وسواء يف ذلك العبادات، أو العقود

 (9) نسب هذا القول لبعض املالكية.

 
 نفس الصفحاتجعني السابقني املرانظر   (1)
 185/ 1أصول الفقه ألبي النور زهري  (2)

   629ــ  1/628، الضياء الالمع 300حتقيق املراد ص  (3)

الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف: من علماء املالكية، نسبته إىل أمحد بن إدريس بن عبد  (4)

قبيلة صنهاجة )من برابرة املغرب( وإىل القرافة بالقاهرة وهو مصري املولد واملنشأ والوفاة، له مصنفات جليلة يف 

ة، وشرح تنقيح الفصول يف األصول الفقه واألصول، منها أنوار الربوق يف أنواء الفروق والذخرية يف فقه املالكي

 95-1/94ه، األعالم للزركلي 684وغريها تويف 

 159شرح تنقيح الفصول ص  (5)

 انظر املرجع السابق نفس الصفحة (6)

 160شرح تنقيح الفصول ص من بتصرف  (7)

   629ــ  1/628، الضياء الالمع 300انظر حتقيق املراد ص  (8)

 فس الصفحاتنني السابق نياملرجعانظر  (9)
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البيع دليلهم على ذلك أن النهي ليس من أجل املنهي عنه، بل لتعلقه بأمر خارج عنه ك

وقت النداء فإنه يؤدي إىل تفويت اجلمعة، والصالة يف األوقات املكروهة إمنا كرهت 

 (1) لكونها ذريعة يف الوقوع يف أمر آخر، وهو التشبه ملن يسجد للشمس يف ذلك الوقت.

من خالل عرض األقوال السابقة وأدلتها يظهر للباحث بأن القول السادس وهو النهي 

عن الشيء إن كان لعينه، أو لوصفه الالزم له، فهو مقتٍض للفساد، خبالف ما إذا كان 

ألنه قد ثبت من النصوص  ات، أو العقود، هو القول الراجح.لغريه، وسواء يف ذلك العباد

ي عن الشيء إن كان لعينه، أو لوصفه الالزم له، فهو مقتٍض واإلمجاع والعقل أن النه

 للفساد، خبالف ما إذا كان لغريه. 

 :تطبيقات فقهية على اخلالف بني األصوليني يف أثر النهي على املنهي عنه  /املطلب الثاني

 الفروع املتصلة بالعبادات أواًل:

 من أهم هذه الفروع يف العبادات:

ات املكروهة اليت ثبت النهي عن الصالة فيها حبديث عقبة بن صالة النافلة يف األوق

قال: )ثالث ساعات كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينهانا أن نصلي  (2)عامر اجلهين

فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا: حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية 

 .(4)للغروب حتى تغرب الشمس (3)ُفيََّضحتى متيل الشمس، وحني َت

فذهب مالك وكثريون إىل أن التنفل يف األوقات املذكورة باطل وال تنعقد صالته، ألن النهي 

هنا لوصف الزم للصالة، وهو الوقت املكروه، الذي ال يتصور وجود الصالة يف جزء منه 

 بدونه.

األوقات، ألن النهي ليس بوصف الزم بينما ذهب احلنفية إىل انعقاد النافلة يف هذه 

للصالة، وإمنا هو ألمر خارج عنها جماور هلا، وهو معنى متصل بالوقت، وهو التشبه بعبدة 

 الشمس، فلهذا كرهت الصالة مع انعقادها صحيحة، لعدم القبح يف األركان والشروط.

 
 629/ 1بتصرف من الضياء الالمع  (1)

عقبة بن عامر بن عبس بن مالك اجلهين: أمري، من الصحابة. كان رديف النيب صلى اهلل عليه وسلم، وشهد  (2)

ه، وولي غزو 47ه، وعزل عنها سنة 44صفني مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. وولي مصر سنة 

 . 4/240البحر. ومات مبصر وهو أحد من مجع القرآن. األعالم للزركلي 

 9/210فت الشمس َتِضيُف وَضيَّفت وتضيًّفت: دنت للغروب وقُربت، لسان العرب البن منظور ضا(3)

 831، حديث رقم 1/568صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب األوقات اليت نهي عن الصالة فيها  (4)
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وقات صحيحة يف ولو شرع فيها فاألفضل قطعها، وقضاؤها واجب للزومها بالشروع. فهذه األ

نفسها، ألنها كسائر األوقات، فاسدة بأوصافها، لكونها منسوبة إىل الشيطان، وهي )أن 

النيب صلي اهلل عليه وسلم نهى عن الصالة يف األوقات الثالثة، وقال: "فإنها تطلع بقرني 

 .(1)شيطان"(

 :الفروع املتصلة باملعامالت  ثانيا:

 ومن أهم الفروع يف عقود املعامالت: 

ِت ثُمَّ لَۡم َيۡأتُواْ ِبأَۡربَعَِة ُشَهَدا َء   منها: قوله تعاىل: ِنيَن    َوٱلَِّذيَن يَۡرُموَن ٱۡلُمۡحَصَن  فَٱۡجِلُدوُهۡم ثََم 

أََبد    َجۡلَدة   َدةً  َشَه  لَُهۡم  تَۡقَبلُواْ  ِئكَ   اۚۡ َوََل 
ِسقُونَ   َوأُْولَ   ٱۡلفَ  ن هذا النهي عند احلنفية ال يعدم ، إ(2)٤ُهُم 

أصل الشهادة للقاذف حتى ينعقد النكاح بشهادته، لكن يفسد أداؤه حتى  رج من أن 

يكون أهال للعان. لكن ال يبطل حتى ينعقد النكاح بها، كشهادة األعمى إذ ال يتوقف على 

 األداء.

 .(3)ة القاذف أصالوقال اجلمهور: النهي يعدم أصل الشهادة، فال ينعقد النكاح بشهاد

ومنها أن العاصي بسفر كقاطع الطريق، ال يرتخص ترخص املسافرين عند اجلمهور 

 والشافعية، ألن سريه معصية، فال يكون سببًا ملا هو نعمة، لكون السفر ممنوعًا عنه.

وعند احلنفية: يرتخص، ألن املمنوع وصفه دون أصله. ألن السفر غري منهي عنه ملعنى 

عينه، بل ملعنى يف غريه جماور له، وال يوجب ذلك صريورته معصية لذاته، ألن السفر إمنا يف 

صار سببًا للرخصة لكونه قطع مسافة مديدة، وهو من حيث إنه سفر مديد مباح، وإمنا 

املعصية ملعنى جاوره وهو قصد قطع الطريق، فال ينفي املشروعية، كالبيع وقت النداء، 

 .(4)وهو قصده إىل قطع الطريقفالقبح ملعنى جاوره 

اليت ترجع إىل القاعدة هذا وقد أفاضت كتب الفقه يف مثل هذه الفروع املختلف فيها و       

 .حمل البحث

 :اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلوات اهلل وتسليماته على سيد السادات وعلى        

 آله وأصحابه.

 
 828، حديث رقم 1/567صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب األوقات اليت نهي عن الصالة فيها (1)

 4نور اآلية رقم ال (2)

 240حتقيق املراد ص   (3)

 241حتقيق املراد ص   (4)
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نهايته حسب اخلطة املرسومة له، متناواًل فيه، تعريف النهي  وبعد، فقد وصل البحث إىل

وصيغه وأقسامه، وآراء األصوليني يف اقتضاء النهي الفساد، ثم أتبعت ذلك بتطبيقات فقهية 

 من العبادات واملعامالت.

 النتائج :

 أن النهي يكون معتربًا إذا صدر على جهة االستعالء من الشارع. -1
 داّلًا على احلقيقة واجملاز.يرد النهي يف الشرع  -2
 دلت النصوص الشرعية على أن النهي يكون لعينه، أو لوصفه الالزم له. -3
 املعتمد يف اقتضاء النهي الفساد كونه لعينه، أو لوصفه الالزم له. -4

 :التوصيات

 الدعوة إىل االعتناء بعلم األصول. -1
وأن يكون ذلك تيسري مباحث علم األصول خاصة فيما يتعلق باألوامر والنواهي،  -2

 بعبارات سهلة مع إيراد األمثلة اليت تعني على الفهم.
 تقوية الوازع الديين بامتثال األوامر واجتناب النواهي. -3

 : املراجع املصادر و

 القرآن الكريم ❖

 :كتب السنة ❖

سنن أبي داود مع شرحه عون املعبود، املؤلف: أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن  -

هـ(، )والشرح "عون املعبود " لشرف احلق العظيم آبادي، 275األزدي السجستاني )تويف: بشري 

 هـ.1323اهلند، عام النشر:  –هـ(، الناشر: املطبعة األنصارية بدهلي 1329تويف 
صحيح البخاري، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، احملقق: د.  -

ه 1414دمشق، الطبعة اخلامسة  –)دار ابن كثري، دار اليمامة( مصطفى ديب البغا، الناشر: 

 م1993 –
ه(، 261 – 206صحيح مسلم، املؤلف: أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ) -

احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عيسى البابي احلليب وشركاؤه، القاهرة )ثم 

 م1955 –ه 1374ببريوت وغريها(، عام النشر:  صورته دار إحياء الرتاث العربي
ه، احملقق: شعيب 241 – 164مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: اإلمام أمحد بن حنبل،  -

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر:  –األرنؤوط 

 م.2001 –ه 1421مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
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م الدارمي، املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، احملقق: اإلما مسند -

 م.2015 –ه 1436الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني، الطبعة: األوىل 
 كتب األصول ❖

هـ 490أصول السرخسي لإلمام أبي بكر حممد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي، املتوفى  -

األفغاني رئيس اللجنة العلمية إلحياء املعارف النعمانية، دار املعرفة حقق أصوله: أبو الوفا  –

 لبنان. –بريوت 
ووكيلها  –أصول الفقه، تأليف العالمة أ.د: حممد أبو النور زهري، األستاذ جبامعة األزهر  -

األستاذ املساعد يف أصول  –األسبق، التدقيق والتصحيح: أ.د: عبد اهلل ربيع عبد اهلل حممد 

درب  9اجلزيرة للنشر والتوزيع،  –جبامعة األزهر، الناشر: املكتبة األزهرية للرتاث  الفقه

 .1432 – 2011األتراك خلف اجلامع األزهر الشريف، الطبعة األوىل 
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، تأليف: حممد بن علي بن حممد الشوكاني،  -

 لبنان. –هـ، دار املعرفة، بريوت 1255املتوفى 
اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف: سيف الدين أبي احلسن علي بن أبي علي بن حممد  -

اآلمدي، ضبطه وكتب حواشيه: الشيد إبراهيم العجوز، منشورات حممد علي بيضون، دار 

 لبنان. –الكتب العلمية، بريوت 
عبد اهلل بن بهادر  البحر احمليط يف أصول الفقه، املؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن -

 م.1994 –هـ 1414هـ(، الناشر: دار الكتيب الطبعة األوىل 794الزركشي، )تويف 
البديع يف أصول الفقه، املشهور بـ بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام، تأليف  -

ي اإلمام العالمة الفقيه أبي العباس مظفر الدين أمحد بن علي بن تغلب البعلبكي البغداد

هـ(، ضبط نصه وحقق أصوله وعلق عليه: 694احلنفي املشهور بـ )ابن الساعاتي( املتوفى )

دار ابن عفان،  –حممد حسني الدمياطي، دار ابن القيم  –مصطفى حممود األزهري 

 م.2014 –هـ 1435الطبعة األوىل 
العالمة احملقق التقرير والتحبري يف علم األصول اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية شرح  -

هـ بإشراف 861هـ على حترير اإلمام كمال بن اهلمام املتوفى 879ابن أمري احلاج املتوفى 

مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر بريوت لبنان، 

 الطبعة األوىل.
لفساد، ومؤلفه "احلافظ الدكتور إبراهيم حممد سلقيين، حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي ا -

 –م، دمشق 1982 –هـ 1402دار الفكر، الطبعة األوىل  –العالئي"، دراسة وحتقيق 

 سورية.

الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع، تأليف: أمحد بن عبد الرمحن بن موسى بن عبد احلق  -

كلية  –الزليطين القروي املعروف ب "حلولو" حتقيق ودراسة نادي فرج دروي  العطار 
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جامعة األزهر الشريف، الناشر: مركز ابن العطار للرتاث، مدينة نصر  –لشريعة والقانون ا

 م.2004 –هـ 1425القاهرة، الطبعة األوىل  –
احملصول، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب  -

قيق: الدكتور طه جابر فياض هـ(، دراسة وحت606بفخر الدين الرازي خطيب الري، )تويف 

 م. 1997 –هـ 1418العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
املستصفى من علم األصول، تصنيف اإلمام أبي حامد بن حممد الغزالي، اعتنى به طه الشيد،  -

 سيدنا احلسني. –املكتبة التوفيقية أمام الباب األخضر 
مشس الدين حممد احمللي على مة مجع اجلوامع لإلمام تاج حاشية البناني على شرح اجلالل  -

الدين عبد الوهاب السبكي وبهامشه: تقريرات الشربيين، دار الفكر للطباعة والنشر 

 لبنان. –م، بريوت 2021هـ 1434 – 1433والتوزيع، الطبعة األوىل 
حممد بن  حاشية العطار، على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع، املؤلف: حسن بن -

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون طبعة 1250حممود العطار الشافعي، )ت: 

 وبدون تاريد.
شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، تأليف اإلمام العالمة شهاب الدين أمحد  -

بة العصرية، هـ، اعتنى به الدكتور ناجي السويد، املكت684بن إدريس القرايف املتوفى سنة 

 هـ.1432م ـ 2011صيدا ـ بريوت، الطبعة األوىل 
هـ"(، 646شرح )خمتصر املنتهى األصولي لإلمام أبي عمر عثمان بن احلاجب املالكي "املتوفى  -

حاشية سعد  /هـ( وعلى املختصر والشرح756املؤلف: عضد الدين عبد الرمحن اإلجيي )تويف 

هـ( وعلى 816ية السيد الشريف اجلرجاني )تويف هـ(، وحاش791الدين التفتازاني، )تويف 

هـ( وعلى املختصر وشرحه 816حاشية الشيد حسن اهلروي الفناري، )تويف  /حاشية اجلرجاني

حاشية الشيد حممد أبو الفضل الوراقي اجليزاوي )تويف  /وحاشية السعد واجلرجاني

تب العلمية، بريوت هـ(، احملقق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، الناشر: دار الك1346

 م.2004 –هـ 1424لبنان، الطبعة: األوىل  –
نهاية السول يف شرح منهاج األصول للقاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي، املتوفى  -

هـ، تأليف: الشيد اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اآلسنوي الشافعي، املتوفى 685

 هـ، املطبعة: عامل الكتب.772

 الفقه  كتب ❖

بداية اجملتهد ونهاية املقتصد لإلمام القاضي أبي الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن  -

م. 1994هـ ــ 1415هـ، حتقيق الشيد حممد شاكر، الطبعة الثالثة 595رشد القرطيب املتوفى 

 مكتبة اخلاجني بالقاهرة 

 كتب اللغة ❖
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تاج العروس من جواهر القاموس، املؤلف: حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق: مجاعة  -

 م.2001 –ه 1422من املختصني، إصدار: وزارة اإلرشاد واألنباء يف الكويت، عام النشر: 
لسان العرب املؤلف حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري  -

 هـ.1414 –بريوت، الطبعة: الثالثة  -هـ(، الناشر: دار صادر 711ملتوفى: الرويفعي اإلفريقي )ا
خمتار الصحاح للشيد اإلمام حممد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي طبعة املكتبة  -

 م. 2006هـ ــ 1427العصرية، بريوت ــ لبنان، تاريد الطبعة 
 كتب الرتاجم  ❖

بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، )تويف  األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد -

 م.2002مايو  /هـ(، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر، أيار1396
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد بن العماد العكري  -

األرناؤوط، خرج أحاديثه عبد القادر ه، حققه حممود 1089احلنبلي، أبو الفالح، تويف 

 م.1986ه، 1406بريوت، الطبعة األوىل  -األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثري، دمشق 
وفيات األعيان، القسم: الرتاجم والطبقات، الكتاب: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  -

ابن خلكان املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أبي بكر 

 . بريوت - صادر دار: الناشر عباس، إحسان: احملقق ،(هـ681الربمكي اإلربلي )ت 
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 مواعيد الفصل يف التظلم اإلداري

 قانون القضاء اإلداري السوداني ضوء يف 

 د. إبراهيم امحد محد السيد

 السودان -  اميحم         

 املستخلص :

سااة  هاادفت     يااانالدرا بااالطرق  : لب يااة   عااات اإلدار حاال  املناز لااتظلم اإلداري  يف  كاابري ل لاادور ال ا

ناات املواعيااد املمنوحااة للجهااة  مااا كا تااى  شااأن م يااـة و صاااحب ال ماان اجلهااة  اإلدار الودية  بني كاال 

يااه كااثري  يااة ف بااالطرق الود عااة  حاال املناز نااًا  و  لااة قانو هااي مواعيااد معقو لااتظلم  اإلدارية للفصل يف ا

خااالل من  ماان  قااة  هااذه الور لاات تأكيااده يف  مااا حاو الفوائد اليت تعود على طريف املنازعة ، و هذا 

ثااااني :  حااث ال لااتظلم اإلداري ، و املب هااوم ا يااان مف حااث األول لب حااث : املب عااة مبا ساايمها إىل ارب تق

لااتظلم  اإلداري عخصصته  لبيان انوا يااان قساامي  ا لااث : لب  التظلم اإلداري الثالثااة ،و املبحااث الثا

لااة  للفصاال يف  يااان املواعيااد املعقو بااع و االخااري خصااص لب حااث الرا مااا املب جااوبي ،أ ياااري و الو االخت

 التظلم . و قــد خلصت لبعض النتائج و النتائج املهمة و اليت تتمثل فيما يلي :

 نتائج : الأهم أواًل :

 .ا أعماهل لممارسة راقبتها علىلإلدارة ائل جهة اوسيعترب احدى  التظلم اإلداري  .1

 التظلم اإلداري ينقسم إىل  تظلم اختياري و تظلم وجوبي . .2

 . هي ثالثني يومًاجلهة اإلدارة للفصل يف التظلم  املواعيد احملددة .3

 توصيات :الأهم ثانيًا : 

 وجوبيًا . اإلدارية يكون التظلم  من القراراتأن  .1

 .  ستني يومًا املواعيد احملددة جلهة اإلدارة للفصل يف التظلم إىل تعديل أن يتم  .2

 أن يعترب انقضاء املواعيد قرينة قاطع على رفض التظلم . .3

Abstract : 
 The aim of the study: to show the great role of administrative grievance 

in resolving administrative disputes by friendly means between both the 
administrative body and the concerned party whenever the dates granted to 
the administrative body to adjudicate the grievance are legally reasonable 
dates and the resolution of the dispute by friendly means has many benefits 
that accrue to the parties to the dispute, and this is what I tried to confirm in 
this paper by dividing it into four detectives: The first section is to indicate the 
concept of administrative grievance, the second section is devoted to the 
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statement of the three types of administrative grievance, the third section: to 
indicate the optional and mandatory administrative grievance sections, and 
the fourth and last section is devoted to indicating reasonable dates for the 
adjudication of the grievance. It has concluded some important conclusions 

and conclusions, which are as follows

First: Results:

 Administrative grievance is one of the means of the management body 

to practice its control over its work.

2. Administrative grievance is divided into an optional grievance and a 

mandatory grievance. 

 The dates set for the management body to adjudicate the grievance are 

thirty days.

Second: Recommendations:

1. The grievance against administrative decisions should be mandatory. 

2.  The dates set for the management body to adjudicate the grievance 

should be amended to sixty days. 

 The expiry of the dates shall be considered a conclusive presumption of 

the rejection of the grievance.
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 : مقدمة

مبااا أن  صااااحب  و  شااارع ل صاااها  امل لاااذي خص ساااائل ا حاااد  الو مااان ا تااارب   لاااتظلم اإلداري يع ا

ـااـه  هااا بتظلم جااه إلي ـااـه أن يت الشأن متى تضرر مركز القانون من احدى قرارات ا جلهااة اإلدارة  فل

طالبًا منها إعادة النظر يف قرارها و رفع ما حلقه من ظلم و ضرر  و قد وضااع املشاارع ضااوابط و 

تاااريد إجراءات شكلية تفصي ماان  لية تتمثل يف أنه على صاحب الشأن و خالل مواعيد ستني يوم 

لاايت اصاادرته  أو اجلهااة  يااة ا قاارار للجهااة اإلدار لااك ال مااه ضااد ذ علمه بالقرار اإلداري أن يتقدم بتظل

تاااريد  ماان  باادأ  األعلى منها و باملقابل  ُحدد  مواعيد ثالثني يومًا  جلهة اإلدارة للفصل يف التظلم ت

بااة رفااض استالمها ل لااك مبثا لااتظلم اعتاارب  ذ باات يف ا هااذه املواعيااد دون أن ت لااة انقضاااء  ه، و يف حا

نااه ال يصااح  سااوابق القضااائية أ تااه ال مااا ارث يااة و  خااالل املمارسااة العمل حكمي للتظلم ، إال  أنه من 

فاااض  لاااى ر ناااة ع هاااا قري مااان اإلدارة  بان صااال  ماااًا دون ف لاااثالثني يو ياااد ا ضااااء مواع باااان انق تاااداد  االع

لااتظلم  التظلم، ففي سااة  ا يااة عاكفااة علااى فحااص و درا ماان األحيااان تكااون اجلهااة  اإلدار كااثري 

عااامالت  هاااء امل بااة يف  اإلجااراءات  و ان توطئة الستصدار قرارها فيه ،  إال أنه بسبب البطء و الرتا

ياااد  عاااه أن مواع ضاااح م هاااذا يت مااان  لاااة و  يااان الدو ساااائر دواو باااة ل سااامة الغال صااابح ال لاااذي ا ياااة ا اإلدار

ماان الثالثني يوما تع لااة ، و  لااتظلم بصااورة عاد باات يف ا ماان ال لاان متكاان جهااة  اإلدارة   ترب ضاايقة و 

هااا متثاال   يااوم  ألن سااتني  يااوم إىل   ماان  ثالثااني  يااد  عااديل املواع ضااورة ت ناااداة ب جااة للم جاااءت احلا نااا  ه

ساابة جلهااة اإلدارة  طاارفني فالن عاااة ملصاالحة  ال تااوازن و مرا يااه  نااًا و ف قااول قانو الوقت الكااايف و املع

ماادة تاارب  هااة  تع ماال و نزا بااروح الع حتاال  تااى  يااه  م صاال ف لااتظلم و الف سااة ا ماان درا هااا  يااة لتمكن كاف

سااتجابة  مبااا ا شااهرين ر ظاار اإلدارة  ضااي أن ينت شااأن فمصاالحته تقت صاااحب ال ساابة ل ضاامري  و بالن ال

ضاااة  سااوح احملاااكم  ملقا لااذهاب  ل ساارع و ا عاان الت بااداًل  ماان ضاارر  مااا حلقااه  عاان  عاات  تااه و رف ملظلم

شااقة و ع لااك م نااا اإلدارة ويف ذ يااربر ل ثااًا  يااة ثال ماان ناح باادوره   هااذا   ملااال ، و  قاات وا ضااياع الو ناات و

ئااد علااى  الغاية من  نص املشرع على التظلم اإلداري من القرارات اإلدارية  و نذكر من تلك الفوا

 سبيل املثال ال احلصر  :

 / حل  املنازعات اإلدارية بالطرق الودية . 1

 القضايا اإلدارية ./ تقليل و ختفيف ازدحام  سوح احملاكم ب2

 / يوفر على الطرفني كثري من العنت و املشقة وإهدار املال و الوقت  .3

مااوظفي اجلهااة 4 ماان  بااًا  لااذي يكااون غال ملااتظلم  ا يااة و ا / حيفظ العالقات الودية بني اجلهااة اإلدار

 اإلداريـة  مما يصب يف نطاق املصلحة العامة .
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ناات  يااة كا يااة و القانون ئااد اجلوهر هااذه الفوا يااة و و  قااة العلم هااذه الور بااة  لاادافع  لكتا هااي ا

تااالي  : لااب  كال حااث مطا عااة مبا يااان :لاملبحااث األول اليت قسمتها ألرب لااتظلم اإلداري مب هاام ا و ، ف

لااالتظلم اإلداري   :بعنوان ألنواعيف املبحث الثاني  لااث . رئاسااي  الوالئي و ا نااوان و املبحااث الثا : بع

ساااام لااا اق جاااوبي اإلداري  تظلما يااااري و و ـاااـرهما اخت خاااري و أث باااع و اال حاااث الرا ناااوان  : . و يف املب بع

صاال  يااد الف هااة اإلدارة  مواع نااًا جل حملااددة قانو يااد ا لااة املواع ماادى معقو شاات  ثاام ناق ماان  لااتظلم و  ا

ماااات   صااال يف التظل ضااااة  للف ساااادة ق ناااة و أراء ال قاااوانني املقار ساااودانية و ال قاااوانني ال ضاااوء ال يف 

 احملكمة العليا  .

 أهمية البحث :

 وسائل الرقابة الذاتية جلهة اإلدارة .   أحد/ التظلم اإلداري يعترب1 

 يف حل املنازعات اإلدارية بالطرق الودية .  يسهم/ التظلم اإلداري 2 

 . /   من املوظفني و العامـة  صعوبة يف االملام مبفهوم التظلم اإلداري3

 أهداف البحث : 

 واعيد احملددة للفصل فيــه  .امل بيان ري و/ تسليط الضــوء على مفهوم التظلم اإلدا1

سااوداني 2 شاارع ال حااث امل عااديل ل/  يااداملت مااًا  ماان  واع مااًا إىلثالثااني يو فصاال يف تلااإلدارة ل سااتني يو

 التظلم. 

شااارين وحماااميني ملوظفي القطاع العام و  القانونيةرفع الثقافة   /3 اهل القانون من قضاااة و مست

 و طالب.

  أسباب اختيار املوضوع :

 .بالتظلم اإلداري فهوم / بيان م1

 .أنواع و اقسام التظلم اإلداري / بيان  2

 ؟. اتجلهة اإلدارة للفصل يف التظلم ملعقولة/ بيان املواعيد القانونية ا3

   : مشكلة البحث 

هااا  عااه إلي تدور مشكلة الدراسة حول مواعيد  الثالثني يومًا احملددة  جلهة اإلدارة لتفصل يف يرف

يااه  لااتظلم للفصاال ف سااة و فحااص ا قااوم بدرا أصحاب الشأن من  تظلمات ، أي أنه على اإلدارة أن ت

لااتظلم  خالل تلك املواعيد ، حيث أنه يف حالة انقضاء املواعيد دون فصل اعترب رفااض حكمااي ل

ساابب  ، و كااون ب منااا ي ساابب اإلدارة و ا كااون ب صاال ال ي عاادم الف ماان  كااثري   لااب يف  مبااا أن الغا

ماان هنااا خلصاات  لااة  ، و باادواوين الدو يااة   عااامالت اإلدار هاااء الت بااة يف  اإلجااراءات   إن لاابطء و الرتا ا
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لااة  يااة و معقو ماادة كاف تاارب  مااًا تع لااثالثني يو يااد ا هاال مواع تااالي :  ساااؤل ال سااة يف الت شااكلة الدرا م

 التظلم ؟  . للفصل يف

 : منهجية البحث

ـااـراء و االسااتنباط باعتبارهااـ   بااني االستق لااذي جيمااع  تعتمد الدراســة على املنهج العلمي احلديث ا

 منــاهج البحـث العلمي املقـــارن .

 خطة البحث :

 املبحث األول : مفهوم التظلم اإلداري . 

 املبحث الثاني: انواع التظلم اإلداري  .

 أثــرهـ . والتظلم اإلداري  قسامالثالث: ااملبحث 

 اإلداري مواعيد الفصل يف التظلماملبحث الرابع: 
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 بحث األولامل

 مفهوم التظلم اإلداري

ضااارر         شااأن  ت صاااحب ال كاال  شاارع ل لااها امل يااة كف ساايلة قانون بااة و ـااـو مبثا لااتظلم اإلداري ه ا

قااـرار  مركزه القانوني من القرار  غاااء ال يااه إل لااتمس ف يااة  و ي اإلداري أن يتقدم بتظلمه للجهة اإلدار

ماان توفرهااا  شااروط و ضااوابط البااد  لااك  ، و حتى يستويف هذا التظلم اركانه و ينتج أثره  ، فهنا

 فيه ابتدأ  و نستعرضها تبعًا من خالل تقسيم هذا املبحث ملطلبني كالتالي :

 يف اللغة و القانون تعريف التظلم اإلداري:  املطلب األول

 .ضوابط و اجراءات التظلم اإلداري: املطلب الثاني

 املطلب األول

 تعريف التظلم اإلداري يف اللغة و القانون

غااة  لااتظلم يف الل يااف ا لااذي يشكـااـو  : تعر ـااـو ا ملااتظلم هــ شااكي الظلاام ، و ا نااه : ت عاارف با ي

 أحــدًا ظلمه .

ـااـه . و و التظلم أي تظلم منه أو شكا من  حااـال الظلاام علااى نفس ـااـه .و تظلاام الرجاال : ا ظلم

 . ( 1) املتظلم أيضا الظامل و يقال ظلمته فتظلم أي صرب على الظلم

نااه  هااـ أ فااأظلم و معنـا فااالن  لاام  قااال ظ ظااامل ، و ي نااه  تااه أ ـااـه أذا أنبا كااذلك : ظلمت ياال  و ق

لااـى احلـااـاكم احتمل الظـلم بطيــب نفس و هـــو قـــادر على االمتناع  فااالن إ ـااـال تظلاام  ـااـنه ، و يق مـ

 .  ( 2) مـن فـالن فظلمــة تظلـها أي أنصفــه عن ظاملــة و أعــانه مـن عليــه

ـاااـالحًا لاااتظلم يف اصط ياااف ا ـاااـح  :  تعر تاااـي تسم ـاااـائل ال ماااـن الـوس ـاااـية  ـاااـيلة قــانون ناااـه وس ـاااـرف بأ يع

 .   ( 3) للشخـص باستصدار قــرار إداري متفق مع القــانون

قااانوني  تعريف التظلم عند أهل القانون :  هااـاء ال لاايت ذكـااـرها فق فااات ا ماان التعري هنالك العديد 

ثااال  ساابيل امل اإلداري يف معين و مدلول التظلم اإلداري لذلك حاولت هنا التطرق منها و ذلك على 

 :  ال احلصــر

 

العامل مجال الدين حممد بن مكرم االنصاري ابن منظور ، لسان العرب ، اجلزء الثامن ، الطبعة الثالثة بدون سنة ، دار أحياء  (1)

 .264الرتاث العربي للطابعة و النشر ، لبنان ، ص 

ىل ، دار املعرفة للطباعة و النشر العامل أبي منصور حممد بن أمحد األزهـــري ، معجم تهذيب اللغة ، اجمللد الثالث ،الطبعة األو (2)

 .  2250م ، ص 2001و التوزيع ، لبنان 

(3) G.vedel  et  P.delvolve  : droit-3  admistratif .Paris, puf,p591 
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هااا إىل جهااة اإلدارة التعريف األول : التظلم اإلداري :   باال رفع لاادعوى ق فااع ا جااأ را بااـه أن يل يقصااد 

قااارار  جاااة ال ضااارر نتي مااان  ياااه  قاااع عل ماااا و لاااة  باااًا إزا ساااية طال هاااة الرئا قااارار أو اجل صااادرت ال لااايت أ ا

 .(1)اإلداري

لااتظلم اإلداري : ثاااني : ا يااف ال ـااـن صـااـدر التعر ـااـدمه م ـااـراض كتااابي يق ـااـو اعت ـااـرار  هــ ـااـأنه القـ بشـ

ـااـنه  ـااـا تضم ـااـائه عم ـااـدم رض تااـرض ع ـااـيه املع باادي فـ ـااـة ، ي ـااـطة املختص تااأدييب إىل السل اإلداري أو ال

ـااـه  لااب في ـااـروعية ، و يط ـااـدم املشـ ساام بعـ قااة و يت ـااـالف للحقي نااه خم ـااـأنه ، أل ـااـادر بش ـااـرار الصـ الق

ـااـبه أو ـااـرار أو سح ـااـديل القـ ـااـر بتعـ ـااـادة النظ ـااـبل  إعـ تااـرض ق ـااـلكه املع ـااـريق يسـ ـااـو ط ئااـه ، و هــ إلــــغا

ـااـالة  ـااـاالت إط ماان ح ـااـالة  ـااـغاء و ح ـااـوى اإلل يااد دعـ ـااـريان مواع ـااـع لس ـااـاء ، و ميثاال قطـ ئااـه للقضـ جلــو

     .(  2) مـــدتها

ظاار  التعريف الثالث : التظلم اإلداري :  شااأن إىل اإلدارة إلعااادة الن بااه صاااحب ال قاادم   هو طلب يت

عاارض األماار موضااوع  ماان  بااد  يف قرار إداري مراعاة مقتضي الفصل بني اإلدارة والقضاة حيااث ال 

قااوف  النزاع على اإلدارة باال أن تضااطر إىل الو يااه ق جااع نفسااها ف ماان جديااد علااها ترا نفسااها لتبحثااه 

 .( 3) أمام القضاء يف مركز املدعي

 طلب الثانيامل

 ضوابط التظلم اإلداري

يااتمأن التظلم اإلداري  شكل التظلم اإلداري :  ـااـدميه  قد  يااة لتق ـااـة اإلدار ـااـرار  أو  مصاادرةلجه القـ

ـااـه  منها ، وهو  للجهــة األعلى ـااـراغه في يااتم إف ـااـني  ـااـكل مع يااه أن  (4) ليس لــه ش . و امنااا يكفااي ف

لااذي يكون واضح الداللة علي انصراف نية  صاحـب الشأن إلـي االعـتـراض علي القرار اإلداري ا

تااه وإال يكااون جمهااواًل جااب . ( 5)  أثر على مركز القانوني بذا يااة الوا مااات البديه ماان املعلو و ايضااا 

قاارار  و، أسم مقدمه وبياناته مثل يف التظلم ها ذكر  لاايت اصاادرت ال يااة ا ذكر اسم اجلهااة اإلدار

قاار سااهل  ار حتااى و رقمه و تار ه  و مضمون ال لااك ي عااد ذ ساارعة معرفااة  علااىماان ب قاارار ال اإلدارة 

 فيه . فصل العادلال دراسته ومن ثم توطئة لفحصه و

 

 . 333م، ص 2007، السودان، 1د. حممود مصطفي املكي ،القانون اإلداري، جامعة السودان املفتوحة، ط (1)

م 2012القاهرة –دار النهضة العربية  -التظلم اإلداري يف ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء -د . حممد ابراهيم خريي الوكيل (2)

 . 18ص  –

 . 320م ، ص 2000اإلسكندرية، -ماجد راغب احللو ، القضاء اإلداري، شركة اجلالل للطباعة د. (3)

 . 151ص  -مرجع سابق -د. حممد ابراهيم خريي الوكيل (4)

 . 130ص  م.2011جامعة النيلني ،سنة  د. يوسف حسني حممد البشري، مبادئ القانون اإلداري، (5)
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ـااـغاء   شروط التظلم اإلداري :   للتظلم اإلداري حتى ينتج أثره القانوني املتمثل يف قبول دعوى اإلل

 يستلزم أن تتوفر فيه  عدد من الشروط  كالتالي :

عاارب  قاارار صدور  ال النهائي  :  بعد صدور القرار اإلداري أن يقدم  /1  شااـرهيكااون  أو إعالنااه   ن

عااد أو  ،بالتالي  ال  إىل صاحبه أو مل يعلم به علمًا يقينًا قاارار مل يصاادر ب لااتظلم ضااد   جيوز تقديم ا

ـااـة التحضااريية أي ضـااـد  ماان األعمااـال اإلداري يااة جل عماال  لااتظلم أو التمهيد تاارب ا نااا يع ـااـة اإلدارة  فه ه

 . ( 1)  سابق ألوانه

قاادم / أن 2 صاافة :  أي ي ماانماان ذي  لااتظلم  قاادم ا ماان  ي قاارار أو  ماان ال ضاارر  لااذي ت سااه ا ملااتظلم نف ا

 من يفوضه لينوب عنه . ممثله القانوني أو 

يااـة أواجلهة اإلدارية مصــدرة  القرار   وهي  / أن يقدم للجهة املختصة: 3 هلااا  للجهااة اإلدار األعلااى 

 .(  2) جلنة متخصصة بالنظر يف التظلم فيدعى بالتظلم اىل اللجان االدارية ، و  حيدد

بااه هنااا مواعيااد :   قدم خالل القيد الزمين/ أن ي4 تاااريد علاام  و يقصااد  ماان  مااًا  سااتني يو ملااتظلم ال ا

 و إال سقط يف تقدميه مستقباًل . القرار ب

عااين:  5 ناات  / أن يكون واضحًا امل لااتظلم شااكل معااني إال انو أن كا لاايس ل نااه  مااة أ عاادة العا  القا

غااري مب ما جرى عليه العرف العملي  قااة  بااارات واضااحه و  دقي لااتظلم  بع مااة يف وجوب أن يكون ا ه

 .(3) حتديد القرار املتظلم منه واجلهة اليت أصدرته وصاحب الشأن فيه وكافة جوانب املوضوع

ـااـدميااأتي  اهلــدف من التظلم اإلداري : لااتظلم يف مق هااداف ا ناا ة ا تااربأ ـااـانونية ه يع ـااـيلة قـ  ناجحااة وس

غااين  ،واد اخلصــومة يف مهــدها  اإلدارية بالطرق الودية  حلــل املنازعة يااة و ي ماان جهااة اإلدار كاال 

شااأن و  شااقةصاااحب ال لاا م سااوح ا ـااـنني دون   ذهاب ل ماان الس عاادد  ضااايا ل ظاال الق يااث ت حملاااكم ح ا

ملااال يـوف، و هذا بدوره  يؤدي لت فصل ـااـد و ا لااـوقت و اجله طاارفني ــر الكثــري من ا كمااا  ،علااى ال

 . (4)  منها مع موظفيهايف خصــومــة ال طائل  يأني جبهة اإلدارة عــن الدخـول  أنه 

م جند أنه  2017م تعديل 2005باستقراء قانون القضاء اإلداري لسنة  متى يقدم التظلم اإلداري :

ملااادة نااص يف  مااًا 1/ 5ا سااتون يو عاان  فااع الط عاااد ر كااون مي فااى   ماان  )  ي قاارار  لااك ال شااـر ذ تاااريد ن

يااًا  مااًا حقيق بااه عل لاام  تاااريد الع اجلريدة الرمسية أو فى النشرات اليت تصدرها أجهزة الدولة أو من 

كااان مااا  شااأن أيه صاااحب ال عااالن  تاااريد إ قاادم . و   (5)األساابق (  أو  لااتظلم ي لاانص ا هااذا ا ماان  هاام  يف

 

 114ص  -مرجع سابق -د. حممد ابراهيم خريي الوكيل (1)

 . 151د. مازن ليلوا راضي ، القضاء اإلداري ، مطبعة املؤسسة احلديثة ، لبنان  ص (2) 

 . 322، ص مرجع ســابقد. ماجد راغب احللو،  (3)

 . 25ص  -مرجع سابق -د. حممد ابراهيم خريي الوكيل (4)

 .5/1م ، املادة 2005قانون القضاء اإلداري لســــنة   (5)
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طاارق  و ثالثاا مواعيد ستني يومًا من تاريد العلم بالقرار و الذي يتم عب خالل  شاارأواًل : هااي ة   الن

عاااالن أو  ياااة أو اإل يااادة الرمس تاااة  يف اجلر هاااي "الغازي ساااودان  ياااة ال ياااة  جلمهور يااادة الرمس يف اجلر

Gazette  شاار لاايت تن ياادة ا " واجلريدة الرمسية ليست الصحف اليومية أو األسبوعية وإمنا هي اجلر

سااااع  هااااا الوا قااااوانني مبعنا هااااا ال مااااة (1)في صااااوص العا قااااوانني والن سااااري ال قااااانون تف عاااارف  قااااد  ، و 

يااة 4م يف املادة " 1974لسنة مااة مجهور ياادة الرمسيااة حلكو هااا اجلر " أن اجلريدة الرمسيااة يقصااد ب

ساااودان أو اجل هاااي ال يااادة  شااار يف اجلر ماااا ين هاااا و ياااع مالحق شااامل مج ياااة، وت ياااة الوالئ يااادة الرمس ر

و قد جاء يف سابقة والي وأليااة اخلرطااوم  .(2) القوانني واليت يقصد بها أي تشريع خبالف الدستور

لااي واليااة اخلرطااوم  قاارار وا ضد عمر آدم قبلة اليت تتلخص وقائعها )بان الطاعن أقام دعااواه ضااد 

ناازع م قاام الذي قضااي ب بااع  975لكيااة القطعااة ر طاااعن، وذكاار 60مر ماان ال ماارزوق  ثااورة منطقااة  ال

ماان  كااد  شااكل للتأ يااب ال لااى ع لااة ع هااذه املرح يااز يف  بااوبكر حممااود إن الرتك نااا حممااد أ موال

حااددها  لاايت  يااد باملواعيااد ا وجوده أو عدم وجوده ميثل أهمية ألنه يتعلق بالنظام العام إذ جيااب التق

مااااا ورد يف عر خااااالل  ماااان  شاااارع، و عااااواه يف امل قااااام د قااااد أ قاااادمها  بااااان م ضااااح  لاااادعوى يت ضااااة ا ي

شااره يف  26/9/2001م أما قرار نزع ملكية األرض )الطاعن( فقد صدر يف 19/7/2004 م ومت ن

تااة" يف  مااا 17/11/2001اجلريدة الرمسيااة " الغازي ماارور  عااد  ماات ب قااد أقي لاادعوى  هلااذا تكااون ا م، 

ناازع يف اجلر قاارار ال شاار  يااق يقارب الثالث سنوات من تاريد ن جااب التطب قااانون الوا ياادة الرمسيااة وال

سااانة ساااتوري ل ضااااء اإلداري والد قاااانون الق هاااو  نااازاع  لاااى ال ملاااادة " 1996ع فاااع 21/1م ا عااااد ر " أن مي

صاادرها  لاايت ت شاارات ا ياادة الرمسيااة أو الن قاارار يف اجلر لااك ال شاار ذ تاااريد ن ماان  مااًا  سااتني يو الطعاان 

ساا كااان األ مااا  شااأن أيه صاااحب ال لاام  تاااريد ع ماان  لااة أو  هاازة الدو ملااادة أج صااياغة ا ماان  ضااح  بق ووا

ظااار ألي  بااًا دون انت بااه وجو املشار إليها أنه جيب التقًيد بالتاريد األسبق يف اإلعالن وأن يتم األخذ 

 .(3)  إعالن آخر

 املبحث الثاني

 انواع التظلم اإلداري من حيث اجلهة اليت يقدم اليها 

تاااادة يف             ساامة املع ياااة و أن ال قاارارات ادار صااادار  صااالحيات إل طاااي  لااايت تع قااوانني ا هاااي  ال

سااة  وجود جهة إدارية يتظلم إليها الشخص املتضرر من القرار اإلداري وقد تكون هذه اجلهة رئا

 

ملطبعة الوطنية، حاج آدم حسن الطاهر، القانون اإلداري وأجهزة الرقابة على أعمال اإلدارة يف السودان، الطبعة الثالثة، اأ. د.  (1)

 . 43، صم 2011السودان ، 

 " .4م. املادة "  5/12/1974م، الصادر باجلريدة الرمسية ، بتاريد 1974قانون تفسري القوانني والنصوص العامة لسنة  (2)

 . 201م، ص 2006/ 21م، احلكم بالرقم م ع /ط أ س/ 2006جملة األحكام القضائية السودانية لسنة  (3)
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صااالحية  مياانح ال لااذي  شااريع ا سااميها الت خاارى ي كااون جهااة أ قااد ت قاارار أو  صاادر ال لااذي ي ظااف ا املو

هااا القوانني  ،و جنــد أن غالبية   (1) املعنية يااتظلم إلي لاايت  يااة ا قد حددت يف نصوصااها اجلهااة اإلدار

نااه  صااياًل فأ لااك تف شاار إىل ذ لاايت مل ت قااوانني ا مااا ال لااتظلم أ هااا ا قاادم في لاايت ي يااد ا كاار املواع مااع ذ

ساانة  قااانون القضاااء اإلداري ل عااديل 2005يستعاض بسد ذلك الفراغ بنصااوص  م حبكاام 2017م ت

قااان نااه ال لااتظلم و أ طاارق ا عاان  لاانص  عاان ا قااانون اخلاااص  خااال خلااو ال يااه يف  عااول عل لااذي ي عااام ا ون ال

 مواعيد تقديم التظلمات و الفصل فيها .

حاااث : و  هاااذا املب ساااتعراضيف  ياااث ا مااان ح لاااتظلم  ناااواع ا هااا ا هاااا يف اجل قااادم الي لااايت ي لااابني  ة ا مط

 كالتالي :

 املطلب األول : التظلم الوالئي و الرئاسي .

 الثاني : التظلم جلهة إدارية .املطلب  

 املطلب األول 

 التظلم الوالئي و الرئاسي 

لاااوالئي  :1 لاااتظلم ا شااااأن  / ا صاااااحب ال ماااان  قاااادم  ـااااـو ي سااااتعطايف  و ه بااااالتظلم اال ضااااا  عاااارف اي ي

بااااًا  قاااارار اإلداري ، طال صاااادرت ال لاااايت أ ـااااـة اإلدارة ا شاااارة  إىل جه ضاااارر مبا يااااه ال قااااع عل لااااذي و ا

ظااااار يف قرا ـاااااـيد الن هاااااا أن تـع طاااااأ من جاااااه اخل صااااارها بو عاااااد أن يب لاااااه ب ئاااااه أو تعدي ماااااا بإلغا هاااااا إ ر

هااااااا يااااااوب يف قرار هااااااة اإلدارة  ،  (2)والع عاااااات ج تااااااى اقتن ـااااااـةل و م ـااااااـدم مشـــروعي هااااااا ع ، أو  قرارا

ـاااااـالء ـاااااـدم م قااااادأن  و تهعـ ملاااااتظلم  قااااارار  ا مااااان ال ضاااااررت  ـاااااـانوني  ت ـاااااـزه الق لاااااهامــرك قاااااوم ف  ت

ـاااااـديل .  ـاااااـحب أو التع ـاااااـغاء أو الس لااااابذا ا اًلماااااثفباإلل ملاااااواطنني  ط حاااااـد ا  ياااااة هاااااة اإلدارمااااان اجلأ

لاااى ت صاااول ع ناااـاءللح لاااه  صاااريح لـب جتااااري  منز حمااال  فاااتح  عاااد أن  أو  ساااتكماب فاااة  لقاااام با كا

باااااة  ضاااااوابطال هاااااة اإلدارة لاااااذلك  املطلو جااااااري إال أن ج حملااااال الت فاااااتح ا نااااااء أو ل ماااااة الب ماااااع إلقا

باااا ضاااات  كااااون رفضكااااذلك ق تااااالي ي بااااه ،  بال نااااا طل ضاااارر  أن ه قاااادم ب للمت ماااايت هااااة  هتظل جل

  .   (3)وب  من عي هاما شاب قرار مع توضيح اإلدارية اليت رفضت طلبه

ساااي2  لاااتظلم الرئا هااااة  : / ا ئاااايس اجل ضاااارر  إىل ر ـااااـأن املت صاااااحب الش ماااان  قاااادم  لااااتظلم ي هااااو  ا

قاااارار  هااااا ال صاااادر عن لاااايت   يااااة ا قااااقاإلدار حااااال مل حي لااااب  يف  كاااااون يف الغا لاااااوالئي ي لااااتظلم ا  ا

باااااة أي  جاااااة املطلو ضااااات  النتي هاااااا ورف لاااااى رأي قااااارار ع صااااادرت ال لااااايت أ هاااااة ا صااااارت اجل ماااااا أ إذا 

 

 .136،ص  م2013،مطبعة السلطة القضائية، سنة 3مبادئ القانون اإلداري السوداني، ط حممود أبو قصيصة،د. حممد  (1)

 .317د. حممود مصطفي املكي، مرجع سابق، ص  (2)

 .109م، ص 2008موالنا . زروق الطيب حممد منري، الرقابة غري القضائية على األعمال اإلدارية، يف خدمة الفكر اإلسالمي،  (3)
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ماااااه هاااااة اإلدا (1) تظل ئااااايس اجل ـاااااـراد إىل ر لااااام األف لاااااتظلم ، و تظ حمااااال ا صااااارف  صاااااـدر الت ياااااـة مل ر

ـااااااـها  ـااااااـقدم إلي لاااااتظلم امل صااااااـل يف ا ـاااااـًا بالف ـااااااـزامًا قــانوني ـااااااـية الت سااااالطات الرئاس هااااااذه ال مااااال  حي

ـاااااـة  ـاااااـها خمـالف جاااااب جيعل ـاااااـذا الوا ـاااااـامها به عاااااـدم قي ماااااـه ، و ـاااااـة مقــد ـاااااـلبًا ملصلح ـاااااـابًا أو سـ إجي

ممااا ـاااـروعية  ـاااـدأ املش ـاااـرمة ملب ـاااـر حمت ـاااـانون و غي هاااات للق ماااام اجل عااان أ لاااك للط لاااها ذ عااارض عم ا ي

لااااتظلم  فااااأن ا لااااذلك  ـااااـة ،  ـااااـاكم املختص مااااام احمل ساااالم اإلداري أو أ لااااـها يف ال لااااى  سااااية األع الرئا

تااااارب أداة  كاااااذلك يع ناااااه  ضااااارر فأ عااااان املت ـاااااـرر  فاااااع الض ـاااااـؤدي لر ـاااااـد يـ ناااااه قــ ناااااب أ ساااااي جبا الرئا

 . (  2)و معاجلــتها  تبصــري للــرؤســاء بأوجه النقـص و القصــور وكشف االحنرافات

 املطلب الثاني

 حمايدة  جهة إداريةإىل التظلم 

صااااة    يااااة خا نااااة إدار لااااتظلم اإلداري إىل جل قاااادم ا لااااى ت شاااارع ع ياااانص امل يااااان  عااااض األح يف ب

قااارارات  ماااة ال شاااروعية ومالئ مااادى م ظااار يف  هاااا الن نااااط ب ناااة ي شاااروط معي فاااق  شاااكيلها و ياااتم ت

مااااة  مااااات املقد جااااان يف التظل هااااذه الل صاااال  هااااا، وتف لااااتظلم من يااااتم ا لاااايت  عاااان اإلدارة وا صااااادرة  ال

هاااااا  سااااامي (3)إلي جاااااان ت هاااااذه الل ضاااااا . و صاااااة اي جملاااااالس اخلا هاااااي مت  با قاااااد  ة عاااااددو  ضاااااها  فبع

ساااااااتئنافيه،  لاااااااة ا ضاااااااها كمرح ياااااااة، وبع لاااااااة ابتدائ عاااااااات كمرح صااااااال يف النزا شاااااااكل للف ي

صاااااة  جملاااااالس خا ساااااتئناف  ميااااانح اال ضاااااها  لاااااة، وبع حملااااااكم الدو ساااااتئناف  ميااااانح اال ضاااااها  وبع

قاااارار  كااااون ال لااااى أن ي ياااانص ع ضااااها  سااااتئناف، وبع حااااق اال لااااى  ياااانص ع ضااااها ال  خاااارى، وبع أ

يااااا  جااااـا (4)نهائ ماااال الل يااااـز ع مااااا مي ثااااـر  هاااا، و أك ماااان ن أن شااااكل  ـااااـر أ ا ت خااااربة صااااعناص حاب 

ياااة و  ياااة وإدار جيااااري  فن ملاااا  فاااًا  ـاااـاد خال ـاااـرية و احلي ـاااـن احل قاااادر م هاااا ب ضاااافة لتمتع ياااـة باإل قانون

قاااارار  صااادر ال هااااة م لاااذات اجل لااااتظلم  ياااتم ا ياااث  ئااااـاسي ح لاااوالئي أو الر لااااتظلم ا مااار يف ا ياااه األ عل

ـااااـرار ح صاااادر الق هااااة م لااااى للج سااااية األع هااااة الرئا كااااون اإلداري أو اجل قاااارار ي صاااادر ال يااااث أن م

لااااذلك  ـااااـراره ،  بااااـه قــ صاااادر  لااااذي أ ـااااـر ا عااااني و الفك بااااذات ال لااااتظلم  ظاااار يف ا ماااان ين سااااه  هااااو نف

كااااان  ـااااـر ، و أن  طااااأ عم ماااارأة و اخ صااااابت ا ـااااـول أ لااااذي يقـ يااااذيني ا يااااني و التنف ماااان اإلدار ياااال  قل

ناااا جااااة ع كااااـون ذات النتي لااااب ت لااااذا يف الغا هااااار ،  عااااة الن شاااامس يف راب حااااـًا كال ـااااـؤه واض د خطـ

صااااادر  ـااااـو م لااااارئيس ه كااااون ا يااااث ي ـاااااـه ، ح قاااارار اإلداري أو رئيس صااااادر ال لااااتظلم إىل م فااااع ا ر
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لااااو  هااااا  يااااث أن بااااة ، ح صاااارفات املعي قاااارارات و الت صااااة ال قااااة ، خا نااااه يف احلقي ملااااتظلم م قاااارار ا ال

 . (  1)كانت دون علمه و رضاهـ ملا جتــرأ مصــدرهـا على اصــدارهــا 

 املبحث الثالث

 اإلداري من حيث أثــرهع التظلم انوا

لااام  ثااانني تظ ـاااـغاء إىل أ عاااوى اإلل ياااد د لاااى مواع ـاااـره ع ياااث أث مااان ح لاااتظلم اإلداري  ساااـم ا ينق

باااااادعوى  شااااارة  ضاااااااء مبا جاااااأ للق يااااااار يف أن يل شاااااأن اخل صاااااااحب ال كاااااون ل يااااااث ي يااااااري ح اخت

هاااااو  ثااااااني  ناااااوع ال ماااااا ال هاااااة اإلدارة بين ماااااه جل قااااادم بتظل قااااارار اإلداري أو ان يت غااااااء ال باااااًا بإل مطال

لاااتظلم جاااا ا باااال وبالو ضاااااء ق جااااأ للق ـااااـه أن يل جيااااوز ل فااااال  شااااأن  صاااااحب ال يااااة  يااااد حلر ـااااـو مق يب فه

هاااذا  سااايم  مااات بتق ماااًا . و ق صااارحيًا أو حك ضاااًا  ياااه رف هاااة اإلدارة ف صااال اجل ماااه و ف قاااديم تظل ت

 املبحث ملطلبني كالتالي  :

 .املطلب األول :  التظلم االختياري و أثره 

 . هاملطلب الثاني :  التظلم الوجوبي  و أثـر 

 املطلب األول

 التظلم االختياري و أثره 

عااااام                      صاااال ال نااااهاأل لااااتظلم أ يااااًا   يف ا يااااة  اختيار ماااال احلر مااااتظلم كا  بااااني أي أن لل

ـااااـه إىل  ـااااـدم تظلم ـااااـرة و أنجلأن يق ـااااـة اإلدارة مبـاش جااااأ  هـ ـااااـضاء  يل هااااـ  للق فااااع دعوا شااااـرة لر مبـا

قااااادم  قاااااد ت كاااااون  ياااااه أن ي لاااااـزام عل قااااارار دون ا لاااااك ال مااااان ذ ياااااة  هاااااـة اإلدار ـاااااـابقًا جل ماااااه س بتظل

لااااادعوى حمااااال ا ناااااص  .(2)اإلداري  قاااااد  ملاااااادة   و ساااااوداني يف ا ضااااااء اإلداري ال " )  1/ 5قاااااانون الق

ياااة أو  يااادة الرمس قااارار يف اجلر لاااك ال شااار ذ تااااريد ن مااان  ماااًا  ساااتني يو عااان  فاااع الط عااااد ر كاااون مي ي

بااااه  لاااام  تاااااريد الع لااااة أو  هاااازة الدو صاااادرها أج لاااايت ت شاااارات ا عااااالن الن تاااااريد إ قااااًا أو  مااااًا حقي عل

سااااابق (  كاااااان األ ماااااا  شاااااأن أيه قاااااديم  .(3)صااااااحب ال ياااااار يف ت شاااااأن اخل صااااااحب ال تاااااالي ل و بال

مااااه  ياااااري  تظل جاااااء يف االخت مبااااا  نااااع  سااااي تقت عاااال و ع هااااا فل ظاااار رد ثاااام ينت ماااان  هااااة اإلدارة و  جل

شااااقة  يااااه م بااااذلك تغن تااااه و  سااااتجيب لطلبا ثاااام ت ماااان  يااااة و ضااااوعية و قانون سااااباب مو ماااان ا مااااه  تظل

جاااا مااااه الل تااااوىل تظل لاااان  هااااة اإلدارة  حااااوال أن ج قاااارائن اال ماااان  صاااار  مااااا اذا استب حاااااكم ، أ وء للم

 

 .112موالنا . زروق الطيب حممد منري، مرجع سابق، ص  (1)

 . 321، ص مرجع ســابقد. ماجد راغب احللو،  (2)

 .5/1م املادة "2005قانون القضاء اإلداري لسنة  (3)
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ـااااـة  هااااة اإلداريـ ظااااار  رد اجل ـااااـاجة النت ضاااااء دون  احل نااااه للق فااااع طع قاااادم بر لااااه أن يت مااااام ف أي اهت

 على تظلمه . 

ياااااري : لااااتظلم االخت ـااااـر ا قاااااانوني   أثــ ـاااااـر  ال تاااااالي فأث يااااااري بال لااااام اخت ـاااااـو تظ لاااااتظلم ه مباااااا أن ا

صاااااة  ماااااة املخت ناااااه  للمحك قاااااديم طع قاااااوم بت شاااااأن أن ي صااااااحب ال لاااااى  جياااااب ع ناااااه  ثااااال يف أ يتم

لااااام  تااااااريد الع مااااان  ناااااًا   هاااااا قانو صاااااوص علي ماااااًا  املن ساااااتني يو هاااااي ال ياااااة   ياااااد القانون خاااااالل املواع

 تقباًل . بالقرار  الدعوى و إال سقط احلق يف إقامة الدعوى مس

 املطلب الثاني 

 التظلم الوجوبي  و أثـره

جااااوازي              ـااااـر  ـااااـو أم يااااـة هـ قاااارارات اإلدار ماااان ال لااااتظلم  صاااال يف ا عااااـامة أن األ عااااـدة ال القــا

مااااان  ياااااة  هاااااة اإلدار صااااادرته اجل ماااااا ا مااااان  قاااااانون  ـاااااـزه ال ضااااارر مرك لاااااذي ت شاااااأن ا صااااااحب ال ل

ساااات عااااض اال لااااك ب ـااااـون هنا غااااـالب تك نااااه يف ال مااااة قاااارارات إال أ ـااااـد العا لااااك القواع ماااان ت ثناءات 

صاااااااحب  ـااااااـزم  ياااااانص و يل ـااااااـد  شاااااارع ق يااااااـة أن امل قاااااارارات اإلدار عااااااض ال نااااااه يف ب ـااااااـد أ يااااااث جن ح

حملااااددة  يااااد ا خااااالل املواع يااااة  هااااة اإلدار لااااتظلم اإلداري للج ـااااـديم ا يااااـام بتق جااااوب الق ـااااـأن بو الش

ـااااـ غااااـاء، وه عااااوى اإلل فااااع د مااااة لر ـااااـوء للمحك باااال اللج مااااًا ق سااااتني يو هااااي  نااااًا و  ـااااـرط قانو ذا الش

ـااااـو  جااااوبي وهــ لااااتظلم الو عاااارف ا هااااذا ي غاااااء . و  عااااوى اإلل بااااول د جااااب لق شااااروط الوا ماااان ال تاااارب  يع

لااااارفض  لااااادعوى ا صاااااري ا كاااااون م باااااه ي ياااااد  ـاااااـدم التقي ـاااااـة ع تاااااالي يف حال عاااااام بال ظاااااام ال مااااان الن

 :  (7)م يف املادة 2005شكاًل  . و هذا ما نص عليه قانون القضــاء اإلداري لسـنة 

 :ختص شطب العريضة إجيازيًا ورفضها إذا تبني له أن على القاضي امل)

 .((1) الطاعن مل يستنفد طرق التظلم املتاحة مبوجب القانون      )ب( 

ـاااااـرر  ـاااااـذي تض لاااااـشأن ال صااااااحب ا لاااااى  ساااااتلزم ع جاااااوبي ي لاااااتظلم و كاااااون ا لاااااة ي هاااااذه احلا و يف 

صاااادرت  لاااايت أ هااااة ا لااااذات اجل ـااااـه  ـااااـدم بتظلم قاااارار اإلداري أن يتق ماااان ال ـااااـانوني   هااااـ الق مــركــز

ـاااااـاء اإلداري  ـاااااـوء للقض بااااال اللجـ قااااارار ق صااااادر ال هاااااة م لاااااى للج ساااااية األع هاااااة الرئا قااااارار أو اجل ال

ـاااااـذ عاااااواه  و هـ ماااااة د جاااااوهري إلقا شاااااكلي  جاااااراء  باااااـة إ بااااال  –ا مبثا ختااااااذه ق عااااااة ا غاااااي مرا ينب

كاااام  لاااادعوى احل مااااة ا باااال إقا ميااااه ق عاااادم تقد لااااى  تااااب ع ضااااائية ويرت لاااادعوى الق يااااق ا ساااالوك طر

 . (2)بعدم قبوهلا شكاًل 

 

 ( .  7م املادة ) 2005قانون القضاء اإلداري لسنة   (1)

 . 282أ.د . يس عمر يوسف و موالنا .حممد على خليفة، مرجع سابق، ص  (2)
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جااااوبي :  لااااتظلم الو ـااااـر ا يااااد  أثــ لاااادعوى أي أن مواع فااااع ا يااااد ر طااااع مواع نااااه يق ثاااااره أ هاااام ا ماااان أ

هااااااا أو يف  قاااااادم إلي لااااااتظلم امل هااااااة اإلدارة يف ا صاااااال ج تاااااااريد ف ماااااان  باااااادأ  سااااااوف ت مااااااًا  سااااااني يو ال

هاااااور  عاااااد ظ هاااااا أي ب لاااااتظلم دون رد من صااااال يف ا هلاااااا للف حملاااااددة  ماااااًا ا لاااااثالثني يو مااااادة ا ضااااات  انق

مااااًا سااااتني يو يااااد ال باااادأ مواع سااااوف ت لااااتظلم  ماااان ا قااااف اإلدارة  ملااااا مو قااااًا  لااااك وف يااااه   و ذ نااااص عل

ضااااااااااء اإلداري ساااااااااوداني  قاااااااااانون الق عاااااااااديل م 2005ال ملاااااااااادة م يف 2017ت بااااااااادأ  (4/  5)ا : )  ي

تااااريد  مااان  صاااة  ياااة املخت هاااة اإلدار لاااتظلم إىل اجل قاااانون ا هاااا ال ياااز في لااايت جي حاااوال ا عااااد يف األ املي

ماااًا  ثاااني يو خاااالل ثال ياااه  هاااة ف صااال اجل عااادم ف لاااتظلم  ضاااًا ل تااارب رف لاااتظلم. و يع ياااًا يف ا صااال نهائ الف

 .  (1)من تاريد رفعه إليها (  

 املبحث الرابع

 مواعيد الفصل يف التظلم اإلداري 

 ملطلب األول ا

 سلطة اإلدارة عند نظر  التظلم  .

شاااارع  هااااة اإلدارة  ماااانح  امل متاااا ج ـااااـق يف  أن  هااااا   ا رساحل ماااان رقابت هااااـ  مااااا تصـــدر لااااى  ع

يااااة  ـااااـرارات إدار شااااأن ق صااااحاب ال مااااات أ ماااان تظل هااااا  فااااع إلي مااااا ير لااااى  ناااااء ع يااااد ب خااااالل مواع

لاااااك  هاااااـا  يف ت ـاااااـدر قرار لاااااك أن  تص عاااااد ذ مااااان ب ـاااااـها  مااااان ل ـاااااـراحة أو حماااااددة و  ماااااات ص التظل

 :ضمنيًا  لذا تناولت كل من تلك احلالتني

   : على التظلم   :  الرد الصريح ي األول احلــالة 

هاااة           لاااتظلم جل فاااع ا ياااتم ر ـاااـد أن  ماااًا اإلدارة   بع ثاااني يو ياااد ثال شااارع مواع هلاااا امل حااادد  قاااد  ف

هلاااا  قاااوم خال سااالت ماااا  ته وبدرا ـاااـة  ضاااوعية و يتمناقش فاااوع مو مااان د ياااة ضااامنه  تاااىقانون سااانى  ح يت

صااادرلاااـها  لاااك أن ت عاااد ذ هاااا  مااان ب ياااه يف قرار عااان را عااابري  هاااذا الت ضاااه ، و  لاااتظلم أو رف باااول ا بق

ثاااني  ـاااـدة  ثال هاااي مـ شااارع  و  ياااه امل ناااص عل لاااذي  لااازمين ا ياااد ا خاااالل الق كاااون  باااد أن ي لاااتظلم ال ا

 .يومًا من تاريد استالمها للتظلم 

  : عـــدم الرد  على التظلم  : ة الثانياحلالة 

لااااه أو          ـااااـواء قبو لااااتظلم سـ لااااى ا لاااارد ع يااااة يف  ا هااااة اإلدار تااااأخر اجل قااااد ت كااااثري   ـااااـان  يف أحي

يااااااه  صااااال ف لاااااإلدارة دون ف حملااااااددة  ماااااًا  ا لاااااثالثني يو ياااااد ا ضاااااااء مواع ياااااؤدي النق مماااااا  ضاااااه  رف

باااااة صااااارف مبثا سااااالوك أو الت هاااااذا ال شااااارع   تااااارب امل قاااااد اع ملاااااتظلم ف صااااالحة ا ياااااة مل فاااااض  ،ومحا ر

مااااان  ياااااة و  ماااااًا التال ساااااتني يو خاااااالل ال صاااااة  ماااااة املخت جاااااوء للمحك ياااااه الل لاااااتظلم وعل ماااااي ل حك
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لاااااانص قاااااًا  مااااااًا وف لااااااثالثني يو مااااادة ا ضاااااااء  ملااااااادة  تااااااريد انق ضاااااااء 4/ 5)      ا قااااااانون الق مااااان   )

ساااانة  مااااًا 2005اإلداري ل ثااااني يو خااااالل ثال يااااه  هااااة ف صاااال اجل عاااادم ف لااااتظلم  ضااااًا ل تاااارب رف م  ) يع

هاااااا ( عاااااه إلي تااااااريد رف ياااااا  (1) مااااان  ماااااة العل ضااااااة احملك ساااااادة ق مااااان ا ل ياااااق  لاااااك فر .  إال أن هنا

صاااالها  عاااادم ف يااااة و  هااااة اإلدار تااااأخري  اجل محاااال  مااااا  صااااح دائ نااااه  ال ي قااااالوا  بأ يااااة  لاااادائرة اإلدار با

سااابب  تاااأخري ب كاااون ال قاااد  ي ياااان  عاااض االح ناااه يف ب ياااث أ ماااي ح فاااض حك باااة ر لاااتظلم مبثا يف ا

يااااؤدي  ممااااا  يااااة   جااااراءات اإلدار بااااة يف اال لاااابطء و الرتا مااااًا  دون ا لااااثالثني يو يااااد ا ضاااااء  مواع النق

هاااة  ظاااار ج ماااتظلم انت جياااوز لل ناااه  هاااذا  أ لااارأي   هاااذا ا صاااار  هاااب ان ثااام ذ مااان  لاااتظلم . و  بااات يف ا ال

باااأن  شاااري  حاااوال  ت قااارائن اال نااات  ماااًا  أن كا لاااثالثني يو مااادة ا ضاااي  عاااد م لاااة ب ملااادة املعقو اإلدارة ا

لااااااه قاااااات  لاااااارأي تطر هااااااذه ا مااااااه و  صاااااال يف تظل ساااااااعية للف ناااااات  هااااااة اإلدارة كا ماااااان  ج شاااااايء  ب

 التفصيل يف املطالب التالي . 

  املطلب الثاني    

 معقولية املواعيد للفصل يف التظلم 

لااااة       يااااد املعقو فااااة املواع كااااذلك معر يااااد و  لااااك املواع صاااال يف ت قااااول الف لااااى ال قااااف ع للو

ياااة  ساااتقراء اخللف ساااتلزم ا لاااك ي فاااأن ذ لاااتظلم  صااال ا مااان الف هاااة اإلدارة  كااان ج لااايت مت ناااًا و ا قانو

يااااة  يااااة التار  باااادأت أواًل باخللف ضاااااء ، و  قااااف الق صااااحاب مو مااااع است يااااد و  يااااة للمواع التار 

 : للمواعيد وفقًا للمراحل التالي

لااااي : لااااة األو ساااانة  املرح يااااة ل جااااراءات املدن قااااانون اإل صاااادور  باااال  سااااتغلت 1983مااااا ق ـااااـد ا م و قـ

هااااات  لااااك اجل يااااة ت ناااات غالب يااااث كا صاااالحتها ح شااااريعي مل فااااراغ الت ـااااـذا ال يااااة ه هااااات اإلدار اجل

مااااااات  مت هااااااا التظل فااااااع إلي ناااااادما تر يااااااة ع طاااااال و تاإلدار لااااااىهاااااارب تا ـااااااـرد  ع ماااااان  ال ـااااااـر    و تتأخ

 َأضـــر  بهم و مبصاحلهم  اضرار بالغة .املتظلمني   األمر الذي 

يااااة : لااااة الثان عاااااد  املرح ماااااا ب لاااااة  سااااانة  مرح ياااااة ل جاااااراءات املدن قاااااانون اإل ـاااااـدور    إىل م 1983صـ

لااااك  ـااااـة ت ـااااـدف معاجل صااااوص به سااااتحدث ن قااااانون ال هااااذا ال يااااات  شاااارع يف ط ـااااـدف امل يااااث ه ح

لااااااذا  شااااااكلة  ملااااااادةامل تااااااي : نااااااص يف ا لااااااى اال نااااااه ع ـااااااـة ) إذا مل تفص:   ( 3/ 310) م ـااااااـل اجله

يااااـها  ـااااـه إل تاااااريد رفع ماااان  ـااااـر  ـااااـة أشهـ ـااااـي ثالث ـااااـد مض ـااااـن اإلداري بعـ لااااـى يف الطعـ ـااااـة األع اإلداري

ـااااـة ( ـااااـة املختص ـااااـدم للمحــكم ـااااـريضة تق ظااااـلم بع نااااا أن . ( 2)جيااااـوز الت ضااااح ل لاااانص يت هااااذا ا مباااان 
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هااااة اإلداري  يااااة جل يااااد قانون ماااان صاااال فيلتف أول مواع ـااااـها  فااااع إلي لااااتظلم مااااا ير هاااااي  ا ناااات  كا

 . ثالثة أشهر 

ثاااااة : لاااااة الثال لااااااة   املرح ـااااااـنة مرح ـااااااـتوري و اإلداري لسـ ضااااااـاء الدس ـااااااـانون الق ـااااااـدر ق  م 1996ص

صااااال قاااااانون  مت ف هاااااذا ال ناااااه يف  ياااااث أ قاااااة ب ح صاااااوص املتعل لااااادعاوى الن ياااااة ا قاااااانون  مااااان اإلدار

سااااـنة  ـااااـدنية ل ـااااـراءات امل قااااانون  م1983اإلج كااااون يف  عااااديالت لت عااااض الت جااااراء ب مااااع إ صاااال  منف

ياااه  صااات عل ماااا ن لاااك  مااان ذ ملاااادةو  ـاااـة (  3/  21 )ا صاااـل اجله ـاااـدم ف لاااتظلم ع ـاااـًا ل ـاااـر رفض : ) يعتب

ـاااااـيها (  ـاااااـه إلـ تاااااـاريد رفعـ ـاااااـن  ياااااـومًا م ـاااااـني  خاااااالل ثالث ـاااااـه  ـاااااـة في ناااااا أن  .( 1)اإلداري حاااااظ ه و املال

شاااااهر إ ثاااااة ا مااااان ثال ياااااد   لاااااك املواع لااااايص ت لاااااى تق مااااال ع شااااارع ع ياااااوم ، و أن مل امل ثاااااني  ىل ثال

جاااع  مااان املرا كاااثري  عاااي   حباااث و اطال خاااالل  مااان  ناااه  لاااذك إال أ ياااًا  ساااببًا قانون شااارع  ياااذكر امل

لاااااايص  ماااااان تق شاااااارع  يااااااة امل قااااااول أن ن كاااااان ال كااااااذلك مي ضااااااائية  كااااااام الق سااااااودانية و االح ال

ياااااه  قاااااول ف هاااااذا ال كاااااان  بااااال اإلدارة و أن  مااااان ق ماااااات  صااااال يف التظل سااااارعة الف هاااااو   ياااااد  املواع

طاااق مااان املن حلاااال  شااايء  قاااع ا لاااي إال أن وا لاااة األو مااان الوه ياااد  لاااك املواع ظااار لت ناااد الن قاااانوني ع ال

عااااود يف األول  ئااااد  ت ماااان  فوا يااااه  مااااا ف صاااايله و  لااااتظلم اإلداري بتفا ضااااوع  ا سااااة مو عااااد درا ماااان ب و 

شااارع  ياااه امل هاااب إل ماااا ذ قاااول أن  ناااا ن ياااة  جتعل هاااة اإلدار ثااام ج صاااة  صااافة خا شاااأن ب صااااحب ال لاااي  ع

مياااا ثااااني  يااااد إىل ثال لاااايص املواع طااااريف مل تق صاااالحة  عااااارض م باااال ي قااااانون  صااااحيح ال فااااق  ًا مل يوا

 املنازعة اإلدارية   .

عااااة : لااااة الراب لااااة  املرح ـااااـنة مرح ـااااـاء اإلداري لسـ ـااااـانون القض ـااااـدر قـ عااااديل  م 2005ص م،  2017ت

ماااان  كاااابرية  بااااة   يااااة و مواك قاااال نوع تاااارب ن نااااه يع صاااادوره إال أ تااااأخر  كااااان  قااااانون أن  هااااذا ال و

لاااااادعاوى اإلداري عااااااة ا شاااااارع  لطبي ماااااارن و  امل قااااااانون  نااااااه  صااااااة أل صاااااافة خا قااااااانون اإلداري ب و ال

صاااااال قااااااانون  ف هااااااذا ال كااااااان مت يف  طاااااور ، و أن  خلاااااااص  مت شااااااق ا عاااااان ال يااااااة  عاااااون اإلدار الط

تاااااـوري  ضاااااـاء الدس لاااااك بالق ظااااايم ذ مااااار تن تااااارك أ ياااااث  ـاااااـتورية ح ـاااااـة الدس قاااااـانون احملكم فاااااق  و

ـاااااااااااـنة  يااااااااااادم 1998لسـ حاااااااااااظ أن  مواع ـاااااااااااـ ، إال أن املال بااااااااااات  يف ة  حددامل هاااااااااااة  اإلدارة لل جل

لااااات  ماااااات ظ هاااااي التظل ماااااا  ماااااًا)  ك ثاااااني يو ياااااث   (ثال ملاااااادة ) ناااااصح قاااااانون  4/ 5يف ا مااااان   )

ساااانة  ضاااااء اإلداري ل ثااااني 2005الق خااااالل ثال يااااه  هااااة ف صاااال اجل عاااادم ف لااااتظلم  ضااااًا ل تاااارب رف م ) يع

هاااااا ( عاااااه إلي تااااااريد رف مااااان  ماااااًا  تااااابس .  (2) يو ساااااوداني مق ضااااااء اإلداري ال قاااااانون الق مباااااا أن   و 

قاااارن غال قاااانون امل جاااأ  لل ناااا نل فاااذلك جيعل صاااري  لاااة  امل لاااس الدو قاااانون  جم مااان  صاااه   ياااة نصو ب
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ياااااد   صاااااوص املواع ياااااه خب هاااااب إل ماااااا ذ لاااااى  قاااااف ع صاااااري  للو لاااااة امل لاااااس الدو قاااااانون جم هاااااو  و 

لااااك  مااااع ت قااااف  لااااذا ن باااااس   نااااة و االقت ماااال للمقار لااااتظلم ، لع صاااال يف ا هااااة اإلدارة لف حملااااددة للج ا

لااااايت تط صاااااري ا قاااااانون امل ملاااااادة يف ال ملاااااادة ا هاااااي   ا ياااااد   قااااات للمواع قااااام  24ر قاااااانون ر  47مااااان 

سااانة  يااااب 1972ل لاااتظلم دون أن جت قااااديم ا لاااى ت ماااًا ع سااااتني يو فاااوات  لاااى : )   صاااات ع لااايت ن م  و ا

قاااارار  بااااالطعن يف ال لاااادعوى  فااااع ا عاااااد ر كااااون مي ضااااه ، و ي بااااة رف صااااة مبثا ساااالطات املخت نااااه ال ع

ملاااااذك ماااااًا ا ساااااتني يو ضااااااء ال تااااااريد انق مااااان  ماااااًا  ساااااتني يو باااااالتظلم  خلااااااص  مااااان  (1)ورة  (  ا . و 

شااااارع  ياااااه امل هاااااب إل ماااااا ذ عاااااة إىل أن  صااااال لقنا حملااااااكم لن ساااااوح ا ياااااة يف  ساااااة العمل خاااااالل املمار

هاااااي  تااااارب  ماااااات تع صااااال يف التظل هاااااة اإلدارة لتف مااااًا جل ساااااتني يو ياااااد  ياااااد مواع مااااان حتد صااااري  امل

مااااًا  ساااتني يو ثاااني ل ماااان ثال ياااد  عاااديل املواع قااااوم بت باااأن ي شااارع  صااااي امل لاااذلك نو لاااة ،  ـاااـدة معقو مــ

 ذلك من فوائد كثرية نوردها الحقًا . ملا يف

ضاااااااة    قااااااف الق ماااااان مو كااااااثري  صااااااياغة   كاااااابري يف   ضاااااااء اإلداري دور   خااااااالف أن للق : ال 

ضااااااااء  قاااااااف الق ساااااااتعراض مو عاااااااين ال لاااااااذي دف مااااااار ا قاااااااانون اإلداري األ عاااااااد ال باااااااادئ و قوا م

 : السوداني من مواعيد الثالثني  يومًا فهم قد انقسموا لفريقني كالتالي

ياااااق  صااااال يف  األول :الفر حملاااااددة للف ياااااوم ا لاااااثالثني  مااااادة ا تاااااربوا أن  ياااااق اع هاااااذا الفر صاااااار  أن

لاااتظلم  ،  ساااة ا حباااث ودرا مااان  هاااة اإلدارة  كااان ج ضااايقة و ال مت ياااد  هاااا مواع ياااًا  بأن لاااتظلم ادار ا

ضااااات  لاااااة و أن انق ملااااادة املعقو هاااااة اإلدارة ا ظاااااار رد اجل ماااااتظلم انت جياااااوز لل ناااااه  قاااااالوا  بأ لاااااذلك 

لاااى ماااًا  ع لاااثالثني يو ياااد ا باااأن  مواع قاااول  مااان ال قاااانونروح اساااند  ياااة  ل ياااد حبرف مااان التقي ، أوىل 

نااااا يااااق  موال هااااذا الفر صااااار  مااااة ان صااااية  : )  ويف مقد بااااو قص مااااود أ مااااد حم صاااال ... حم إذا مل تف

لااااتظلم  ضااااًا ل هااااذا رف تاااارب  مااااًا اع ثااااني يو ظاااارف ثال لااااتظلم يف  يااااة يف ا هااااة اإلدار كاااان إذا  -اجل ول

ملاااااتظ هاااااة ا ناااااب اجل مااااان جا بااااادئ  قاااااد  مااااااًل  لاااااك ع هااااار أن هنا كاااااان يف ظ ملااااادعي  هاااااا وأن ا لم إلي

ماااة  مااان إقا حيااارم  عااادل أن  مااان ال ناااه  بااادو أ فاااال ي ماااًا  ثاااني يو مااان ثال ثااار  قااارار ألك صااادور ال ظاااار  انت

قااااانون حملااااددة يف ال مااااًا ا لااااثالثني يو جتاااااوز ا يااااد إذا  ساااابب املواع لاااادعوى ب لاااارأي و   (2) ا هااااذا ا و 

هاااااذا  لاااااى  عااااااب ع ناااااه ي ساااااليم ،إال أ جااااادان ال لاااااة و الو فاااااق روح العدا كاااااان يوا ناااااه مل أن  مااااار أ األ

لااااك  هااااا ، وذ هلااااا اإلدارة قرار صاااادر خال لاااايت ت لااااة  ا يااااد املعقو لااااى للمواع مااااين أع سااااقف ز حياااادد  

لاااااى  ظاااااة ع ثااااال  يف احملاف لااااايت تتم ياااااد  ا ياااااد املواع مااااان حتد ماااااة  ماااااع احلك ناااااافى  ساااااتقرار يت ا
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ضاااااع يااااة  األو يااااة اإلدار كااااز القانون ساااان  واملرا مااااة و ح صاااالحة العا قااااًا للم مااااة حتقي فااااق العا للمرا

 سري املرفق.

ثاااااني : يااااق ال ـااااـدة )  ال  الفر ماااااًل بقاع مااااًا ع لااااثالثني يو يااااد ا ملااااتظلم مبواع يااااد ا جااااب تق قااااالوا بوا

ـااااـام   ظااااام الع ماااان الن تاااارب   مااااًا تع لااااثالثني يو يااااد ا هااااذه مواع لاااانص (  ألن  ـااااـراحة ا مااااع ص هاااااد  اجت

عاااادم  لااااة  تااااالي يف حا هااااا بال لااااى  خمالفت فاااااق ع طااااراف  االت قااااـاضي  أو  األ لااااك  ال تااااالي  ال مي بال

تاااازام  شااااكاًل  ، و ال شااااطب  عااااواه ال صااااري د كااااون م سااااوف ي يااااد ف لااااك املواع ملااااتظلم بت يااااد ا و تقي

ضاااااة  حملاااااكم ملقا سااااوح ا باااااللجوء ل ملااااتظلم  لاااازم  ا قااااد ي نااااه  يااااه أ عاااااب عل كااااذلك ي لاااارأي  هااااذا ا

حااااااق  كاااااابرية تل يااااااة  كاااااااليف مال ناااااات و ت شااااااقة وع لااااااك م مااااااا يف ذ فااااااي  هااااااة اإلدارة  و ال   ج

كااااا مباااااا ت هاااااة اإلدارة ر خباااااالف أن اجل هاااااذا   لاااااتظلم إال أن بااااااملتظلم  ساااااتجابة ل سااااااعية لال ون 

 ضيق مواعيد الثالثني يومًا   مل يسفعها يف استصدار قرارها املناسب .

يااااة : يااااة العمل ثااااًا :   الناح يااااوم ال  ثال لااااثالثني  يااااد ا قااااول أن مواع يااااة ن سااااة العمل خااااالل املمار ماااان 

هااااة اإلد ميااااه جل ظاااة تقد نااااذ حل لاااتظلم م يااااث أن ا لاااتظلم ح صاااال يف ا ياااة للف فاااارتة كاف تااارب  ارة و تع

تاااااب   حااااال و املكا مااااان املرا ياااااد  لاااااتظلم بالعد ميااااار ا لاااااك أن  لاااااب ذ ياااااه يتط هاااااا ف صااااادر قرار إىل ت

تااااب  هااااو املك هااااذا  يااااة ( و صاااااالت اإلدار لااااوارد  )االت صااااادر و ا تااااب ال ضااااربة  مك ماااان  تااااداًء  اب

ماااان  لااااتظلم  سااااجيل ا سااااتالم و ت يااااه  ا يااااتم ف لااااي  كااااون و ا فاااارتض أن ي كااااذللك م بااااًا أو  األول غال

لاااااتظلم طااااااب ا فاااااع خ لاااااك ير عاااااد ذ عاااااد  ب ياااااه ب لاااااذي حيل ياااااة  و ا هاااااة اإلدار ئااااايس اجل سااااايد / ر لل

يااااااان   ماااااان االح كااااااثري  يااااااه  ، و يف  لاااااارد عل بااااااة ا يااااااة  لكتا شااااااؤون القانون ساااااام ال تااااااه لق مطالع

عااااااد  ماااااان ب يااااااة  مااااااات التكميل ماااااان املعلو يااااااد  جااااااة ملز يااااااة يف حا شااااااؤون القانون ساااااام ال كااااااون ق ي

لااااذلك  يااااة و  يااااة خارج حاااادات ادار سااااة اإلدارة أو يف و خاااال نف خاااارى دا سااااام األ سااااال االق قااااوم بأر ي

قااااع  مااااع وا صااااة  طااااول خا تااااًا ا سااااتغرق وق مااااا ي مااااا  هااااذا دائ سااااام و  لااااك االق نااااواقص  لت بااااات  خطا

سااااامة  هاااااو ال ضاااااحي  لاااااذي ا لاااااة ا يااااان الدو مااااان دواو كاااااثرية  عاااااامالت ب باااااة يف الت لااااابطء و الرتا ا

مااان  ياااة  هاااة اإلدار تاااتمكن اجل ماااًا دون أن  لاااثالثني يو ياااد ا ضاااي مواع ماااا تنق كاااثريًا  لاااذا  باااة  الغال

  الرد على التظلم .

 كالتالي :  مقتضيات التعديل

سااااتني1 يااااد ال مااااًا   / مواع ياااااد :  يو تااااارب  مواع لاااااة تع باااااني  معقو ساااااطية   ثااااال الو هاااااا مت ماااااا أن ك

سااااابقة   قااااوانني ال ظاااال ال قااااة يف  ناااات مطب لاااايت كا لااااة (  ا يااااد طوي شااااهر ) مواع ثااااة ا يااااد الثال املواع

ياااًا   نااات فعل لاااإلدارة أن كا ياااة  هااار الن باااذلك تظ ضااايقة(   و ياااد  ماااًا )مواع ثاااني يو ياااد ثال باااني مواع و 
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صااا ياااد دون  لاااك املواع ضااااء ت تاااالي انق ماااه بال مااان عد لاااتظلم  صااال يف ا غاااب يف الف بااال تر مااان ق دور 

 اإلدارة يف التظلم يعد قرينة قانونية قاطعة على رفضه .

ياااااوم: /  2 ساااااتني  ياااااد ال صااااالحة اإلدارة و مواع مااااان  م كااااال   باااااني  تاااااوزان  مااااان ال ناااااوع  لاااااق   خت

ماااان  هااااا   يااااة و متكن تاااارب  كاف هااااة اإلدارة تع ساااابة جل ملااااتظلم(  فبالن شااااأن )ا صاااااحب ال صاااالحة  م

مااااتظل ساااابة لل لااااتظلم و بالن سااااة ارواق ا يااااام  بدرا ماااادة الق هااااة اإلدارة  ظاااار ج لااااـه أن ينت ضاااال   م .فأف

شاااقة  مااان م ياااه  ماااا ف حملااااكم و  ساااوح ا جاااوء ل شااار الل ياااه  ماااه و تكف ناااع بتظل لاااها تقت ماااًا ع ساااتني يو

 .و عنت و تكاليف مالية كبرية

سااااتني :  /  2 يااااد ال ياااااة  مواع لااااادعوى اإلدار سااااابة ل ياااااة بالن ياااااد اإلجرائ ياااااد املواع ساااااهم يف توح ت

تاااااالي )  ياااااد  كال صااااابح املواع ياااااث ت قااااادم  ياااااوم ساااااتنيح ـاااااـه أن يت باااااالقرار  لـ لااااام  تااااااريد الع مااااان 

ساااااتني  ناااااه ( و ) ملاااااتظلم م قااااارار ا صااااال يف ال هاااااة اإلدارة للف حماااااددة جل ياااااوم  ساااااتني  ماااااه ( و )  بتظل

  يوم للجــوء للمحكمة املختصة بعد انقضاء الستني يوم احملددة لإلدارة (.

متااااة ـااااـو حي:   اخلا لااااى حن ماااال اإلداري ع ـااااـري  دوالب الع سااااتقرار سـ يااااة ا كاااال بغ ـااااـة  ـااااـقق مصلح

ـااااااـه  و  ظاااااام طرقـ لااااااتظلم اإلداري و ن لااااااى  ا ـااااااـرع ع نااااااص املش ـااااااـد  لااااااـفرد   فقـ ـااااااـة  و ا ماااااان الدولـ

قاااادم  لااايت ي يااااة ا هاااة اإلدار ـااااـها  و اجل قااادم خاللـ ـااااـب أن ي لااايت جي يااااد ا ـاااـه و املواع جاااراءات تقـــدمي ا

ـاااااـه للج ـاااااـديم تظلم شاااااأن بتقـ صااااااحب ال لااااازام  لاااااى ا لااااانص ع ماااااثاًل  ا لاااااك  مااااان ذ هاااااا ، و هاااااة إلي

نااااص  كااااذلك  باااال  بااااالقرار اإلداري و باملقا ـااااـه  تاااااريد علمـ ماااان  مااااًا  ـااااـتني يو خااااالل سـ ـااااـة  اإلداريـ

ماااان  مااااًا  ثااااني يو خااااالل ثال مااااات  ماااان تظل هااااا  فااااع إلي مااااا ير صاااال في هااااة اإلدارة ان تف لاااازام ج لااااى ا ع

تااااارب  لاااااتظلم اع صااااال يف ا ياااااد أن تف هاااااذه املواع ضااااااء  لاااااة انق لاااااتظلم ، و يف حا ساااااتالمها ل تااااااريد ا

لاااااي   ناااااة ع لاااااك قري تاااااه ذ ماااااا ارث ياااااة و  ـاااااـة العمل خاااااالل املمارس مااااان  ماااااًا  ، و  لاااااتظلم حك فاااااض ا ر

سااااليم  لااااى الت صااااح ع نااااه ال ي شااااك با جمااااال لل ياااادع  مبااااا ال  باااات  ضااااائية ث سااااوابق الق ماااان ال يااااد  العد

لااااتظلم  سااااة ا لااااى درا فااااة ع لااااة عاك كااااون الدو كااااثرية ت حاااااالت  نااااه يف  يااااث أ نااااة ح لااااك القري بت

جااااااراء بااااااة يف اإل لاااااابطء و الرتا ساااااابب ا نااااااه ب يااااااه إال أ صاااااال ف لااااااة للف باااااادواوين الدو يااااااة  ات اإلدار

لاااااتظلم  ،  صااااال يف ا تاااااأخري الف شااااار يف  سااااابب املبا هاااااي ال نااااات  ياااااد كا ضااااايق املواع ضاااااافة ل باإل

سااااااياحة  عااااااد  شاااااافته ب ممااااااا استك لااااااك  يااااااة وذ قااااااًا  قانون لااااااتظلم اإلداري متطر حااااااول ا صاااااالة  مف

يااااااة  صااااااحبًا املرجع يااااااه مست صاااااال ف هااااااة اإلدارة للف حملااااااددة جل يااااااد ا سااااااامه و املواع عااااااه و اق ألنوا

ياااااااة ساااااااوابق  التار  تاااااااه ال ماااااااا ارث ناااااااة و  قاااااااوانني املقار ساااااااوداني و ال قاااااااانون ال ياااااااد يف ال للمواع

شاااارع  صااااية للم لاااادفع بتو صااااة يف ا ناااات اخلال ثاااام كا ماااان  ضااااائية و  ملااااادة  بااااأجراء الق عااااديل يف ا ت

ساااانة 5/4) ضاااااء اإلداري ل قااااانون الق ماااان  عااااديل  م2005(  يااااد  م 2017ت عاااادل املواع بااااأن ت لااااك  وذ
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مااااًا ثااااني يو صاااابح  ماااان ثال مااااًا لت يااااة  و  سااااتني يو ـااااـدة كاف تاااارب م مااااًا تع سااااتني يو يااااد ال ، ألن مواع

بااااة  يف هااااا الرقا سااااة دور يااااام مبمار ماااان الق هااااة اإلدارة  كاااان ج مااااات مت سااااة التظل حااااص و درا  ف

ماااان   قااااق  ـااااـروعية قراراتللتح عاااادمها ، و هاااااماااادى مش صاااااحب  ماااان  ضااااا ل صاااالحة اي لااااك م يف ذ

شاااااأن  تاااااى ال عااااات فم مااااا اقتن صاااااحة تظل هاااااة اإلدارة  ب قااااارار اإلداري أو  هج غااااااء ال قاااااوم بإل هاااااا ت فأن

عااااةلك بااااذ سااااحبه ، و هااااى املناز يااااة و تن ضاااارورة  بااااالرق الود مااااي ب ئاااادة العظ لااااى الفا نااااا تتج ماااان ه

لاااااة ياااااد املعقو طااااااء اإلدارة املواع لاااااك  اع يااااادألن يف ذ ئاااااد عد هاااااة   ةفوا مااااان ج كااااال  لاااااى  عاااااود ع ت

باااااا عاااااة  هااااااء املناز ناااااد ان شاااااأن ع صااااااحب ال صاااااار اإلدارة و  مااااان اخت لاااااك  ملاااااا يف ذ ياااااة  لطرق الود

 للجهد و الوقت و املال و احلفاظ على العالقات الطيبة مع موظفيها أو مع العامة .

  اخلامتة :

 النتائج    :  أواًل / 

 بالطرق الودية  . يف حل املنازعات اإلداريــة  يسهمالتظلم اإلداري  .1

 لإلدارة لتحقق من مدى مشروعية قراراتها .ثل وسيلة قانونية التظلم اإلداري مي .2

 أن مواعيد رفع التظلم لإلدارة هي ستني يومًا من تاريد العام به . .3

تاااااااريد  .4 ماااااان  مااااااًا  ثااااااني يو هااااااة اإلدارة ثال حملااااااددة جل لااااااتظلم ا صاااااال يف ا يااااااد الف أن مواع

 . استالمه 

 التوصيات :ثانيًا /   

 وجوبيًا  . من القرارات اإلدارية التظلم يكون   جيب النص على أن .1

لاااااانص .2 ملااااااادة )ب جيااااااب ا يااااااد با عااااااديل املواع ساااااانة 5/4ت ضاااااااء اإلداري ل قااااااانون الق ماااااان   )

مااااااًا2005 ـااااااـتني يو صاااااابح ســ مااااااًا  لت ثااااااني يو ماااااان ثال عااااااديل  . م   عااااااد الت ملااااااادة ب كااااااون ا لت

تاااالي : عااان  " كال فاااع الط عااااد ر هاااة "  )  4/  5مي صااال اجل عااادم ف لاااتظلم  ضاااًا ل تااارب رف يع

 ( . رفعه إليهافيه خالل ستون يومًا من تاريد 

 

 : املصادر واملراجع

غااة ،   .1 هااذيب الل ـااـري ، معجاام ت باان أمحااد األزهـ صااور حممااد  بااي من عااة و 1ط، 3 مأ فااة للطبا ، دار املعر

 م2001النشر و التوزيع ، لبنان 

عارب ج  .2 بان منظاور ، لساان ال لارتاث   3ط، 8مجال الدين حممد بن مكارم االنصااري ا ، دار أحيااء ا

 العربي للطابعة و النشر ، لبنان.

باة علاى أعماال اإلدارة يف الساودان،  جد. حا  .3 قاانون اإلداري وأجهازة الرقا ، 3طآدم حسان الطااهر، ال
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 م.2011املطبعة الوطنية، السودان ، 

 م.2008اإلسالمي، زروق الطيب منري، الرقابة القضائية على األعمال اإلدارية، يف خدمة الفكر   .4

 م،بدون ت.2005عامر حممد عبد اجمليد، الوجيز يف شرح قانون القضاء اإلداري لسنة  .5

يااة،   .6 عااات احلكوم يااة الكتااب واملطبو لااى أعمااال اإلدارة، مدير بااة القضااائية ع بااه، الرقا بااد اهلل طل ع

 حلب، بدون ت.–بدون ،سورية 

 م.2000اإلسكندرية، -اجلالل للطباعة، مصرماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري، شركة   .7

بااو  .8 ساالطة  حممااد حممااود ا عااة ال يااة، مطب عااة الثان سااوداني، الطب قااانون اإلداري ال بااادئ ال صااة، م قصي

 م.1999القضائية، السودان، سنة 

عاة األوىل، الساودان ،   .9 حممود مصطفي املكي، القانون اإلداري، م جامعة السودان املفتوحة، الطب

 م.2007

ياا  .10 ناااس د.  شااركة  لااي،  عااة األو ضاااء اإلداري، الطب فااة، الق لااى خلي مااد ع سااف –  د. حم ماار يو س ع

 م. 2009القاهرة ، -للباعة، مصر

باااااور   .11 ملاااااوانئ  عاااااة ا ياااااة، مطب عاااااات اإلدار شاااااروعية واملناز بااااادأ امل شاااااري، م ماااااد الب ساااااني حم ساااااف ح يو

 م.2011تسودان

 م.2011النيلني ،سنة يوسف حسني حممد البشري، مبادئ القانون اإلداري، جامعة   .12

 :القوانني

 م .2005قانون القضاء اإلداري لسنة    .1

 هـ1435نظام املرافعات أمام ديوان املظامل السعودي    .2

 م1983قانون االجراءات املدنية لسنة  .3

 م.1974قانون تفسري القوانني لسنة   .4

 ة :ضائيقالاجملالت 

 م2007جملة األحكام القضائية السودانية لسنة   .1

 م2006جملة األحكام القضائية السودانية لسنة   .2
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 السبب يف عقد التسويق الشبكي

 )دراسة مقارنة(

 يــلـان عـــمـي عثــداحلــاء عبــد.  وف

 كلية الشريعة- أستاذ مساعد بقسم الشريعة والقانون

 السودان - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

 املستخلص

هو االشرتاك بنظام تسويقي شبكي جيلب فيه كل مشرتك عقد التسويق الشبكي           

مشاركني آخرين، وكل من هذين جيلب اثنني... وهكذا، ويكون ذلك مقابل مبل  من املال 

يدفعه املشرتك مقابل منتج صوري حتى يتسنى له الدخول يف جمال التسويق، و تتمثل أهمية 

ن املسلمني يف هذه املعاملة دون الدراية حبكمها ، أنتشار الشركات وقوع كثري م البحث يف

بالتسويق الشبكي دون رقابة عليها من الدول اإلسالمية ، وهدفت  الدراسة إىل بيان  اليت

مفهوم السبب والعقد والتسويق والتسويق الشبكي ، معرفة السبب يف الفقه اإلسالمي 

كيفية أثبات السبب والسبب يف عقد التسويق الشبكي، وقد والقانون الوضعي التعرف على 

عاجل البحث مشكلة  من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي  ما هو السبب يف عقد التسويق 

الشبكي؟ ، تفرعت منه ما هو مفهوم السبب والعقد والتسويق والتسويق الشبكي؟ ما السبب 

تم اثبات السبب ؟ وما هو السبب يف عقد يف الفقه االسالمي والقانون  الوضعي  ؟ كيف ي

 التسويق الشبكي؟ وقد انتهجت املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي، إما أهم التوصيات

غياب الرغبة احلقيقية يف السلعة واالنصراف إىل العموالت واملكافآت املوعودة عند األغلبية 

قيمة املنتج" لينال عوضًا عنه مبلغًا العظمى من املشرتين، أن يدفع املستهلك مبلغًا من املال "

إن قصد املشرتكني هو الدخل الذي حيصل عليه املشرتك من   آخر أكرب منه وهو العموالت،

خالل هذا النظام الشبكي للشركة وليس املنتج، أما أهم التوصيات سن تشريعات حترم 

من خالل اجراءات  كل املعاملة فيها حتايل على الربا ، الرقابة على نشاط الشركات وذلك

 تاسيسها، حث املختصني بالبحث يف هذه املعاملة وغريها من النوازل.

Abstract 
A network marketing contract is a subscription to a network marketing 

system that each subscriber brings other participants, and each of these brings 
two and so on. This is in exchange for a sum of money paid by the subscriber in 
exchange for a fictitious product in order to enter the marketing field. The 
importance of the research is that many Muslims fall into this transaction 
without being aware of its ruling. The spread of companies operating in 
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network marketing without supervision from Islamic countries.  The study 
aimed to clarify the concept of cause, contract, marketing and network 
marketing, knowing the reason in Islamic jurisprudence and positive law, 
identifying how to prove the cause and reason in the network marketing 
contract. The research dealt with a problem by answering the main question, 
What is the reason for the network marketing contract? What is the concept of 
reason, contract, marketing and network marketing? What is the reason for 
Islamic jurisprudence and positive law? How is the cause proven? And what is 
the reason for network marketing contract? I have adopted the descriptive, 
inductive, and analytical approach.                                                     

The most important recommendations are the absence of a real desire 
for the commodity and the commission and rewards promised to the vast 
majority of buyers. For the consumer to pay an amount of money “the value of 
the product” In order to obtain, instead of him, another sum greater than that, 
which is the commissions. The intention of the subscribers is the income that 
the contributor obtains through this network system of the company, not the 
product. As for the most important recommendations, enact legislation 
prohibiting all transactions that circumvent usury, and control the activities of 
companies through the procedures of their establishment. , Urging specialists 
to research this treatment and other calamities 
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 :مقدمة

يعد التسويق الشبكي من وسائل التسويق احلديثة ، وقد ظهر يف بداية القرن التاسع 

عشر يف الدول الغربية ، ومن ثم أنتقل إىل دول العامل اإلسالمي ، وقد ساعد يف أنتشاره 

وسائل االتصال احلديثة ، بيد أن الفقهاء املسلمني اختلفوا يف حكمه الفقهي ، ما بني احلًل 

هم من توسط يف املسألة وذلك باشرتاط شروط حمددة ، بيد أن  هذا البحث واحلرمة ،ومن

 يتناول جانب حمدد من هذه املعاملة وهي السبب أو الباعث يف عقد التسويق الشبكي. 

 تتمثل أهمية البحث يف اآلتي  أهمية البحث:

 / صلة املوضوع باملعامالت املالية املعاصرة وماهلا من اثر على حياة الفرد.1

 / وقوع كثري من املسلمني يف هذه املعاملة دون الدراية حبكمها . 2

 / أنتشار الشركات اليت تتعامل بالتسويق الشبكي دون رقابة عليها من الدول اإلسالمية . 3

 يهدف هذا اىل  أهداف البحث:

 / بيان مفهوم السبب والعقد والتسويق والتسويق الشبكي 1  

 / معرفة السبب يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 2

 / التعرف على كيفية أثبات السبب والسبب يف عقد التسويق الشبكي 3

 هنالك سؤال رئيسي هلذا البحث هو  مشكلة البحث :

 منه األسئلة األتية ما هو السبب يف عقد التسويق الشبكي؟ ، وتتفرع

 / ما هو مفهوم السبب والعقد والتسويق والتسويق الشبكي؟ 1

 / ما السبب يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  ؟  2

 / كيف يتم اثبات السبب ؟ما هو السبب يف عقد التسويق الشبكي ؟3

 انتهج الباحث املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي. منهج البحث :

يتناول هذا البحث السبب يف عقد التسويق الشبكي،  حيث أن عقد التسويق    ث : حدود البح

الشبكي له عالقة بعقد الوكالة ، عقد السمسرة والوعد باجلائزة ، كما له عالقة بالربا، 

 املقامرة، الغرر والتدليس . 

 هيكل البحث : 

 يلي  مت تقسيم البحث اىل ثالثة مباحث كل مبحث احتوي على مطلبني كما

 املبحث األول : مفهوم السبب والعقد والتسويق والتسويق الشبكي

 املطلب األول : تعريف السبب والعقد  
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 املطلب الثاني :  تعريف التسويق والتسويق الشبكي 

 املبحث الثاني :السبب يف الفقه اإلسالمي والقانون 

 املطلب األول : السبب يف الفقه اإلسالمي 

 بب يف القانون املطلب الثاني: الس

 املبحث الثالث : اثبات السبب والسبب يف عقد التسويق الشبكي 

 املطلب األول : أثبات السبب 

 املطلب الثاني : السبب يف عقد التسويق الشبكي 
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 املبحث األول 

 مفهوم السبب والعقد والتسويق والتسويق الشبكي

 :تعريف السبب والعقد  / املطلب األول

  :ب تعريف السبأوال: 

 السبب يف اللغة :

 (1)السبب احلبل وكل شيء يتوصل به إىل غريه، واجلمع أسباب، وهي املنازل، وقيل        

َسَبًبااملودة، ومنها قوله تعاىل: " ُكِل  َشْيٍء  ِمن  َوآتَْيَناهُ  اْۡلَْرِض  فِي  لَهُ  أي: ُطُرق ،  (2)" إِنَّا َمكَّنَّا 

، وأسباب السماء مراقيها ونواحيها، ومنها قوله  األرض ومعاملها اليت ُيتوصل بها ِإىل ما يريد

بَ تعاىل:  ُموَسى    أَۡسَب  ِه 
إِلَ  إِلَى    فَأَطَِّلَع  ِت  َو  ، ويقال تقطعت بهم األسباب أعيتهم احليل، (3)"ٱلسََّم 

 احملكمة من أدلة واقعية وحجج قانونية حلكمها.وأسباب احلكم يف القضاء: ما تسوقه 

 السبب يف القانون :

يقصد بالسبب باعتباره ركن من أركان العقد، الغرض الذي يقصد امللتزم الوصول 

إليه من وراء ارتضائه التحمل بااللتزام، وقد عرفه املشرع السوداني يف قانون املعامالت املدنية 

، وقد جاء يف (4)ب هو الغرض املباشر املقصود يف العقد"م بأنه: "السب1984السوداني لعام

م) السبب هو الغرض املباشر املقصود الذي يقصده املتعاقد 1948القانون املدني املصري لسنة 

،، وعرفه املشرع األردني: "ال يصح العقد إذا مل تكن فيه منفعة مشروعة (5)من إبرام العقد(

 .(6)لعاقديه"

التعاريف السابقة أن املشرع السوداني واملصري مل يفرق بني سبب االلتزام املالحظ من 

وسبب العقد، بينما أفرد املشرع األردني لكل من سبب االلتزام نص خاص غري ذلك الذي 

 ينظم سبب العقد.

 
وعلق عليه ووضع فهارسه علي شريي ، دار إحياء الرتاث العربي ومؤسسة لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور الثقة  (1)

 .  101،ص7م،ج1992 -هـ 1412لبنان الطبعة الثانية  –التاريد العربي، بريوت 

 (.84سورة الكهف، اآلية) (2)

 (.37سورة غافر، اآلية) (3)

 (.84املادة) (4)

 ( .136املادة ) (5)

 (.166/1املادة) (6)
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والسبب بهذا التعريف ال يكون إال يف االلتزامات اليت لإلرادة دور يف تكوينها ، أما 

م األخرى غري اإلرادية مثل الفعل الضار أو األثراء بال سبب فال جمال للسبب مصادر االلتزا

 .(1)فيها

وبناء على ما سبق فأن السبب يف العقود امللزمة للجانبني هو احلصول على مقابل 

االلتزام ففي عقد البيع مثال سبب التزام البائع بتحويل ملكية املبيع هو التزام املشرتي بدفع 

يف عقد التسويق الشبكي ما هو سبب التزام الشركة هل هو املنتج املباع أم  الثمن، ولكن

الرغبة لتكون شبكة لتسويق منتجاتها ، والسبب من قبل العميل أيكون املنتج ام العموالت 

 اليت تنتج من تكونه شبكة من العمالء ؟

 :ثانيًا: تعريف العقد 

 العقد يف اللغة:

معناه الربط أو اإلحكام واإلبرام بني أطراف الشيء، سواء أكان ربطًا حسيًا أم 

معنويًا، من جانب واحد، أم من جانبني. جاء يف املصباح املنري وغريه: عقد احلبل، أو البيع، أو 

العهد فانعقد. ويقال: عقد النية والعزم على شيء، وعقد اليمني، أي ربط بني اإلرادة وتنفيذ ما 

َيا  أَيَُّها  )زم به. وعقد البيع والزواج واإلجارة، أي ارتبط مع شخص آخر، ومنها قوله تعالي الت

وهذا املعنى اللغوي داخل يف املعنى االصطالحي الفقهي لكلمة .(2) (الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا ِباْلعُقُوِد ۚۡ

 . (3)العقد

وبناء على ذلك فإن العقد يطلق عند علماء اللغة على كل ما يفيد معنى الربط والتوثيق                   

 واإللزام من جانب واحد أو من جانبني.

 العقد يف الفقه :

 وللعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص.

 
رادة املنفردة يف القانون السوداني،  د/ ابوذر الغفاري بشري ،دار جامعة ام درمان اإلسالمية للطباعة والنشر ، العقد واإل (1)

 .  85م، ص2001الطبعة الرابعة ،

 (1سورة املائدة، اآلية : ) (2)

( حتقيق أمحد عبد الغفور هـ393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارابي ) املتوفى  (3)

، خمتار الصحاح ،  زين الدين أبو 2/510م،  1987 -هـ 1407بريوت الطبعة الرابعة  –عطار ، الناشر دار العلم للماليني 

هـ( للمحقق يوسف الشيد حممد، الناشر املكتبة 666عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي املتويف )

 .214/  1م 1999 -هـ 1420النموذجية بريوت صيدا، الطبعة اخلامسة العصرية الدار 
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ء املالكية والشافعية األقرب إىل املعنى اللغوي والشائع عند فقها: املعنى العام أما         

فهو: كل ما عزم املرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف واإلبراء (1)واحلنابلة 

والطالق واليمني، أم احتاج إىل إرادتني يف إنشائه كالبيع واإلجيار والتوكيل والرهن، أي أن 

شخصني، ويشمل حينئذ ما هذا املعنى يتناول االلتزام مطلقًا، سواء من شخص واحد أو من 

يسمى يف املعنى الضيق أو اخلاص عقدًا، كما يشمل ما يسمى تصرفًا أو التزامًا. فالعقد 

  باملعنى العام ينتظم مجيع االلتزامات الشرعية، وهو بهذا املعنى يرادف كلمة االلتزام.

فهو: ارتباط إجياب الذي يراد هنا حني الكالم عن نظرية العقد وأما املعنى اخلاص             

بقبول على وجه مشروع يثبت أثره يف حمله. أو بعبارة أخرى: تعلق كالم أحد العاقدين باآلخر 

 شرعًا على وجه يظهر أثره يف احملل. وهذا التعريف هو الغالب الشائع يف عبارات الفقهاء.

عنى العام مما سبق يتضح أن هناك عالقة بني العقد مبعناه اللغوي من جهة والفقهي بامل

واخلاص من جهة أخرى حيث جاءت التعريفات تدور حول توثيق وربط اإلرادات على وجه 

 اإللزام ، وهذا متفق متامًا مع املعنى اللغوي الذي يدور حول الربط والشد واإلحكام والتوثيق. 

 تعريف العقد يف القانون : 

)العقد هو ارتباط اإلجياب الصادر  م1984لسنة الت املدنية السوداني جاء يف قانون املعام        

من أحد املتعاقدين بقبول اآلخر على وجه تبني أثره يف املعقود عليه ويرتتب عليه التزام كل 

 منهما مبا وجب عليه لآلخر.

 .(2)/ جيوز أن تتطابق أكثر من إرادتني إلحداث األثر القانوني( 2

توافق إرادتني أو أكثر على إنشاء التزام استخدم القانون كلمة )عقد( للداللة على 

 لق أثرًا يف املعقود عليه ويغري وصفه القانوني سواء أكان هذا االلتزام إعطاًء لشيء أم أداًء 

 .(3)لعمل أم امتناعًا عن تنفيذ عمل

 
بلغة السالك، ألقرب املسالك على الشرح الصغري، ألمحد بن حممد الصاوي، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة،  (1)

شافع بن عبد املطلب بن األم، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  3/231 دار املعرفة، بريوت، ،هـ1323

، 4/234م،1990هـ/1410هـ( الناشر،  دار املعرفة ، بريوت 204عبد مناف املطليب القرشي املكي الشافعي ،)املتوفى: 

الشرح الكبري على مة املقنع ، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين 

د. َوْهَبة بن مصطفى ، / الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه 4و3/236، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع هـ( الناشر،682)املتوفى: 

 .4/455الزَُّحْيِلّي، الناشر، دار الفكر ، دمشق، الطبعة الرَّابعة،

 م.   1984، قانون املعامالت املدنية السوداني 33املادة  (2)

 .14م، اخلرطوم، ص2006العقد واإلرادة املنفردة ، أبوذر الغفاري بشري،  منشورات جامعة السودان املفتوحة الطبعة األوىل  (3)
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العقد هو توافق إرادتني على إنشاء التزام أو نقله، وهو اتفاق يلزم مببتغاه شخص أو 

 .(1)و شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شئ أو بفعله أو باالمتناع عن فعلهعدة أشخاص حن

ويتبني أن العقد هو مصدر االلتزام وأنه إذا كان موضوع العقد هو إنشاء االلتزام 

 فموضوع االلتزام هو عمل إجيابي أو سليب.

 :تعريف التسويق والتسويق الشبكي /املطلب الثاني 

 :التسويقأواًل: تعريف 

 التسويق يف اللغة :

َوَما أَْرَسْلَنا قَْبلََك  "التسويق أصلها من سوق، ومنا السوق وهو موضع البياعات، قال تعاىل:       

اۡلْسَواقِ  فِي  َويَْمُشوَن  الطَّعَاَم  لََيأُْكلُوَن  إِنَُّهْم  إَِل  اْلُمْرَسِليَن  ، والسوق بفتح الواو هو (2)" ِمَن 

والتقدم، ومنه ساق اإلبل وغريها، يسوقها سوقًا وسياقًا، وأصلها ِسواقًا، لكن قلبت القيادة 

الواو ياء لكسرة السني، فالتسوق يف اللغة مشتق من كال املعنيني، معنى البيع والشراء 

والتجارة، ومعنى القيادة واإلدارة، ولكن ميكن أن يعرف التسوق يف اللغة بأنه من إدارة 

 .(3)املبيعات

 تعريف التسوق اصطالحًا:

 موضع ظل مفهومه أن إال اإلنسانية األنشطة أقدم من يعترب التسويق أن من بالرغم          

 ملفهوم الدارسني نظرة إن بل فقط هذا ليس واملتخصصني، بني الكتاب ونقاش خالف

 أم االجتماعية سواء التطور ملراحل تبعا قد اختلفت وأنشطته ووظائفه وأهميته التسويق

 .االقتصادية

وقد عرف التسويق عند املتخصصني بتعريفات خمتلفة ومتنوعة ومنها، هو مجيع أوجه 

النشاط اليت تيسر وصول املنتجات "السلع، األفكار، اخلدمات" إىل املستهلكني، وذلك 

 .(4)لتلبية رغباتهم، أو بتحفيزهم على اقتناء هذه السلع

 
 .9صم ، 1990مصادر االلتزام ، د/ ياسني حممد حييى ، دار النهضة العربية ،الطبعة األولي،  (1)

 . 20سورة الفرقان آية  (2)

 ، مادة سوق.3لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط (3)

(. التسويق السمسرة يف التطبيقات 4حكم التسويق بعمولة هرمية دراسة فقهية قانونية مقارنة، أمحد مسري القرني، ص) (4)

 (.20املصرفية، عبدالوهاب رحياوي، حبث غري منشور من مقتنيات مكتبة بنك دبي اإلسالمي، ص)
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العملية االجتماعية واإلدارية اليت يتم مبقتضاها احلصول على وقد ُعرف ايضًا بأنه 

االحتياجات والرغبات ، عن طريق خلق وتبادل منتجات قيمة مع األخرين ، ويتضمن ذلك 

 .  (1)ختطيط وتسعري وترويج وتوزيع املنتجات

أذن اختلفت تعريفات التسويق حسب الزاوية اليت يتم من خالهلا التعريف ولكن 

االنسب مع موضوع البحث هو مجيع أوجه النشاط اليت تيسر وصول املنتجات  التعريف

"السلع، األفكار، اخلدمات" إىل املستهلكني، وذلك لتلبية رغباتهم، أو بتحفيزهم على اقتناء 

هذه السلع، لكن هل السلع واملنتجات يف عقد التسويق الشبكي تكون تلبية لرغبات 

 اىل الشبكة  املسوق، أما القصد هو االنضمام

 ثانيا : تعريف التسويق الشبكي: 

الشبكة يف اللغة: نسبة إىل شبكة الصياد، وأصل الشبكة يف لغة العرب: اخللط         

 .(2)والتداخل، ومنه تشبيك األصابع، واشتبك الظالم: اختلط

 ولكن كلها تدور حول معنًى التعاريف لهتعددت أما بالنسبة للتسويق الشبكي فقد 

، فقد مت تعريفه بأنه "نظام تسويقي مباشر يروج ملنتجاته عن طريق املشرتين، إلعطائهم ًادواح

 .(3)عموالت مالية مقابل كل من يشرتي عن طريقهم، وفق شروط معينة"

أو كما مت تعريفه أيضا بأنه برنامج تسويق حيصل فيه املسوق على عموالت أو حوافز 

 ة ، أضافة حلصوله على عموالت منمالية نتيجة لبيعه املنتج أو اخلدم

   (4)كل شخص يتم اعتماده كمساعد او تابع للمسوق وفق أنظمة وبرامج خاصة 

رين وكل من هذين جيلب أو أنه االشرتاك بنظام جيلب فيه كل مشرتك مشاركني آخ

وهكذا ، ويكون ذلك مقابل مبل  من املال يدفعه املشرتك مقابل منتج صوري،  حيت أثنني ، 

 (5)يتسنى له الدخول يف جمال التسويق . 

مع هذا البحث هو االشرتاك بنظام تسويقي شبكي  يتوافقأما التعريف املختار الذي 

كون جيلب فيه كل مشرتك مشاركني آخرين، وكل من هذين جيلب اثنني... وهكذا، وي

 
 4فقيه صالتسويق الشبكي حتت اجملهر ، أشرت لتسوق فقد تكسب ،زاهر سامل بل (1)

 (.328(. خمتار الصحاح، الرازي، مرجع سابق، ص)2/242لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، ) (2)

 (.515أحكام التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي، د.عدنان مجعان حممد، ص) (3)

التكييف الفقهي ملعاملة التسويق الشبكي ، أسامة األشقر ، حبث مقدم ملؤمتر كلية الشريعة ، قضايا مالية معاصرة  (4)

 . 7م، ص2004من منظور إسالمي ، جامعة الزرقاء األهلية ، األردن ، 
 .  4ن ، صتعريف عقالء الناس حبكم معاملة بزناس ، علي حسن عبد احلميد، االردن الزرقاء ،دار اجلنا (5)
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ذلك مقابل مبل  من املال يدفعه املشرتك مقابل منتج صوري حتى يتسنى له الدخول يف جمال 

 التسويق. 

مما سبق يتضح أن تعددت تعاريف التسويق الشبكي ولكن تناول الباحث التعريف 

الذي يتواءم مع البحث وهو ذلك الذي يوضح أن السبب األساسي من التسويق هنا تكوين 

 ق العميل العمولة اليت وعد بها من قبل الشركة، وأن املنتج أمنا هو صوري.شبكة حتى يستح

 املبحث الثاني

 السبب يف الفقه اإلسالمي والقانون

 املطلب األول: السبب يف الفقه اإلسالمي:

اجتهد الفقهاء املسلمون يف معرفة السبب "الباعث" واحلكم بسببه على العقد بالصحة 

فاختلفت مذاهبهم، حيث تشرد بعضهم يف ربط حكم العقد بهذا الباعث، أو البطالن، 

وذلك حفاظًا على الدين وأخالقه، واعتبارًا بالنيات واإلرادة الباطنة، وذهب بعضهم إىل أن 

التشدد يف ربط حكم العقد بالباعث الذي مل يذكر يف العقد ومل يظهر ما يدل عليه بصورة 

 تزعزع واالضطراب والقلقلة.قاطعة، أمر يعرض املعامالت لل

اتفق فقهاء املسلمني على أنه يلزم لصحة العقد أن يكون قصد املتعاقد من إبرامه  

مشروعًا، إذا ذكر هذا القصد صراحة يف صيغة العقد أو أمكن االستدالل عليه ضمنًا من 

ظروف التعاقد، ال سيما من طبيعة حمل العقد، أما إذا مل يذكر القصد الباعث على التعاقد 

، فإن فقهاء املسلمني 1 ميكن االستدالل عليه ضمنًا من الظروفيف العقد صراحة، ومل

 تلفون، ففريق منهم ال يعتد يف هذه احلالة بالقصد ويقولون بصحة العقد حتى لو كان 

القصد غري مشروع، وهم بذلك يغلبون اإلرادة الظاهرة، وذلك ألن القرآن الكريم تنص آياته 

َوَل أَقُوُل  رص على قبول الظاهر، قال اهلل تعاىل: " على عدم احلكم على بواطن الناس، وحت

ِ َوَل أَْعلَُم اْلغَْيَب َوَل أَقُوُل إِِن ي َملَكٌ   .(2")  لَُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن َّللاَّ

مسع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج  وكذلك من السنة، فعن أم سلمة أن الرسول

، فلعل بعضهم أن يكون أبل  من بعض، إليهم فقال: "إمنا أنا بشر، وإنه يأتيين اخلصم

فأحسب أنه صادق فاقض له، فمن قضيت له حبق املسلم فإمنا هي قطعة من النار فليحملها أو 

 
 . 301،ص م1993 -هـ1413الطبعة األولي  ، العقد يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي  د/ عباس حسنى (1)

 

 (.31سورة هود: اآلية) (2)
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، وهذا هو مذهب احلنفية والشافعية، وبناء على هذا الرأي لقرآن رجاًل باع اآلخر (1)يذرها"

ضمنًا، أن املشرتي يقصد من هذا عصري عنب، من غري أن يذكر يف العقد، ال صراحة وال 

 .  (2)العصري مخرًا، فإن البيع يقع صحيحًا

ويتفق الفقه اجلرماني  "الروماني" مع رأي املذهب احلنفي والشافعي يف عدم األخذ 

 بالسبب كركن من أركان العقد.

واخلالصة أن هذا االجتاه ال يأخذ بالسبب أو الباعث إال إذا كان داخاًل يف صيغة 

 (3) د وتضمنه التعبري عن اإلرادة ولو ضمنًا، وال يعتد به إال إذا مل تتضمنه صيغة العقد.العق

وأما االجتاه الثاني: فقد ذهب إليه املالكية واحلنابلة والشيعة الذين ينظرون إىل العقد 

النية أو الباعث فيبطلون التصرف املشتمل على باعث غري مشروع بشرط أن يعلم الطرف 

سبب غري املشروع، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك، هذا االجتاه يأخذ بنظرية اآلخر بال

السبب أ مبذهب اإلرادة الباطنة يف الفقه الالتيين مراعاة للعوامل الدينية واألخالقية واألدبية، 

فإن كان السبب مشروعًا فالعقد صحيح، وإن كان غري مشروع فالعقد باطل حرام ملا فيه 

إلثم والعدوان، وبناًء عليه قال املالكية واحلنابلة ومن وافقهم ببطالن العقود من اإلعانة على ا

السابقة، وأضاف املالية أنه ال جيوز بيع أرض بقصد بناء كنيسة أو بيع خشب بقصد صنع 

 صليب أو شراء غري يقصد أن تكون مغنيًا.

العقد  وخالصة القول فيما ذهب إليه الفقهاء يف األخذ بالسبب كركن من أركان

اتضح أنهم اختلفوا يف ذلك على رأيني: األول: وهو عدم االعتداد بالسبب وهم احلنفية 

والشافعية، فقد أقروا باإلرادة الظاهرة، ومل يعتدوا باإلرادة الباطنة، أما املالكية واحلنابلة 

أركان والشيعة فالرأي عندهم أن اإلرادة الباطنة يف العقد وبالتالي فإن سبب العقد ركن من 

م 1984العقد يدور حول العقد صحة وبطالنًا، هو ما أخذ به قانون املعامالت املدنية السوداني

 م.1948والقانون املدني املصري لسنة

 :لسبب يف القانونملطلب الثاني:  اا

إىل جانب أيضًا يف صدد الكالم عن العناصر األساسية للعقود و استلزم القانون              

 الرضا واحملل وجود سبب و فالسبب ركن جوهري ال ينعقد العقد بدونه .

 
 مسلم، كتاب األقضية، باب بيان أن حكم احلاكم ال يغري الباطن. (1)

نظرية العقد واإلرادة املنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي د/ عبد الفتاح عبد الباقي ،الدار العربية للموسوعات  (2)

 . 423،صم 1984، القاهرة 

 .4/543 ، مرجع سابق،  د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه (3)
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ففي العقود امللزمة للطرفني فإن كل التزام يكون سببا اللتزام مقابل يقوم به الطرف          

لسبب يف العقود امللزمة لطرف واحد فإن السبب هو استالم حمل االلتزام . أما ا (1)اآلخر 

 وتأسيسا على ذلك فإن السبب يف عقد الوديعة هو استالم املودع له للوديعة . 

بالنظر للسبب يف طوائف العقود املختلفة ميكن استخالص مميزات السبب على النحو   

 التالي :

خارجي عنه وألنه يستنبط من طبيعة االلتزام ونوع العقد وليس / هو شيء داخلي يف العقد ال 1

 من النية الذاتية للمتعاقد .

 / هو شيء موضوعي ألنه ال  تلف باختالف نوايا املتعاقدين .2

 .(2)/ هو شيء ثابت يف كل طائفة من طوائف العقود وال يتغري بتغري العقد يف الطائفة الواحدة3

 ( على ما يلي :2()84الواجب توفرها يف السبب فنص يف املادة ) حدد القانون الشروط      

وغري خمالف للنظام العام واآلداب (على ذلك  ومباحًا وصحيحًا )جيب أن يكون السبب موجودًا

 فيمكن مناقشة شروط السبب يف اآلتي : 

 :أن يكون السبب موجودا / 1 

فإن العقد يكون باطاًل . وبناء على إذا انعدم سبب االلتزام قبل إبرام العقد أو بعده 

ذلك فإذا اشرتى )أ( من )ب( جمموعة من أثاثات خشبية كانت قد احرتقت قبل التعاقد و 

وكان الطرفان على علم بواقعة احرتاقها و فإن العقد بني الطرفني ينشأ بطاًل لعدم وجود سبب 

 للمشرتي لاللتزام بدفع الثمن .

ريا يلتزم فيه الطرف األول بدفع مبل  من املال للطرف وإذا ابرم املتعاقدين عقدا صو

اآلخر سندا ماليا يكسب به ثقة التجار ويتعامل به يف السوق فإن هذا العقد يعد باطال وال 

 يرتب التزاما على الطرف األول بدفع مبل  و ألن سبب هذا االلتزام منعدم .

يا بأن العقد ففي قضية جنيب شكري )ضد( فوزي فانوس قضت احملكمة العل

الصوري املربم على تدريب عمال بني الطرفني أحدهما أجنيب بقصد منح الطرف األجنيب 

العذر لإلقامة يف السودان دون أن يقصد من أنشاء عالقة تعاقدية يعد عقدًا باطاًل ومن أسباب 

ذلك فإن  أما إذا السبب موجودًا ساعة التعاقد ولكنه انعدم بعد (3)بطالنه انعدام السبب فيه 

أثر العقد أيضا ينتهي فااللتزامات املستمرة اليت تستغرق زمنا يف تنفيذها و إذا انعدم فيها 

 
 .320د/ عبد اهلل إدريس وآخر، مرجع سابق ،  ص قانون العقود السوداني (1)
 .148التعليق على قانون العقود السوداني د/ حممد صاحل علي ،مرجع سابق ، ص (2)
 .150م ،ص1972جملة األحكام القضائية  (3)
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السبب بعد بدء العقد فإن العقد ينتهي فمثاًل يف عقد اإلجيار إذا رفض املستأجر دفع األجرة 

بالعني  فإن العقد ينتهي بالنسبة للمؤجر النعدام السبب يف متكني املستأجر من االنتفاع

 . (1)موضوع العقد

 أذن البد أن يكون السبب يف عقد التسويق الشبكي موجود وأن ال يكون صوريا      

 أن يكون صحيحًا :/2

ال ينشأ التزام على السبب غري صحيح و وقد يكون السبب غري صحيح ألنه موهوم أو  

مغلوط فإذا تعاقد شخصان على التخارج يف تركه معينة والتزم أحد األطراف بدفع مبل  من 

النقود نظريا ختلى الطرف اآلخر عن نصيبه يف املرياث فإن هذا العقد يكون باطالً إذا اتضح 

 ليس بوارث ألنه السبب يف هذه احلالة موهوم وليس صحيح .أن أحد األطراف 

إذا تعاقد دائن ومدين على جدولة الدين إىل فرتة جديدة فإن عقد اجلدولة باطل ألن 

سببه موهوم وال يلتزم املدين بدفع أي مبل  يكون السبب غري صريح إذا كان العقد قائما على 

فإذا تعاقد شخص مع آخر على رد دين يف أساس صوري وكان السبب احلقيقي غري مشروع . 

تاريد معني فإن هذا العقد باطاًل إذا اتضح أن العقد يف أصله ليس دينًا وإمنا التزام بدفع قيمة 

مخور اشرتاها املدين من الدائن . وعلى ذلك فإن السبب الصوري ليس سببًا يف ذاته إلبطال 

و فإذا كان ذلك السبب صحيحًا  (2)لصوريالعقد وإمنا السبب غري صحيح املخفي وراء السبب ا

فيصح العقد وإال أصبح باطال كما جاء يف عبارات د/ السنهوري والعقد الذي يقوم على عقد 

صوري ال يكون باطاًل لصورية السبب و فإن الصورية يف ذاتها ليست سببًا يف البطالن ولكن 

احلقيقي ويكون االلتزام قائما أو إذا أثبت الدين صورية السبب فعلي الدائن أن يثبت السبب 

غري قائم تبعا هلذا السبب احلقيقي فإذا كان السبب موهومًا سقط االلتزام ألن السبب 

احلقيقي موهوم و ال ألن السبب الظاهري صوري وإذا كان السبب احلقيقي غري مشروع وقد 

ب الظاهر بل أخفي حتت ستار مشروع كما هو الغالب سقط االلتزام أيضا ال لصورية السب

 . (3)لعدم مشروعية السبب احلقيقي 

 
لاللتزام د/ أنور ، النظرية العامة 214مصادر االلتزام املصادر اإلرادية د/ رضا عبد احلليم عبد اجمليد ، مرجع سابق ،ص (1)

. مصادر االلتزام د/ رمضان أبو السعود ، استاذ القانون 315م ،ص2005سلطان، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، القاهرة ،

 م.2007املدني جامعة االسكندرية  دار اجلامعة اجلديدة،
 .72م ،اخلرطوم ،ص2005املفتوحة القانون التجاري أ/ ابتسام السيد حسن السيد منشورات جامعة السودان  (2)
العقد يف قانون املعامالت املدنية مقارنًا  ،420الوسيط يف شرح القانون املدني د/ عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ص (3)

 . 75،م1990بالشريعة اإلسالمية ، حممد صاحل علي ، دار جامعة أم درمان اإلسالمية، اخلرطوم ، الطبعة األوىل
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وبناءَا على هذا الشرط يتضح أن السبب يف عقد التسويق الشبكي هو العمولة وليس 

املنتج فيصبح العقد باطل ليس لصورية السبب ولكن لعدم مشروعية السبب احلقيقي أذا 

 كان كذلك . 

 :أن يكون السبب مباحًا / 3

الذي ال  الف أحكام القانون و فالعقد الذي ينشأ على سبب حيرمه السبب املباح هو 

القانون يكون باطاًل و فمثاًل إذا تعاقد شخص مع آخر على أن يقوم بارتكاب جرمية مثل 

حرق منزل شخص أو هدمه مبقابل يدفعه له الطرف اآلخر فإن هذا العقد يعترب باطاًل و وإذا 

عربته عكس حركة املرور مبقابل فإن هذا العقد أيضا تعاقد طرفان على أن يسري أحدهما ب

 . (1)باطل ويف كلتا احلالتني فإن البطالن يرجع لعدم إباحة السبب

 أن يكون السبب غري خمالف للنظام العام واآلداب : / 4

العقود اليت  الف سبب االلتزام فيها قواعد النظام العام واآلداب تعترب عقودًا باطلة 

الذي يربمه النائب يف الربملان على التصويت لرأي يف اهليئة يعترب باطاًل ملخالفة أحكام فالعقد 

والتعاقد بني شخصني على أن يقوم أحدهما بالزواج من فتاة نظري مقابل مال  (2)النظام العام

 يكون باطاًل ألن حرية الزواج من النظام العام و والقيود اليت ترد عليها تكون باطلة إذا مل

تتفق والقواعد اليت نص عليها القانون ال جيوز التعاقد على ما  الف قواعد اآلداب مثل 

 .( 3)التعاقد على إجيار وإدارة حمل للقمار

م صاحب املدرسة 1984خالصة القول اتفق قانون املعامالت املدنية السوداني لسنة 

االجنلو سكسوني مع القانون املدني املصري ذا النزعة الالتنية يف أن للسبب ثالث شروط 

 وهي أن صحيحا ومباحا وغري خمالف لقواعد النظام العام واآلداب.   

 

 

 

 

 
 .91اإلرادة املنفردة د/ أبو ذر الغفاري بشري، الطبعة السابعة ، مرجع سابق صالعقد و (1)

 .148قانون املعامالت املدنية السوداني د/ حممد صاحل علي ، مرجع سابق ص (2)
. السبب الباعث وأثره يف صحة 330قانون العقود السوداني دراسة مقارنة د/ عبد اهلل إدريس وآخر ، مرجع سابق ، ص (3)

العقد وبطالنه دراسة فقهية قانونية مقارنة د/ رمضان مجعة ، جملة كلية دار العلوم جملة علمية حمكمة تصدرها كلية دار 

 العلوم جامعة القاهرة.
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 املبحث الثالث

  عقد التسويق الشبكيإثبات السبب والسبب يف

 املطلب األول : إثبات السبب:

مؤدى القواعد العامة أن يقع عبء إثبات السبب يف وجوده ويف مشروعيته على الدائن، 

فهو الذي يرعى وجود الدين فعليه كأصل عام أن يتبني قيام مصدره وهو هنا العقد، وإثبات 

ن بينها السبب، والقانون يف عون العقد يتضمن إقامة الدليل على توافر كل أركانه، وم

الدائن فيما يتعلق بإثبات السبب، وجودًا ومشروعية، فهو يفرتض وجود هذين األمرين، عندما 

  لو العقد من ذكر السبب.

السؤال الذي يتبادر إىل الذهن عند النزاع ما بني الشركة املسوقة للمنتج وبني العميل 

 هو العمولة وليس املنتج من املكلف بإثبات السبب.الذي قام بشرائه على أن سبب التعاقد 

م على: "يفرتض يف العقود وجود هذه 1984نص قانون املعامالت املدنية السوداني 

( من القانون املدني 137/8، ويقابلها املادة)(1)املنفعة املشروعة ما مل يقم الدليل على غري ذلك"

ن املدني األردني، وبناء على ذلك فإن القانون (، من القانو166/2م، واملادة)1948املصري لعام

 يفرتض وجود املشروعية والوجود للسبب، ويكون تفصيل ذلك على ما يلي:

)أ(إذا مل يذكر يف العقد سبب االلتزام، كما إذا اختصر القول على أن املدين يتعهد بدمج 

ن لاللتزام هنا سببًا، مبل  من النقود للدائن، دون إيضاح لعلة هذا التعهد، افرتض القانون أ

وأن هذا السبب مشروع إىل أن يثبت املدين عكس ذلك، فعدم ذكر السبب ال يعين عدم 

مشروعيته، بيد أن هذه القرينة بسيطة، جيوز للمدين وصفها، وذلك بإثبات أن االلتزام ال 

دلة يقوم أصاًل على سبب، أو أنه يقوم على سبب غري مشروع، ويكون اإلثبات هنا بكافة األ

 مبا فيها البينة والقرائن.

)ب(إذا ذكر يف العقد سبب االلتزام، افرتض القانون أن هذا السبب هو احلقيقي حتى يقوم 

الدليل على العكس، وتكون هنا القرينة القانونية بسيطة وإثبات عكس هذه القرينة يصل 

على من يهمه األمر،  بنا إىل إقامة الدليل على صورية السبب املذكور يف العقد، وهنا يتحتم

دائنًا أم مدينًا أن يقيم الدليل على السبب احلقيقي وعلى مشروعية السبب أو عدم مشروعيته 

 .(2)على حسب األحوال، ويقم عبء إثبات صورية السبب على من يدعها

 
 م . 1984(  من قانون املعامالت املدنية السوداني لسنة  85/2املادة  ) (1)

مصادر االلتزام يف القانون املدني األردني دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ، أنور سلطان ، دار الثقافة والنشر  (2)

، الطبعة ، النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام ،د /عبد احلميد مصطفى عدوي 130م ، عمان ، ص2007والتوزيع،
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وبناء على كل ما سبق قد يكون الدائن هي الشركة أو العميل حسب احلال، 

لاللتزام، وأنه مشروع، وعلى من  يدعي خالف ذلك إثباته، ومبا أن فاألصل أن هنالك سبب 

املنتج يف هذه املعاملة هو صوري، وذلك ألن اهلدف احلقيقي بالنسبة للعميل هو العمولة وليس 

 املنتج، فمن يتمسك بصورية السبب عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة وسائل وطرق اإلثبات.

 :قد التسويق الشبكياملطلب الثاني : السبب يف ع

املتتبع ألنظمة التسويق يف مثل هذه الشركات يرى أن السلع واخلدمات املسوقة ما هي إال     

وسيلة لاللتفاف والتحايل احلاصلة يف التسويق الشبكي على الشريعة والقانون، وعملية 

بيوع االلتفاف والتحايل احلاصلة يف التسويق الشبكي ميكن قياسها على بعض أنواع ال

 ،(1)الربوية اليت يتم من خالهلا إدخال سلعة ما بقصد حتليل املعاملة الربوية

ومن صدر ذلك أن يأتي رجل حمتاج إىل آخر ويطلب منه قرضًا بقيمة عشرة آالف  

جنيه، وال يرغب املقرض يف اإلقراض طمعًا يف فضل ال يناله بالقرض، فيقول له: ال أقرضك، 

ولكنه يف املقابل يقدم له قماشًا باثين عشر ألف جنيه، وقيمته يف السوق بعشرة، ليبيعه يف 

للمستقرض قرض عشرة، وللمقرض جنيهان على العشرة، والشاهد  السوق بعشرة فيحصل

هنا أن السلعة يف املثال السابق مل تكن مقصودة بالتجارة، إمنا بهدف التحليل للمعاملة 

الربوية احملرمة، وهكذا يف معامالت التسويق الشبكي، فالسلعة أو اخلدمة غري مقصودة 

صد املشرتكني، إمنا مقصود املشرتكني هو بذاتها يف األعم األغلب، واملنتج ليس هو ق

، وملا كانت األحكام تبنى على (2)الدخل الذي حيصل عليه املشرتك من خالل هذا النظام

املقاصد واملعاني ال على األلفاظ واملباني، فإن املنتج يسقط عند التكييف الفقهي، وليس 

فع فيه األشخاص يف أسفل األمر سوى جتميع اشرتاكات من أفراد تديرها الشركة، حيث يد

اهلرم حوافز وعموالت من سبقهم على اهلرم، وبذلك فإن الدخل املتولد داخل هذا النظام 

التسويقي يتم من خالل جتميع االشرتاكات من الطبقة السفلى، وإعطائها للطبقات العليا، 

 

العقد واإلرادة املنفردة ، د/ محدي عبدالرمحن ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل . 212موص1996األوىل، مطبعة محادة

 .132ص م1999

حكم التسويق الشبكي يف الفقه اإلسالمي د/ أمحد عيد عبد احلميد إبراهيم ،كلية العلوم الشرعية املؤمتر الدولي (1)

 م .2018حتديات الواقع وآفاق املستقبل، ديسمرب األول 

 . 21،ص2015التسويق الشبكي نظرة اقتصادية إسالمية ، أ.د صبحي فندي الكبيسي، بغداد ،  (2)



 

 
116 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

لطبقات على أمل أن تستحق الطبقات السفلى جزءًا من االشرتاكات املالية القادمة من ا

 .(1)القادمة مستقباًل

وال يرتدد املسؤولون يف مثل هذه الشركات بالتصريح بأن التكلفة الفعلية للمنتجات 

تعادل ربع قيمة املنتج، أما الباقي فهو خمصص ملصاريف التسويق، ولكن بداًل من صرف هذا 

ئها، وهو يف املبل  على الرعاية كما يف املنتجات األخرى، فإن الشركة تصرفها على عمال

 نظرهم أفضل ملصلحة العميل، لكن هذا الزعم

الواقع، فبعض العمالء الذين شاركوا مباهلم وأقنعوا عددًا من العمالء باالشرتاك قد  

تضيع جهودهم هباًء، لعدم قدرتهم للوصول إىل تسعة أشخاص لتحصيل العمولة، وحينها 

 تذهب هذه األموال خلزينة أصحاب الشركة.

املنتجات يف التسويق الشبكي أيًا كانت ليست سوى طعم دس فيه مال  وعليه فإن

املقامرة، ليحقق للشركات املعنية عدة أهداف، منها: إعطاء واجهة سلعة مقبولة ليبين عليها 

الرتخيص القانوني ملزاولة النشاط يف الدولة املعنية، مراعاة احلالة النفسية للمشرتكني، 

 ومفيدًا، وكذلك إعطاء ضمان للمشرتكني يف حالة فشلهم يف بناء وأنهم يزاولون عماًل منتجًا

الشركة، وهو أمر ضروري إلحداث قدر من الثقة واالطمئنان لدى مجهور الراغبني يف التعامل 

 . (2)مع الشركة

أذن فالسلعة غري مقصودة، فوجودها غري مؤثر، والغرض احلقيقي من هذه املعاملة هو 

ت غطاء إلضفاء املشروعية، وهذا ضرب من التحايل احملرم الذي العموالت، والسلعة جاء

جاءت نصوص الشريعة لسد بابه والتحذير من أربابه، فعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما 

يقول عام الفتح وهو مبكة: "إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر امليتة   أنه مسع رسول اهلل

واخلنزير واألصنام، فقيل يا رسول اهلل، أرأيت شحوم امليتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها 

عند ذلك: قاتل اهلل   اجللود، ويستصح بها الناس؟ فقال: ال، هو حرام، ثم قال رسول اهلل

 .(3)حومها َجَمُلوه، ثم باعوه فأكلوا مثنه"اليهود، إن اهلل حرم ش

 
تكييف التسويق الشبكي واهلرمي وحكمه د/ حممد بن عبد العزيز اليمين و منشور على منتدى الفقهاء بتاريد  (1)

 م.19/5/2012

لشبكي من املنظور الفقهي أسامة عمر األشقر ، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات ، اجمللد الثامن ، العدد األول التسويق ا (2)

 وما بعده . 10م ، أسامة عمر األشقر، ص  2006

 التسويق الشبكي دراسة شرعية د/ رياض فرح بن مربوك بن عبدات نشر ككتب البحوث والنشر جامعة الناصر. (3)
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:"ويف هذا بيان بطالن كل حيلة حيتال بها توصل اىل حمرم ،  (1)قال األمام اخلطابي

 وأنه ال يتغري حكمه بتغري هيئته وتبديل أمسه 

:"أن صور العقود غري كافة يف حلها وحصول أحكامها أال إذا مل  (2)وقال أبن القيم

فاسدا ، وكل ما لو شرطه يف العقد كان حراما فاسدا فقصده حرام يقصد بها قصدا 

فاسد واشرتاطه إعالن وإظهار للفساد وقصده ونيته غ  وخداع ومكر، فقط يكون أشد 

فساد من االشرتاط ظاهرا من هذه اجلهة ، واالشرتاط الظاهر أشد فسادا منه من جهة إعالن 

 (3)احلرم وإظهاره "

 ر االهتمام بتوظيف املسوقني واالشرتاك يف النظام الشبكي.ال يهتم باملنتجات بقد

إن املنتج يف كل نظام تسويقي هو اهلدف األول، فمن أجله جتند الطاقات وتسخر 

اإلمكانات، وتبذل األموال، وهذا غري متوفر يف نظام التسويق الشبكي، وينصب تركيز 

ارخ دون املنتج، ويظهر ذلك من الشركات العاملة بهذا النظام على عملية التسويق بشكل ص

خالل ختصيص مساحات واسعة من نشراتها التعريفية لشرح التسويق الشبكي وفوائده، 

وغالبًا ما حترك أغلفة هذه النشرات أحالم الشباب بصورة ملنزل ضخم، جبانبه سيارة فارهة، 

نتجات فبإمكانك وقد سطر فوقها عبارات تشري إىل الثراء والسعادة وحتقيق األحالم، أما امل

 .(4)التفتي  عنها يف زوايا النشرة

ويقوم املسوق باقتطاع جزء كبري من عروضه التسويقية باحلديث عن العموالت وشرح 

النظام، بينما تأتي املنتجات يف مرتبة متأخرة، وليس هذا من اجتهادات املسوقني ومحاسهم، 

 ذا النظام، حيث يتضمن عرضها:ويتضح ذلك جليًا من دليل املسوق للشركات العاملة به

 
أبو سليمان ، محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت  إمام العالمة ، احلافظ اللغوي ، خلطابي هو،االمام ا (1)

سري  ، صاحب التصانيف ،ولد سنة بضع عشرة وثالمثائة، توفى ست شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومثانني وثالمثائة،  اخلطابي

هـ( احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيد 748)املتوفى : أعالم النبالء مشس الدين حممد ابن أمحد بن عثمان الذهيب

 .17/2  م 1985هـ /  1405ة : الثالثة ، شعيب األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبع
حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي ثم الدمشقي احلنبلي الشهري ابن القيم هو (2)

تويف  .م1292 فرباير 2هـ، املوافق 691ولد يف اليوم السابع من شهر صفر لعام  بشمس الدين، أبو عبد اهلل وابن قيم اجلوزية

 76،12،سري أعالم النبالء ، الذهيب ، مرجع سابق ،  م1349 هـ،13/7/751يف ليلة اخلميس 

/ 2/10التسويق الشبكي اهلرمي من وجهة نظر إسالمية ، خالد حممود اجلهمي ، نشر على شبكة االلوكة ، تاريد (3)

 ه. 1439/ 7/12م ، 2014
سة فقهية قانونية مقارنة، أمحد مسري قرني، حبث حمكم منشور يف جملة احلقو حكم التسويق التسويق بعمولة هرمية درا(4)

هـ / 1432الصادرة عن جلنة البحوث والدراسات جبمعية احلقوقني اإلمارات العربية الشارقة العدد السادس عشر ربيع األول 

 .34م، دار النفائس.ص2011فرباير 
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 احلوافز: حتدث عن اليت ميكن أن حيصل عليها املوزعون.  -1

التسويق الشبكي: وذلك بتوضيح النمو املتضاعف للمجهود، ورسم دوائر توضيحية  -2

 لذلك.

 الشركة: حتد عن الشركة وموقعها املالي وحنوها. -3

املوزعني، مثل حجم العمل الصغري عن طريق املنتجات: أذكر اخليارات املتاحة أمام  -4

البيع بالقطاعي، أو حجم العمل الكبري بواسطة بناء الشبكة، والعميل املفضل الذي 

 .(1)جيب الرتكيز عليه

مكافأة أو عمولة مهما كان مقدار من  أيويكون يف آخر املعلومات أنه لن تصل على 

أتيت بهم من عمالء ما دمت مل تهتم بشراء املنتج املشروط للدخول يف شبكة التسويق، فإن 

 (2)كان املقصود هو السلعة فلماذا أال تكافئ الشركة كل مسوق هلا؟

أما بالنسبة للمنتجات فهي ما بني سلع وخدمات، والسمة الغالبة على منتجاتها من 

لسلع كما يقول منتجوها: الفرادة واالبتكار والتميز، فهذا منتج صحي مبتكر من ا

مكونات طبيعية يضع ما حيجز عنه أدهى األطباء، وتلك ميداليات تذكارية من الذهب ال 

يضع منها إال القليل، وهكذا تبال  هذه الشركات ومسوقوها يف إحاطة منتجاتها بهالة من 

 نفوس عمالئها من جهة، وحتى تكون صفقة مقنعة تعود بالرضا العظمة، حتى تزرع الثقة يف

 (3) على العميل، حال فشله يف كسب عموالت التسويق من جهة أخرى.

فإذا كانت هذه املنتجات بهذه الدرجة الكبرية من الفائدة والقيمة، فلماذا ال تباع عن 

، بالنسبة لواقع املشرتين طريق أنظمة التسويق اليت خدمت اجملتمع البشري منذ مئات السنني

فإن اإلنسان خملوق رشيد يف مجيع أمناط سلوكه إىل اختيار األصلح له، وتلعب احملفزات 

التسويقية دورًا حيويًا يف التأثري على إدراكه فيما يعرف بسلوك املستهلك، فلو خريت عاقاًل 

يادة مقادرها مائة بني سلعتني، إحداهما بقيمة عشرة جنيهات، واألخرى بنفس القيمة مع ز

 
أمحد عيد عبد احلميد إبراهيم ،كلية العلوم الشرعية املؤمتر الدولي حكم التسويق الشبكي يف الفقه اإلسالمي د/  (1)

 . 24م ص2018األول حتديات الواقع وآفاق املستقبل، ديسمرب 
تكييف التسويق الشبكي واهلرمي وحكمه د/ حممد بن عبد العزيز اليمين و منشور على منتدى الفقهاء بتاريد  (2) 

 . 18م، ص19/5/2012

التسويق الشبكي يف ميزان الفقه اإلسالمي د/ عطية فياض، مقال منشور على شبكة منارات للعلوم الشرعية والدعوية  (3)

 م.12/1/2017بتاريد 



 

 
119 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

جنيه، ملا تردد يف االختيار، حتى لو مل يكن حباجة إليها، أو كانت األوىل دون األخرية يف 

 .(1)السعر، وهذا هو السلوك الطبيعي الواقع يف منتجات التسويق الشبكي

غري أن الناظر يف وقاع إقبال الناس على هذا األسلوب من التسويق يدرك بوضوح تام 

ة احلقيقية يف السلعة واالنصراف إىل العموالت واملكافآت املوعودة عند األغلبية غياب الرغب

العظمى من املشرتين، وميكن مالحظة ذلك يف: اإلجابة الصرحية من قبل كثري من املشرتين 

عن دافعه احلقيقي للشراء أنه العمولة وليس املنتج، وكذلك قيام الكثري بشراء منتجات ال 

ها، وأيضًا كميات كبرية من املنتج تفوق حاجة املشرتي بأضعاف ميكن انتفاعهم من

مضاعفة، وال تراعي أنظمة التسويق الشبكي القواعد األساسية يف تسويق املنتجات كقانون 

العرض والطلب ودورة حياة املنتج، مما يفضي إىل تشبع السوق وإغراقه بهذه املنتجات، ومن 

 .     (2)جددثم عجز املسوقني عن اإلتيان بعمالء 

املقصود من املعاملة هو العموالت وليس املنتج، وهذه العموالت تصل إىل عشرات 

اآلالف، يف حني أن مثن املنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه األمران فإنه سيختار 

العموالت، وهلذا كان اعتماد هذه الشركات يف التسويق والرعاية ملنتجاتها هو إبراز حجم 

ت الكبرية اليت ميكن أن حيصل عليها املشرتك، وإغراؤه بالربح الكبري مقابل مبل  العموال

، والواقع أن املنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو جمرد ستار وذريعة (3)يسري هو مثن املنتج

 للحصول على العموالت واألرباح.

إمنا قصدهم  -االسطوانة مثاًل-وهلذا فإن أكثر املشرتين إن مل يكن مجيعهم 

 العموالت واملكافآت، وليس قصدهم االنتفاع بهذا املنتج.

فمنهم من يشرتي هذا املنتج وليس عنده جهاز حاسوب، ومنهم من ليس له دراية 

بالتعامل مع جهاز احلاسوب، ومن هنا ميكن معرفة أن الباعث والسبب احلقيقي للمشرتكني 

والت واملكافآن اليت تصل إىل آالف يف هذه الشركات إمنا هو احلصول على هذه العم

 .(4)مؤلفة

 
م.  دار 2018هـ/ 1439شبكي دراسة يف ضوء فقه احلاالت، د. طه أمحد الزيدي ،دار الفجر للنشر والتوزيع التسويق ال (1)

 الطبعة األوىل بغداد.
 .6التسويق الشبكي حتت اجملهر،)اشرت لتسوق، فقد تكسب ( ،زاهر سامل بلفقيه، ص (2)

و رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل جامعة التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية لبندر بن صقر الزيابي  (3)

 هـ.1426اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية املعهد العالي للقضاء 
فقه املعامالت املالية املعاصرة، سعد تركي ،دار  الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ، مجادي االول  (4)

 .(216م ، ص)2012هـ/1433
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إذن املنتج ما هو إال ستار وليس مقصدهم ومرادهم، وإمنا مرادهم املنافع والعموالت 

الكبرية، ثم إن التكلفة الفعلية للمنتج قد تكون ضئيلة، إال أن ما يزاد عن التكلفة أضعاف 

الت وحوافز معلومة، وهذا ما مضاعفة، وهي تتجه لتصرف إلدامة هذا النظام، وفق عمو

 .(1)يشجع العمالء على االشرتاك بأمواهلم

وقد تنبه دهاة التسويق الشبكي يف الغرب لذلك، فأدخلوا يف أنظمة التسويق 

الشبكي نوعًا من السلع تكون ذات جودة ومتيز، مثل بعض الفيتامينات، واألعشاب 

اعتمدت هذه الشركات على املسوقني الطبيعية، ووسائل ختفيض الوزن، وأدوات التجميل، و

إلظهار امليزات غري االعتيادية هلذه املنتجات وأثرها املباشر على صحة اإلنسان ومحايته، 

 .  (2)إضافة إىل العموالت املتوقعة يف حال الشراء يف التسويق

فالسلعة ذات قيمة ثانوية يف التسويق الشبكي مقارنة بالعموالت واملكافآت اليت يلم 

ا املسوق، فإن الرتكيز األكرب لشركات التسويق الشبكي وملن يسوق هلا منتجاتها ينصب به

على العموالت، وليس على السلعة، ويؤيد ذلك أن هذه املنتجات ال تتجاوز قيمتها املائة دوالر 

(دوالر، وقد قرر 000و25بسبب السعر املعلن لبعض هذه الشركات، أما العموالت فتصل إىل )

محهم اهلل أنه إذا اشتبه أمران أو تدخال فالعربة باألعم األغلب، والواضح أن هذه الفقهاء ر

 العموالت الكبرية هي اليت تسوغ شراء السلعة بتلك األمثان الباهظة.

فعند التدقيق يف جهد هذه املعاملة يتضح أن املنتج الذي يقوم بالرتويج له ليس ذا قيمة 

بل أن األهمية القصوى ترتكز فعلى العموالت الفلكية  مؤثرة يف نشاطاتها واسرتاتيجياتها،

 اليت ختلب ألباب الناس وتسيل لعابهم.

وحمصلة هذه املعاملة إذا هو أن يدفع املستهلك مبلغًا من املال "قيمة املنتج" لينال عوضًا 

 . (3)عنه مبلغًا آخر أكرب منه "العموالت" 

عقد التسويق  تسويق الشبكي أنوخالصة القول عند احلديث عن السبب يف عقد ال

الشبكي ميكن قياسه على بعض أنواع البيوع الربوية اليت يتم من خالهلا إدخال سلعة ما 

من عروضه التسويقية  بقصد حتليل املعاملة الربوية، وأن يقوم املسوق باقتطاع جزء كبري 

 
 .دراسة شرعية د/ رياض فرح بن مربوك بن عبدات نشر ككتب البحوث والنشر جامعة الناصرالتسويق الشبكي  (1)

التسويق التجاري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي د/ حسني معلوي حسني الشهراني ،دار التدمرية ،الرياض، الطبعة األوىل،  (2)

مركز الكلم  إبراهيم أمحد الشيد الضرير،التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، . 235،صم2010هـ /1431

 م  .1/2002الطيب ، ط

محزة عدنان  -دائرة اإلفتاء العام  –التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي إعداد مديرية الدراسات والبحوث  (3)

 . مشوقة وأمحد نعيم حسني  
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رة .وغياب الرغبة باحلديث عن العموالت وشرح النظام، بينما تأتي املنتجات يف مرتبة متأخ

احلقيقية يف السلعة واالنصراف إىل العموالت واملكافآت املوعودة عند األغلبية العظمى من 

املشرتين. وقد تنبه دهاة املسوقني اىل ادخال منتجات تكون ذات جودة ومتيز، مثل بعض 

تج الذي الفيتامينات، واألعشاب الطبيعية، ووسائل ختفيض الوزن، وأدوات التجميل، وأن املن

يقوم بالرتويج له ليس ذا قيمة مؤثرة يف نشاط واسرتاتيجيات العميل ، بل أن األهمية القصوى 

ترتكز على العموالت الفلكية. أن املستهلك يدفع مبلغًا من املال "قيمة املنتج" لينال عوضًا عنه 

حيصل عليه  مبلغًا آخر أكرب منه وهو العموالت .واخريا إن قصد املشرتكني هو الدخل الذي

 املشرتك من خالل هذا النظام الشبكي للشركة وليس املنتج .

  اخلامتة:

 حث على أهم النتائج والتوصيات .تشمل خامتة هذا الب   

 أواًل/ النتائج :

أن املشرع السوداني واملصري مل يفرق بني سبب االلتزام وسبب العقد، بينما أفرد  .1

 االلتزام نص خاص غري ذلك الذي ينظم سبب العقد.املشرع األردني لكل من سبب 

تدور حول  اتفاق معين العقد يف اللغة ويف الفقه اإلسالمي مع القانون الوضعي حيث .2

 .توثيق وربط اإلرادات على وجه اإللزام 

التعريف االنسب للتسويق هو مجيع أوجه النشاط اليت تيسر وصول املنتجات أن  .3

ىل املستهلكني، وذلك لتلبية رغباتهم، أو بتحفيزهم "السلع، األفكار، اخلدمات" إ

 على اقتناء هذه السلع. 

التعريف األكثر مؤامة لعقد التسويق الشبكي هو االشرتاك بنظام تسويقي شبكي  .4

جيلب فيه كل مشرتك مشاركني آخرين، وكل من هذين جيلب اثنني... وهكذا، 

ل منتج صوري حتى يتسنى له ويكون ذلك مقابل مبل  من املال يدفعه املشرتك مقاب

 الدخول يف جمال التسويق.

ويتفق الفقه الروماني مع رأي املذهب احلنفي والشافعي يف عدم األخذ بالسبب  .5

كركن من أركان العقد، أما املذهب املالكي واحلنابلي فعتربون السبب ركن من 

 أركان العقد . 

م،أن 1948م والقانون املدني املصري 1984اعترب قانون املعامالت املدنية السوداني  .6

 قد . السبب ركن من أركان الع
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يقع  عبء إثبات صورية السبب على من يدعها  ويكون االثبات بكل وسائل األثبات  .7

 اليت نص عليها القانون .

عقد التسويق الشبكي ميكن قياسه على بعض أنواع البيوع الربوية اليت يتم من  .8

 خالهلا إدخال سلعة ما بقصد حتليل املعاملة الربوية.

عروضه التسويقية باحلديث عن العموالت وشرح يقوم املسوق باقتطاع جزء كبري من  .9

 النظام، بينما تأتي املنتجات يف مرتبة متأخرة .

غياب الرغبة احلقيقية يف السلعة واالنصراف إىل العموالت واملكافآت املوعودة  .10

 عند األغلبية العظمى من املشرتين.

 ادخال منتجات تكون ذات جودة ومتيز، مثل بعض الفيتامينات، واألعشاب .11

 الطبيعية، ووسائل ختفيض الوزن، وأدوات التجميل. 

أن املنتج الذي يقوم بالرتويج له ليس ذا قيمة مؤثرة يف نشاط واسرتاتيجيات  .12

 العميل ، بل أن األهمية القصوى ترتكز على العموالت الفلكية.

أن يدفع املستهلك مبلغًا من املال "قيمة املنتج" لينال عوضًا عنه مبلغًا آخر أكرب  .13

 منه وهو العموالت .

إن قصد املشرتكني هو الدخل الذي حيصل عليه املشرتك من خالل هذا النظام  .14

 الشبكي للشركة وليس املنتج .

 ثانيًا / التوصيات :

النص علي التفرقة بني سبب االلتزام وسبب العقد قياسا على ما انفرد به القانون  .1

 املدني االردني . 

 فيها حتايل على الربا. سن تشريعات حترم كل املعاملة  .2

 الرقابة على نشاط الشركات وذلك من خالل اجراءات تاسيسها . .3

 نشر التوعية الفقهية والقانونية  عرب كل الوسائل لبيان حرمة هذه املعاملة . .4

 حث املختصني بالبحث يف هذه املعاملة وغريها من النوازل .   .5

 :أهم املراجع واملصادر  

 القران الكريم 

األم، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد  -1

هـ( الناشر،  دار املعرفة ، بريوت 204مناف املطليب القرشي املكي الشافعي ،)املتوفى: 

 .م1990هـ/1410
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  .حممدأحكام التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي، د.عدنان مجعان  -2

بلغة السالك، ألقرب املسالك على الشرح الصغري، ألمحد بن حممد الصاوي، املكتبة  -3

 .هـ ، دار املعرفة، بريوت1323التجارية الكربى، القاهرة، 
 .التسويق الشبكي حتت اجملهر ، أشرت لتسوق فقد تكسب ،زاهر سامل بلفقيه -4
الكبيسي، بغداد ،  التسويق الشبكي نظرة اقتصادية إسالمية ، أ.د صبحي فندي -5

 م. 2015

التسويق الشبكي من املنظور الفقهي أسامة عمر األشقر ، جملة الزرقاء للبحوث  -6

 .م  2006والدراسات ، اجمللد الثامن ، العدد األول 

التسويق الشبكي دراسة شرعية د/ رياض فرح بن مربوك بن عبدات نشر ككتب  -7

 .البحوث والنشر جامعة الناصر
يف ميزان الفقه اإلسالمي د/ عطية فياض، مقال منشور على شبكة التسويق الشبكي  -8

 م.12/1/2017منارات للعلوم الشرعية والدعوية بتاريد 

التسويق الشبكي دراسة يف ضوء فقه احلاالت، د. طه أمحد الزيدي ،دار الفجر للنشر  -9

 م.  دار الطبعة األوىل بغداد.2018هـ/ 1439والتوزيع 

 هر،)اشرت لتسوق، فقد تكسب ( ،زاهر سامل بلفقيه.التسويق الشبكي حتت اجمل -10

التسويق الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية لبندر بن صقر الزيابي و رسالة ماجستري غري  -11

 هـ.1426منشورة مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية املعهد العالي للقضاء 
اإلسالمي د/ حسني معلوي حسني الشهراني ،دار التسويق التجاري وأحكامه يف الفقه  -12

 .م2010هـ /1431التدمرية ،الرياض، الطبعة األوىل، 

 –التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إسالمي إعداد مديرية الدراسات والبحوث  -13

  .محزة عدنان مشوقة وأمحد نعيم حسني  -دائرة اإلفتاء العام 
، عبدالوهاب رحياوي، حبث غري منشور من التسويق السمسرة يف التطبيقات املصرفية -14

 .مقتنيات مكتبة بنك دبي اإلسالمي
تعريف عقالء الناس حبكم معاملة بزناس ، علي حسن عبد احلميد، االردن الزرقاء ،دار  -15

 .اجلنان

التكييف الفقهي ملعاملة التسويق الشبكي ، أسامة األشقر ، حبث مقدم ملؤمتر كلية  -16

صرة من منظور إسالمي ، جامعة الزرقاء األهلية ، األردن ، الشريعة ، قضايا مالية معا

 .م2004
تكييف التسويق الشبكي واهلرمي وحكمه د/ حممد بن عبد العزيز اليمين و منشور على  -17

 .م19/5/2012منتدى الفقهاء بتاريد 
تكييف التسويق الشبكي واهلرمي وحكمه د/ حممد بن عبد العزيز اليمين و منشور على  -18

 م. 19/5/2012منتدى الفقهاء بتاريد 
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التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، إبراهيم أمحد الشيد الضرير، مركز  -19

 .م  1/2002الكلم الطيب ، ط
بد احلميد إبراهيم ،كلية حكم التسويق الشبكي يف الفقه اإلسالمي د/ أمحد عيد ع -20

 م .2018العلوم الشرعية املؤمتر الدولي األول حتديات الواقع وآفاق املستقبل، ديسمرب 
حكم التسويق التسويق بعمولة هرمية دراسة فقهية قانونية مقارنة، أمحد مسري قرني،  -21

حبث حمكم منشور يف جملة احلق و الصادرة عن جلنة البحوث والدراسات جبمعية 

هـ / فرباير 1432وقني اإلمارات العربية الشارقة العدد السادس عشر ربيع األول احلق

 .م، دار النفائس2011
السبب الباعث وأثره يف صحة العقد وبطالنه دراسة فقهية قانونية مقارنة د/ رمضان مجعة  -22

 ، جملة كلية دار العلوم جملة علمية حمكمة تصدرها كلية دار العلوم جامعة القاهرة.

رح الكبري على مة املقنع ، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، الش -23

هـ( الناشر، دار الكتاب العربي للنشر 682احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )املتوفى: 

 .3/236، والتوزيع
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارابي ) املتوفى  -24

بريوت الطبعة  –حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ، الناشر دار العلم للماليني  هـ(393

 .م1987 -هـ 1407الرابعة 
العقد واإلرادة املنفردة ، أبوذر الغفاري بشري،  منشورات جامعة السودان املفتوحة الطبعة  -25

 .م، اخلرطوم2006األوىل 
د/ عباس حسنى،  الطبعة  العقد يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي  -26

 .م1993 -هـ1413األولي 
العقد يف قانون املعامالت املدنية مقارنًا بالشريعة اإلسالمية ، حممد صاحل علي ، دار  -27

 .م1990جامعة أم درمان اإلسالمية، اخلرطوم ، الطبعة األوىل
واإلرادة املنفردة يف القانون السوداني،  د/ ابوذر الغفاري بشري ،دار جامعة ام درمان  العقد -28

 .م2001اإلسالمية للطباعة والنشر ، الطبعة الرابعة ،
العقد واإلرادة املنفردة ، د/ محدي عبدالرمحن ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل  -29

 .م1999
َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، الناشر، دار الفكر ، دمشق، د. ، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه -30

 .4/455الطبعة الرَّابعة،
فقه املعامالت املالية املعاصرة، سعد تركي ،دار  الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية  -31

 .م2012هـ/1433، مجادي االول 
م 2005دان املفتوحة القانون التجاري أ/ ابتسام السيد حسن السيد منشورات جامعة السو -32

 .،اخلرطوم
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لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور الثقة وعلق عليه ووضع فهارسه علي شريي ، دار  -33

 -هـ 1412لبنان الطبعة الثانية  –إحياء الرتاث العربي ومؤسسة التاريد العربي، بريوت 

 .7م،ج1992
 .م1990،الطبعة األولي، مصادر االلتزام ، د/ ياسني حممد حييى ، دار النهضة العربية  -34
مصادر االلتزام الكتاب األول املصادر اإلدارية لاللتزام العقد واإلرادة املنفردة د/ رضا عبد  -35

 م . 2012/ه1433دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة األوىل ، احلليم عبد اجمليد الباري 

 م .1990بعة األولي،مصادر االلتزام د/ ياسني حممد حيي ، دار النهضة العربية ، الط -36
مصادر االلتزام د/ رمضان أبو السعود ، استاذ القانون املدني جامعة االسكندرية  دار  -37

 م.2007اجلامعة اجلديدة،
نظرية العقد واإلرادة املنفردة دراسة معمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي د/ عبد الفتاح عبد الباقي    

 .م1984القاهرة ،الدار العربية للموسوعات ، 
 م.2005النظرية العامة لاللتزام د/ أنور سلطان، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، القاهرة، -38
النظرية العامة لاللتزام مصادر االلتزام ،د /عبد احلميد مصطفى عدوي، الطبعة األوىل،  -39

 .م1996مطبعة محادة
اإلسالمي ، أنور سلطان ،  مصادر االلتزام يف القانون املدني األردني دراسة مقارنة بالفقه -40

 .م 2007، ، عمان  دار الثقافة والنشر والتوزيع
د/ ، الوسيط يف شرح القانون املدني اجلزء األول نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزام -41

 ان.دار إحياء الرتاث العربي بريوت لبن ،عبد الرازق السنهوري
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ــّنــــالُع  ة ـ

 (دراسة فقهية مقارنة )

 هيثم بله عبد اهلل سامل د.

 األستاذ املساعد بكلية الشريعة والقانون

 اململكة العربية السعودية - جامعة جازان 

 :املستخلص

فهذا حبث  احلمُد هلل ربِّ العاملني والّصالة والسالم على نبينا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد: 

ة( وهي موضوع جدير بالبحث ألنه من العيوب اليت يفسد بها النكاح بطلب بعنوان: )الُعّن

الزوجة، وتناول البحث أهمية معرفة الُعّنة ومتى تكون سببًا يفسد بها النكاح.  وحق الزوجة 

يف طلب الفسد بُعّنة زوجها وإن كان يطأ غريها من الزوجات أن عجز عن الوصل اليها، كما 

سد وإن وطئها مرة واحدة. كما أثبت البحث أن ولي الزوجة ال حيق له تناول حق الزوجة يف الف

إجبارها على الفسد بُعّنة زوجها أن رضيَت به عنينًا، وبّين البحث األثر املرتتب على فسد 

النكاح وهو عدم وجوب املهر على الزوج بشرط إن مل حيصل مسيس قبل التقاضي، وأنه ال 

ع الُعّنة مرتبط باملقام األول ب )الرأي الطيب الشرعي( مع ِعدة عليها. وخلص البحث أن موضو

اإلشارة إىل أن من الزوجات من ال تعلم أن هلا حق فسد النكاح بسبب ُعّنة زوجها. وتوصل 

 البحث أن فسد النكاح بسبب الُعّنة ال يتم إاّل بالتقاضي أمام احملاكم فقط دون غريها.

Abstract: 

Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon our 

Prophet and his family and companions altogether, and after : 

       This is a research titled: (Impotence), and it is a topic worthy of research 
because it is one of the defects with which the marriage is dissolved by the 
wife’s request. The research dealt with the importance of knowing impotence 
and when it is a reason for the dissolution of the marriage. And the wife's right 
to request annulment with her husband's impotence, even if he had 
intercourse with other wives if he was unable to reach her, and he also dealt 
with the wife's right to annulment, even if he had intercourse with her once. 
The research also proved that the wife's guardian has no right to force her to 
annul the annulment of her husband if she unwillingly accepts him, and the 
research showed the effect of the annulment of the marriage, which is that the 
dowry is not obligatory on the husband, provided that he does not get sexual 
intercourse before litigation, and that there is no waiting period for her. The 
research concluded that the issue of impotence is primarily related to (forensic 
medical opinion), noting that some wives do not know that they have the right 
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to annul the marriage due to the impotence of their husband. The research 
concluded that the annulment of the marriage due to impotence does not take 

place except through litigation before the courts only. 

 :مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل أمجعني حممد بن عبداهلل       

عليه وسلم و صحبة األكارم رضي اهلل عنهم أمجعني وأدخلنا اجلنة يف مجعهم  صلى اهلل

 أمجعني و بعد:

هنالك من الزوجات من ال تعرف حقوقها اليت منحها هلا الشرع احلنيف، وكذلك من 

الرجال من ال يظن شرعًا أنه جيوز هلا مطالبة الطالق والفراق بسبب هذه احلقوق مما جيعل 

احلياة الزوجية تفقد احلكمة من تشريع الزواج بفقد السكن واالستقرار النفسي فهذا 

فيه معظم اراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بالعّنة، ثم ناقشت هذه البحث عمل متواضع مجعُت 

 األدلة وترجيح ما ترجح عندي من خالل تلك األدلة 

 مقدمة وحتتوي على:

 أهمية املوضوع:

جتسدت أهمية هذا البحث أن الُعّنة من األمور اخلفية فال ميكن أن تناق  يف اجملتمعات -1 

رة فاعلة هلا تأثري مما جيعل الكثري جيهلها وجيهل حكمها واملساجد واحللقات العلمية بصو

ويكون هو يف أشد احلاجة ملعرفة حكم الشارع يف هذا األمر . وبذلك ينتفع طالب العلم 

 والعلماء معًا بتوفري مادة علمية متخصصة يف املوضوع بِإذن اهلل تعاىل ونسأل اهلل القبول. 

ا جيعل هذا البحث يعاجل هذه املشكلة بصورة علمية مل أطلع على حبث خاص بالُعّنة  ، مم-2

 ختصصية مل يسبق اليها حبث يف موضوعه يف علمي.

 أسباب اختيار املوضوع:

بعض الزوجات ال تعلم )من خالل جتربيت وممارسة الفتوى( أن هلا حق يف طلب الطالق -1 

 وفسد النكاح بسبب إصابة زوجها بالُعّنة.

وصل ببعض النساء الظن ) وهذا لعفتهن ( أن أصل األعضاء التناسلية عند الرجل بهذا  -2

 الشكل )الُعّنة( وأن كل الرجال هكذا واألمر خبالفه وهّن ال يعلمن بذلك 

 مشكلة البحث:

 ال تتوفر مادة علمية يف موضوع العّنة بصورة منفردة، وال يوجد كتاب منفرد هلا. 

 : اهداف البحث
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الوصول ملعرفة حق الزوجة يف الطالق أو الفسد من عدمه يف حالة عجز الزوج بسبب الُعّنة  

 مـ( السوداني .1991ومقارنة مبا عليه )قانون األحوال الشخصية لسنة 

 

  :حدود البحث

احنصر البحث يف موضوع الُعّنة دون غريه من عيوب النكاح األخرى وارتكز حول أراء    

بعض الفقهاء ومقارن بالقانون السوداني دون غريه كتطبيق عملي للدراسة األئمة األربعة و

 ومعرفة موافقة املواد القانونية للدراسة من عدمه.

 منهج البحث:

إتبعُت املنهج اإلستقرائي :  بتتبع آراء الفقهاء ثم املنهج التحليلي : وذلك بتحليل ما ذكره  

د عليها ثم املنهج االستنباطي : للتوصل لنتائج الفقهاء من أقوال وبيان مرادهم منها والقيو

 البحث املنشود .

 املبحث األول 

 تعريف الُعّنة لغة وشرعًا 

 : تعريف الُعّنة لغة: املطلب األول  

) الُعّنة ( : ) عجز يصيب الرجل فال يقدر على اجلماع . واالعرتاض بالفضول . واخليمة           

. مسي عنينا ألن ذكره يُعّن بقبل املرأة عن ميني ومشال: أي (1)تتخذ من أغصان الشجر  ( 

 (2) يعرتض إذا أراد إيالجه.

 املطلب الثاني: تعريف الُعّنة اصطالحا

 (3) : احلنفية: )من ال يقدر على مجاع فرج زوجته(أواًل      

وعّرفه (4): املالكية: )هو من ال يقدر على اجلماع أو يقدر على الثيب دون البكر( ثانيًا    

 (5)الشنقيطي املالكي: )صغري الذكر جدًا حبيث ال يتاتى منه الوطء( 

)العاجز عن الوطء، ورمبا اشتهاه وال ميكنه( وقيل :) الذي له ا: الشافعية واحلنابلة: ثالًث   

 . (6) ذكر ال ينتشر(

 

 .374ص /-مادة ) عنوان ( –باب العني  -املعجم الوسيط   (1)

 . 5/165جزء–رد احملتار –ابن عابدين  (2)

 303. كنز الدقائق /5/1661جزء–رد احملتار –ابن عابدين ( 3)

 137جممع األنهر/ ( 4)

 6/304مج–لوامع الدرر يف هتك استار املختصر -الشنقيطي ( 5)

 .4/340مج–. مغين احملتاج للشريبيين 9/302مج–البيان –. العمراني 4125شرح الزركشي /( 6)
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نالحظ : أن كل التعريفات  السابقة مبعنى واحٍد وهو العاجز عن مجاع زوجته فلم  تلف 

 تعريف )الفقهاء( للُعّنة على العموم يف وصف معناها .

 املبحث الثاني 

 الفسخ بالُعّنة 

يكون قبل املفارقة او بعدها، أن فارقها بالطالق ثم راجعها فطالبت بالفسد مرة ثانية وقد    

 .يكون الزوج بالغًا كبريًا وقد يكون صغريًا أو جمنونًا 

 :الفسد بالُعّنة من الزوج البال  الراشداملطلب األول: 

العلماء يف اعتبار الُعّنة من إال قوما شذوا عن سبيل السلف واخللف من (1)امجع العلماء       

فذهب اجلمهور ومنهم االئمة األربعة : اىل  ، (2)عيوب النكاح والفسد بها بعد ضرب املدة

اعتبار ذلك وأن بعد مضي سنة ومل يقدر على وطئها تكون الزوجة باخليار بني املقام  والفسد 

وذهب املالكية : اىل انه إمنا  .(3)فاذا اختارت املقام  ليس هلا الفسد بعد ذلك يف هذا النكاح

و احلكم بن عتبة ، وداود  (5).  وذهب ابن علية(4)يضرب اإلمام األجل للمعرتض إذا أقر بذلك 

 

 .578ص/–بداية اجملتهد ونهاية املقتصد –ابن رشد ( 1)

 95/ 15مج –جمموعة الفتاوي  –ابن تيمية ( 2)

احلاوي –.املاوردي  139ص/–اإلقناع -.  املاوردي 6/110جزء–األم –. الشافعي 2/49جزء–املهذب –الشريازي  (3)

املدونة الكربى –.سحنون 8/132جزء–العزيز –. الرافعي 1243ص –ورضة الطالبني  –.النووي 9/373مج–الكبري 

رد –ابن عابدين   . 609/ /1املبسوط جزء–. السرخسي 3/110مج–حاشية الدسوقي –. الدسوقي 4/113جزء–

ني منار السبيل ونيل املآرب . املعتمد اجلامع ب2/303جزء–خمتصر إختالف العلماء –.. الطحاوي  5/169جزء–احملتار 

-منار السبيل يف شرح الدليل  -. ابن ضويان621ص/-الكايف –.ابن قدامة املقدسي 412، شرح الزركشي /2/139/

–العدة –.  ابن قدامة 5/203جز–شرح منتهى اإلرادات –. البهوتي 3/359جزء–اإلقناع –. احلجاوي 2/119جزء

.  ابن عبد الرب 4/113جزء–املدونة الكربى –. سحنون 3/110مج– على الشرح الكبري–. حاشية الدسوقي 466ص/

لوامع الدرر يف هتك استار املختصر -.  الشنقيطي 16/153جزء–االستذكار –.   ابن عبد الرب 13/225جزء–التمهيد –

-.  الدردير1/395جزء-التفريع–.  ابن اجلالب 4/429جزء -الذخرية –.القرايف 2/316جزء–. ضوء الشموع 6/300مج–

 .2/305مج–بلغة السالك 

النوادر –.  ابي زيد القريواني 3/115مج–على الشرح الكبري –. الدسوقي 4/115جزء–املدونة الكربى –سحنون ( 4)

 303جز/–صر اختالف العلماء خمت–.  الطحاوي 2/551جزء–جواهر االكليل –. صاحل اآلبي 537/ . 4مج-والزيادات 

وأمحد بن حنبل، وقد ولي املظامل  ، روى عنه الشافعيالفقهاء إمساعيل بن علية وهو من أئمة العلماء واحملدثني  هو ( 5)

ببغداد، وكان ناظر الصدقات بالبصرة، وكان ثقة نبيال جليال كبريا، وكان قليل التبسم وكان يتجر يف البز وينفق على 

أنه توىل القضاء كتب إليه  ابن املبارك منه، ويرب أصحابه منه  ، وقد واله الرشيد القضاء فلما بل  حيجو عياله منه

من هذه السنة، ودفن  ذي القعدة يلومه نظما ونثرا، فاستعفي ابن علية من القضاء فأعفاه. وكانت وفاته يف

 .305-ص/  -تاريد بغداد -:مات وفيها عبد اهلل بن مالك مقابر يف
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. ومال الشوكاني يف نيل  (2)، اىل انها ليست من عيوب النكاح اليت يفسد بها (1)وأهل الظاهر

عليه يقسم  (.3)األوطار هلذا الرأي ورد قول عمر رضي اهلل عنه بإنه قول صحابي ليس حبجة

 الُعّنة تعد من عيوب النكاح وبها يفسد .القول األول: اراء الفقهاء اىل قولني هما:  

 : انها ليست من عيوب النكاح : القول  الثاني

: شيئان احدهما : هل قول الصحابي حجة والثاني :  قياس النكاح على  سبب اختالف الفقهاء

 (4)البيع 

 -ادلة كل فريق :

 -أواًل  : ما ستدل به مجهور الفقهاء :

تَاِن َۖ/القرآن الكريم : قوله تعاىل : ))1   َوَلَ    ِۗبإِْحَسانٍ   تَْسِريحٌ   أَوْ   بَِمْعُروفٍ   فَإِْمَساكٌ   الطَََّلُق َمرَّ

ا   تَأُْخذُوا  أَن  لَُكمْ   َيِحلُّ  ِ   ُحُدودَ   يُِقيَما  أََلَّ   َيَخافَا  أَن  إَِلَّ   َشْيئًا  آتَْيتُُموُهنَّ   ِممَّ   يُِقيَما  أََلَّ   ِخْفتُمْ   فَإِنْ    َۖ َّللاَّ
ِبِه ۗحُ  اْفتََدْت  فِيَما  َعلَْيِهَما  ُجَناَح  فَََل   ِ ِ   ُحُدودُ   ِتْلكَ   ُدوَد َّللاَّ   َّللاَِّ   ُحُدودَ   َيتَعَدَّ   َوَمن   ۚۡتَْعتَُدوَها  فَََل   َّللاَّ

ِئكَ  فمعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها حمرومة احلظ من  ،(5) ((  الظَّاِلُمونَ   ُهمُ   فَأُولَ 

الزوج ليس من اإلمساك باملعروف يف شيء فتعني عليه التسريح باإلحسان فإن سرح بنفسه وإال 

 (6)ناب القاضي يف التسريح

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -اللَِّه َعْن َزْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َعْن َأِبيِه َقاَل: »َتَزوََّج َرُسوُل / من السنة: 2

اْلَعاِلَيَة ِمْن َبِني ِغَفاٍر، َفَلمَّا َدَخَلْت َعَلْيِه َوَوَضَعْت ِثَياَبَها، َرَأى ِبَكْشِحَها َبَياًضا، َفَقاَل  -َوَسلََّم 

فثبت  (7)َوَأَمَر َلَها ِبالصََّداِق«: اْلَبِسي ِثَياَبك، َواْلَحِقي ِبَأْهِلك، -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَِّبيُّ 

 . (8)الرد بالربص باخلرب وثبت يف العنة بالقياس على الربص ألنها يف معناه يف منع  االستمتاع

وذكر ..(9)/ اإلمجاع : حكى االمجاع عن الصحابة يف  ثبوت اخليار بالعنة الكاساني  3

بقوله : )وال أعلم خالفا بني  اإلمجاع  عن الصحابة  أيضا ابن القطان يف كتابه اإلقناع 

 

 (1686- 1685ص)–احمللى –ابن حزم ( 1)

 – 16/153جزء–االستذكار –.  ابن عبد الرب 9/302البيان مج–.  العمراني  1685ص/–احمللى –ابن حزم ( 2)

 .1215ص/–نيل األوطار –الشوكاني ( 3)

 .577ص/-بداية اجملتهد ونهاية املقتصد–ابن رشد ( 4)

 (.229سورة البقرة االية )  (5)

 .2/323جزء–بدائع الصنايع –الكاساني ( 6)

( 1009برقم  –باب الكفاءة واخليار –يف كتاب النكاح –يف كتابه سبل السالم –اخرجه ابن حجر العسقالني  (7)

 .315وقال: رواه احلاكم ويف اسناده مجيل بن زيد وهو جمهول ، واختلف عليه يف شيخه اختالفا كثريا .ص / 

 621ص/-الكايف –. ابن قدامة املقدسي 2/49جزء–املهذب –الشريازي ( 8)

 13/225جزء–التمهيد –ابن عبد الرب ( 9)
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، وحكي (1)الصحابة أن أجل العنني الذي ال ميس امرأته من يوم رافعته إىل السلطان ( 

كذلك  وحكاهاإلمجاع كذلك عن الفقهاء فقال : )ال احفظ عمن لقيته خالفا ( (2)الشافعي 

   (3)ي عنه املاورد

وعليه فتوى فقهاء  وحكى ابن عبد الرب فقال :على هذا مجيع الفقهاء القائلني بتأجيله

 (4) األمصار .

، وعثمان ، وابن  (5)قضى عمر رضي اهلل عنه يف العنني أن يؤجل سنة  مذهب الصحابي: -4

 (6)مسعود 

 . (7)والن العنُّة قبل التأجيل عيب مظنون وليس مبتحقق -أ املعقول : -5

و إمنا أجل سنة ألن العجز عن الوطء قد يكون خلقة وقد يكون ملرض عرض به فضربت  -ب

 . (8)له سنة لتمر به فصول السنة األربعة فإذا مضت الفصول األربعة ومل يطأ علم أن ذلك خلقة 

 .   (9)نع الوطء فأثبت اخليار كاجلبألن الُعّنة عيب مي -: أ ومن القياس

ألن مقصودها أن تستعف به وحتصل به صفة اإلحصان لنفسها وفوات املقصود بالعقد -ب

 .(10)أصاًل يثبت للعاقد حق رفع العقد

و حتتاج إىل تقرير مهرها أيضًا ومتام ذلك باالتفاق حيصل بالدخول، فإذا انسد عليها الباب -ج

  .(11)يثبت هلا اخليار 

 .(1)النكاح  معاوضة تقبل االنفساخ فجاز فسخها بالعيب كالعيب بالبيع  -د

 

 2/25مج–اإلقناع يف مسائل اإلمجاع –ابن القطان  (1)

 4/341مغين احملتاج مج–الشربيين .( 323-322/) 2جزء–بدائع الصنايع –الكاساني 

 6/110جزء–األم –الشافعي  (2)

 .13/225جزء–التمهيد –.   ابن عبد الرب 9/369مج–احلاوي الكبري –املاوردي  (3)

شرح منتهى –. البهوتي 2/120جزء-منار السبيل يف شرح الدليل  -. ابن ضويان13/225جزء–التمهيد –ابن عبد الرب  (4)

 .5/202جز–اإلرادات 

-1012حتت رقم  –وثقه  ابن حجر يف كتابه بلوغ املرام يف باب النكاح باب الكفاءة واخليار ( 5)  .316ص/ -

 .13/225جزء–التمهيد –ابن عبد الرب ( 6)

 . 9/372مج–بري احلاوي الك–املاوردي ( 7)

 . 5/169جزء–رد احملتار –. ابن عابدين 609/ /1املبسوط جزء–السرخسي  (8)

بلغة -. الدردير4/429جزء -الذخرية –.  القرايف 138/ 2جزء–. جممع األنهر مالكي 467ص/–العدة –. ابن قدامة  

 .2/307مج–السالك 

 .5/202جز–شرح منتهى اإلرادات –البهوتي  ( 9)

 609/ /1املبسوط جزء–السرخسي ( 10)

 نفس املرجع السابق ( 11)
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 -ثانيًا : ما أستدل به الفريق الثاني الذي يرى ان الُعّنة ليست عيبًا :

َعاِئَشَة ، َقاَلْت : َجاَءِت اْمَرَأُة ِرَفاَعَة ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، ))  حديث-من السنة :-1

ِإنَّ َفَقاَلْت : ُكْنُت ِعْنَد ِرَفاَعَة ، َفَطلََّقِني ، َفَبتَّ َطَلاِقي ، َفَتَزوَّْجُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن الزَِّبرِي ، َو

َبِة الثَّْوِب ، َفَتَبسََّم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَقاَل : َأُتِريِديَن َأْن َتْرِجِعي َما َمَعُه ِمْثُل ُهْد

ْلَباِب ِإَلى ِرَفاَعَة ؟ َلا ، َحتَّى َتُذوِقي ُعَسْيَلَتُه ، َوَيُذوَق ُعَسْيَلَتِك ، َقاَلْت َوَأُبو َبْكٍر ِعْنَدُه َوَخاِلٌد ِبا

ى اللَُّه َتِظُر َأْن ُيْؤَذَن َلُه ، َفَناَدى : َيا َأَبا َبْكٍر ، َأَلا َتْسَمُع َهِذِه َما َتْجَهُر ِبِه ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلََّيْن

 (2)((َعَلْيِه َوَسلََّم ؟

  .(3) وهو مذهب علي بن ابي طالب رضي اهلل عنه. -مذهب الصحابي : -2

-املعقول :  -3 ادعى ابن حزم أن هذا هو الباطل الذي مل يصح قط عن أحد من الصحابة  -

 رضي اهلل عنهم  وال جاء قط يف القرآن  وال سنة  وال رواية فاسدة وال وجيه قياس وال معقول 

 مناقشة األدلة وبيان الراجح منها :  أوال : الرد على حديث امرأة رفاعة فمن وجهني :

نها شكت ضعف مجاعه ومل تشك عجزه أال تراه قال هلا :)ال حتى تذوقي عسيلته : أ أحدهما

  (4)ويذوق عسيلتك ( ولو كان عاجزا ملا ذاق واحد منهما عسيلة صاحبه 

: قول ابن عبد الرب : )صح أن ذلك كان بعد طالقه فال معنى لثبوت الفسد هلا على انا  الثاني

وقال البهوتي يف الرد على قصة عبدالرمحن بن  .(5) ال نسلم عنته بل كان ضعيف اجلماع (

ورجح شيد اإلسالم أن هلا حق يف  .(6) الزبري :)فلم تثبت ُعّنته ، وال طلبت املرأة ضرب املدة (

واألصول وقد قال النيب )صلى سد بسبب الُعّنة وعلل ذلك كما دل عليه الكتاب والسنة الف

"يا  ملا رآه يكثر الصوم والصالة ))–رضي اهلل عنه –اهلل عليه وسلم ( لعبد اهلل بن عمرو 

َرسوَل اللَِّه، قاَل: فال َتْفَعْل، ُصْم َعْبَد اللَِّه، أَلْم ُأْخَبْر أنََّك َتُصوُم النَّهاَر وَتُقوُم اللَّْيَل؟ ُقلُت: َبَلى يا 

 ((وَأْفِطْر، وُقْم وَنْم، فإنَّ ِلَجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّا، وإنَّ ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحقًّا، وإنَّ ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّا

 . (1)،و كذلك رجحه ابن القيم(7)

 

 8/135جزء-العزيز–الرافعي  ( 1)

حديث رقم –اخرجه مسلم يف كتاب النكاح باب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حتى تنكح زوجا غريه ( 2)

 40ص/15.جزء1455

 1685ص/–احمللى –ابن حزم ( 3)

 609/ /1املبسوط جزء–لسرخسي .  ا369-9مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 4)

 . 413شرح الزركشي / 16/153جزء–االستذكار –.    ابن عبد الرب 13/225جزء–التمهيد –ابن عبد الرب ( 5)

 .5/202جز–شرح منتهى اإلرادات –البهوتي ( 6)

برقم –باب كراهية سرد الصيام واالمر بصوم يوم وإفطار يوم  –يف كتاب الصيام  –يف صحيحه  –اخرجه مسلم  (7)

 ،478/ 14مج –جمموعة الفتاوي  –.. ابن تيمية 12/39جزء-1181
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: بناء على ما تقدم من األدلة ما ذهب اليه مجهور الفقهاء من جواز   ثانيًا الراجح من األقوال

 فسد النكاح بعد األجل بطلب الزوجة هو الذي ترجح لي .

 

 

 :ة يف حق الصغري واجملنون ّن: الُعالثاني املطلب 

اىل أن امرأة الصغري أو اجملنون إذا ادعت على  (2)ذهب مجهور الفقهاء منهم الشافعية       

قول  تسمع دعواها يف حق الصغري واجملنون . بل  ينتظر أىل أن يدرك وهوزوجها أنه عنني مل 

يف الصغري يف عدم مساع دعوى الزوجة ، خبالف اجملنون فعند (4)احلنابلة معتمدو. (3)فية احلن

وكذا القول قوهلا يف عدم الوطء ولو كانت ثيبا . تسمع وتضرب املدة له ويكون  (5)احلنابلة

 بسبب اجلنون عند الزوج .(6)املالكية 

 -خالصة أراء الفقهاء على قولني هما   :

 يرى أن ال يضرب األجل على الصغري واجملنون .أواًل : اجلمهور 

 ا نه يضرب األجل على اجملنون دون الصغري  . ثانيًا: يرى احلنابلة

 األدلة: 

 أوال : ما أستدل به مجهور الفقهاء : 

باعرتاف الصغري أو اجملنون  أو بنكوله عن اليمني وميني الزوجة  ة ال تثبت إاّلّنألن الُع-1      

بعد نكوله ، وهذا متعذر يف حقه قبل أن يبل   أو قبل أن يفيق اجملنون ألن دعوى الزوجة ال 

 . (7)اجملنون ته من تسمع عليه بذلك قبل بلوغه  أو وافاق

شاء اهلل ( واجملنون ال ميلك  ة طالقا عند احلنفية واملالكية كما سنرى )إنّنفرقة الُع-2

 .  (8)الطالق

 - استدل احلنابلة  باآلتي :ثانيًا: 

 

 .316ص/–إحتاف الكرام على بلوغ املرام  –املبار كفوري   (1)

 .1245ص –الطالبني ورضة  –. النووي  9/312البيان مج–.العمراني  9/373مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 2)

 3/359جزء–اإلقناع –احلجاوي 

 5/167جزء–رد احملتار –. ابن عابدين 325/ 2جزء–بدائع الصنائع –الكاساني ( 3)

 .5/205جز–شرح منتهى اإلرادات –.  البهوتي 3/361جزء–اإلقناع –احلجاوي ( 4)

 . 5/167جزء–رد احملتار –.  ابن عابدين 2/325جزء–بدائع الصنائع –الكاساني ( 5)

 3/106مج-حاشية الدسوقي على الشرح الكبري–الدسوقي ( 6)

 .9/312البيان مج–العمراني  . 1245ص –ورضة الطالبني  –النووي   (7)

 .2/325جزء–بدائع الصنائع –الكاساني ( 8)



 

 
134 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

ويستوي فيه اجملنون والعاقل  ءمشروعية الفسد لدفع الضرر احلاصل بالعجز عن الوط أن-1

 .  .(1)فإن مل تثبت عنته مل تضرب له املدة 

ما اجملنون فال أ  الصغر ثم يؤجل سنةىل أن يزول إ نتظر ن الصغر ما نع من الوصول فيأل -2

 .(2)اجملنون جيامع فيؤجل للحالن مينع الوصول ل

فإن اهلل تعاىل رفع التكليف عن اجملنون وعن الصغري  مناقشة األدلة وبيان الراجح منها :

ختفيفًا عنهما وتكليف اجملنون كما ذهب احلنابلة بوجوب اجلماع يتنافى مع مساحة الشريعة 

ورخصها أما الضرر الواقع على الزوجة فإن كان اجلنون اصيال فقد رضيت به فال حاجة 

سد بهذا العيب  دليل ذلك أن الفقهاء لضرب األجل ، وإن كان مستجدا بعد العقد فلها الف

 (.فسخوا النكاح مبا دون اجلنون ضررا بالناسور وغريه من العيوب  .) واهلل أعلم 

 : املطلب الثالث: الفسد بالُعّنة بعد الطالق

أن املرأة إذا أصابت زوجها عّنينا فضربت له املدة ورضيت باملقام معه ثم طلقها بائنًا ثم 

،  وهو أحد قولي  (3)هلا عند احلنابلة تزوجته مع العلم بُعّنته فال خيار  فقدتزوجها بعده  

:  الثاني .(4)وللشافعية يف اخليار قوالن   الشافعي  : قاله يف القديم ال جيوز أن يؤجل هلا ثانية

.وهو قول االمام  (5)قاله يف اجلديد أنه يؤجل هلا يف النكاح الثاني وهو الذي رجحه النووي 

 . (6)مالك يف املدونة 

 خالصة األقوال قولني هما : 

 القول األول:  هلا أن يؤجل هلا .الثاني:  ال تأجيل هلا .    

 باملعقول االتي :   : دليل القول األول الذي  يرى  التأجيل : استدل ادلة كل قول

ألن كل نكاح له حكم نفسه، وجيوز ان تثبت العّنة يف نكاح دون نكاح كما  -1

تثبت يف امرأة دون امرأة . وقد جيوز زواهلا فجرى جمرى اإلعسار بالنفقة اليت 

 . (7)يرجى زواهلا ويعود استحقاق الفسد بها

 

 5/205جز–شرح منتهى اإلرادات –البهوتي ( 1)

 .2/325جزء–بدائع الصنائع –الكاساني ( 2)

 .5/209جز–شرح منتهى اإلرادات –البهوتي ( 3)

.  9/377مج–.  املاوردي احلاوي الكبري  1245ص/–روضة الطالبني –.النووي 9/309مج–البيان –العمراني ( 4)

 .6/110/111جزء–األم –الشافعي 

 6/111جزء–األم –. الشافعي 1245ص/–روضة الطالبني –النووي ( 5)

 .4/116جزء–املدونة الكربى –سحنون ( 6)

. 1245ص/–روضة الطالبني –. النووي 9/377مج–.  املاوردي احلاوي الكبري 9/309مج–البيان –العمراني ( 7)

 .6/111جزء–األم –الشافعي 
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 .(1)ألنها نكحته غري عاملة بعّنته -2

 (2)الذي يرى أن ال يؤجل هلا : فقد تزوجته مع العلم بُعّنته فال خيار هلا الثاني:دليل القول 

ألن علمها بعّنته كعلمها جبذامه وبرصه وهي ال جتوز أن تفسد إذا نكحته بعد العلم  -3

 .  (3)به فكذلك يف الُعّنة

 .(4)و ألن إذا عادت اليه عاملة بالعّنة فقد رضيتها فيسقط حقها من اخليار   -4

اما لو أصابها يف النكاح األول فسقط بإصابته حكم العّنة ثم طلقها فتزوجها ثم حدثت 

ألن حكم عّنته األوىل قد ارتفع بإصابتها فصار ت  (5)به الُعّنة يف النكاح أجل هلا قوال واحدا 

 . (6)مستأنفة لنكاح من ليس بعنني فإذا ظهرت به الُعّنة أجل

ما أستدل به أصحاب القول األول الذي يرى أن هلا الراجح منها :مناقشة األدلة وبيان 

خيار الفسد بعد ضرب األجل، هو أقرب للعدل وروح الشريعة السمحة ذلك أن الزوجة تأمل أن 

يعود زوجها بعد هذه الفرتة صحيحًا معافًا. وقياسا على الطالق باإلعسار وكذلك هلا مهرا 

هذا النكاح اجلديد فما املانع من عودة حقها يف طلب جديدا وهلا أن تضع شروط جديدة يف 

 الفسد بعّنة زوجها ؟.

 :ما ذهب اليه اإلمام مامل ومن وافقه بأن هلا التأجيل هو الراجح ملا سبق من األدلة الراجح 

 املبحث الثالث 

  و النكول  قرار اإلاثبات العّنة ب

فيكون إقرارا منه ، وقد يصدق أن  ماإزوجها  ةّنفإن الزوجة عندما تدعي ُع                 

 تقسم الذيكذبها يف ذلك فتوجه له اليمني ورمبا يدعى وطئها يف خالل األجل املضروب له 

 : يهثالثة مطالب ىل املبحث إهذا 

  :ة بإقرار الزوجّناثبات الُع: املطلب األول

على أن (4)واحلنابلة  (3)،والشافعية(2)، و املالكية (1)من احلنفية اتفق مجهور الفقهاء 

مرة واحدة املدة ولو إن أصابها يف فة أجل هلا سنة بإقراره الزوج إذا اقر هلا عند احلاكم بالعّن

 .ته باإلصابةسقط حقها من الفسد. الرتفاع عّن قبل الفسد أو الطالق 

 

 .1245ص/–روضة الطالبني –النووي ( 1)

 ..5/209جز–شرح منتهى اإلرادات –البهوتي ( 2)

 .9/377مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 3)

 .5/208/209جز–شرح منتهى اإلرادات –البهوتي ( 4)

 .9/377مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 5)

 .9/377مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 6)
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 : هلا اخليار أن األدلة على 

تَاِن َۖ))قال اهلل تعاىل :  : القرآن الكريم : أواًل َمرَّ   تَْسِريحٌ   أَوْ   بَِمْعُروفٍ   فَإِْمَساكٌ   الطَََّلُق 

ا  تَأُْخذُوا  أَن  لَُكمْ   َيِحلُّ   َوَلَ    ِۗبإِْحَسانٍ  ِ   ُحُدودَ   يُِقيَما  أََلَّ   َيَخافَا  أَن  إَِلَّ   َشْيئًا  آتَْيتُُموُهنَّ   ِممَّ   فَإِنْ    ََّۖللاَّ
ِبِه ِۗخْفتُ  اْفتََدْت  فِيَما  َعلَْيِهَما  ُجَناَح  فَََل   ِ ُحُدوَد َّللاَّ يُِقيَما  أََلَّ    َوَمن   ۚۡتَْعتَُدوَها  فَََل   َّللاَِّ   ُحُدودُ   ِتْلكَ   ْم 

ِ   ُحُدودَ   َيتَعَدَّ  ِئكَ   َّللاَّ فمعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها حمرومة (5)(  (الظَّاِلُمونَ   ُهمُ   فَأُولَ 

حسان فإن سرح من الزوج ليس من اإلمساك باملعروف يف شيء فتعني عليه التسريح باإلاحلظ 

 (.6)بنفسه وإال ناب القاضي يف التسريح 

، (7)ة الكاساني حكى االمجاع عن الصحابة يف  ثبوت اخليار بالعّن : مجاعألاثانيًا 

 .(8)واملاوردي

 املعقول : ثالثًا :

 .(9)أن الفسد يؤجل لسنة فلم جيز أن يعجل قبلها - 1

 .(10)أنه رمبا زالت العنة فلم جيز فسد النكاح بها -2

الن املهر عوض يف عقد النكاح والعجز عن الوصول يوجب عيبا يف العوض ال نه مينع من -3

ا نصف تأكيده بيقني جلواز أن  تصما اىل قاض ال يرى تأكد املهر باخللوة فيطلقها ويعطيه

املهر فيتمكن يف املهر عيب وهو عدم التأكيد بيقني والعيب يف العوض يوجب اخليار كما 

  .(11)يف البيع 

: ال يوجد خالف بني مجهور الفقهاء القائل بالتأجيل بسبب العّنة  إذا أقر املناقشة والرتجيح

 الزوج بانه عنني.

 

–.  السرخسي 2/303جزء–خمتصر إختالف العلماء –.الطحاوي 2/322جزء–بدائع الصنايع –الكاساني  (1)

 . 5/171جزء–رد احملتار –ابن عابدين  .609/ /1املبسوط جزء

–بلغة السالك -الدردير .3/110مج–حاشية الدسوقي –. الدسوقي 4/113جزء–ة الكربى ناملدو–سحنون  (2)

 2/305مج

 1243ص –ورضة الطالبني  –.النووي 9/373مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 3)

  .467ص/–العدة –ابن قدامة ( 4)

 .229سورة البقرة األية  (5)

 .22/323جزء–بدائع الصنايع –الكاساني ( 6)

 نفس املرجع السابق ( 7)

 4/341مغين احملتاج مج–الشربيين ( 8)

 9/373مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 9)

 نفس املرجع السابق .( 10)

  2/323جزء–بدائع الصنايع –الكاساني ( 11)
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 األجل :املطلب   الثاني : اثبات العّنة بالنكول ثم ضرب 

فإن املرأة إذا جاءت إىل احلاكم وادعت على زوجها أنه عنني استدعاه احلاكم 

فإن أنكر وقال : لست بعنني ،فإن كان مع املرأة بينة بُعّنته وأقامتها ثبت أنه عنني   وسأله،

وضرب هلا األجل فإن وطئها وإال هلا خيار الفسد بعد السنة كما سبق ذكره .وإن مل يكن 

، أما إذا (1)فالقول قوله مع ميينه : أنه ليس بعنني ،فإذا حلف سقطت دعواها  معها بينة

 ثالثة أوجه :   (3)أختلف الفقهاء يف ذلك فعن الشافعية (2)نكل

. وهو مذهب  (4)أوهلا واصحها عنهم : ترد اليمني عليها وال يقضى عليه بنكوله من غري ميني

 .  (5)املالكية

 . (6)يقضى عليه بالنكول وتضرب املدة من غري ميني وهو معتمد  احلنابلة  ثانيها:

 : ال ترد عليها وال يقضى بنكوله عن اليمني وحلفت أنه عنني ، ثالثها 

 .(8): يقضى عليه بنكوله من غري أن حتلف (7): عن ابي سعيد اإلصطخري رابعًا

 ادلة كل قول :

 (9): ما استدل به أبوسعيد اإلصطخري لعدم انكاره وُعّنة الزوج امر ال تعلمه  الزوجة أواًل 

إن كانت ثيبًا فإن انكر دعوى الزوجة فإن كانت ثيب فالقول قول    -: أ ثانيا دليل احلنفية

الزوج الدليل : الن الظاهر من حال الفحل أنه إذا خال بأنثى نزا عليها ويف الدعاوي القول قول 

  .(10)من يشهد له الظاهر

 

. مغين 9/377مج–.  املاوردي احلاوي الكبري  303/ 9مج–البيان –. العمراني 2/308مج–بلغة السالك -الدردير( 1)

.  السرخسي 3/360جزء–اإلقناع –.  احلجاوي 1244ص –ورضة الطالبني  –. النووي 4/344مج–احملتاج للشريبيين 

 1/609جزء-املبسوط–

 . النكول : رفضت حلف اليمني أن وجهت له( 2)

 /1244ص –ورضة الطالبني  –النووي ( 3)

 9/377مج–.  املاوردي احلاوي الكبري  9/303مج–البيان –العمراني ( 4)

–يف حاشيته –.الدسوقي 1/551جزء–جواهر االكليل –.االبي االزهري 2/305مج–بلغة السالك -الدردير  /5

 .3/115جزء

 .3/359جزء–اإلقناع –. احلجاوي 359التنقيح املشبع ص/( 6)

هو احلسن بن امحد  بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار ، أبو سعيد اإلصطخري أحد أئمة الشافعية كان زاهدا ( 7)

ناسكا عابدا ولي القضاء بقم ثم حبسة بغداد فكان يدور فيها ويصلي على بغلته  وله كتاب القضاء توفى وقد قارب 

 .11/188جزء-6مج–البداية والنهاية  -انظر ابن كثري-ه .328التسعني توفى 

 9/370مج–املاوردي احلاوي الكبري  .9/304مج–البيان –العمراني   (8)

 9/370مج–املاوردي احلاوي الكبري   .9/304مج–البيان –العمراني ( 9)

 1/609جزء-املبسوط–السرخسي ( 10)
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: وإن كانت بكرًا أراها القاضي النساء فإن البكارة ال يطلع عليها الرجال ، واملرأة   -ب 

الواحدة تكفي لذلك واملثنى أحوط فإن قلن إنها بكر فالقول قوهلا باخليار بني الطالق 

 .  (1)والزوج 

ّ  لعدم انكاره:  مناقشة األدلة وبيان الراجح منها وُعّنة  ما استدل به أبوسعيد اإلصطخري

ليس بشيء النه حق نكل فيه املدعي عليه عن اليمني فحلف الزوج امر ال تعلمه  الزوجة 

ودعوى  (2)املدعي  كسائر احلقوق ووقله انه امر ال تعلمه يبطل بكنايات الطالق والقذف

احلنفية  أن الظاهر من حال الفحل إذا خال بأنثى  وطئها ال يسلم فالطبائع ختتلف والشهوات 

كذلك ورغبة الرجل يف هذه دون هذه هلا تأثري يف الشهوة والرغبة يف اجلماع  وعندنا حديث 

اٍس ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما و َعِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة و َعِن اْبِن َعبَّهو مبثابة قاعدة للحكم وهو 

َواَلُهْم و النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َلْو ُيْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم َلادََّعى َناٌس ِدَماَء َقْوٍم َوَأْم

  (3) ((َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيِه .

ما ذهب اليه احلنابلة يقضى عليه بالنكول وتضرب املدة هو ما ترجح : الراجح من األقوال

 عندي.

 :إدعاء   الزوج   الوطء يف مدة األجل املطلب الثالث: 

فإذا رفعت الدعوى الفسد وادعى الزوج إنه وطئها يف مدة األجل املضروبة، فإما يدعي ذلك     

 - هما : وهي بكرا أو يدعيه وهي ثيبا فيقع هذا املطلب يف فرعني

، (5)،و الشافعية(4)اختلف الفقهاء يف ذلك فريى احلنفية  الفرع   األوىل: إن كانت بكرًا :

والثوري فإن كانت بكرًا عرضت عل أربع  من القوابل  وقال املاوردي : اربع نسوة عدول وقول 

. فإن قلن : إن بكارتها قد زالت فالقول قول الزوج.  (6)املاوردي هو قول الشافعي يف األم 

ت النساء ، . وقال ابن قدامة من احلنابلة : ) أوري(7)واحلنابلة اكتفوا بشهادة امرأة ثقة و احدة

 

 1/609جزء-املبسوط–السرخسي ( 1)

 4/344مج–. مغين احملتاج للشريبيين 9/304مج–البيان –العمراني ( 2)

  .18/110جزء-1757حتت رقم –اخرجه مسلم يف  صحيحه يف كتاب القضاء والشهادات ( 3)

  / 5/173جزء–رد احملتار –ابن عابدين   (4)

.   الشريازي 139ص/–اإلقناع –. املاوردي 9/377مج–. املاوردي احلاوي الكبري  9/306مج–البيان –العمراني  (5)

 .2/50جزء–املهذب –

   /4/345مج–. مغين احملتاج للشريبيين 9/377مج–.  املاوردي احلاوي الكبري 6/111جزء–األم –الشافعي  (6)

–اإلقناع –.  احلجاوي 623ص/-الكايف –.  ابن قدامة املقدسي 359ص/–.التنقيح املشبع 416شرح الزركشي / (7)

 .3/360جزء
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إن قلن: أن البكارة باقية فإن قال الزوج كذبّن ،قد أصبتها  (1)الثقات ورجع اىل قوهلن (( 

. وخالف يف ذلك األوزاعي ومالك، فريى األوزاعي: أن يرتك الزوج (2)وهي ثيب مل يلتفت إل قوله

مجاعها  ، فإذا قام الرجل عن(3)معها ويكون هناك امرأتان جالستان خلف سرت قريب منهما

بادرتا فنظرنا إىل فرجها فإن رأتا فيه املاء علمنا أنه أصابها وإن مل تريا فيه املاء علمنا أنه مل 

.فريى أبو (5)وقال االمام مالك : )يفعل ذلك ولكن يقتصر فيه على امرأة واحدة  (4)يصبها 

هما وإن ابت القاسم  وحممد : إذا نكل عن اليمني يقال للمرأة احلفي فإن حلفت فرق بين

 .(6)كانت امرأته

 خالصة أقوال الفقهاء على قولني هما :

 عرضها على النساء إن كانت بكرا  قول يرى-1

 يرى أن يرتك معها الزوج للجماع ونساء ينتظرن فإذا قام نظرنا اىل فرجها  قول ثاني-2

ألن الظاهر أن البكارة ال -1: أواًل : استدلوا  أصحاب القول األول :من املعقول باالتي :  األدلة

 .(8)،   أي ان الوطء يزيل عذرتها فوجودها يدل على عدم الوطء(7)تزال إال بالوطء 

،إن قال صدقن ، (9)أن الظاهر أنه مل يطأها ألن البكارة ال تعود فظهر كذب دعواه -2

كنت قد اصبتها وأزلت بكارتها ثم عادت فالقول قول الزوجة  وير االمام الشافعي انها حتلف 

 .(11)، وهو قول احلنابلة (10)على ذلك 

إن رأتا فيه املاء علمنا أنه أصابها استدل به أصحاب القول الثاني : نظرنا إىل فرجها ف ثانيًا :

 (1)وإن مل تريا فيه املاء علمنا أنه مل يصبها

 

  466ص/–العدة –ابن قدامة  (1)

ابن 3/360جزء–اإلقناع –) ( احلجاوي 623ص/-الكايف –) ( ابن قدامة املقدسي 25ص/–احملرر –ابن تيمية  (2)

 466ص/–العدة –قدامة 

 9/306مج–البيان –العمراني  (3)

 9/377مج–)  ( املاوردي احلاوي الكبري  9/306مج–البيان –العمراني  (4)

 4/431جزء -الذخرية –القرايف  (5)

. )  ( جممع األنهر 4/115جزء–املدونة الكربى –)  ( سحنون  4/538مج-النوادر والزيادات –ابي زيد القريواني ( 6)

 2/139مالكي جزء

 .9/377مج–.  املاوردي احلاوي الكبري  9/306مج–البيان –العمراني  (7)

 467ص/–العدة –ابن قدامة  (8)

–. ابن قدامة املقدسي 416. شرح الزركشي /2/50جزء–املهذب –.   الشريازي 9/306مج–البيان –العمراني  (9)

 623ص/-الكايف 

 9/306مج–البيان –العمراني  (10)

 /25ص/–احملرر –البن تيمية  (11)
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رد  على دليل مالك واالوزاعي : بأن ما ذكرها غري صحيح ألن العنني  املناقشة وبيان الراجح :

 . (2)قد ينزل من غري إيالج وقد يوجل غري العنني من غري انزال

 : هو القول األول بوجود البكارة من عدمها نعلم انها أصابها ام ال . الراجح من االقوال 

 :: إن كانت ثيبًا  الفرع الثاني

، ورجح خليل يف خمتصره أن جيس أي مس بظاهر اليد (4). واملالكية(3)فريى الشافعية          

نفية والثوري إن ادعى أنه وطئها ، .ويرى احل(5)على ثوبا ملنكر العّنة  وال ينظر الشهود

وأنكرت و كانت ثيبا فالقول قول الزوج مع ميينه وال خيار هلا . فإن حلف سقط خيارها . وإن 

نكل ردت اليمني عليها فإن حلفت كان هلا اخليار وفرق بينهما فإن نكلت فلم حتلف فال 

. ونقل ابن (6)يف املعتد عندهمخيار هلا والنكاح حباله وهذا قول مجهور الفقهاء. منهم احلنابلة 

قدامة عن االمام امحد ان القول قوهلا ..دليله الن األصل عدم اإلصابة ونقل عنه :  لى معها يف 

بيت ويقال له : أخرج ماءك على شيء فان عجز عن ذلك فالقول قوهلا وإن فعل فالقول قوله 

ه ببياض فإن ادعت انه ليس مبين جعل على النار فإذا ذاب فهو مين وبطل قوهلا ألنه : شبي

 (7)البيض وذاك اذا وضع على النار جتمع ويبس وهذا يذوب وهو قول عطاء 

: فالقول قول الزوج مع ميينه وال خيار هلا . فإن حلف سقط  القول األولخالصة االقوال: 

خيارها . وإن نكل ردت اليمني عليها فإن حلفت كان هلا اخليار وفرق بينهما فإن نكلت فلم 

 ا والنكاح حباله وهذا قول مجهور الفقهاء.حتلف فال خيار هل

 : عن االمام امحد ان القول قوهلا القول الثاني

: عن امحد  وعطاء كذلك  لى معها يف بيت ويقال له : أخرج ماءك على شيء  القول الثالث

 فان عجز عن ذلك فالقول قوهلا وإن فعل فالقول قوله

 ل األول ا ستدل به أصحاب القو -ادلة االقوال : اواًل

 

 4/431جزء -الذخرية –القرايف . 9/377مج–. املاوردي احلاوي الكبري  9/306مج–البيان –العمراني  (1)

 9/306مج–البيان –العمراني  (2)

–. الشافعي 139ص/–اإلقناع –. املاوردي 9/306مج–البيان –.العمراني  9/377مج–املاوردي احلاوي الكبري  (3)

 .2/50جزء–املهذب –.  الشريازي 6/111جزء–األم 

 140/ 2جزء–جممع األنهر مالكي  (4)

 .4/431جزء -الذخرية –.  القرايف 1/551مج–صاحل اآلبي االزهري  (5)

–ص/ ) ×××( احلجاوي -الكايف –. ابن قدامة املقدسي 25ص/–احملرر –. البن تيمية 110 416شرح الزركشي / (6)

 5/173جزء–رد احملتار –.ابن عابدين 467ص/–العدة –. ابن قدامة  623و3/360جزء–اإلقناع 

–األم –.  الشافعي 9/377مج–والشافعية . املاوردي احلاوي الكبري 623ص/-الكايف –ابن قدامة املقدسي  (7)

 .467ص/–العدة –.ابن قدامة 6/111جزء
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    (1)النه ثبوت النكاح مينع من تصديق قوهلا يف فسخه .اي انها تريد فسد نكاحه-1

 (2)ال ميكن اثباته بالبينة -2

 ثانيًا: ما ستدل به اإلمام امحد : الن األصل عدم اإلصابة:

ميينة ما ذهب اليه مجهور الفقهاء بأن القول قول الزوج مع مناقشة األدلة وبيان الراجح منها : 

بناء على قاعة )األصل العدم (أي عدم وجود العّنة وبناء على عدم وجود بنية ، ارشد الرسول 

َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة و َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، صلى اهلل عليه وسلم اىل اليمني كما يف حديث: 

ْيِه َوَسلََّم َقاَل : َلْو ُيْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم َلادََّعى َناٌس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما و َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَل

واحِلكمُة يف َكوِن البيِّنِة على  (3) ((ِدَماَء َقْوٍم َوَأْمَواَلُهْم و َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيِه .

جاِنَب امُلدَِّعي َضعيٌفيف ألنَّه يقوُل ِخالَف الظَّاهِر، فُكلَِّف امُلدَِّعي واليمنِي على امُلدََّعى عليه: أنَّ 

احُلجََّة الَقِويََّة، وهي البيِّنُة، وهي ال َتجِلُب ِلنْفِسها نْفًعا وال َتدَفُع عنها َضرًرا، فُيَقوَّى بها َضْعُف 

ْكُتِفَي فيه حُبجٍَّة َضعيفٍة، وهي امُلدَِّعي، وجاِنُب امُلدَّعى عليه قويٌّيف ألنَّ األصَل َفراُغ ِذمَِّته، فا

 .اليمنُييف ألنَّ احلاِلَف َيجِلُب ِلنْفِسه النَّفَع وَيدَفُع عنها الضَّرَر، فكاَن ذلك يف غايِة احِلكمِة

 : ما ذهب اليه مجهور الفقهاء بأن توجه له اليمني هو الراجح ملا تقدم .الراجح 

 املبحث الرابع 

 غريها أو وطء وطئ الزوجة 

 : قبل الرفع للحاكم  املطلب األول : وطئ الزوجة

اختلف مجهور الفقهاء الذي يرى اخليار بالُعّنة يف الرجل إذا تزوج امرأة فوطئها، ثم عجز عن 

 وطئها. هل يثبت هلا اخليار ام ال؟ على قولني هما : 

: قول أكثر الفقهاء  :  ال يثبت هلا اخليار وال حيكم عليه بالُعّنة منهم  القول األول      

 .  (7)،واحلنابلة (6)،و الشافعية (5)، املالكية(4)احلنفية 

 . (1): تضرب له املدة ويثبت هلا اخليار وهو قول أبوثرالقول الثاني     

 

. شرح 6/111جزء–األم –.  الشافعي 9/377مج–املاوردي احلاوي الكبري ،9/306مج–البيان –العمراني  (1)

 .416الزركشي/

 .2/50جزء–املهذب –الشريازي  (2)

  .18/110جزء-1757حتت رقم –اخرجه مسلم يف  صحيحه يف كتاب القضاء والشهادات ( 3)

 .2/325جزء–بدائع الصنائع –.  الكاساني 1/610جزء –املبسوط –السرخسي ( 4)

 .2/305مج–بلغة السالك -. الدردير4/115جزء–املدونة الكربى –سحنون ( 5)

–. الشريازي 6/111جزء–األم –. الشافعي 9/373مج–. املاوردي احلاوي الكبري 9/308مج–البيان –العمراني ( 6)

 .2/50جزء–املهذب 

 .467ص/–العدة –. ابن قدامة 422الروض املربع ص/–. البهوتي 5/173مج–الفروع –ابن مفلح ( 7)



 

 
142 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

 -ادلة كل قول :

 -باالتي : أواًل: استدل من يرى أن ال خيار هلا 

أن العنة يتوصل اليها باالستدالل واالجتهاد ،فإذا حتققنا قدرته على الوطء يف  -1            

هذا النكاح مل يرجع فيه إىل االستدالل مبضي الزمان ،ألنه رجوع من اليقني إىل الظن  وهو 

 (2)ارتفاع عّنته باإلصابة 

ود النكاح من تكميل املهر وثبوت وألنها قد وصلت بإصابة املرة الواحدة إىل مقص-2

 (3)احلصانة، وال يبق إال تلذذ الزوج بها، وتلك شهوة ال جيرب عليها

 (4)وإن كان ذلك بعد ثبوت العّنة فقد زالت -3

بالقياس : كما لو وطئها ثم جب ذكره أي  استدل  من يرى أن هلا خيار الفسد باالتي :: ثانيًا 

 .(5)قياسا عليه 

 . (6)اجلب أمر مشاهد متحقق فجاز أن ترفع قدرته على الوطء باألمر املتحقق  :أن رد عليهم

:مل  تلف الطرفني يف أن هلا حق الوطء واملعاشرة الزوجية   مناقشة األدلة وبيان الراجح منها

واالستمتاع وطلب العفة وإمنا اختلفوا يف كونه عنينا بعد ثبوت وطئها . الفقهاء بنى رايهم هنا 

على أن الزوج إذا وطئها مرة واحدة فهذا دليل على عدم الُعّنة ،ويرد على هذا بأن هنالك 

جزا بعد أن مل يكن مما يتوفر هلا حق املطالبة بالفسد شرعا امراض تصيب اإلنسان جتعله عا

     وقانونا .وهذا أمر كما أشار ورجح املشرع السوداني يف قانون األحوال الشخصية يف املادة 

ة ال يرجى منها الشفاء أو إذا ثبت بالكشف الطبى أن العّن     (1)   ـ156)  

 بينهما بطلبها من غري تأجيل للدعوى. احملكمةيرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق 

بالكشف الطبى   إذا ثبت      من نفس املادة : (2)كما نص يف الفقرة 

 (7) (ة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى ملدة سنة.العّن  أن

 

 9/370مج–. املاوردي احلاوي الكبري 9/308مج–البيان –.العمراني   1685ص/–احمللى –ابن حزم ( 1)

–تي .البهو9/370مج–احلاوي الكبري -. املاوردي 9/308مج–البيان –. العمراني 2/50جزء–املهذب –الشريازي ( 2)

 .467ص/–العدة –. ابن قدامة 422ص/–الروض املربع 

جزء –املبسوط –. السرخسي 2/325جزء–بدائع الصنائع –. الكاساني 9/370مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 3)

1/610  . 

 .422ص/-الروض املربع–البهوتي ( 4)

 .9/308مج–البيان –العمراني ( 5)

 املرجع السابق .( 6)

 .2و1فقرة  -156م.املادة 1991األحوال الشخصية لسنة قانون ( 7)
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النكاح الشرعية فرأي أبو ثور  بأن هلا الفسد يتماشى مع روح ومقاصد -الراجح من اآلراء :

 من العفة والسكن وهو الذي رجحه قانون األحوال الشخصية كما تقدم .

 

 

 : الزوجة وطء غريالثاني: طلب امل 

انه إذا  (4). واحلنابلة(3)والشافعية(2)واملالكية (1)مجهور الفقهاء منهم احلنفية يرى              

ن تفارق بعد ضرب أجل أهلا ، والتأجيل واخلياروصل غريها ومل يصل اليها ال يبطل حقها يف 

 .سنة

َأنَُّه َيْخُرُج َعْن اْلُعنَِّة ِفي َحقِّ َجِميِع النَِّساِء، َفَلا ُتْسَمُع  (5)من احلنابلة اْخَتاَر اْبُن َعِقيٍل َو          

َبْكٍر، َوُحِكَي َذِلَك َعْن َسُمَرَة، َوُعَمَر ُمْقَتَضى َقْوِل َأِبي  وَدْعَواَها َعَلْيِه ِمْنَها َوَلا ِمْن َغْيِرَها. َوه

 -عليه هنالك رأيني يف املسألة هما:  (6) ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز.

 : أن هلا الفسد بعد التأجيل سنة وهم اجلمهور من الفقهاء.الرأي األول

 : ليس هلا طلب الفسد.الرأي الثاني

  األدلة:

 -هلا املطالبة بالفسد: ادلة اجلمهور الذي يرى أن  أواًل:

  (7) ألنه مل يصل اليها حقها فكان هلا التأجيل واخليار.- 1

  ألن التخيري لرفع الضرر عنها وال حيصل ذلك بوصوله إىل غريها بل تزداد به -  2

 (8)غيظا 

    أنَّ ُحْكَم ُكلِّ اْمَرَأٍة ُمْعَتَبٌر ِبَنْفِسَها، َوِلَذِلَك َلْو َثَبَتْت ُعنَُّتُه ِفي َحقِِّهنَّ، َفَرِضَي -3           

  َوْحَدَها ُدوَن اْلَباِقَياِت، َبْعُضُهنَّ، َسَقَط َحقَُّها            

  (9)ه أو قد تداوى تقول رجوت أن يذهب عّنو- 4     

 

 .2/325جزء  -بدائع الصنائع   –الكاساني . 1/61جزء-املبسوط–السرخسي ( 1)

 ،4/540مج-النوادر والزيادات –ابي زيد القريواني ( 2)

 9/372مج–احلاوي الكبري –. املاوردي 6/110جزء–األم –الشافعي ( 3)

 9/441جزء –املغين –ابن قدامة ( 4)

 نفس املرجع السابق.( 5)

 9/441جزء –املغين –ابن قدامة ( 6)

 .  2/325جزء–بدائع الصنائع –الكاساني  (7)

 1/60جزء-املبسوط–السرخسي ( 8)

 4/540مج-النوادر والزيادات –ابي زيد القريواني ( 9)
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 َوِلَأنَّ اْلَفْسَد ِلَدْفِع الضََّرِر اْلَحاِصِل ِباْلَعْجِز َعْن َوْطِئَها، َوُهَو َثاِبٌت ِفي َحقَِّها َلا  -5            

  (1) َيُزوُل ِبَوْطِء َغْيِرَها         

 

 -ثانيًا : ادلة من يرى أن ال خيار هلا وليس هلا املطالبة بالفسد :

ي َحقِّ اْلُعنََّة ِخْلَقٌة َوِجِبلٌَّة َلا َتَتَغيَُّر ِبَتَغيُِّر النَِّساِء، َفِإَذا اْنَتَفْت ِفي َحقِّ اْمَرَأٍة، َلْم َتْبَق ِفَّ  نأَل / 1

 (2)َكْيَف َيِصحُّ َعْجُزُه َعْن َواِحَدٍة ُدوَن ُأْخَرى؟ ، و  َغْيِرَه

 إْحَداُهَما، ِلَفْرِط ُحبِِّه إيَّاَها، َوَمْيِلِه إَلْيَها، َقْد َتْنَهُض َشْهَوُتُه ِفي َحقِّ ردًا على ابن عقيل

  .(3)َواْخِتَصاِصَها ِبَجَماٍل َوَنْحِوِه ُدوَن اْلُأْخَرى. 

: مل يأِت من يرى أن ال فسد هلا بدليل من القرآن وال السنة  مناقشة األدلة وبيان الراجح منها

ال تتغري بتغري النساء رد عليه، مما يتنب قوة ادلة من  اْلُعنََّةوال القياس املعترب، وما استدل به أن 

يرى أن هلا الفسد بناء على األصل العام يف قيام احلياة الزوجية على املعاشرة باملعروف ومن 

 ء وهذا ما مل حيدث . املعروف الوط

يرتجح للباحث قوة الرأي األول وهو حق طلب الفسد بعد تأجيل السنة ملا سبق من  الراجح :

 . (4) األدلة واعمال لقاعدة الفقهية ) الضرر يزال  (

 املبحث اخلامس 

 و الرضى بها ْلُعنّ َةبا علم الزوجة 

 :بعّنة زوجها  : علم الزوجة املطلب األول

فإذا تزوج رجل امرأة تعلم بانه عنينا بأن تزوجها فوجدته عنينا ففسد احلاكم النكاح          

ثم تزوجته مرة أخرى،أو اخربها بأنه عنني ، ثم أرادت بعد العقد تأجيله للعنة ،وفسد النكاح 

 هما : (5)بها ،ففيه قوالن للفقهاء 

ومعتمد   ، (1)واحلنابلة ،  (6): ال يثبت هلا اخليار بالفسد وهو مذهب  احلنفية  القول األول

 . (3)القديم عند الشافعي، و (2)املالكية فقال مالك : ))ال قول هلا بعد ذلك(( 

 

   9/441جزء –املغين –ابن قدامة ( 1)

 .  9/441جزء –املغين –ابن قدامة  ( 2)

 نفس املرجع السابق.( 3)

 .223ص/–املممتع يف القواعد الفقهية –الدوسري ( 4)

. الرافعي 9/372مج–.املاوردي احلاوي الكبري  4/341مج–. مغين احملتاج للشربيين  9/309مج–البيان –العمراني ( 5)

 8/136جزء-العزيز–

 .5/175جزء–رد احملتار –. ابن عابدين 1/611جزء-املبسوط–السرخسي ( 6)
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 .(4): يثبت هلا خيار الفسد  وهو القول الثاني للشافعي يف اجلديد القول الثاني

 -أدلة كل قول : 

 : ما ستدل به أصحاب القول األول الذي يرى أن ال خيار هلا بعد علمها بعّنته بالقياسأواًل 

 كاالتي :

 (5)ألنها تزوجته مع العلم حباله فلم يثبت هلا الفسد كما لو اشرتى سلعة مع العلم بعيبها   -1

. ألنها صارت راضية به حني أقدمت على (6)كما لو نكحته عاملة بعني ذلك من عيوبه -2

 .العقد مع علمها حباله 

 علمها بعّنته بالقياس : ما ستدل به أصحاب القول الثاني  الذي يرى ان هلا اخليار  بعدثانيًا 

 -االتي : 

 .(7 )ألن كل نكاح له حكم نفسه-1

 . (8 )قد تكون يف وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة  ويف نكاح دون نكاح اْلُعنََّةوألن -2

مناقشة األدلة وبيان الراجح منها : القول الذي يرى عدم اخليار قياسا على عيوب النكاح 

 .(9)األخرى فرد عليه بأن غريها من العيوب تكون يف األوقات كلها ومن النساء كلهن 

ورمبا يف ظنها أن العّنة ذهبت عنه وصار معافا منها أو رمبا رضيت به اآلن ثم فيما بعد تضررت 

 بذلك قياسا على اسقاط حقها من النفقة أو املبيت ثم طالبت بذلك احلق .

 : ارجح أن هلا املطالبة بالفسد بعد علمها بعّنته رفعا للضرر عنها وطلبا للعفة  الراجح

  :به عنينًا ارضالالثاني : املطلب 

 اما يكون بعد املدة أو اثنائها فيكون على فرعني هما :  االرض

 :املدة بالبقاء معه ضرب أجل لو رضيت بعد  الفرع األول : 

 

 .  414شرح الزركشي /( 1)

 .4/431جزء -الذخرية –.  القرايف 4/113جزء–املدونة الكربى –سحنون ( 2)

 9/372مج–. املاوردي احلاوي الكبري 3/359جزء–اإلقناع –. احلجاوي 9/309مج–البيان –العمراني ( 3)

. مغين احملتاج 9/372مج–. املاوردي احلاوي الكبري 9/309مج–البيان –. العمراني 6/110جزء–األم –الشافعي ( 4)

 4/341/347مج–للشريبيين 

 4/431جزء -الذخرية –. القرايف    8/136جزء-العزيز–. الرافعي 9/309مج–البيان –العمراني ( 5)

 413شرح الزركشي / 9/372مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 6)

 9/309مج–البيان –العمراني ( 7)

.  4/341مج–. مغين احملتاج للشريبيين  9/372مج–. املاوردي احلاوي الكبري 9/309مج–البيان –العمراني ( 8)

 .6/110جزء–األم –الشافعي 

 .9/372مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 9)
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يرى مجهور الفقهاء القائل باخليار أن الرضى بعد ضرب الـأجل يبطل حقها من الفسد         

احلنفية اىل انها لو رضيت باإلسقاط صرحيا أو داللة  .وأشار (2)، واحلنابلة (1)الشافعية منهم 

، ومذهب (3)بتأخري االختيار على أن قامت أو أقيمت يسقط حقها فال تطالب بعد ذلك بشيء 

 (4)املالكية

 دليلهم :  مجهور  الفقهاء :

.لرضاها به كما لو (5) ألنها صرحت برضاها به معيبا أشبه ما لو رضيت به جمبوبًا -1 

 .(6)تهّنته عاملة ُعتزوج

فلم يكن التمكني دليال على  ألن العلم بعدم قدرته على الوطء ال يكون إال بالتمكني،-2

 .(7)الرضى فلم يبقى إال القول 

: نلحظ اتفاق الفقهاء أن الرضى صراحة يسقط حقها عند طلبها بعد ضرب  املناقشة والرتجيح

األجل وخيارها صراحة البقاء مع زوجها .وإن كان اختالف الفقهاء يف الرضى أن مل يكن 

صراحة بأن كان داللة كما قال احلنفية فهو معترب عندهم خالفا للحنابلة مثال ، فنرى أن 

 أنه يسقط خيارها وهو الذي نرجحه بإذن اهلل تعاىل . الرضى إذا مت اتفق الفقهاء على 

 الفرع الثاني : رضى الزوجة باملقام مع زوجها قبل ان تضرب له املدة أو يف أثنائها 

 اختلف الفقها ء على قولني هما : 

 (9)احلنابلة ، ومذهب(8): يسقط حقها من الفسد قبل املدة وبعده وهو قول للشافعية  القول األول

 .(10)واملالكية 

  (1)قبل انقضاء األجل ال يسقط حقها من الفسد وهو االصح عند الشافعية  القول الثاني:

 

. 6/110جزء–األم –الشافعي  .1244ص –ورضة الطالبني  –. النووي  4/347مج–مغين احملتاج للشريبيين ( 1)

  /2/50جزء–املهذب –الشريازي 

 .2/120جزء-منار السبيل يف شرح الدليل  -. ابن ضويان 422ص/–الروض املربع –. البهوتي 415شرح الزركشي /( 2)

 .3/359جزء–اإلقناع –احلجاوي 

–رد احملتار –ابن عابدين .  1/609جزء-املبسوط–. السرخسي 2/325جزء–بدائع الصنائع –الكاساني ( 3)

 . 5/174جزء

 .2/308مج-بلغة السالك -الدردير (4)

 .  2/325جزء–بدائع الصنائع –.الكاساني 415شرح الزركشي /( 5)

 422ص/–الروض املربع –البهوتي ( 6)

 2/120جزء-منار السبيل يف شرح الدليل  -ابن ضويان( 7)

 .9/375مج–. املاوردي احلاوي الكبري 9/308مج–البيان –العمراني ( 8)

 . 413شرح الزركشي / ( 9)

 .2/308بلغة السالك مج-الدردير( 10)
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 ادلة كل قول :

-: ما استدل به الفريق األول الذي يرى سقوط حقها يف الفسد  استدلوا باملعقول االتي :  أواًل

 .(2)ته ،فهو كما لو رضيت به بعد انقضاء املدة ّنانها رضيت بُع

: ما استدل به أصحاب القول الثاني الذي ير عدم سقوط حقها يف الفسد قبل انقضاء  ثانيًا

 االجل استدلوا بالقياس االتي :

كالشفيع إذا أسقط حقه من  ألنها أسقطت حقها من قبل الفسد قبل جوازه فلم يسقط،-1 

 .(3)الشفعة قبل الشراء 

وألن الرضى إمنا يكون بعد استحقاق الفسد وهي قبل انقضاء األجل مل تستحق الفسد -2 

فلم يلزم الرضى كاألمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها مل يلزمها الرضى بوجوده قبل 

 . (4)استحقاق الفسد 

والرفع للحاكم رمبا مل فرضى الزوجة بُعّنتة زوجها قبل ضرب األجل املناقشة وبيان الراجح : 

ختف على نفسها الفتنة ورمبا طمعا يف شفاءه مستقبال فإذا طالبت بعد ذلك كأنها رجعت عن 

الرضى وقياسه على الشفعة يف حق الشفيع واملخالف يأخذ بأن الشفعة ال تسقط قبل البيع 

 وكذلك هنا قبل ضرب األجل .

عدم سقوط حقها بالرضى قبل ضرب األجل : ما ذهب اليه أصحاب القول الثاني من الراجح 

 هو الذي ترجح عندي .

 ملبحث السادس ا

 افتقار الفسخ حلاكم واعرتاض الولي . 

 :املطلب األول :  افتقار الفسد حلاكم 

يرى مجهور الفقهاء أنه ال يضرب مدة تأجيل العنني بطلب زوجته إاّل احلاكم من حني ترافعا   

،اما املالكية  (2)و احلنابلة ،(1)والشافعية  ،(5)ذهب اليه احلنفية اليه بعد ثبوت العّنة وهو ما

  .(3)وسعوا يف ذلك فجعلوه لكل ذي سلطان من صاحب الشرط والوالة  

 

 1244ص –ورضة الطالبني  –. النووي 9/375مج–.  املاوردي احلاوي الكبري 9/308مج–البيان –العمراني ( 1)

 9/308مج–البيان –العمراني ( 2)

 9/375مج–. املاوردي احلاوي الكبري 9/308مج–البيان –.  العمراني 2/50جزء–املهذب –الشريازي ( 3)

 .9/375مج–املاوردي احلاوي الكبري ( 4)

–رد احملتار –.  ابن عابدين 1/611جزء-املبسوط–. السرخسي  2/326جزء–بدائع الصنائع –الكاساني ( 5)

 . 5/170جزء
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 خالصة األقوال :

 : ال يفسد النكاح او يضرب األجل إال احلاكم. القول األول

 :قول املالكية لكل ذي سلطان حتى الشرط. القول الثاني

 أدلة األقوال: ما استدل به أصحاب القول األول 

 (4) الن عمر رضي اهلل عنه أجل العنني سنة بعد ثبوت الُعّنةأواًل : مذهب الصحابي : 

ألنه خمتلف فيه  فاخليار مستحق باجتهاد ، وتأجيل السنة عن اجتهاد وما  ثانيًا : من املعقول :

 . (5) ر ثبوته من طريق االجتهاد دون النص واإلمجاع مل يستقر إال حبكم حاكم .اخ

 . (6)من القياس : وقياسا على اإلعسار ال يفسد  إاّل حباكم 

 .(7)عللوا ذلك  بأنهم حكام  -:  ادلة املالكية

 مناقشة األدلة وبيان الراجح منها :

يتم ذلك حباكم له سلطة العقاب لقاعة حكم احلاكم يرفع اخلالف فال بد أن 

والفصل يف املنازعات وميثله اليوم القاضي .ولعلى ما ذهب اليه املالكية قبل أن يصبح األمر 

 اآلن بهذا التقنني والتشريع فال سلطة اليوم إال للقضاء .

 : ما ذهب اليه اجلمهور هو الراجح أن ال فسد إال حباكم الراجح 

 :لي اعرتاض الواملطلب الثاني : 

املرأة إذا كان زوجها عنينا فهل للولي اإلعرتاض على بقاء الزوجة مع زوجها وهو بهذه 

 احلالة أم ليس له ذلك؟ 

يرى الشافعية أن زوجة العنني   املكلفة إذا علمت به عنينا بعد العقد أو حدث به بعد            

  .(2). وهو قول احلنابلة (1)العقد ،مل جترب من وليها وال غريه على الفسد  . إن رضيت باملقام معه 

 

. 4/344مج–. مغين احملتاج للشريبيين  9/372مج–احلاوي الكبري –. املاوردي 139ص/–اإلقناع –املاوردي ( 1)

 .2/49جزء–املهذب –.  الشريازي 8/139جزء-العزيز–الرافعي 

-الكايف –.  ابن قدامة املقدسي 26ص/–احملرر –. ابن تيمية 359ص/–.التنقيح املشبع 413شرح الزركشي /( 2)

شرح منتهى –.  البهوتي 3/359جزء–اإلقناع –.احلجاوي 2/121جزء-يف شرح الدليل  منار السبيل -.  ابن ضويان623ص/

 .467ص/–العدة –. ابن قدامة 5/209جز–اإلرادات 

  2/138.  جممع األنهر مالكي جزء4/115جزء–املدونة الكربى –.  سحنون 4/429جزء -الذخرية –القرايف ( 3)

 /9مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 4)

. 4/344مج–. مغين احملتاج للشريبيين 304/308/ 9البيان مج–. العمراني 9/372مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 5)

شرح منتهى اإلرادات –. البهوتي 413. شرح الزركشي /2/49جزء–املهذب –. الشريازي 8/139جزء-العزيز–الرافعي 

 .466ص/–العدة –. ابن قدامة 5/209جز–

 .466ص/–العدة –ابن قدامة ( 6)

 2/138جزء–. جممع األنهر مالكي 4/115جزء–املدونة الكربى –. سحنون 4/429جزء -الذخرية –القرايف ( 7)
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 األدلة :القول األول:

 .(3)ألنه ال ضرر عليه يف ذلك  -1

ألن حق الولي إمنا يف ابتداء العقد دون استدامته قياسا على األمة تعتقد حتت العبد 

 . (4)واختارت املقام معه مل جيربها الولي على الفسد 

 .  (5)وال عار على الولي بعنة الزوج وإمنا الفائت بذلك االستمتاع وضرره يعود إليها -2

 مناقشة األدلة والراجح :

تقدم وأن ال ضرر على الولي فأمر فسد النكاح للزوجة بشرط تكون بناًء على ما 

 بالغة عاقلة ألنها صاحبة املصلحة واملتضررة .

 أن أمر فسد النكاح للزوجة وليس للولي حق يف ذلك  الراجح :

 :ما يقع به الفسدالثالث : املطلب  

الفسد من طالق او فسد يقع به  ة على ماّناختلف الفقهاء الذين يرون الفسد بالُع

 -للنكاح على قولني هما :

 (6): الذي يرى أن الفسد بسبب العنة يكون طلقة بائنة وهو مذهب واحلنفية  القول األول

( باالتي : 160( نص يف املادة )  م 1991)قانون األحوال الشخصية لسنة و .(7)املالكية 

 (8) .ا((بائن  ة طالقّنالتطليق للُع))

 (9)ة يكون فسخا ال طالقا وهو مذهب الشافعيةيرى أن الفسد بسبب العّن :القول الثاني

 .(1)واحلنابلة

 

. الشريازي  8/138جزء-العزيز–. الرافعي 4/341مج–( . مغين احملتاج للشريبيين 302 -301/ )9البيان مج–العمراني ( 1)

 .2/50جزء–املهذب –

 .5/213جز–شرح منتهى اإلرادات –.  البهوتي 623ص/-الكايف –ن قدامة املقدسي .اب27ص/-احملرر–ابن تيمية ( 2)

 623ص/-الكايف –. ابن قدامة املقدسي  2/50جزء–املهذب –الشريازي ( 3)

–. البهوتي 623ص/-الكايف –. ابن قدامة املقدسي 2/49جزء–املهذب –. الشريازي 302/ 9البيان مج–العمراني ( 4)

 ..5/213جز–شرح منتهى اإلرادات 

 .8/138جزء-العزيز–. الرافعي 4/342مج–مغين احملتاج للشريبيين ( 5)

–رد احملتار –ابن عابدين  . 1/609جزء-املبسوط–السرخسي .  2/326جزء–بدائع الصنائع –الكاساني  (6)

 . ا2/304جزء–خمتصر اختالف العلماء –الطحاوي  . والثوري . 5/167جزء

جواهر اإلكليل –.صاحل اآلبي االزهري 2/139جزء–.جممع األنهر مالكي 4/115جزء–املدونة الكربى –سحنون  (7)

.   2/308بلغة السالك مج-.   الدردير1/396جزء-التفريع–.ابن اجلالب 4/429/443جزء -الذخرية –. القرايف 1/550مج -

 .4/538مج-النوادر والزيادات –القريواني ابي زيد 

 -160مادة -السوداني 1991 -قانون األحوال الشخصية لسنة م( 8)

. الشريازي 6/110جزء–األم –الشافعي  . 9/375مج–احلاوي الكبري –املاوردي .  9/308مج–البيان –العمراني ( 9)

 /2/50جزء–املهذب –
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الذي يرى أن الفسد بالُعّنة طالقًا استدل دليل القول األول :املذاهب :  قوالأادلة 

 -بالقياس األتي :

 . (2)ألن الطالق واقع بسبب من الزوج فصار ت كاحملّيرة -1

 . (3)املرأة ال متلك الطالق وإمنا ميلكه الزوج إال أن القاضي يقوم مقام الزوج -2

وألن هذه الفرقة  تص بسببها القاضي وهو التأجيل ألن التأجيل ال يكون إال من -3

 . (4)القاضي فكذا الفرقة املتعلقة به كفرقة اللعان 

  . (5)نه جيعل فسد العقد اليها دونهأل-4      

هذا خطأ )بقوله  : -ورد املاوردي من الشافعية على ما ستدل به املالكية واحلنفية : 

فرقة من جهتها والطالق ال يكون من جهة الزوج فأشبهت الفرقة اإلسالم والفسد  ألنها

 . (6)(  باجلنون

 دليل القول الثاني : 

 .(7)ختارت الفسدانه فسد لعيب فلم يكن طالقا كاألمة إذا اعتقت حتت العبد فأ -1

ختارت فراقه اقامت وكان النكاح صحيحا فلما أن تقيم معه أت اءش نها لوأل-2

 .  (8)كانت تطليقة وكانا يتوارثان قبل ان ختتار فراقه

  . (9) فال يبطل نكاح صحيح إال بطالق لتحل للثاني يقينًا-3

 .  (10)األصل عدم تصرفها يف الطالق ألنه بيد الزوج-4 

-ورد املاوردي من الشافعية على ما ستدل به املالكية واحلنفية : -املناقشة وبيان الراجح :

هذا خطأ ألنها فرقة من جهتها والطالق ال يكون من جهة الزوج فأشبهت الفرقة )بقوله  : 

 .  (11)(  اإلسالم والفسد باجلنون

 

 . 414شرح الزركشي / (1)

 .2/304خمتصر اختالف العلماء جزء –الطحاوي  (2)

 2/326جزء–بدائع الصنائع –الكاساني  (3)

 .نفس املرجع السابق  (4)

 . 6/110جزء–األم –الشافعي ( 5)

 .9/375مج–احلاوي الكبري –املاوردي   (6)

 .2/50جزء–املهذب –الشريازي   . 9/308مج–البيان –العمراني  (7)

 .4/115جزء–املدونة الكربى –سحنون ( 8)

 .4/444جزء -الذخرية –القرايف  (9)

 نفس املرجع السابق . (10)

 .9/375مج–احلاوي الكبري –املاوردي    (11)
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 ارجح أن الفرقة بني الزوجني بسبب الُعّنة فسخا للنكاح لةتي :-الراجح :

 .أواُل: ملا تقدم من األدلة   

ثانيًا: لو ما طلب زوجة العنني الطالق من القاضي ما مت التأجيل وضرب املدة، ثم نتج عن ذلك 

 الفرقة بني الزوجني مما يؤكد انها فسخا للنكاح ،ألنها متت حتت عني القاضي وبأمره .

 

 :ختيار الفسدإالعدة واملهر بعد املطلب الرابع: 

وليس بطالق فال مهر هلا وال عدة عليها عند الشافعية  ة فسخًاّنتقرر أنه فسد بالُعفإذا 

فقالوا: إن كان الزوج قد خال بها فلها وخالف يف ذلك احلنفية . (2)واحلنابلة  ،(1)على املشهور

املهر وعليها العدة وإن مل يكن خال بها فال عدة عليها وهلا نصف املهر إن كان مسمى واملتعة 

ىل أنه إذا طال بقاءه معها فقالوا هلا املهر وعليها إوذهب املالكية ،  (3)إن مل يكن مسمى 

 .(6)وهو قول عطاء  (5)قام معها سنة أإذا ً . ويرى مالك أن هلا الصداق كامل(4)العدة 

  :يف وجوب العدة وكامل املهر املالكية و ادلة احلنفية

 . (7)لوجود اخللوة الصحيحة -1

 .(8)ادعى الكاساني باإلمجاع على ذلك-2

 - الدليل: على قول احلنفية واملالكية :

  .(9)وعلي رضي اهلل عنهما، : مذهب الصحابي :ذكر السرخسي أنه قضاء عمر   أواًل

 االتي: : القياس  ثانيًا 

 

 1246ص/–روضة الطالبني –. .النووي 9/375مج–احلاوي الكبري –املاوردي  (1)

-منار السبيل يف شرح الدليل  -. ابن ضويان625ص/-الكايف –. ابن قدامة املقدسي  26ص/–احملرر –ابن تيمية  (2)

 2/120جزء

–رد احملتار –.  ابن عابدين 610/ /1املبسوط جزء–. السرخسي   2/326جزء–بدائع الصنائع –الكاساني  (3)

  5/167جزء

. ابن 4/433جزء -الذخرية –.  القرايف 1/550مج–. صاحل اآلبي االزهري 4/115جزء–املدونة الكربى –سحنون  (4)

 / 1/396جزء-التفريع–اجلالب 

. ابي زيد 2/308مج–بلغة السالك -الدردير . 2/317جزء–. ضوء الشموع 4/113جزء–املدونة الكربى –سحنون  (5)

 .4/539مج-النوادر والزيادات –القريواني 

 .4/114جزء–املدونة الكربى –سحنون  (6)

 . 5/172جزء–رد احملتار –ابن عابدين  (7)

 1/610جزء-املبسوط–.  السرخسي 2/326جزء–بدائع الصنائع –الكاساني  (8)

 .1/610جزء-املبسوط–السرخسي  (9)



 

 
152 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

ألنه  مكنته من نفسها ألنه قد تلوم له وقد خال بها وطال زمنها معها وتغري صبغها  -1

 . (١)وخلعت ثيابها وتغري جهازهما عن حاله 

 .(2)وعليها العدة ملا استوفت كمال املهر  -2

 . (٣)وتعتد حلق الولد  -3

 واملالكية:الرد على ما ستدل به: احلنفية  -: املناقشة وبيان الراجح من األدلة

واملهر عليها بعد الفسد غري صحيح ال يكمل من ) الفسد أو الطالق (ان وجوب العدة  :أواًل

 . (4)ني اإلصابة ّنباإلصابة ومل يكن من الُعإال املهر ويوجب العدة 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ   )) وهو الراجح عندي : عدم وجب العدة لقوله تعال:

تَْعتَدُّوَنَها َۖ ِعدَّةٍ  ِمْن  َعلَْيِهنَّ  لَُكْم  فََما  تََمسُّوُهنَّ  أَن  قَْبِل  ِمن  ُحوُهنَّ   فََمت ِعُوُهنَّ   َطلَّْقتُُموُهنَّ    َوَسر ِ

( : من قبل أن جتامعوهن  ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوُهنَّ ، قال الشوكاني يف قوله )(5) (( َجِميًَل   َسَراًحا

، و قال ابن كثري يف تفسريه (7)، وكذلك قاله البغوي يف تفسريه (6)فكنى عن ذلك بلفظ املس

هذا أمر جممع عليه بني العلماء : أن املرأة إذا طلقت قبل الدخول بها ال عدة عليها عن اآلية  : ) 

شاءت ، وال يستثنى من هذا إال املتوفى عنها زوجها ، فإنها تعتد فتذهب فتتزوج يف فورها من 

 .(8)( نقله عنه الشوكاني منه أربعة أشهر وعشرا ، وإن مل يكن دخل بها باإلمجاع أيضا 

 . (9): وال تستحق نصف املسمى وال متعة هلا الن الفسد من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها  ًاثاني 

: ال نها تسببت يف الفرقة مبعنى هي من فسخت النكاح هذا إن كان  وهو الراجح عندي

الفسد قبل الوطء ولو مرة واحدة .ألنه لو وطئها ولو مرة واحدة ثم عّنا عنها فرفعت امرها 

يفرق بينهم بعد ذلك فهذا ال يسقط حقها يف املهر أو  للحاكم وضرب األجل ثم ترجح عنده أن

 .بسبب وطئه هلا قبل أن يعّن عنها . . واهلل أعلم  -عقد النكاح  إن مل حيدد املهر قبل -املسمى

 

– جواهر االكليل –.  صاحل 2/317جزء–. ضوء الشموع 4/114جزء–املدونة الكربى –سحنون  (1)

 610/ /1املبسوط جزء–.السرخسي 1/550مج

 . 5/172جزء–رد احملتار –ابن عابدين . 610/ /1املبسوط جزء–السرخسي ( 2)

 .4/429جزء -الذخرية –القرايف  (3)

 .9/375مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 4)

 49األية  -سورة األحزاب ( 5)

 ..2/442مج –فتح القدير  –الشوكاني ( 6)

 .1046ص/–معامل التنزيل –البغوي ( 7)

 .2/442مج–يف فتح القدير  –والشوكاني ( 8)

-الكايف –ابن قدامة املقدسي  . 4/344مج–.مغين احملتاج للشريبيين 9/375مج–احلاوي الكبري –املاوردي ( 9)

 .625ص/
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 اخلامتة :

 أواًل: النتائج : 

 مشروعية فسد نكاح العنني بعد ضرب األجل بطلب الزوجة.  .1

 مشروعية تأجيل بضرب األجل بعد الطالق البائن بطلبها .  .2

 الُعّنة إذا أقر الزوج بانه عنني .ال يوجد خالف بني مجهور الفقهاء القائل بالتأجيل بسبب  .3

ما ذهب اليه احلنابلة يقضى علي العنني عند انكاره ورفضه حلف اليمني يقضى عليه   .4

 وتضرب عليه املدة  بطلب الزوجة .بالنكول 

 وجود بكارة  زوجة العنني دليل على عدم اإلصابة فتضرب عليه املدة بذلك.  .5

مرة واحدة قبل الرفع اىل احلاكم ثم عنُّا عنها ، رأي أبو ثور  بأن هلا الفسد إذا وطئها  .6

 .يتماشى مع روح ومقاصد النكاح

، ومل يصل اليها ال يبطل حقها يف التأجيل واخليارزوجته صاحبة الدعوى  إذا وصل غري .7

 .ن تفارق بعد ضرب أجل سنةأهلا و

 .للضرر عنها وطلبا للعفةأن لزوجة الُعّنني املطالبة بالفسد بعد أن تزوجته عاملة بعّنته رفعا  .8

اتفاق الفقهاء أن الرضى صراحة يسقط حق زوجة العنني عند طلبها بعد ضرب األجل  .9

 وخيارها صراحة البقاء مع زوجها وهو عنني .

 أنه ال يضرب مدة تأجيل العنني بطلب زوجته إاّل احلاكم من حني ترافعا اليه . .10

ينا أو حدث به بعد العقد ،مل جترب من أن زوجة العنني   املكلفة إذا علم بزوجها به عن .11

 .وليها وال غريه على الفسد  . إن رضيت باملقام معه

 .ة يكون فسخا ال طالقاّنأن الفسد بسبب الُع .12

أن مل حيصل  ة فسخا وليس بطالق فال مهر هلا وال عدة عليهافإذا تقرر أنه فسد بالعّن .13

 وطء قبل الرتافع .

 ثانيًا: التوصيات :

ثقافة احلقوق الزوجية يف وسائل اإلعالم والصحف ومناقشات اجلامعات وأوراق نشر  .1

 أعمال املؤمترات العلمية .

 جعل مقرر من مقررات املدارس ملثل هذه علوم . .2

هم من  -عن طريق األطباء املسلمني العدول أصحاب التخصص -جعل الطب الشرعي  .3

من عدمه ذلك أن آراء الفقهاء فيها مبنية  حيددوا الُعّنة والصابة بها وإمكانية العالج منها

 على االجتهاد ومل تسند لنص  قطعي خبصوصها من القرآن أو السنة املطهرة.
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كما اوصي أولياء األمور أن ال يتعرضوا بإجبار الزوجة على فسد النكاح من زوجها أو  .4

 االستمرار معه وهو عنني  وترك األمر هلا .

 :املصادر واملراجع 

 ريم القرآن الك

 أواًل / كتب التفسري :

تأليف حممد على بن حممد  –اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  –فتح القدير  -1

الطبعة األوىل –القاهرة  –دار الغد اجلديد  -ه1250املتويف بصنعاء عام –الشوكاني 

 م.2015

لإلمام حميي السنة ابي حممد احلسني بن مسعود البغوي  –معامل التنزيل  –تفسري البغوي  -2

 م.2002الطبعة األوىل  –لبنان  –بريوت –دار ابن حزم  –ه 516املتوفى 

 ثانيًا / كتب السنة املطهرة :

فضيلة الشيد / –البن حجر العسقالني مع تعليقه إحتاف الكرام  –بلوغ املرام من أدلة األحكام .1

 مـ..2016الطبعة الثانية سنة -مكتبة اهلدى احملمدي–صيفي الرمحن املبار كفوري 

للشيد حممد إمساعيل األمري اليمين  –شرح لوغ املرام من مجيع أدلة األحكام –سبل السالم  .2

دار احلديث –عصام الدين الصبياني و عماد السيد –حتقيق -هـ 1182املتوفى سنة –الصنعاني 

 م.2007سنة –القاهرة 

صحيح اإلمام مسلم  وهو املسند الصحيح  لإلمام ابي احلسني  مسلم بن احلجاج القشريي  .3

حتقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية املعلومات –طبعة مقسمة على ثالثني جزءا –النيسابوري 

 مجهورية مصر .–م 2018-الطبعة األوىل –دار التأصيل –

طبعة -هـ(1250ن علي بن حممد الشوكاني )لإلمام حممد ب–شرح منتقى األخبار –نيل األوطار  .4

قدم –مصححة ومميزة بضبط النص كامال خمرجة األحاديث ومزودة بفهارس علمية شاملة 

 بيت األفكار الدولية –واعتنى به وأخرج أحاديثه رائد صربي ابن ابي علفة 

 ثالثًا / كتب اإلمجاع :

بن عبدامللك بن القطان الفاسي املتويف  لإلمام ابي احلسن علي حممد –اإلقناع يف مسائل اإلمجاع 

 لبنان . –بريوت –دار الكتب العلمية –حتقيق زكريا محريات   -هـ628

 رابعًا / كتب الفقه :

 مذهب احلنفية : –أ  

تأليف االمام عالء الدين ابي بكر بن مسعود  –كتاب بدائع الصنائع ترتيب الشرائع  -1

دار الكتب -م1986الطبعة الثانية -ه587تويف سنة الكاساني احلنفي امللقب مبلك العلماء امل

 لبنان –بريوت  –العلمية 

لعبدالرمحن بن حممد بن سليمان الكليبولي املدعو بشيخحمي  زاده احلنفي –جممع األنهر  -2

يف شرح ملتقى االحبر لإلمام إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب املتويف  -ه1078املتويف 
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ومعه الدر املنتقى يف شرح امللتقى للشيد حممد بن علي احلصين املعروف بالعالء  -ه956

دار الكتب العلمية –يآته واحاديثه خليل عمران املنصور خرج ا-ه1088احلصكفي متوفى 

 م.1998الطبعة األوىل –لبنان –بريوت  –

تصنيف ابي جعفر امحد بن حممد بن سالمة الطحاوي متويف  –خمتصر اختالف العلماء  -3

دراسة وحتليل د. -ه370اختصار ابي بكر بن حممد بن علي اجلصاص الرازي املتويف -ه321

 م.1996الطبعة الثانية –دار اليشائر اإلسالمية –د عبداهلل نذير امح

تصنيف االمام  -ه334شرح الكايف البي الفضل احلاكم   الشهيد املتويف سنة –املبسوط  -4

طبعة بيت  –ه 500ابي بكر حممد بن امحد بن ابي سهيل السرخسي احلنفي املتويف 

 م2009الطبعة األوىل –اعتنى به حسان عبد املنان  -األردن  –األفكار الدولية 

 مذهب املالكية :  -ب

البي الوليد حممد بن حممد بن رشد القرطيب الشهري بأبن  –ملقتصد بداية اجملتهد ونهاية ا -1

بيت دار -أبو اوس يوسف امحد البكري  -حقق وعلق عليه-ه(595-520رشد احلفيد )

 م.2007األفكار الدولية

تأليف سحنون سعيد التنوخي  –املسمى املدونة واملختلطة يف فروع املالكية  –املدونة  -2

-الطبعة األوىل ––بيت األفكار الدولية –سان عبد املنان اح-ه(240-160  -املالكي)

 م لبنان.2010عام 

تأليف صاحل عبد السميع  –شرح خمتصر خليل يف مذهب اإلمام مالك –جواهر اإلكليل  -3

الطبعة –الصحوة للنشر والتوزيع –حتقيق د/ سيد زكريا سيد حممد –اآلبي األزهري 

 م.2011األوىل 

على الشرح  -ه1230حملمد امحد عرفة السوقي املالكي متويف سنة –حاشية الدسوقي  -4

منشورات دار الكتب –هوباهلام  تقريرات  علي  1201الكبري للشيد الدر دير املتويف 

 م.2003الطبعة الثانية –لبنان  –بريوت  –العلمية 

 ج:  مذهب الشافعية :

سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي املتويف تأليف ابي احل –اإلقناع يف الفقه الشافعي  -1

 م.200الناشر دار احسان للنشر والتوزيع  -هـ450

للشيد ابي احلسن حيي بن ابي اخلري بن سامل  –يف مذهب االمام الشافعي  –البيان  -2

دار املنهاج للطباعة –اعتنى به قاسم حممد النوري  -هـ(558-489العمراني الشافعي اليمين )

 وزيع .والنشر والت

يف فقه مذهب الشافعي وهو شرح خمتصر املزني تصنيف ابي احلسن علي –احلاوي الكبري  -3

حتقيق الشيد علي حممد معوض و الشيد عادل امحد –بن حممد بن حبيب املاوردي البصري 

بريوت –دار الكتب العلمية –قدم له حممد بكر إمساعيل وعبد الفتاح أبو سنة –املوجود 

 م.1994ىل لبنان الطبعة األو
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تأليف ابي القاسم عبدالكريم بن حممد بن  –العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري  -4

حتقيق علي حممد معوض والشيد عادل  -ه623عبدالكريم الرافعي القزويين الشافعي املتويف 

 م .1997الطبعة األوىل –بريوت لبنان –دار الكتب العلمية  –امحد املوجود 

تأليف  ابي احلسن امحد بن حممد بن امحد الضيب احملاملي  –الشافعي اللباب يف الفقه  -5

نشر وتوزيع دار النجاري –حققه د/ عبدالكريم بن صنيتان العمري  -ه415الشافعي املتويف 

 ه.1416الطبعة األوىل  –بريدة  –املدينة املنورة  –

تقديم رائد بن صربي  –شرح املهذب لإلمام ابي زكريا بن شرف الدين النووي  –اجملموع  -6

 م.2005األردن –بيت األفكار الدولية –بن ابي علفة 

تصنيف االمام ابي القاسم عبد الكريم بن حممد بن –احملرر يف فقه االمام الشافعي  -7

نشأت بن كمال  حققه أبو يعقوب-ه623عبدالكريم الرافعي القزويين الشافعي املتويف 

 م.2013الطبعة األوىل –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة –املصري 

قدم له -ه505الوجيز يف فقه مذهب الشافعي تأليف ابي حامد حممد بن حممد الغزالي املتويف  -8

 -بريوت -دار الكتب العلمية –طارق السيد ويليه التذنيب يف الفروع على الوجيز للغزالي 

 ه.1425الطبعة األوىل  –ان لبن

تأليف ابي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز ابادي  –املهذب يف فقه االمام الشافعي  -9

ه.وبذيله صحائف: النظم املستعذب يف شرح غريب املهذب حملمد بن 476الشريازي املتويف سنة 

 م.1959الطبعة الثانية  –امحد بطال الركيب 

دار  -هـ.676ي زكريا حيي بن شرف النووي الدمشقي املتويف سنة روضة الطالبني لإلمام اب -10

 لبنان .-بريوت -م2002-الطبعة األوىل –ابن حزم 

مغين احملتاج اىل معرفة معاني الفاظ املنهاج للشيد مشس الدين بن حممد بن حممد اخلطيب  -11

قدم له –دراسة وحتقيق وتعليق علي حممد معوض والشيد عادل امحد املوجود –الشربيين 

 لبنان .–بريوت –دار الكتب العلمية –د/حممد بكر إمساعيل جامعة االزهر 

 : ج : مذهب احلنابلة

ملوفق الدين ابي حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي –املغين  -1 -12

ويليه الشرح الكبري لشمس الدين عبدالرمحن بن حممد بن امحد بن  -ه(620احلنبلي متويف) 

حتيق د/ حممد شرف الدين خطاب و د/ السيد حممد السيد –ه 682قدامة املقدسي املتويف 

 م (.2004سنة الطبع )–قاهرة ال –دار احلديث –

مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي –حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع  -13

 ه .1429الطبعة الثانية عشر عام -ه(1392-1312النجدي احلنبلي )

لإلمام مشس الدين ابي عبداهلل حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي املتويف يف –الفروع  - -14

 –حتقيق  –ه 885ح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي املتويف وبزيله تصحي-ه762

 م .1997الطبعة األوىل –دار الكتب العلمية بريوت لبنان -ابي الزهراء حازم القاضي  
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البي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد  –شرح املقنع  –املبدع  -15

–حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي -ه884ابن مفلح احلنبلي املتويف سنة 

 م .1997الطبعة األوىل –لبنان  –دار الكتب العلمية بريوت –منشورات حممد علي بيضون 

ملنصور بن يونس بن ادريس البهوتي -دقائق أولي النهى لشرح املنتهى –شرح منتهى اإلرادات  -16

 دمشق .-م2015ة الطبعة الثالث-شركة الرسالة العاملية-ه1051املتويف 

اعتين به وخرج -ه(728لشيد تقي الدين امحد بن تيمية احلراني توفى ) –جمموعة الفتاوى  -17

 الرياض -الناشر مكتبة العبيكه-م1998الطبعة األوىل -احاديثه عامر اجلزار وأنور الباز

بن تأليف عالء الدين أبي احلسن على بن سليمان  –التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع  -18

وبهامشه حاشية التنقيح لشرف الدين ابي النجا موسى بن  –امحد السعدي املردواي احلنبلي 

عالء الدين ابي –وبهامشه حاشية التنقيح  -ه968امحد بن سامل احلجاوي احلنبلي املتويف 

حتقيق د/ ناصر سعود السالمة القاضي مبحكمة عفي  -ه885احلسن املرداوي املتويف سنة 

 م.2004 –الطبعة األوىل -الناشر –يد مكتبة الرش –

تأليف االمام جمد الدين ابن تيمية ابي  –احملرر يف الفقه على مذهب االمام امحد بن حنبل  -19

الربكات عبدالسالم بن عبداهلل بن اخلضر بن حممد احلراني احلنبلي املولود حبران 

رر تأليف مشس الدين ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل احمل-ه652هاملتويف سنة 590

اململكة –اصدار وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد –ابن مفلح املقدسي 

 العربية السعودية 

لشمس الدين ابي عبداهلل حممد بن عبداهلل بن حممد الزركشي املصري –شرح الزركشي  -20

االمام ابي القاسم عمر بن احلسني بن عبداهلل  -على خمتصر اخلرقي-هـ772احلنبلي  املتويف 

عبداملنعم خليل إبراهيم –قدم له  -على مذهب االمام امحد -هـ334بن امحد اخلرقي املتويف 

 م.2002الطبعة األوىل  –بنان بريوت ل –دار الكتب العلمية 

تأليف الشيد مرعي بن يوسف الكرمي  –غاية املنتهى  يف اجلمع بني االقناع واملنتهى  -21

مدير مؤسسة دار السالم  –حققه وعلق عليه حممد زهري الشاوي  –املقدسي احلنبلي 

 للطباعة والنشر .

دارسة -ه616احلنبلي  تصنيف  االمام نصر الدين حممد بن عبداهلل السامري  –املستوعب  -22

الطبعة األوىل  -م2003-مكتبة مكة املكرمة –وحتيق أ.د/عبدامللك بن عبداهلل بن دهي  

 م.2003الطبعة الثانية -م1999

تأليف عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن باز رمحه  –جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة  -23

رئاسة إدارة البحوث العلمية –مجع وترتيب وإشراف د. حممد بن سعد الشويعر –اهلل 

الطبعة اخلامسة  –دار أصداء اجملتمع –الرياض اململكة العربية السعودية –واالفتاء 

 هـ.1432
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لشرف الدين موسى بن امحد بن موسى بن سامل ابي النجا  –اإلقناع لطالب االنتفاع  -24

طبعه على  اعيد–حتقيق د/عبداهلل عبداحملسن الرتكي  -هـ(968-895احلجاوي املقدسي) 

 نفقة خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز رمحه اهلل.

تأليف بهاء الدين عبدالرمحن بن  –يف فقه امام السنة امحد الشيباني  -العدة شرح العمدة -25

–الناشر دار الكتاب العربي –حتقيق عبدالرزاق املهدي -هـ624-556إبراهيم املقدسي 

 م.2001الطبعة السادسة 

بشرح –يف فقه االمام امحد  –للضويان –اجلامع بني منار السبيل ونيل املآرب  –مد املعت -26

–مجعه وحققه د/علي أبو اخلري –لعبد القادر عمر الشيباني –دليل الطالب لنيل املطالب 

 م.2006دار اخلري الطبعة اخلامسة –د/ حممود وهيب سليمان 

  هـ /  املذهب الظاهري:

يف شرح اجمللى باحلجج واألثار لإلمام أبو حممد على بن امحد بن سعيد بن حزم االندلسي  –احمللى 

–بيت األفكار الدولية  –اعتنى به حسان عبدالرزاق املنان  -هـ456-384الشهري بابن حزم الظاهري 

 األردن .

 خامسًا / العاجم : 

أ/أمين -أ/حممد دروي –ى حممد د/ مصطف–جلنة التأليف د/ نصار سيد حممد  –املعجم الوسيط    

 م.2008دار احياء الرتاث العربي الطبعة األوىل –عبداهلل 

 سادسًا / التاريد والرتاجم :

 م. 2004دار احلديث  القاهرة -حتقيق امحد جاد   -ه  (774-700للحافظ ابن كثري)  -البداية والنهاية  

 سابعًا / كتب األصول والقواعد الفقهية :

–دار زدني –جامعة األمام -تأليف د/مسلم بن حممد بن ماجد الدوسري  -املمتع  يف القواعد الفقهية 

 هـ.2007الطبعة األوىل –السعودية 
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 قاعدة  خري األمور أوسطها

 (ج تطبيقية)دراسة أصولية ومناذ

 د. حممد أمحد فضل السيد أمحد                                                                                                                              

 أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

 السودان-جامعة شندي-كلية اآلداب                                                                                                                                  

 املستخلص

مما ال شك فيه أن مبدأ الوسطية من املبادئ اليت أرستها شريعتنا السمحة     

 الغراءوواألدلة من الكتاب والسنة قد تظاهرت على ذلك ومن هذه األدلة أيضا قاعدة  خري

األمور أوسطها و وبعد هذا البحث ميكن القول بأن لكل أمر أو صفة طريف نقيض و إفراط 

وتفريط و واحملمود هو الوسط وهو العدل و وتبني أيضا أن مراعاة الوسط  يف األمور كلها من 

حماسن الشريعة ومقاصدها و وأن هذه القاعدة حيتاجها الفقهاء يف تقرير الكثري من 

يان األحكام من جهة صفتها أو مقدارها أو عددها حبسب متعلق احلكم و األحكام و ويف ب

ويف ترجيح بعض األقوال على بعض و وتبني أيضا أن هذه القاعدة حيتاجها املفسرون 

واألصوليون وحتى الدعاة و وباجلملة عامة املسلمني حيتاجون هذه القاعدة يف مجيع شؤن 

  حياتهم .

Abstract 

The golden mean is one of the principles of the esteemed Islamic Sharia. 

The evidence is clear in the Holy Koran and Suna, beside the axiom ‘the mean 

is the best choice.” This study showed that any affair or subject has two 

opposite extremes: extravagance and negligence. The good is between the 

two, the mean, or equity. Observing this mean in all affairs and matters is one 

of Sharia advantages and intentions. The golden mean axiom is necessary to 

be observed by jurisprudents in the quality, number and degree of their 

verdicts. This axiom or rule is of utmost importance to interpreters, 

fundamentalists, preachers (Duaat) and for all Muslims in dispensing their 

whole life.   
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 : مقدمة

 من غريها شريعتنا على احلمد هلل الذي جعلنا خري وأشرف وأوسط أمة وحيث متتاز            

وعدم خروجها عن الطاقة البشرية، ومالءمتها للفطرة  أحكامها، بسهولة السماوية الشرائع 

اإِلنسانية، وجتردها وخلوها من التكاليف الشاقة، اليت كانت يف الشرائع السابقة فقد 

ال  كان الرجل من بين إسرائيل إذا أذنب ذنبًا ال تقبل توبته إال بقتله، وإذا أصابته النجاسة

يطهر إال بقطع ما أصابته من ثوب أو بدن، أما هذا الدين فقد تنزه عن كل ذلك كما قال 

تعاىل: )َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَأْغَلاَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم( ومن مساحة هذا الدين ويسره أن 

" ما  -سلم صلى اهلل عليه و -االستطاعة شرط يف مجيع تكاليفه الشرعية حيث قال 

أمرتكم به فأدوا منه ما استطعتم " ومن ذلك أيضًا ما شرعه هلذه األمة من رخص وأحكام 

استثنائية راعى فيها الظروف واألحوال كالقصر واإِلفطار يف السفر. " ولن يشاد الدين أحد 

يبال   أي ال-إال غلبه " بنصب الدين على املفعولية، قال النووي األكثر يف ضبط بالدنا النصب 

صلى اهلل عليه  -أحد يف نوافل العبادات، ويتجاوز فيها حدود الشريعة والسنة الثابتة عن النيب 

ويتعدى حدود الطاقة البشرية، حبيث ال يدع وقتًا للراحة وأداء حقوق النفس واجلسد  -وسلم 

عكسية، والزوجة والولد إال أرهق نفسه، وانقطع يف النهاية لسآمته وملله، وكانت النتيجة 

فإن لكل فعل كما يقٍول العلماء رد فعل، وردُّ الفعل الذي يرتتب على التنطع يف الدين سيء 

جدًا، ألنه يؤدي حتمًا إىل ترك العبادة وقد ذم اهلل أقوامًا شددوا على أنفسهم، وحبسوها يف 

شددوا ، ونهي أمته أن ي-صلى اهلل عليه وسلم  -الصوامع، رهبانية ابتدعوها، وذمهم النيب 

على أنفسهم، ويصنعوا صنيعهم، فقال " ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهلل عليكم، فإن 

رهبانية  -قومًا شددوا على أنفسهم فشدد اهلل عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديار

 ابتدعوها، ما كتبناها عليهم " رواه أبو داود.

احلديث باالقتصاد والتوسط يف العبادة حيث قال: " يف هذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأمر      

فسّددوا وقاربوا "، وهو أمر بالسداد، أي بالتوسط واالعتدال يف األعمال دون إفراط وال 

 تفريط، كما قال الشاعر:

 (1) َخْيُر األُموِر الَوَسُط الَوِسيُط ... َوشرَُّها اإلْفَراُط والتَّْفِريُط

ات  والبحوث عن موضوع الوسطية  كثرية ومشتهرة غري أني ومما الشك فيه أن الدراس  

ور أوسطها ( وذلك وفق اخلطوات سأطرق على هذا املوضوع من خالل هذه القاعدة) خري األم

 دراسية التالية: ال

 

 . " يسر الدين إنَّ باب"  (121/ 1) البخاري صحيح خمتصر شرح القاري منار( 1)
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 املبحث األول : بيان معين القاعدة و اإلستدالل عليها

 بيان معنى القاعدة:  أواًل

 دة من الكتاب .لقاعثانيًا : االستدالل على ا

 لقاعدة  من السنة .ثالثا : االستدالل على ا

 تطبيقية للقاعدة .املبحث الثاني : مناذج 

 املبحث األول

 معنى قاعدة خري األمور أوسطها واإلستدالل عليها من الكتاب والسنة

 أواًل / معنى قاعدة خري األمور أوسطها:

حتى يتثنى لنا دراسة القاعدة و ال بد من وقفه تعريفية للقواعد الفقهية و وذلك من جهة      

 اللغة واالصطالح : 

 وتطلق قواعد، على القاعدة وجتمع أساسه، البيت وقواعد األّس (  )أصل ًةلغ القاعدة    

 َوِإْسَماِعيُل اْلَبْيِت ِمَن اْلَقَواِعَد ِإْبَراِهيُم َيْرَفُع َوِإْذ:–تعلى قوله يف كما احلسية القواعد على

النحل ... –  السَّْقُف َعَلْيِهُم َفَخرَّ اْلَقَواِعِد ِمَن ُبْنَياَنُهْم اللَُّه َفَأَتى: –وجل عز وقوله ،..–

 . (1)وحنوه الشرع قواعد: كقولك احلسية غري على - جمازا - القاعدة وتطلق ،(26)

 أحكام على بالقوة اشتماهلا حيث من كلية قضية: ))فالقاعدة االصطالح يف أما

   .(2)فروعا جزئياتها وتسمى(( . موضوعها جزئيات

ويف االصطالح هو: و  (3)به والعلم الشيء فهم: لغة والفقه. الفقه إىل نسبة: والفقهية

 .(5)وعّرف بتعريفات أخرى و (4)التفصيلية"العلم باألحكام الشرعية العلمية املكتسب من أدلتها 

 :((  (6)معنى : قاعدة  )) خري األمور أوساطها   

القاعدة يدور معناها حول الوسط و فنحتاج إىل وقفة تفصيلية لبيان معنى الوسط الذي       

 هو خري األمور .

 وواسطة وأعدله، أفضله الشيء ووسط خياره، هو الوسط املرعى: فالوسط يف اللغة      

 اجلوهر القالدة واسطة:" الصحاح ويف. خرزها أنفس وهي (1) و وسطها يف اليت الدرة: القالدة

 

 )قعد( . 1/328، والقاموس احمليط 11/236، ولسان العرب 2/525، والصحاح 109-8/108مقاييس اللغة ( 1)

 .728الكليات ص( 2)

 ، )فقه( .4/289، والقاموس احمليط 6/2243الصحاح ( 3)

 .168التعريفات ص( 4)

 .308، وأنيس الفقهاء ص1/40شرح الكوكب املنري ( 5)

 . (80: ص) الفقه قواعد( 6)
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 أوسط من وفالن األديان، أحسن أنه على اإلمام فسره وقد". أجودها وهو وسطها يف هو الذي

 الصلوات أفضل ألنها الوسطى الصالة مسيت ومنهاو وأطيبهم وأشرفهم خيارهم أي قومه

 بأنه وسلم عليه اهلل صلى النيب ُوِصَف وقدو عليها باحملافظة خصت ولذلك أجرا وأعظمها

 .قومه أوسط من كان

 :بقوله أبنائه أحسن يبكي الرومي ابن وقال

 العقد واسطَة اختاَر كيف فلله...  صبييت أوسط املوت محام توّخى

 وسالمة والعفة والصدق واألمانة واملعروف واإلحسان والعدل اخلري على مبناه واإلسالم

 واحلياء واالستقامة والرمحة والتواضع اآلخر واحرتام املسؤولة واحلرية العقل وسيادة الصدر

 .بالقدوة جديرة هي اليت القيم من دلك غري إىل

 َذاِهًبا َوَلا سقوطا َساِقطا َلا وسوطا دينا َعلمِني اهلل َرمَحه اْلَبْصِرّي وقال رجل ِلْلحسِن   

 قال: –تعاىل اهلل قال : اخليار و كما  أوساطها و الوسط اْلُأُمور خري َأْحَسنت َفَقاَل فروطا

 وإذا العدل، واخليار اخليار، العدل ألن واحد، واملعنى خريهم يعين[ 28: القلم– ]أوسطهم

 (2)كذلك .  ذلك كان

 الوسط يف القرآن الكريم: 

)الوسط( ومشتقاته يف القرآن الكريم يف مواضع عدة: منها قول اهلل تعاىل: ورد لفظ     

[ )البقرة اآلية 238–َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّلاِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّه َقاِنِتنَي– ]البقرة: 

 اليمني وقوله تعاىل يف كفارةو  (3)الشافعي عند العصر وهى اْلُوْسطى الصَّالِة ( .238

–َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو َتْحِريُر 

ُكْم– َنَرَقَبٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثَلاَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيَما

 وأوسط الطعام هنا: هو الطعام اجليد الذي يأكل منه اإلنسان. ( .89[ )املائدة اآلية 89]املائدة: 

وقيل يف )األوسط( : ما بني القلة والكثرة. ويظهر من أقوال املفسرين: أن معنى األجود 

 واألفضل، هو املعنى الغالب.

[ )القلم اآلية 28َأُقْل َلُكْم َلْوَلا ُتَسبُِّحوَن– ]القلم: –َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَلْم :  وقوله تعاىل    

( . قيل: األوسط، هو األعدل، وهو ظاهر ملا قاله من طلب التسبيح والنصح باملعروف. 28

 وقيل: أوسطهم عمًرا. واألول هو األقرب للصواب.

 

 ( ، مادة )وسط( .1167/  3الصحاح )( 1)

 (131: ص) املسلمني بني االختالف أوجبت اليت األسباب على التنبيه يف اإلنصاف( 2)

 (266/ 1) اجمليد القرآن تفسري يف املديد البحر( 3)
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( . الوسط هنا: 5ية [ )العاديات اآل5–َفَوَسْطَن ِبِه َجْمًعا– ]العاديات:  وقوله تعاىل:     

مبعنى التوسط بني طرفني، وهو املعنى املناسب، واملوقع الوسط، هو األفضل يف الغالب. 

 ووسط الشيء، خريه وأعدله.

 قال الشاعر ميتدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

 يا أوسط الناس طرا يف مفاخرهم ... وأكرم الناس ُأمًّا برًَّة وَأَبا

 ها خري األمم، وأعدهلا بالشهادة على غريها من األمم.فمعنى األمة الوسط: أن

واملعين: أن األمة الوسط حتميها وسطيتها من اآلقات والعوارض اليت تلم باألمم اليت      

والشهادة على األمم، ميزة تتمتع بها األمة اإلسالمية، وهي ميزة مرتبطة  تغلو وجتانب الوسطية

ا، وأبعدها عن الغلو الذي يصيب العقول واألفهام، بسببها، وهي أنها خري األمم، وأعدهل

 .فينحرف بها إىل الفسوق 

 وسط السخاء أن مثل مذمومني، طرفني هلا فإن حممودة، خصلة كل أن اخلالصة :        

 كل يتجنب أن مأمور واإلنسان والتهور، اجلنب بني وسط والشجاعة والتبذير، البخل بني

 تعريًا، منه ازداد بعدًا منه ازداد فكلما عنه، والتبعد منه، بالتعري وجتنبه مذموم، وصف

 أبعد الوسط ألن وسطها، هو فإمنا طرفني، كل من واملقادير واألماكن اجلهات وأبعد

 األطراف عن تعرى فقد الوسط، يف كان فإذا عنها، البعد غاية وهو األطراف، من اجلهات

أما التنصيص عليها  كقاعدة  (1) .أوساطها األمور خري كان فلهذا اإلمكان، بقدر املذمومة

 خري من قواعد الفقه فقد ذكر القاعده بنصها  الربكيت يف كتابه القواعد الفقهية )) َقاِعَدة

هذا وقد تواتر وشاع ذكرها علي ألسن الفقهاء كما سيتضح ذلك  من (2)أوساطها ((  اْلُأُمور

 . التطبيقية النماذجخالل 

 : الكتابلقاعدة  من ااٍلستدالل على ا /ثانياً  

ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر  -قول اهلل تبارك وتعاىل: –اْهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم       

 [7 - 6اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّالِّنَي– ]الفاحتة: 

ووجه داللة اآلية: أنه سبحانه وصف الصراط املستقيم بأنه غري صراط املغضوب         

عليهم، وهم اليهود أهل الغلو يف الدين، وغري صراط النصارى، وهم أهل الغلو يف الرهبانية 

والتعبد، حتى خرجوا عن حدود الشرع، ليس فقط يف العبادة بل حتى يف االعتقاد، يقول 

َل اْلِكَتاِب ال َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َوال َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإال اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح تبارك وتعاىل: –َيا َأْه

 

 . (319/ 1) األصول جامع( 1)

 .. (80: ص) الفقه قواعد( 2)
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ال َتُقوُلوا ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللَِّه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه َو

وا َخْيًرا َلُكْم ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي َثالَثٌة اْنَتُه

 ( .171[ )النساء: 171اأَلْرِض َوَكَفى ِباللَِّه َوِكيال– ]النساء: 

اط اليهود فإذا كان الصراط املستقيم غري صراط اليهود والنصارى، وكان صر       

املستقيم صراط ال غلو فيه، فهو   والنصارى صراط غلو يف الدين، دل ذلك على أن الصراط

 بني طرفني: إفراط وتفريط، وهذا هو معنى الوسطية اليت هي منهاج الدين اإلسالمي.

نَي ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن قال اهلل تبارك وتعاىل: –َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّه النَِّبيِّ      

ِذيَن َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإلَّا الَّ

يَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى اللَُّه الَِّذ

 ( .213[ )البقرة: 213ِبِإْذِنِه َواللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم– ]البقرة: 

مية اهلل سبحانه على عباده املؤمنني أن هداهم إىل الصراط املستقيم، الذي هو سبيل 

من يتبعه، قال تعاىل: –َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه الرسول صلى اهلل عليه وسلم، و

[ 153َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن– ]األنعام: 

 ( .153)األنعام: 

رك وتعاىل: –َوَلا َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن وللغواية والضالل سبل، كما قال تبا        

ْنُظُروا َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا َواْذُكُروا ِإْذ ُكْنُتْم َقِليًلا َفَكثََّرُكْم َوا

وكل سبيل غري سبيل احلق  (86[ )األعراف: 86َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن– ]األعراف: 

فهو معوج، كما قال تعاىل: –ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها 

( ، وقال 99[ )آل عمران: 99ِعَوًجا َوَأْنُتْم ُشَهَداُء َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن– ]آل عمران: 

[ 45الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم ِباْلآِخَرِة َكاِفُروَن– ]األعراف: تعاىل: –

 ( .45)األعراف: 

وسبيل احلق هو سبيل الرشد، وهو الصراط املستقيم، كما قال تعاىل: –َسَأْصِرُف        

ْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِإْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا ِبَها َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلَأ

ِتَنا َوَكاُنوا الرُّْشِد َلا َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَُّبوا ِبآَيا

( ، وقال تعاىل: –َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم 146[ )األعراف: 146األعراف: َعْنَها َغاِفِلنَي– ]

 ( .38[ )غافر: 38اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َسِبيَل الرََّشاِد– ]غافر: 

فالصراط املستقيم وسط بني السبل، اليت أشارت إليها اآليات السابقات. وعليه فإن        

 هذه األمة وسط بني األمم.
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فوصف األمة بكونها هديت إىل صراط مستقيم، وأنها على صراط مستقيم، وصف       

 يقتضي الوسطية هلا يف دينها، بني السبل املعوجة، ذات اليمني وذات الشمال.

قال اهلل تبارك وتعاىل: –َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس       

( . وكل سبيل غري سبيل احلق 143[ )البقرة: 143 الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا– ]البقرة: َوَيُكوَن

فهو معوج، كما قال تعاىل: –ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها 

( ، وقال 99[ )آل عمران: 99مَّا َتْعَمُلوَن– ]آل عمران: ِعَوًجا َوَأْنُتْم ُشَهَداُء َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َع

[ 45تعاىل: –الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهْم ِباْلآِخَرِة َكاِفُروَن– ]األعراف: 

 ( .45)األعراف: 

: –َسَأْصِرُف وسبيل احلق هو سبيل الرشد، وهو الصراط املستقيم، كما قال تعاىل       

َيَرْوا َسِبيَل  َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوِإْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة َلا ُيْؤِمُنوا ِبَها َوِإْن

َأنَُّهْم َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا الرُّْشِد َلا َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا َذِلَك ِب

( ، وقال تعاىل: –َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم 146[ )األعراف: 146َعْنَها َغاِفِلنَي– ]األعراف: 

 ( .38[ )غافر: 38اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َسِبيَل الرََّشاِد– ]غافر: 

إليها اآليات السابقات. وعليه فإن  فالصراط املستقيم وسط بني السبل، اليت أشارت       

 هذه األمة وسط بني األمم.

فوصف األمة بكونها هديت إىل صراط مستقيم، وأنها على صراط مستقيم، وصف 

 يقتضي الوسطية هلا يف دينها، بني السبل املعوجة، ذات اليمني وذات الشمال.

َسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس قال اهلل تبارك وتعاىل: –َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َو

 .( 143[ )البقرة: 143َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا– ]البقرة: 

)وسطًا( "عداًل"يف ألن الوسط عدل بني األطراف، ليس إىل بعضها أقرب من معنى :       

لفظ )الوسط( : هو ما يكون بني طرفني. ويأتي الوسط مبعنى االعتدال، والبعد و و (1)بعض( 

عن الغلو. والوسط بطبيعته حممي من العوارض واآلفات اليت قد تصيب الطرفني. وهذا 

غيري موصوفه، يقال: رجل وسط، وأمة وسط. أما ما وصف الوصف نظًرا ألصله، ال يتغري بت

اهلل به األمة اإلسالمية يف قوله تعاىل: –َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى 

 قد ذكر للوسطية يف اآلية الكرمية [ .143النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا– ]البقرة: 

 ثالثة معاٍن:

 

 ( بالعدل.9/306يفسر ابن منظور "الوسط" يف كتابه اللسان مادة "وسط" )( 1)
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 َكْيَف: الرَّبُّ َلُهُم ......َفَيُقوُل العدالة: قال صلى اهلل عليه وسلم بعد تالوته لآلية الكرمية: - 1 

 َعْهَدَك، ِإَلْيَنا َوَأْنَزْلَت َرُسوًلا، ِإَلْيَنا َبَعْثَت َربََّنا،: َفَيُقوُلوَن ُتْدِرُكوا؟ َلْم َمْن َعَلى َتْشَهُدوَن

 َصَدُقوا،: الرَّبُّ َفَيُقوُل ِإَلْيَنا، َعِهْدَت ِبَما َفَشِهْدَنا َبلَُّغوا، َقْد َأنَُّهْم َعَلْيَنا َفَقَصْصَت َوِكَتاَبَك،

  ....اخل  (1)اْلَعْدُل : َواْلَوَسُط[ 143: البقرة– ]َوَسًطا ُأمًَّة َجَعْلَناُكْم: –َقْوُلُه َفَذِلَك

 واألجود اخليار هاهنا ه : والوسطيف تفسري -ة اهللرمح -اخليار واألجود: قال ابن كثري  - 2

 عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان خريها، أي ودارا، نسبا العرب أوسط قري : يقال كما

 وهي الصلوات أفضل هي اليت الوسطى الصالة ومنه نسبا، أشرفهم أي قومه، يف وسطا وسلم

 بأكمل خصها وسطا، األمة هذه اهلل جعل وملا. وغريها الصحاح يف ثبت كما العصر،

 (2) املذاهب..... وأوضح املناهج وأقوم الشرائع

 املوضع، هذا يف" الوسط"أن أرى وأنا: الطربي رمحه اهلل تعاىل قالاالعتدال والتوسط:  - 3

 الَوسط حمرَّك" الدار وَسط"مثل الطرفني، بني هو الذي اجلزُء: مبعنى الذي" الوسط"هو

 ،"وَسط"بأنهم وصفهم إمنا ذكره تعاىل اهلل أن وأرى .التخفيف" سينه"يف جائز غرَي مثقَّله،

 يف وقيلهم بالرتهب، غلوا الذين النصارى غلوَّ فيه، ُغلوٍّ أهل ُهم فال الدين، يف لتوسطهم

 وقتلوا اهلل، كتاَب بدَّلوا الذين اليهود تقصرَي فيه، تقصري أهُل ُهم وال - فيه قالوا ما عيسى

 اهلل فوصفهم. فيه واعتدال توسط أهل ولكنهم بهيف وكفروا ربهم، على وكذبوا أنبياَءهم،

 .(3). أْوسُطها اهلل إىل األمور أحبَّ كان إذ بذلك،

وال تزاحم بني هذه املعاني الثالثة، فكلها صحيحة، واآلية صاحلة، وهي متالزمة    

عدواليف ليشهدوا على األمم أن رسلهم بلغتهم، وال فاآلية تعين: أن اهلل جعلهم خيارا و  مرتابطة

 . يشهد إال العدل من الناس

 َمُلوًما َفَتْقُعَد اْلَبْسِط ُكلَّ َتْبُسْطَها َوَلا ُعُنِقَك ِإَلى َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل َوَلا–قوله تعاىل :      

 [29: اإلسراء– ]َمْحُسوًرا

 ِلْلُبْخِل َذامًّا اْلَعْيِ  ِفي ِباِلاْقِتَصاِد آِمًرا َتَعاَلى رمحه اهلل تعاىل :  َيُقوُل (4)قال ابن كثري     

 ُتْعِطي َلا َمُنوًعا، َبِخيًلا َتُكْن َلا: َأْي– ُعُنِقَك ِإَلى َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل َوال: –السََّرف َعِن َناِهًيا

 َنَسُبوُه َأْي[ 64: اْلَماِئَدِة– ]َمْغُلوَلٌة اللَِّه َيُد: –اللَِّه َلَعاِئُن َعَلْيِهْم اْلَيُهوُد َقاَلِت َكَما َشْيًئا، َأَحًدا

 

 َوَسًطا.... ُأمًَّة َجَعْلَناُكْم َوَكَذِلَك– –باٌب– (128/ 3) البخاري اإلمام صحيح خمتصر( 1)

  (327/ 1) العلمية ط كثري ابن تفسري( 2)

 (142/ 3) شاكر ت البيان جامع=  الطربي تفسري( 3)

هـ(.عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي صاحب التفسري املشهور 774 - 700ابن كثري القرشي )( 4)

 كثري . ابن مقدم / تفسريهـ بعد وفاة أبيه.706ابن كثري. ولد بالبصرة، ثم رحل إىل دمشق مع أخيه سنة  واملعروف بتفسري
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 َوَلا: َأْي– اْلَبْسِط ُكلَّ َتْبُسْطَها َوال: –َوَقْوُلُه .اْلَوهَّاُب اْلَكِريُم َوَتَقدََّس َتَعاَلى اْلُبْخِل، ِإَلى

 َمْحُسوًرا و َوَهَذا َمُلوًما َفَتْقُعَد َدْخِلَك، ِمْن َأْكَثَر َوُتْخِرَج َطاَقِتَك، َفْوَق َيَفُتْعِط اْلِإْنَفاِق ِفي ُتْسِرْف

 َكَما َعْنَك َوَيْسَتْغُنوَن َوَيُذمُّوَنَك النَّاُس َيُلوُمَك َمُلوًما، َبِخْلَت ِإْن َفَتْقُعَد: َأْي َوالنَّْشِر اللَّفِّ َباِب ِمْن

 :اْلُمَعلََّقِة ِفي ُسلمى َأِبي ْبُن ُزَهْيُر َقاَل

 َوُيْذَمِم َعْنُه ُيْسَتْغَن َقْوِمِه َعَلى...  ِبَماِلِه َوَيْبَخْل َماٍل َذا َكاَن َوَمْن

: َوُهَو َكاْلَحِسرِي، َفَتُكوَن ُتْنِفُقُه، َشْيٍء ِبَلا َقَعْدَت َطاَقِتَك، َفْوَق َيَدَك َبَسْطَت َوَمَتى

 ِمَن َمْأُخوٌذ َوُهَو اْلَحِسرَي، ُتَسمَّى َفِإنََّها َوَعْجًزا َضْعًفا َفَوَقَفْت السَّْيِر، َعِن َعَجَزْت َقْد الَِّتي الدَّابَُّة

 َيْنَقِلْب َكرََّتْيِن اْلَبَصَر اْرِجِع ُثمَّ ُفُطوٍر ِمْن َتَرى َهْل اْلَبَصَر َفاْرِجِع: –َتَعاَلى َقاَل َكَما اْلَكَلاِل،

 َهِذِه َفسََّر َهَكَذا. َعْيًبا َيَرى َأْن َعْن َكِليٌل: َأْي[ 4 ،3: اْلُمْلِك– ]َحِسرٌي َوُهَو َخاِسًئا اْلَبَصُر ِإَلْيَك

 َزْيٍد َواْبُن ُجَرْيٍج َواْبُن َوَقَتاَدُة َواْلَحَسُن َعبَّاٍس اْبُن- َوالسََّرُف اْلُبْخُل ُهَنا اْلُمَراَد ِبَأنَّ- اْلآَيَة

 (1) .َوَغْيُرُهْم

 كأن البخل غاية معنى يف استعارة ُعُنِقَك ِإىل َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل : َوال (2)وقال ابن جزي    

 معنى يف استعارة اْلَبْسِط ُكلَّ َتْبُسْطها َوال عنقه إىل وشدت اإلعطاء، عن يده حبست البخيل

 .(3)بينهما  بالتوسط وأمر: الطرفني عن اهلل فنهى اجلود، غاية

 نفاِد من خوًفا ُيقرت مل فقرًيا كان فإْن التوسُط، هو : والقصُد(4)احلنبلي رجب وقال ابن     

: تعاىل قولِه يف بذلَك نبيَّه تعاىل اللَُّه أدََّب كما به، لُه طاقَة ال ما فيحمُل يسرْف ومل الرزِق،

 كان وإْن ( .َمْحُسوًرا َمُلوًما َفَتْقُعَد اْلَبْسِط ُكلَّ َتْبُسْطَها َوَلا ُعُنِقَك ِإَلى َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل َوَلا)

 ِإَذا َوالَِّذيَن) تعاىل الَلُه قال .أيًضا مقتصًدا يكون بْل والطغياِن، السرِف على حيمْلُه مل غنيًّا

 على يزيُد غناُه حاِل يف املؤمُن كان وإْن ( .َقَواًما دِلَك َبْيَن َوكاَن َيْقُتُروا َوَلْم ُيْسِرُفوا َلْم َأنَفُقوا

 اللَُّه وسع إذا حسًنا أدًبا اللَِّه عن يأخُذ املؤمَن إنَّ: السلِف قاَل بعُض كما فقره، حاِل يف نفقِتِه

 :تعاىل قوَلُه تال ثم نفِسِه، على ضيََّق عليه ضيََّق وإذا نفِسِه وسَع على عليه

 

 . (70/ 5) سالمة ت كثري ابن تفسري( 1)

 أبو الكليب، جزي ابن اهلل، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد (م 1340 - 1294=  هـ 741 - 693)الَكْليب  ُجَزّي ابن( 2)

"  ط - املالكية مذهب تلخيص يف الفقهية القوانني"  كتبه من. غرناطة أهل من. واللغة باألصول العلماء من فقيه: القاسم

تفسري "  ط - التنزيل لعلوم التسهيل"  و"  العامة حلن يف العامة الفوائد"  و"  األصول علم إىل الوصول تقريب"  و بتونس،

 (325/ 5) للزركلي األعالم

  . (445/ 1) التنزيل لعلوم التسهيل=  جزي ابن تفسري( 3)

زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي،  م(.1393 - 1336هـ، 795 - 736ابن رجب احلنبلي ) ( 4)

امليدومي. له البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبلي، الواعظ. اإلمام احلافظ، احملّدث، الفقيه، ولد يف بغداد ومسع من أبي الفتح 

 .مقدمة تفسري بن رجب احلنبلي . مصنفات عديدة، منها: شرح الرتمذييف شرح علل الرتمذييف طبقات احلنابلة
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 يف يكون لكن ،( اللَُّه آَتاُه ِممَّا َفْلُيْنِفْق ِرْزُقُه َعَلْيِه ُقِدَر َوَمْن َسَعِتِه ِمْن َسَعٍة ُذو ِلُيْنِفْق)

 إىل الغنى  رُجهم الذين الِغنى أهِل أكثُر يفعُلُه كما مسرٍف، غرَي مقتصًدا غناُه حاِل

 اهلل رضي - عليٌّ ووكان اْسَتْغَنى َرآُه َأْن  َلَيْطَغى اْلِإْنَساَن ِإنَّ َكلَّا: )تعاىل قاَل كما الطغياِن،

 يقتدَي أن وأجدُر الِكْبِر عن أبعُد هو: فيقول خالفِتِه يف لباِسِه يف اقتصاِدِه على يعاَتُب - عنه

 (1) .املسلُم بي

 حبيث اإلمساك لغاية مثل وهو ُعُنِقَك ِإىل َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل : َوال(2)وقال النيسابوري      

 اإلنفاق يف توسع ال أي اْلَبْسِط ُكلَّ َتْبُسْطها َوال اإلنفاق سبيل سلوك يف وأهله نفسه على يضيق

 اخللق بقي املذمومني واإلفراط التفريط طريف عن نهى وحني. شيء يدك يف يبقى ال حبيث

 َمُلومًا َفَتْقُعَد: قائال الطرفني استعمال غاية بني ثم والوسط، العدل وهو باجلود املسمى الفاضل

 حمسور فقري. الفقر بسبب املقاصد عن منقطعا أي باإلسراف َمْحُسورًا بالبخل الناس عند

 (3) .السري عن منقطع

 صلى للنيب اخلطاب كان سواء مكلف، كل يتناول النهي وقال الشوكاني : وهذا    

 املكلفني، من له يصلح من لكل اخلطاب أو هلم، وتعليما ألمته تعريضا وسلم عليه اهلل

 يوسع وال أهله، وعلى نفسه على مضيقا به يصري إمساكا ميسك بأن لإلنسان النهي واملراد

 اإلفراط جانيب عن نهي فهو مسرفا، به يكون حبيث إليه حاجة ال توسيعا اإلنفاق يف

 (4) إليه . اهلل ندب الذي العدل وهو التوسط، مشروعية ذلك من ويتحصل. والتفريط

–  َقَواًما َذِلَك َبْيَن َوَكاَن َيْقُتُروا َوَلْم ُيْسِرُفوا َلْم َأْنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذيَن–قوله تعاىل :     

 [67: الفرقان]

 عناها اليت النفقة يف التأويل أهل اختلف ثم : رمحه اهلل تعاىل  (5)قال ابن جرير الطربي     

 يف نفقة من كان ما اإلسراف: بعضهم فقال. واإلقتار فيها اإلسراف وما املوضع، هذا يف اهلل

 

 .   (627/ 1) احلنبلي رجب ابن تفسري( 1)

 هـ( إمام املفسرين وعصام850نظام الدين حسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري املعروف بنظام األعرج )املتوفى: ( 2)

املتبحرين نظام امللة والدين حسن ابن حممد بن احلسني اخلراساني املعروف بالنظام األعرج النيسابوري أصله وموطن أهله 

 مقدم التفسري.وعشريته مدينة قم.

 وكان منشأه وموطنه بديار نيسابور وأمره يف الفضل واألدب والتبحر والتحقيق وجودة

 (344/ 4) الفرقان ورغائب القرآن غرائب=  النيسابوري تفسري( 3)

 (264/ 3) للشوكاني القدير فتح( 4)

 .الشهري والتاريد الكبري، التفسري صاحب الطربي،( 1) خالد بِن يزيَد بِن جريِر بُن حممُد جعفر، أبو( 5)
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 حّق من املنع: واإلقتار: قالوا. إسرافا ومساها اهلل، عين وإياها: قال: قلت وإن اهلل معصية

 هذا يف اهلل عناه الذي النفقة يف اإلسراف: قال من قول ذلك، يف القول من والصواب.اهلل

 به، اهلل أمر عما قصر ما: واإلقتار فوقه، ما إىل لعباده اهلل أباحه الذي احلّد جاوز ما: املوضع

 اإلسراف كان ولو كذلك، واملقرت املسرف ألن كذلك، ذلك إن قلنا وإمنا  .ذلك بني: والقوام

 ألن مذموما، املقرت وال املسرف كان وال مذمومني، كانا ما فيهما مرخصا النفقة يف واإلقتار

 احلّد، النفقة يف اجملاوزة: السرف: آخرون وقال(1) .الذّم فاعله مستحّق فغري فعله يف اهلل أذن ما

 (2) .منه بّد ال الذي عن التقصري: واإلقتار

 (4) .ووسطًا عداًل ذلك بني: يعين َقوامًا ذِلَك َبْيَن : َوكاَن (3)وقال السمرقندي  

 بني حسنة: قواما ذلك بني وكان: مشيل بن النضر املظفر السمعاني :  قالوقال أبو    

 ابنته زوج قد وكان - العزيز عبد بن لعمر قال مروان بن امللك عبد أن ثعلب وحكى سيئتني،

 إذا: قال أنه منبه بن وهب وعن .سيئتني بني حسنة: فقال عمر؟ يا نفقتك كيف: - منه فاطمة

 عدال،: أي– . قواما: –وقوله .اعتدل بوسطه أخذت فإذا مال، العود طريف من بواحد أخذت

 كأنه به، األمر يقيم ما بالكسر والقوام االستقامة، من بالفتح والقوام قلناه، ما معنى وهو

 (5) .مالكه

عليه ميكن القول بان القران الكريم قد صرح برعاية الوسطية يف األمور كلها مما 

 القاعدة ومينحها صالحية التطبيق وقطعية الداللة يف االستدالل .يشد من عضد 

 

 

  النبوية : االستدالل من السنة ثالثًا /   

 

 عديدة فنون يف مليحة مصنفات وله ذلك، وغري والتاريد، والفقه، واحلديث، التفسري،: منها كثرية، فنون يف إماًما كان

 اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج .أحًدا يقلد مل اجملتهدين، األئمة من ىوكان.فضله وغزارة علمه سعة على تدل

 (96: ص) واألول

 (300/ 19) شاكر ت البيان جامع=  الطربي تفسري( 1)

 (299/ 19) شاكر ت البيان جامع=  الطربي( 2)

هـ(مفسر وحمدث، لقب بإمام اهلدى لفضله وصالحه. ترك عدة 373الّسمرقندي، )املتوفى: نصر بن حممد بن أمحد ( 3)

 مؤلفات أبرزها تفسريه، وهو متوسط احلجم، مجع فيه األقوال املأثورة يف التفسري، وقد ترجم إىل الرتكية

 . (545/ 2) العلوم حبر=  السمرقندي تفسري( 4)

 . (31/ 4) السمعاني تفسري( 5)



 

 
170 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

مما ال شك فيه أن األحاديث اليت ميكن االستدالل بها هلذه القاعدة كثرية ومشتهرةو        

ديث الذي نص لذلك سنذكر منها القدر الذي حيصل به الغرض جتنبا لإلطالة ثم خنتم باحل

 على القاعدة .

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: »َخطَّ َلَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه :  احلديث األول

َوَعْن ِشَماِلِه، ُثمَّ َقاَل: َهِذِه ُسُبٌل َوَسلََّم َخطًّا ُثمَّ َقاَل: َهَذا َسِبيُل اللَِّه. ُثمَّ َخطَّ ُخُطوًطا َعْن َيِميِنِه 

ِبُعوُه ُمَتَفرَِّقٌة َعَلى ُكلِّ َسِبيٍل ِمْنَها َشْيَطاٌن َيْدُعو ِإَلْيِه، ُثمَّ َقَرَأ: –َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَّ

وتقدم تقرير داللة وصف ما  (1)[ «153َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه– ]األنعام: 

كان عليه صلى اهلل عليه وسلم بأنه الصراط املستقيم، وأنه يقتضي معنى الوسطية 

 واخلريية، اليت بني طريف التفريط واإلفراط. 

َلْيِه َوَسلََّم: »ِإنََّما َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َع:  احلديث الثاني

 . (2)ُبِعْثُت ِلُأَتمَِّم َصاِلَح اْلَأْخَلاِق« 

ووجه الداللة يف هذا احلديث: أن الوسطية هي اخلريية، وحماسن األخالق ومكارمها     

هي الوسط بني طرفنييف وكل ما يدعو إليه الدين هو من مكارم األخالق اليت هي أوساط 

 ة بها من طريف اإلفراط والتفريط .للخصال الذميمة املكتنف

وال ينازع يف أن الغلو خلق ليس من مكارم األخالق، فصح أن الدين مل يأت به، ألنه 

 إمنا جاء لصاحل األخالق ومكارمها.

َواِج النَِّبيِّ َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيُقوُل: »َجاَء َثَلاَثُة َرْهٍط ِإَلى ُبُيوِت َأْز احلديث الثالث :

ا َكَأنَُّهْم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَلمَّا ُأْخِبُرو

َر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَقالُّوَها. َفَقاُلوا: َوَأْيَن َنْحُن ِمَن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُغِف

 َتَأخََّر.

 َقاَل َأَحُدُهْم: َأمَّا َأَنا َفِإنِّي ُأَصلِّي اللَّْيَل َأَبًدا.

 َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأُصوُم الدُّْهَر َوَلا ُأْفِطُر.

 

( ، وأخرجه الدارمي يف سننه يف املقدمة، باب يف كراهة أخذ الرأي، وابن أبي 435، 465/  1أخرجه أمحد يف املسند )( 1)

/  2( ، واحلاكم يف املستدرك )7 - 6حتت رقم ) 181 - 180/  1( ، وابن حبان )اإلحسان( 13/  1عاصم يف كتاب السنة )

عنهما، ابن ماجه يف املقدمة، باب اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ( . وأخرجه عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل 318

 (13/  1( ، وابن أبي عاصم يف كتاب السنة )11حديث رقم )

، حتت 118( ، والبخاري يف األدب املفرد )صحيح األدب املفرد 8952، حتت رقم 513 - 512/  14أخرجه أمحد )الرسالة ( 2)

( . واحلديث صححه احلاكم، 613/  2( ، واحلاكم )192 - 191/  10هقي يف السنن الكربى )( ، والبي273/  207رقم 

 ( .45وحمققو مسند أمحد، واأللباني يف صحيح األدب املفرد، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة حديث رقم )
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َفَجاَء َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفَلا َأَتَزوَُّج َأَبًدا.. 

ُه، َلِكنِّي ِإَلْيِهْم، َفَقاَل: َأْنُتُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما َواللَِّه ِإنِّي َلَأْخَشاُكْم ِللَِّه َوَأْتَقاُكْم َل

 ( .1) (1)َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي«َأُصوُم َوُأْفِطُر َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد َوَأَتَزوَُّج النِّ

ووجه الداللة: أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بني أن التشدد يف العبادة ليس من سنتهيف فإذا     

كان التشدد يف العبادة ليس من سنته، فمن باب أوىل التشدد واملبالغة والغلو يف األمور 

 األخرى.

هـ( رمحه اهلل: " َقْوُلُه: »َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس  852عسقالني )ت قال ابن حجر ال

 ِمنِّي« املراد بالسنة: الطريقة، ال اليت تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء اإلعراض عنه إىل غريه.

 واملراد: من ترك طريقيت وأخذ بطريقة غريي فليس مين، وملح بذلك إىل طريق الرهبانية فإنهم

الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم اهلل تعاىل، وقد عابهم بأنهم ما وفوه مبا التزموه، 

وطريقة النيب صلى اهلل عليه وسلم احلنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام 

 ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثري النسل.

كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى: " وقوله: " َفَلْيَس ِمنِّي " إن 

َفَلْيَس ِمنِّي " أي: على طريقيت، وال يلزم أن  رج عن امللة، وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي 

إىل اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى: " َفَلْيَس ِمنِّي ": ليس على مليتيف ألن اعتقاد ذلك نوع من 

 .الكفر

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه :   احلديث الرابع

 . (2)َوَسلََّم: »َهَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن. َهَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن. َهَلَك اْلُمَتَنطُِّعوَن« 

ون الغالون اجملاوزون احلدود يف املتعمق -كما قال شراح احلديث  -واملتنطعون هم 

واحلديث ظاهره خرب عن حال املتنطعني، إال أنه يف معنى النهي عن التنطع  أقواهلم وأفعاهلم.

وهو دليل على أن التوسط واالعتدال يف األمور هو سبيل النجاة من اهلالكيف فإنه إذ ذم التنطع 

ال، فقد دل على أن املطلوب هو التوسط، وهو املغاالة واجملافاة وجتاوز احلد يف األقوال واألفع

وذلك متصور يف الطرفنييف فمثال شأن الدنيا من تشدد يف طلبه والسعي وراءه دون اآلخرة، 

فقد تنطع يف طلبها، وهلك، ومن تشدد يف جمافاتها والغلو يف تركها والبعد عنها، فقد 

 تنطع، وهلك، والتوسط بينهما هو املطلوب.

 

ب النكاح، باب ( ، ومسلم يف كتا5063أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح، حديث ) (1)

 ( .1401استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، حديث رقم )

 ( .2670أخرجه مسلم يف كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، حديث رقم ) (2)
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احلديث الذي نص على القاعدة لذلك سنقف على رواياته وأقوال أهل وهو   احلديث اخلامس:

 َحدََّثَنا ِإْسَماِعيَل، َعْن ِإْبَراِهيُم َحدََّثَنا:  (1)الفن فيها بشئ من التفصيل : َقاَل ابن جر العسقالني 

 ِبَأَحِد ُأْمِسَك َفِإَذا َوَوَسًطا َطَرَفْيِن َشْيٍء ِلُكلِّ ِإنَّ: َيُقوُل َوْهًبا َسِمَع َأنَُّه َمْعِقٍل ْبُن الصََّمِد َعْبُد

 ِمَن ِباْلَأْوَساِط َعَلْيُكْم: / َوَقاَل الطََّرَفاِن، اْعَتَدَل ِباْلَوَسِط ُأْمِسَك َوِإَذا اْلآَخُر، َماَل الطََّرَفْيِن

 .(2)اْلَأْشَياِء

 علّي حديث من تار ه يف انيالسمع ابن" َأْوَساُطَها اأُلُموِر َخْيُر( "حديث)قال السيوطي :     

 ومن اهلل، عبد بن مطّرف كالم من تفسريه يف جرير ابن وأخرجه. حاله يعرف ال من فيه بسند

 َطَرَفْيِن َشْيٍء ِلُكلِّ ِإنَّ: "قال منبه بن وهب عن يعلى أبو وروي. اجلعفي مرة بن يزيد كالم

 َفَعلْيُكْم الطََّرَفاِن، اْعَتَدَل اْلَوَسُط ُأْمِسَك َوإَذا اآلَخُر، َماَل الطََّرَفْيَن َأَحُد ُأْمِسَك َفِإَذا َوَوَسطًا،

 (3)".اأَلْشَياء ِمَن ِباأَلْوَساِط

 بسند بغداد تاريد ذيل يف السمعاني ابن َأْوَساُطَها، اأُلُموِر َخْيُر: قال السخاوي : حديث   

 ويزيد اللَّه عبد بن مطرف قول من التفسري يف جرير ابن عند وهو به، مرفوعا علي عن جمهول

 عباس ابن عن سند بال وللديلمي مطرف، عن البيهقي أخرجه وكذا اجلعفي، مرة بن

 من وللعسكري الفرائض، أداء على داوموا: أوله حديث يف أوسطها، األعمال خري: مرفوعا

 فيه الشيطان عارض إال به اللَّه أمر أمر من ما: قال األوزاعي عن صاحل بن معاوية طريق

 بن وهب عن ثقات رجاله بسند يعلى وألبي والتقصري، الغلو أصاب أيهما يبالي ال خبصلتني

 أمسك وإذا اآلخر، مال الطرفني بأحد أمسك فإذا ووسطا، طرفني شيء لكل إن: قال منبه

 (4)األشياء، من باألوسط فعليكم الطرفان، اعتدل بالوسط

 

 آثار" يف اخلوري سليم قال .الشافعيُّ املصريُّ، الدين، شهاُب حممٍد، بِن عليَّ بُن أمحُد هو: العسقالني حجر ابن احلافظ( 1)

 على وتفقه سنني، تسع ابن وهو القرآن وحفظ يتيًما، بها ونشأ ،774 سنة مبصر ولد اإلسالم، بشيد وينعت": األدهار

 على اقتصر ثم مجاعة، عن فأخذ واحلجاز، الشام إىل وارحتل وحصَّل، بالعلم واشتغل مدة، والزمهما والبلقيين، األنباسي،

 يف والدرر اجلواهر: "مساه كتاب يف السخاوي تلميذه ترمجه وقد .852 سنة مبصر وتويف: قال كثرًيا، وصنف احلديث،

 الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج .حياته يف عليه وقف كتاب يف أيًضا البلقيين وترمجه ،"حجر ابن اإلسالم شيد ترمجة

 (354: ص) واألول اآلخر

 .. (62/ 12) الثمانية املسانيد بزوائد العالية املطالب( 2)

 .. (116: ص) املشتهرة األحاديث يف املنتثرة الدرر( 3)

 . (332: ص) احلسنة املقاصد( 4)
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 َوْهًبا َسِمَع َأنَُّه َمْعِقٍل ْبُن الصََّمِد َعْبُد َحدََّثَنا ِإْسَماِعيَل، َعْن ِإْبَراِهيُم َحدََّثَنا: َيْعَلى َأُبو َقاَل    

 ُأْمِسَك َوِإَذا اْلآَخُر، َماَل الطََّرَفْيِن ِبَأَحِد ُأْمِسَك َفِإَذا َوَوَسًطا َطَرَفْيِن َشْيٍء ِلُكلِّ ِإنَّ: َيُقوُل

 (1) .األشياء من باألوساط عليكم: وقال الطرفان، اْعَتَدَل ِباْلَوَسِط

 تاريد ذيل يف السمعاني ابن رواه: املقاصد يف وقال انتهى، ضعيف: الغرس ابن وقال     

: مرفوًعا عباس ابن عن سند بال وللديلمي مرفوًعا، علي عن جمهول فيه بسند لكن بغداد

 أنه األوزاعي عن وللعسكري الفرائض، أداء على دوموا: أوله حديث يف أوسطها األعمال خري

 أو الغلو: أصاب أيهما يبالي ال خبصلتني فيه الشيطان عارض إال به اهلل َأَمَر أمٍر من ما: قال

 فإذاو ووسًطا طرفني شيء لكل إن: قال منبه بن وهب عن جيد بسند يعلى وألبي التقصري،

 من باألوساط فعليكمو الطرفان اعتدل بالوسط أمسك وإذاو اآلخر مال الطرفني بأحد أمسك

 َتْبُسْطَها َوال ُعُنِقَك ِإَلى َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل َوال: –تعاىل قوله تقدم ما لكل ويشهد األشياء،

 َوَكاَن َيْقُتُروا َوَلْم ُيْسِرُفوا َلْم َأْنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذيَن: –تعاىل وقوله[ 29: اإلسراء– ]اْلَبْسِط ُكلَّ

 َبْيَن َواْبَتِ  ِبَها ُتَخاِفْت َوال ِبَصالِتَك َتْجَهْر َوال: –تعاىل وقوله[ 67: الفرقان– ]َقَواًما َذِلَك َبْيَن

 -الشابة وهي-– ِبْكٌر َوال َفاِرٌض ال َبَقَرٌة ِإنََّها: –وقوله[ 110: اإلسراء– ]َسِبيًلا َذِلَك

 (2) [98: البقرة– ]َذِلَك َبْيَن َعَواٌن–

خالصة القول أن احلديث فيه مقال قد بينه العلماء بالتفصيل سابق الذكروباجلملة   

ميكن القول بأنه يصح اإلحتجاج به  ملا له من شواهد قرانية تؤكد على معناه يف مواضع 

األحكام بقوهلم خري كثريه ومواضيع خمتلفه و لذا جند  أن الفقهاء يستدلون  لبعض من 

 األمور أوسطها دون التصريح بأنه حديث نبوي .

 املبحث الثاني

 للقاعدة ةتطبيقيمناذج  

 : الوسطية منهج التكليف يف الشريعة اإلسالمية   أواًل / 

 طريف بني املتوسِّطة األمور عن عبارة : العدل (3)قال صاحب اللباب يف علوم الكتاب    

 يف إمَّا التَّكليف: فنقول األشياء، مجيع يف الرِّعاية واجب وذلك والتَّفريط، اإلفراط

 .اجلوارح أعمال يف وإما االعتقادات

 :أمثلة منه فنذكر االعتقاد أما

 

 . (62/ 12) حمققا العالية املطالب( 1)

  (448/ 1) هنداوي ت اخلفاء كشف( 2)

 45/ ص12ج هـ(775أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماني )املتوفى: ( 3)
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 اهلل، إالَّ إله ال: قولنا هو العدل إن: - َعْنهما اللَُّه َرِضَي - عبَّاس ابن قاله ما: أحدها  

 وهما وتشبيه، إشراك واحد إله من أكثر وإثبات حمٌض، تعطيٌل اإلله نفي أنَّ: وحتقيقه

 .واحد إلٍه إثبات هو والعدل مذمومان،

 جسم بأنه والقول حمٌض، تعطيل شيء وال مبوجود ليس اإلله بأنَّ القول أن: وثانيها

 واألجزاء اجلسميَّة عن منزَّه موجوٍد واحٍد إلٍه إثبات: والعدل حمٌض، تشبيه ومتحيِّز مركب

 .واملكان

 حمٌض، تعطيل والقدرة العلم من بالصِّفات موصوف غري اإلله بأنَّ القول أن: وثالثها

 وأن حيٌّ، قادٌر عامل اإلله أن إثبات: العدل حمض، تشبيه متغيِّرة حادثة صفاته بأنَّ والقول

 .- وتعاىل سبحانه - متغرية وال حمدثة ليست صفاته

 العبد بأن والقول حمٌض، جرب اختيار وال قدرة له ليس العبد بأن القول أن: ورابعها

 بواسطة الفعل يفعل العبد إن: يقال أن والعدل مذمومان، وهما حمٌضيف قدر بأفعاله مستقلٌّ

 .فيه اهلل  لقهما وداعية قدرة

 :أمثلة منه فنذكر اجلوارح أفعال يف العدل رعاية وأما

 عن االحرتاز عليه جيب وال الطَّاعات، من شيء العبد على جيب ال: قوم قال: أحدها        

 .أصاًل التَّكاليفمن  ونفورا املعاصي، من شيء

 كل عن وحيرتز الطيِّبات، جيتنب أن اإلنسان على جيب إنه: اهلند من وقوم املانويَّة وقال      

 عن وحيرتزون أنفسهم  صُّون املانويَّة إن حتى نفسه، تعذيب يف ويبال  إليه، الطَّبع مييل ما

 من أنفسهم ويرمون أنفسهم، حيرقون واهلند الطيِّب، الطَّعام أكل عن وحيرتزون التزوج،

 .شرعنا هو والعدل مذمومان، الطريقان فهذان اجلبل، شاهق

 العمد القتِل يف - عليه وسالمه اهلل صلوات - موسى شرع يف كان إنه: قيل: وثانيها        

 يف وأمَّا الَعفو، - عليه وسالمه اهلل صلوات - عيسى شرع ويف حمالة، ال القصاص استيفاُء

 .مطلقًا عفا شاء وإن الدِّية، عن عفا شاء وإن القصاص، استوفى شاء فإن: شرعنا

 عن العظيم االحرتاز - عليه وسالمه اهلل صلوات - موسى شرع يف كان: وقيل       

 وطئها، حلَُّ  َوَسلَّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى عيسى شرع ويف الدَّار، من إخراجها جيب إنَّه حتَّى احلائضيف

 .فقط وطئها حتريم وهو شرعنايف به حكم ما والعدل

: أن شريعتنا أمرت باخلتان، واحلكمة فيه: أن رأس الذَّكر جسم شديد وثالثها    

اإلحساس، فلو بقيت القلفة، لبقي العضو على كمال قوَّته، فيعظم االلتذاذ، أمَّا إذا قطعت 

اجللدة، بقي العضو عاريًا، فيلقى الثياب وسائر األجسام، فيتصلب فيضعف حسُّه ويقل 
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اع، فتقلُّ الرغبة فيه، فأمرت الشريعة باخلتانيف سعيًا يف تقليل تلك شعوره، فيقلُّ االلتذاُذ بالوق

اللذة، حتَّى يصري ميُل اإلنسان إىل الوقاع معتداًل، وأاّل تصري الرَّغبة فيه داعية غالبة على 

 الطَّبع.

فالذي ذهب إليه املانويَّة من اإلخصاء وقطع اآلالت مذموميف ألنه إفراٌط، وإبقاء تلك        

 (1) اجللدة مبالغة يف تقوية تلك اللذة، والعدل الوسط هو اخلتاُن.

 : ثانيًا / مسائل  استدل فيها الفقهاء بقاعدة خري األمور أوسطها

 من آداب الوضوء : املسألة األوىل :

 اإلسراف، بني فيما واألدب يقرت، وال الوضوء يف يسرف ال أن:  (2)قال الكاساني     

 األمور خري» - وسلم عليه اهلل صلى - النيب قال والتقصري، الغلو، بني احلق إذ والتقتري،

 (3) . «أوسطها

  29: اإلسراء. .– ]البسط ُكلَّ َتْبُسْطَها َواَل: –   (8481/ 14) الشعراوي تفسري

 احلاجة حدود يف اإلنفاق وهو البْسط، بعض فُيباح: إذن الَبْسط، كل عن هنا فالنهي

 والعطاء. الَبْذل عن كناية اليد وَبْسط. والضرورة

 

 

 :: مهر املثل املسألة الثانية  

 مراعاة من فيه ملا العدل هو الوسط فةن الوسط وجوب قال الكاساني : وأما  

 يف العدل فكان الرديء بإجياب تتضرر واملرأة اجليد، بإجياب يتضرر الزوج ألن اجلانبنييف

 .الوسط  إجياب

 ( 4). «أوساطها األمور خري» - وسلم عليه اهلل صلى -: النيب قول معنى وهذا

 : صفات النصاب يف السرقة :املسألة الثالثة   

 الدراهم اسم ألن قالوايف كذا سبعة وزن دراهم عشرة يعترب أن( ومنها)قال الكاساني :      

 وكذا والديات، الزكوات، يف النصاب به قدر أنه ترى أال ذلك، على يقع اإلطالق عند

 عهد على الدراهم ألن املقاديريف أوسط هذا الدراهم . وألن وزن يف، هذا على أمجعوا الناس

 

 (144/ 12) الكتاب علوم يف اللباب( 1)

الطبعة:  الناشر: دار الكتب العلمية هـ(587عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي )املتوفى: ( 2)

 .7عدد األجزاء: . م1986 -هـ 1406الثانية، 

 . (23/ 1) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع( 3)

 283/ 2) الشرائع ترتيب يف عالصنائ بدائع( 4)
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 كانا وكبري صغري، مجع فإذا وكبارا صغارا، كانت - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 الصالة عليه - لقوله به فاعترب املقادير أوسط هو الوزن هذا فكان سبعة، وزن من درهمني

 (1) :«أوساطها األمور خري» - والسالم

 :  حينًا :  لو حلف ال يكلم احدًا املسألة الرابعة

 تعاىل كقوله األوقات ألقل يكونان فتارة والزمان احلني(2)قال صاحب اجلوهرة     

 وصالة العصر صالة به وأراد[ 17: الروم– ]تصبحون وحني متسون حني اهلل فسبحان–

 يقع وتارة ميني بغري كالمه من المتنع أراده لو إذ احلالف مراد ذلك يكون أن جيوز وال الصبح

 يعين[ 1: اإلنسان– ]الدهر من حني اإلنسان على أتى هل– تعاىل اهلل قال سنة أربعني على

 على يقع وتارة أبدا لقال أراده لو إذ أيضا احلالف مراد ذلك يكون أن جيوز وال سنة أربعني

 ستة كل أي[ 25: إبراهيم– ]حني كل أكلها تؤتي– النخلة يف تعاىل اهلل قال أشهر ستة

 يف: قيل ما أوسط وهذا أشهر ستة الطلع خروج وقت إىل الرطب انقطاع وقت من ألن أشهر

 (3)«أوسطها األمور خري» - السالم عليه - قال أوىل فكان احلني

 :  يف أدب الدعاء :  اخلامسةاملسالة 

 يف واملبالغة عنه، منهيٌّ بالدعاء اجلهر أن واعلم (4)قال صاحب اللباب يف علوم الكتاب     

 أنه: مسعود ابن عن روي كما نفسهيف يسمع أن وهو التوسُّط، واملستحبُّ مطلوبة، غري اإلسرار

 .أذنيه يسمع من يتخافت مل: قال

 َوَكَذِلَك: –بقوله األمَّة هذه اهلل مدح كما الوسطيف رعاية هو العدل أن واعلم

 [ .143: البقرة– ]َوَسطًا ُأمًَّة َجَعْلَناُكْم

 َذِلَك َبْيَن َوَكاَن َيْقُتُروْا َوَلْم ُيْسِرُفوْا َلْم َأنَفُقوْا ِإَذآ والذين: –بقوله املؤمنني ومدح

 [ .67: الفرقان– ]َقَوامًا

 

  (78/ 7) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع( 1)

 الناشر: املطبعة اخلرييةو  هـ(800أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَِّبيِدّي اليمين احلنفي )املتوفى: ( 2)

 2عدد األجزاء:  هـ1322الطبعة: األوىل، 

 (206/ 2) القدوري خمتصر على النرية اجلوهرة( 3)

احملقق: الشيد عادل أمحد عبد  هـ(775أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماني )املتوفى: ( 4)

 م1998-هـ  1419الطبعة: األوىل،  بريوت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية  املوجود والشيد علي حممد معوض

 20عدد األجزاء: 
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 ُعُنِقَك إىل َمْغُلوَلًة َيَدَك َتْجَعْل َواَل: –فقالَ  َوَسلَّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى رسوله تعاىل اهلل وأمر

 اجلهر وهما الطَّرفني، عن نهى: ههنا فكذا[ 29: اإلسراء– ]البسط ُكلَّ َتْبُسْطَها َواَل

  وأمر واملخافتة،

 (1)–َسِبياًل ذلك َبْيَن وابت : –فقال بينهما، بالتوسُّط

 :اللبس : يف آداب املسألة السادسة

 والربد احلر ويدفع العورة يسرت ما وهو فرض منها الكسوة أن اعلم (2)قال ابن عابدين     

 ساقه لنصف ذيله يكون بأن السنة وفاق على الصوف أو الكتان أو القطن من كونه واألوىل

 األمور خري إذ واخلسيس النفيس بني النتف يف كما شرب قدر وفمه أصابعه لرءوس وكمه

  (3)أوساطها،

 عن وللنهي أوسطها، األمور خري إذ والنفيس، اخلسيس بني وقال أيضا : ويلبس    

 يف للتزين اجلميل الثوب لبس ويندب. اخلساسة أو النفاسة نهاية يف كان ما وهو الشهرتني،

 (4)الناس وجمامع واجلمع األعياد

 وخشونتها ولينها وغلظها الثياب دقة الشهرتني عن نهى) (5)وقال صاحب فيض القدير   

 توسط قصدا األمر يف قصد يقال توسط أي( واقتصاد ذلك بني سداد ولكن وقصرها وطوهلا

 (6)أوساطها[ 318:ص] األمور خري وإن رشده أي قصد على وهو احلد جياوز ومل األسد وطلب

 يف قدر الصوت يف التلبية : السابعة :املسألة  

 العيد تكبري يف ذلك مثل ويقال: إخل[ فيها توسط وندب: ] (7)قال الصاوي املالكي     

 (1) .أوساطها األمور خري ألن األذكار، من فيه مرغب مندوب وكل

 

 .(412/ 12) الكتاب علوم يف اللباب (1)

 بريوت-الناشر: دار الفكر هـ(1252ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوفى:  (2)

 6عدد األجزاء: و  م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 
 .  (351/ 6( )احملتار رد) عابدين ابن وحاشية املختار الدر (3)

 . 370/  2، 275/  1، واملغين 297/  3، 301/  1، والقليوبي 59/  1، وبلغة السالك 224، 217/  5ابن عابدين  (4)

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوفى:  (5)

 هـ(1031

 6عدد األجزاء: و 1356الطبعة: األوىل، و  مصر – الناشر: املكتبة التجارية الكربى
 . (317/ 6) القدير فيض (6)

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف  هـ(1241أبو العباس أمحد بن حممد اخللوتي، الشهري بالصاوي املالكي )املتوفى:  (7)

لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اْلِإَماِم حباشية الصاوي على الشرح الصغري )الشرح الصغري هو شرح الشيد الدردير 

 املؤلف:  َماِلٍك(

 4عدد األجزاء: الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريد الناشر: دار املعارف
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 : نفقة الوصي على حمجوره : املسالة الثامنة

 على وكسوته نفقته يف واملال احلال حملجوره يوسع أن الوصي على(2)قال الكشناوي      

 ذلك، يف تقتري وال إسراف بدون شأنه يف واملصلحة املعروف مبراعاة طبيعة يف املالوف حسب

 (3) .ورد كما أوسطها األمور خري ألن

 يف اجلهر واإلسرار يف الصالة :املسالة التاسعة : 

 أن إال السنة، ابتداء يف الصلوات كل يف مشروعًا اجلهر كان قد (4) ابن الرفعةقال     

 فأمر يقرأيف وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعوا إذا أنزلهيف ومن القرآن يسبون كانوا املشركني

 والصبحيف والعشاء، املغرب يف واجلهر والعصر، الظهر يف باإلسرار وسلم عليه اهلل صلى النيب

 ِبَصالِتَك َتْجَهْر َوال: –تعاىل قوله إن: قيل وقد .منازهلم يف باألكل األوقات هذه يف الشتغاهلم

 الصلوات، مجيع يف جتهر وال: ]معناه فإن ذلكيف على دال[ 110:اإلسراء– ]ِبَها ُتَخاِفْت َوال

 يف اجهر: أي ،–َسِبياًل َذِلَك َبْيَن َواْبَتِ – اجلميع يف تسر ال: أي ،–ِبَها ُتَخاِفْت َوال–

: أي– ِبَها ُتَخاِفْت َوال– بليغًا، جهرًا جتهر ال[: معناه: البعض و وقيل يف وأسرَّ البعض،

 خري فإن– َسِبياًل– والسر اجلهر بني: أي ،–َذِلَك َبْيَن َواْبَتِ – بليغًا، خفضًا الختفض

 (5) .أوسطها األمور

 :: موضع اليدين يف الصالة  املسألة العاشرة

 ألن: قال ملاذا؟ سألته وإذا األيسر، جنبه على يضعهما الناس بعض نرى (6) العثيمنيقال     

 :يلي ملا عليل تعليل وهذا القلب، جانب هذا

 السنة ألن صاحبهيف على مردود فإنه السنة مقابل يف تعليل وكل السنة، مقابل يف ألنه :أوال

 .باالتباع أحق

 على يده واضعا: أي  (1) متخصرا الرجل يصلي أن نهى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: وثانيا

هلذايف إذا رأيت أحدا يفعل هكذا منه   قريب فهو النهي عليه ينطبق مل إن وهذا خاصرته،

 

 .(32/ 2) املسالك ألقرب السالك بلغة=  الصغري الشرح على الصاوي حاشية (1)

: أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناوي )املتوفى:  مالك« أسهل املدارك »شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة (2)

 3عدد األجزاء:  الطبعة: الثانية لبنان –الناشر: دار الفكر، بريوت  هـ( 1397
 (6/ 3) «مالك األئمة إمام مذهب يف السالك إرشاد شرح» املدارك أسهل (3)

احملقق: جمدي حممد  هـ(710الدين، املعروف بابن الرفعة )املتوفى: أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جنم  (4)

 21عدد األجزاء:  2009الطبعة: األوىل، م  الناشر: دار الكتب العلمية سرور باسلوم

 (150/ 3) التنبيه شرح يف النبيه كفاية (5)

عدد  هـ 1428 - 1422الطبعة: األوىل،  اجلوزيدار النشر: دار ابن  هـ(1421حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوفى:  (6)

 15األجزاء: 
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فانصحه، ثم إن فيه شيئا آخر، وهو أن فيه إجحافايف لعدم التوسط يف البدنيف ألنه فضل جانب 

اليمني وبني اليسار، وضع  اليسار على جانب اليمني، فنقول: خري األمور الوسط، فكن بني

   (2) ..اليدين على الصدر

 :األدب مع القرآناملسألة احلادية عشر : 

 الو  علمه بعدما يرتكه أن: اجلفاء (3) اجلامع الصحيح للسنن واملسانيدقال صاحب     

"  عنه جتفوا وال القرآن اقرءوا: " احلديث ومنه و (4)الكبائر من عد فإنهو  نسيه كان إذا سيما

: قيل ولذاو  وتأويله بتفسريه وتشتغلواو  قراءته ترتكوا بأنو  تالوته عن تبعدوا وال تعاهدوه: أي

 وحاصله العلم، عن مينعك ال حبيث بالعمل واشتغلو  العمل عن مينعك ال حبيث بالعلم اشتغل

 صلى حلاله املطابق العدل الوسط هو واحملمود مذموم، والتفريط اإلفراط طريف من كال أن

 . (5)واألفعال األقوال مجيع يف وسلم عليه اهلل

 مقدار الطمأنينة يف الصالة : : املسالة الثانية عشر

 يف يطيل من بعده ووجد باطمئنان، بها يأتي كونه التمام (6)قال الشيد بن جربين    

 ذلك، حنو أو مملة، إطالة اجلميع يف يطيل أو السجود، ويف الركوع يف و فف القراءة

 وال للطمأنينة، خمالفني فتكونوا نقرًا تنقروها ال وأمتوا خففوا: وقال أنس عليهم فأنكر

 الذي والتخفيف التمام، هو الذي الوسط استعملوا بل منفرين، فتكونوا طويلة إطالة تطيلوها

 النقر، على اإلطالة عن النهي يف معاذ حبديث استدل النقارين بعض أن تقدم مبنفر و وقد ليس

 الذين املنفرين أولئك مع وال نقرًا، الصالة ينقرون الذين النقارين هؤالء مع األمر ليس: فيقال

 .(7)األمور خري هو الوسط بل منفرًا، بذلك فيكون أكثر أو ساعة الصالة يف أحدهم ميكث

 

 :من أحكام الوصية  املسألة الثالثة عشرة : 

 

( يف ومسلم، كتاب املساجد، باب كراهية 1220أخرجه البخاري، كتاب العمل يف الصالة، باب اخلصر يف الصالة ) (1)

 ( .46( )545االختصار يف الصالة )
 (37/ 3) املستقنع زاد على املمتع الشرح (2)

 38األجزاء: عدد  عبد اجلبار (3)
 (370/ 8) واملسانيد للسنن الصحيح اجلامع (4)

 (365 ص/  10 ج) - املعبود عون (5)

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن إبراهيم بن فهد بن محد بن  م( - 2009 - 1933هـ = 1430 - 1353ابن جربين ) (6)

م( يف إحدى قرى القويعية، وتويف يف مستشفى امللك  1933املوافق هـ  1353جربين من آل رشيد من قبيلة بين زيد، ولد عام )

 .سنة بعد أن عانى من املرض 77هـ عن عمر يقارب  1430رجب  20فيصل التخصصي بالرياض يوم االثنني 
 . (آليا الشاملة برتقيم ،32/ 13) جربين البن األحكام عمدة شرح (7)
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 من أقل ألنه أياميف ثالثة وذلك األعداد، بأوسط يؤخذ والوصي الوارث اختلف إذا    

 األمور خري: »- وسلم وآله عليه اهلل صلى - لقوله به، فيقضى األقل، من وأكثر األكثر،

 (1)«أوساطها

 :: معنى الكفاف  املسألة الرابعة  عشر

 وظفر مطلوبه على حصل الصفات بتلك اتصف من أن (2)احلديث قال ابن حجر ومعنى     

 أي قوتا حممد آل رزق اجعل اللهم وسلم عليه اهلل صلى قال وهلذا واآلخرة الدنيا يف مبرغوبه

 الرتفه على تبعث فضول فيه يكون وال املسألة ذل إىل يرهقهم ال مبا القوت من اكفهم

 األحوال بأفضل وآله لنفسه يدعو إمنا ألنه الكفاف فضل ملن حجة وفيه الدنيا يف والتبسط

 .(3)أوساطها األمور خري قال وقد

 : قدر اللحية : املسألة اخلامسة عشر 

: والسالم الصالة عليه - لقوله أحب عافية تركها: قالوا  (4)نور الدين املال اهلروي     

 ألسنة ويطلق اخللقة، يشوه املفرط الطول فإن األول، القول هو الظاهر لكن.  «اللحى أعفوا»

 عاقل لرجل عجبت: النخعي قال. النية هذه على عنه لالحرتاز بأس فال إليه، بالنسبة املغتابني

 من التوسط فإن وقصري، طويل أي حليتني بني فيجعلها حليته من يأخذ ال كيف اللحية طويل

 (5)أوسطها، األمور خري: قيل ومنه أحسن، شيء كل

 

 

 :صيام ثالثة أيام من كل شهر  :املسألة السابعة عشر 

 

 .  (2099: ص) الكبري السري شرح (1)

َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: »َقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل  (2)

 7149من تلخيص الذهيب[  -]التعليق  َلى َشْرِط الشَّْيَخْيِن َوَلْم ُيَخرَِّجاُه "َوُرِزَق َكَفاًفا َوَقنََّعُه اللَُّه ِبَما آَتاُه« َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َع

 على شرط البخاري ومسلم -

 . (275/ 11) حجر البن الباري فتح (3)

علي بن )سلطان( حممد، نور الدين املّلا اهلروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم يف عصره. ولد يف هراة وسكن ( 4)

 بها. قيل: كان يكتب يف كل عام مصحفا وعليه طرر من القراآت والتفسري فيبعيه فيكفيه قوته من العام إىل مكة وتويف

خ " ثالثة جملدات، و " األمثار اجلنية يف أمساء احلنفية " و " الفصول  -العام. وصنف كتبا كثرية، منها " تفسري القرآن 

خ " و " شرح  -املوطأ  ط " و " شرح مشكالت -سك، و " شرح مشكاة املصابيح خ " منا -خ " فقه، و " بداية السالك  -املهمة 

ط " و " تعليق على بعض آداب املريدين، لعبد  -خ " يف احلديث، و " شرح الشمائل  -ط " و " شرح احلصن احلصني  -الشفاء 

 ك( 2503خ " يف خزانة الرباط ) -القاهر السهرودي 

 . (2822/ 7) املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة (5)
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 عن) - عنه تعاىل اهلل رضي -( اهلل عبد بن جرير عن)  (1)قال صاحب ذحرية العقبى    

فهذا  (الدهر صيام شهر، كل من أيام، ثالثة صيام: قال) أنه( -وسلم عليه اهلل صلى -النيب

اليت صومها كصوم الدهر، على أنه حيتمل أن يكون ( ملطلق الثالثة األيام 1احلديث مفيد )

عني هذه األيام ألنها وسط الشهر، وأعدله، كما قال "خري  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب 

 (2)األمور أوساطها"،

 :: كيفية السواك  املسألة الثامنة عشر

 األمور خري أن بذلك ويريد بالسواك، األسنان على تلح وال(3)قال  حيي بن هبرية   

 حده املتجاوز اإلحلاح وأن ويفسدها، األسنان يعفن وإطراحه السواك هجر أن كما أوساطها

 4)( .منابتها أصول ويضعف يزعزعها فيما

 يف صفة ما يؤخذ من املال للزكاة : : التاسعة عشراملسألة  

جبل رضي اهلل حسني قوله صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ بن  بن حممد بن حامد قال الشيد    

 (5)أوسطها األمور خري فإن األمر يف توسط بل الزكاة أخذ يف" أمواهلم وكرائم عنه ....وإياك

 :: يف خلق اللني  املسالة العشرون

 به نطق ما على احلسنة األخالق من ألنهما واللني بالسهولة مدحهم(6)قال املناوي    

 من النفضوا القلب غليظ فظا كنت ولو هلم لنت اهلل من رمحة فيما– املبني الكتاب

: البنه لقمان قال وهلذا فتكسر يابسا وال فتعصر رطبا تكن ال أمثاهلم من: قلت فإن– حولك

 ال: قلت مدح؟ كونه وجه فما اللني عن نهي ففيه فتلفظ مرا وال فتبلع حلوا تكن ال بين يا

 

ولد  هو الشيد العاّلمة احملدث الفقيه األصولي النحوي حممد بن الشيد العالمة علي بن آدم بن موسى اإلتيوبي الوّلوي. (1)

-، ثم أسلمه والده إىل الشيد حممد قيو -رمحه اهلل  -هـ( وبدأ يف حفظ القرآن الكريم على والده 1366الشيد يف سنة )

فأكمل عليه قراءة القرآن، ثم بدأ بقراءة الكتب العلمية حسب املناهج املقررة يف أنظمة املدارس الريفية هناك  -رمحه اهلل

 معاصر.يف بالده.
 (341/ 21) اجملتبى شرح يف العقبى ذخرية (2)

بار الوزراء يف الدولة العباسية. حييى بن )هبرية بن( حممد بن هبرية الذهلي الشيبانّي، أبو املظفر، عون الدين،: من ك (3)

عامل بالفقه واألدب. له نظم جيد. ولد يف قرية من أعمال ُدجيل )بالعراق( ودخل بغداد يف صباه، فتعلم صناعة اإلنشاء، وقرأ 

تويف إىل أن  واتصل باملقتفي ألمر اهلل، فواله بعض األعمال، وظهرت كفاءته، فارتفعت مكانته التاريد واألدب وعلوم الدين.

 . (175/ 8) للزركلي األعالم ببغداد.
 (326/ 5) الصحاح معاني عن اإلفصاح (4)

 (181: ص) التوحيد كتاب شرح يف اجمليد احلميد اهلل فتح (5)

  ه1031: املتوفى) القاهري املناوي ثم احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين( 6)
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 يف والتفريط اإلفراط طريف أن على والنقل العقل أطبق وقد أوساطها األمور خري أن يف شبهة

 (1)مذموم واألقوال واألحوال األفعال

 :: جانب من صفته صلى اهلل عليه وسلم  املسألة احلادية والعشرون

 بالطويل ليس -والسالم الصالة عليه- كونه يف السرُّ ما: قلَت إن (2) الفاِكهانيقال    

 خرَي -والسالم الصالة عليه- وكان أوساُطها، األمور خري  أن ثبت ملا: بالقصري؟ قلت وال

 .(3)الطول  يف َوَسًطا فكان معناه، صورُته ناسبْت احلقيقة، ومعِدَن اخلليقة،

 :: مسافة القصر  السألة الثانية والعشرون

 بعضهم بينهم، فيما واختلفوا أيضًا، بالفراسد قدروه مشا نا وعامة (4) ابن َماَزَةقال    

 عشر مثانية السفر مدة أدنى فرسخًا عشر مثانية: قالوا وبعضهم فرسخًا، وعشرين أحد: قالوا

 وإن األعداد، أوسط ألنها عشريف مثانية على والفتوى عشر، مخسة: قالوا وبعضهم فرسخًا،

 أيام ثالثة مبنزلة فيه التقدير أن اهلل رمحهم مشا نا بعض فعبارة جبال، سفر السفر كان

 .(5)اجلبل، حبال تبني ما حسب على ولياليها

 :أخر وقت املغرب  املسألة الثالثة والعشرون :

 .يف كما الشفق يف واختلفوا( الشفق يغب مل ما وقتها وآخر: قوله) (6)قال احلداد    

 الرقة عن عبارة الشفق ألن حنيفةيف أبي عند( احلمرة بعد األفق يف الذي البياض وهو: قوله)

 رضي - الصديق بكر أبي مذهب وهو احلمرة من أرق والبياض القلب رقة وهي الشفقة ومنه

 

 (258/ 6) القدير فيض (1)

أبو حفص عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري  م( 1334 - 1256هـ =  734 - 654الفاِكهاني ) (2)

هـ واجتمع به ابن كثري )صاحب  731املالكي، تاج الدين الفاكهاني: عامل بالنحو، من أهل اإلسكندرية، زار دمشق سنة 

مسعنا عليه ومعه. وحج ورجع إىل اإلسكندرية. وصلي عليه بدمشق ملا وصل خرب وفاتهنقال عن: البداية والنهاية( وقال: 

 »األعالم« للزركلي
 .(491/ 5) األحكام عمدة شرح يف األفهام رياض (3)
ِغيناني، برهان امَلْر حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري م( 1219 - 1156هـ =  616 - 551ابن َماَزَة ) (4)

ولد  الدين: من أكابر فقهاء احلنفية. عّده ابن َكَمال باشا من اجملتهدين يف املسائل. وهو من بيت علم عظيم يف بالده.

خ( أربع  -خ( مخسة أجزاء، و )احمليط الربهاني  -مبرغينان )من بالد ما وراء النهر( وتويف ببخارى. من كتبه )ذخرية الفتاوى 

 نقال عن: األعالم للزركلي خ( و )الواقعات( و )الطريقة الربهانية( -ع[ ، يف الفقه، و )تتمة الفتاوي جملدات ]ثم ُطب

 (23/ 2) النعماني الفقه يف الربهاني احمليط (5)

زبيد( يف من أهل العبادية، من قرى )حازة وادي  حلداد الزبيدي: فقيه حنفي مياني.أبو بكر بن علي بن حممد ا  :اد احلد (6)

قال الضمدي: )له يف مذهب أبي حنفية مصنفات جليلة مل  استقر يف زبيد وتويف بها. واحلازة اسم ملا قارب اجلبل. تهامة.

خ( مثاني  -جملدا، منها )السراج الوهاج  20يصنف أحد من العلماء احلنفية باليمن مثلها، كثرة وإفادة( تبل  كتبه حنو 

ط( جملدان، يف شرح خمتصر القدوري أيضا، نقال عن :  -ي، فقه، و )اجلوهرة النرية جملدات، يف شرح خمتصر القدور

 . األعالم للزركلي
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 ال أن الصالة يف األصل ألن احلمرةيف من أحوط وألنه اللغة أهل من املربد واختيار - عنه اهلل

 كرم علي مذهب وهو( احلمرة هو وحممد يوسف أبو وقال: قوله) .بيقني إال شيء منها يثبت

 الغوارب اللغة وألن أهل من واخلليل األصمعي اختيار وهو حنيفة أبي عن رواية وهي وجهه اهلل

 من بالطوالع املتعلق ثم والشمس الفجران أيضا ثالثة الطوالع وكذا والشفقان الشمس ثالثة

 وخروجه الوقت دخول يتعلق أن جيب الغوارب فكذا الطوالع أوسط هو وخروجه الوقت دخول

 (1)احلمرة  وهي بأوسطها

 :: من أحكام الوصية  املسالة الرابعة والعشرون

 املوصي ثياب اوسط من ثوب فله ثيابه من بثوب لرجل أوصى ومن (2)قال بن عبد الرب        

 (3)يلبسها ثياب اوسط من ثوبًا ثلثه من كسي ثوبا فالنا اكسوا قال ولو

 :املوسر : نفقة املسألة اخلامسة والعشرون

 أن يلزم فإنه واهليئة، الشرف ذات على الشريف املوسر نفقة سنة وأما (4)قال بن رشد     

 إذا يعرها ال مما ذلك أوسط من الثياب، وصاحل واحلطب، واإلدام الطعام من عليها ينفق

 (5)مباله فيجحف صاحبها على فيه سرف وال ألبسته

 :رد املبيع خبيار العيب  املسألة السادسة والعشرون :

 عدال القيمة فوسط الثمن الورثة وجهل الرد قبل واملبتاع البائع مات لو(6)قال القرايف      

 من باألقل دينار ابن وقال القيمة تلك من العيب بأرش ويرجع الرد فامتنع مات لو وكذلك بينهم

 

 (42/ 1) القدوري خمتصر على النرية اجلوهرة (1)
يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أبو  م( 1071 - 978هـ =  463 - 368ابن عبد الرب ) (2)

عمر: من كبار حفاظ احلديث، مؤرخ، أديب، حباثة.يقال له حافظ املغرب. ولد بقرطبة. ورحل رحالت طويلة يف غربي 

 .. نقال عن : األعالم للزركلي االندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنرتين. وتويف بشاطبة
 (1041/ 2) املدينة أهل فقه يف الكايف (3)

قاضي اجلماعة بقرطبة. من أعيان املالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف  م( 1126 - 1058هـ =  520 - 450ابن رشد ) (4)

 البيان والتحصيل )ط( - مؤلفاته: ولد يف قرطبة، وبها نشأ وتعلم على يد أعالم علماء األندلس )حممد بن أمحد(

احلسن ابن الوزان )وتسمى أيضًا الفتاوى، نوازل ابن رشد، يف جملد ضخم، مجعها تلميذه أبو  - املقدمات املمهدات )ط( -

تهذيب مشكل اآلثار، ألمحد  - (.303اختصار املبسوطة ليحيى بن إسحاق بن حييى بن حييى الليثي )ت - واألجوبة(.

 مقدمة كتاب البيان والتحصيل . النوادر. - (.231الطحاوي احلنفي )ت
  (443/ 5) والتحصيل البيان (5)

إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف: من علماء املالكية نسبته إىل أمحد بن   :القرايف (6)

قبيلة صنهاجة )من برابرة املغرب( وإىل القرافة )احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي( بالقاهرة. وهو مصري املولد واملنشأ 

ط( أربعة أجزاء، و )اإلحكام يف متييز  -واألصول، منها )أنوار الربوق يف أنواء الفروق له مصنفات جليلة يف الفقه  والوفاة.

خ( ]ثم ُطبع[ يف فقه املالكية، ست جملدات، و )اليواقيت  -ط( و )الذخرية  -الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام 

 مقدمة كتاب الذحرية . خ( -يف أحكام املواقيت 
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املتبايعان فثبت العيب وجهلوا الثمن يرجع صاحب البيان إذا مات قال  البيع يوم القيمة أو الثمن

 (1)باألرش من أوسط القيم يوم القبض

 : وقت التيمم املسألة السابعة والعشرون :

 وجود يف شاكًا كان إن االختياري الوقت أوسط يف يكون عبيد: أن كوكب احلاّجة قالت   

 .(2)املانع زوال إمكانية أو املاء وجود ظانًا كان إن االختياري الوقت آخر ويف املانع، زوال أو املاء

 اْلَيِمنِي َكفَّاَرِة ِفي اْلَمَساِكنِي : إْطَعاُم املسألة الثامنة والعشرون

 اْلَيِمنِي؟ َكفَّاَرِة ِفي اْلَمَساِكنِي إْطَعاُم َكْم َأَرَأْيَت 

 الصََّلاُة َعَلْيِه - النَِّبيِّ ِبُمدِّ َفْلُيَكفِّْر َهاُهَنا ِعْنَدَنا َوَأمَّا ِمْسِكنٍي و ِلُكلِّ ُمدٌّ ُمدٌّ: َماِلٌك َقاَل   

 َأْن َفَأَرى َعْيِشَنا َغْيَر َعْيًشا َلُهْم َفِإنَّ اْلُبْلَداِن َأْهُل َوَأمَّا ُمدٌّ، ُمدٌّ ِبَاللَِّه اْلَيِمنِي ِفي - َوالسََّلاُم

 (3) [.89: املائدة– ]َأْهِليُكْم ُتْطِعُموَن َما َأْوَسِط ِمْن: –اللَُّه َيُقوُل َعْيِشِهْم، ِمْن ِباْلَوَسِط ُيَكفُِّروا

 :: القول يف صفة املكاتب عليه  املسألة التاسعة والعشرون

 حياط وال يبعد ألنه جيز مل يصفه ومل لؤلؤ على كاتبه وإن ،(4)القاسم ابن قال    

 .(5)بينهما ما يشبه الذي أوسط من ويكون يفسد ال حممد، قال بصفته،

 : اإلطعام يف التقدير :   املسألة الثالثون

 ألبي خالًفا ، يسرية زيادة أو باملد اإلطعام قدرنا وإمنا (6)قال القاضي عبد الوهاب     

 َأْوَسِط ِمْن: –تعاىل لقوله صاعا والشعري التمر ومن صاع نصف الرب من  رج قوله يف حنيفة

 وألنه واألكثر، األقل بني ما وهو الناس عادات أغلب هو والوسط– َأْهِليُكْم ُتْطِعُموَن َما

 وتعذر بها العي  لضيق وغريها املدينة بني فرقنا وإمنا رمضان، يف كالفطر كفارة يف  إطعام

 (7) . غريها يف واتساعه فيها األقوات

 

 

 (69/ 5) للقرايف الذخرية (1)

م  1986 - هـ 1406 األوىل: الطبعة .سوريا - دمشق اإلنشاء، مطبعة: الناشر (95: ص) املالكي املذهب على العبادات فقه (2)

. 

 (591/ 1) املدونة (3)
 اهلل، عبد أبو املصري، العتقّي جنادة بن خالد بن القاسم بن الرمحن عبد (م 806 - 750=  هـ 191 - 132)القاِسم  ابن (4)

 ستة( ط - املدونة) له. مبصر ووفاته مولده. ونظرائه مالك باإلمام وتفقه. والعلم الزهد بني مجع فقيه،: القاسم بابن ويعرف

 (.323/ 3) للزركلي األعالم   مالك اإلمام عن رواها املالكية، كتب أجّل من وهي جزءا، عشر

 (71/ 13) األمهات من غريها من املدونة يف ما على والزيادات النوادر (5)

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي، أبو حممد:  م( 1031 - 973هـ =  422 - 362القاضي عبد الوهاب ) (6)

م ولد ببغداد، وولي القضاء يف إسعرد، وبادرايا )يف العراق( ورحل إىل الشا قاض، من فقهاء املالكية، له نظم ومعرفة باألدب.

 مقدمة كتاب املعونة . وتوجه إىل مصر، فعلت شهرته وتويف فيها. فمر مبعرة النعمان واجتمع بأبي العالء.
 .(643: ص) املدينة عامل مذهب على املعونة (7)
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 :وصف املسلم فيه  : والثالثون احلاديةاملسألة 

". وقال مالك له  الصفة عليه تقع ما أقل إال له وليس: " عنه اهلل رضي الشافعي قال    

أوسط ما ينطلق عليه تلك األوصاف فإذا كان التمر وسط اجليد لزمه قبوله وإن كان من 

 (1) أوله منزلة مل يلزمهيف ألن أوسط األمور أعدهلا.

 :موصوف  وال معني غري عبدا أصدقها : إذا املسألة الثانية والثالثون

 ألن سندييف عبد هلا وكان جاز، موصوف؟ وال معني غري عبدا أصدقها إذا: حنيفة أبو قال    

  (2) .العبيد أوسط ألنه به؟ هلا فيحكم وسط، والسندي أدنى والزجني أعلى الرومي

 :: جهالة مقدار ما خالعها عليه  املسألة الثالثة والثالثون

 ويلزمها اخللع ثبت بذلك القدر ورضيا جمهول شيء على خالعها : إذا (3)قال الشوكاني    

 العدل يتم وال اعتماده ينبغي الذي هو فهذا أدناه وال اعاله ال املسمى اجلنس أوسط تسليم

 (4)به اال بينهما

 :القبلة مبكة عند البيت  والثالثون : الرابعةاملسألة 

 َوْجَهَك َفَولِّ َخَرْجَت َحْيُث َوِمْن: –تعاىل وقال (5) بن قاسم العاصمي القحطاني قال     

 وعكسها للمدينة ما مثل السعة من البلدان فلسائر وناحيته جهته أي– اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد َشْطَر

العلم  أهل بني فيه خالف وال له مدفع ال صحيح وهذا الرب عبد ابن قال. والشمال اجلنوب بني

 فقد قل وإن شيًئا عنه زال إذا فإنه البيت عند مبكة إال البلدان كل يف هذا أمحد – وقال

 أن وينبغي بينهما ما فالقبلة ومغرب مشرق اسم عليه وقع أمنا وغريه القاضي وبني. القبلة ترك

 .(6)يتياسر وال يتيامن ال ذلك أوسط يتحرى

 

 

 

 .(412/ 5) الكبري احلاوي (1)
 .(395/ 9) الكبري احلاوي (2)

 من جمتهد فقيه: الشوكاني اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد (م 1834 - 1760=  هـ 1250 - 1173)الشَّْوَكاني  (3)

 1229 سنة قضاءها وولي. بصنعاء ونشأ( باليمن خوالن، بالد من) شوكان بهجرة ولد. صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار

 .(298/ 6) للزركلي األعالم .التقليد حتريم يرى وكان. بها حاكما ومات
 .(418: ص) األزهار حدائق على املتدفق اجلرار السيل (4)

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاني نسبا، أبو عبد  م(  1972 - 1901هـ =  1392 - 1319بن قاسم ) (5)

د واألنساب وأولع يف أوليته بالتاري ولد بقرية )البري( من قرى احململ قرب الرياض. اهلل: فقيه حنبلي من أعيانهم يف جند.

 مقدمة كتاب احلكام .واجلغرافية ووقعت له قضية بسبب التاريد، فأحرق كثريا من أوراقه.

املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاني  (183/ 1) قاسم البن األحكام أصول شرح اإلحكام (6)

 4األجزاء: عدد  هـ 1406الطبعة: الثانية،  هـ(1392احلنبلي النجدي )املتوفى: 
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  :حكم البسملة والثالثون : اخلامسةاملسألة 

 سوى سورة كل أول يف اهلل كتاب من آية : البسملةبن قاسم العاصمي القحطاني قال    

 (1) .األدلة جتتمع وبه وأعدهلا األقوال أوسط وهو. املنصوص على السور من وليست براءة

 :املفقود مدة والثالثون : السادسةاملسألة 

حنيفة  أبي عن احلسن فروى املفقوديف مدة يف أصحابنا روايات :اختلفت(2)قال البابرتي     

أنها مائة وعشرون سنة من يوم ولد، فإذا مضت هذه املدة حكمنا مبوته. قيل: وهذا يرجع إىل 

قول أهل الطبائع والنجوم فإنهم يقولون: ال جيوز أن يعي  أحد أكثر من هذه املدة، ويف ظاهر 

ية يقدر مبوت األقران فإنه إذا مل يبق أحد من أقرانه حيا حكم مبوته ألن ما تقع احلاجة الروا

إىل معرفته فطريقه يف الشرع الرجوع إىل أمثاله كقيم املتلفات ومهر مثل النساء، وبقاؤه بعد 

 موت مجيع أقرانه نادر وبناء األحكام الشرعية على الظاهر دون النادر، وهل يعترب بأقرانه يف

مجيع الدنيا أو يف اإلقليم الذي هو فيه ذكرناه يف شرح الفرائض السراجية، ويف املروي عن 

أبي يوسف مبائة سنة ألن الظاهر أن ال يعي  أحد يف زماننا أكثر من مائة سنة، وقدر بعضهم 

 من فيه ذكر ما أقل ألنه بتسعني يقدر أن واألرفق بتسعني ألنه متوسط ليس بغالب وال نادر،

 (3)قاديرامل

 : وقت سجود السهو : والثالثون السابعةاملسألة 

 أما وأصحها األقوال أعدل ميينه عن واحدة تسليمة بعد بأنه القول (4) لطحطاويقال ا   

 وأما التسليمتني بعد انه قال ومن التسليم قبل انه قال من قولي بني متوسط فةنه أعدل كونه

 (5)املعهود ألنه سابقا فلقوله أصح كونه

 

 . (212/ 1) قاسم البن األحكام أصول شرح اإلحكام (1)

 الدين مشس الشيد بن اهلل عبد أبو الدين أكمل حممود، بن حممد بن حممد (م 1384- 1314=  هـ 786 - 714)الَباِبْرتي  (2)

 أو( ببغداد ُدجيل أعمال من قرية) بابرتي إىل نسبته. باألدب عارف احلنفية، بفقه عالمة: البابرتي الرومي الدين مجال الشيد ابن

 القضاء عليه وعرض .(42/ 7) للزركلي األعالم القاهرة إىل ثم حلب اىل رحل. برتكيا- أرضروم -الروم ألرزن التابعة( بابرت)

 (خ- العقيدة) و فقه،( خ -للخالطي الكبري اجلامع تلخيص شرح) كتبه من. مبصر وتويف. فامتنع مرارا

 . (147/ 6) اهلداية شرح العناية (3)

ط( أربع  -أمحد بن حممد بن إمساعيل الطهطاوي: فقيه حنفي. اشتهر بكتابه )حاشية الدر املختار  :ي الطحطاو (4)

جملدات يف فقه احلنفية.ولد بطهطا )بالقرب من أسيوط، مبصر( وتعلم باألزهر، ثم تقلد مشيخة احلنفية، وخلعه بعض 

 الطحطاوي. مقدمة حاشيةها، فاستمر إىل أن تويف بالقاهرة.املشايد، وأعيد إلي
 . (463: ص) اإليضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية (5)
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سجد   القبلة عن ينحرف ومل بالقرب وتذكر ومن نسي سجود السهو (1)وقال احلطاب    

 ناجي ابن بذلك صرح كما سجد متوسط طول بعد ذكره وإن صالته بطلت جدا طال إن وأما

 (2) .زروق والشيد الرسالة على

 املسألة الثامنة والثالثون : اختالف النيات :

. مذاهب على واملأموم اإلمام نية اختالف جواز يف الفقهاء اختلف(3)دقيق العيدقال بن    

 باملؤدي والقاضي وعكسه، باملتنفل املفرتض يقتدي أن فيجوز. مطلقا اجلواز: أوسعها

 .الشافعي مذهب وهذا. الظاهرة األفعال ختتلف أن إال ال، أم الصالتان اتفقت سواء وعكسه،

أضيقها. وهو أنه ال جيوز اختالف النيات، حتى ال يصلي املتنفل خلف الثاني: مقابله، وهو 

املفرتض والثالث: أوسطها، أنه جيوز اقتداء املتنفل باملفرتض، ال عكسه. وهذا مذهب أبي 

 (4) حنيفة ومالك. ومن نقل عن مذهب مالك مثل املذهب الثاني فليس جبيد

 :اهلل عليه وسلم: طول كم قميصه صلى املسألة التاسعة والثالثون

 متى أنه ذلك على االقتصار وحكمة( الرس  إىل قميصه كم كان)قال املناوي :       

 الساعد تأذى ذلك عن قصر ومتى والبط  احلركة سرعة ومنعه البسه على شق اليد جاوز

 يف ذلك وجيري به التأسي فينبغي وسطا ذكر ما على االقتصار فكان والربد للحر بربوزه

 (5)أوسطها األمور وخري أكمامنا

 :: كمال خلقه صلى اهلل عليه وسلم  األربعوناملسألة 

 لنفسه انتقم وال مأمثا، يسأل أن إال فمنعه قط شيء عن سئل : )) وال(6)قال الزرقاني      

 اهلل صلى عليه كان ما وفيه ينتقم(( حلديث  اهلل فيكون اهلل حرمات تنتهك أن إال شيء من

 

 املعروف اهلل، عبد أبو الرعييّن، الرمحن عبد بن حممد بن حممد (م 1547 - 1497=  هـ 954 - 902)احَلطَّاب  (1)

 كتبه من. الغرب طرابلس يف ومات مبكة، واشتهر ولد. املغرب من أصله. املتصوفني علماء من مالكي، فقيه: باحلطاب

/ 7) للزركلي األعالم (ط - االلتزام مسائل يف الكالم حترير) و األصول، يف( خ - احلرمني إمام ورقات بشرح العني قرة)

58) 
 . (23/ 2) خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب (2)

 القشريي، الدين تقّي الفتح، أبو مطيع، بن وهب بن علي بن حممد (م 1302 - 1228=  هـ 702 - 625)الِعيد  َدِقيق ابن (3)

  . من أكابر العلماء باألصول، جمتهدجمتهد باألصول، العلماء أكابر من قاض،: العيد دقيق بابن وجده كأبيه املعروف

 (.283/ 6) للزركلي األعالم
 . (296/ 1) األحكام عمدة شرح األحكام إحكام (4)
 (174/ 5) القدير فيض (5)

أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن  م(.1710- 1645هـ، 1122 - 1055الزُّرقاني، عبد الباقي ) (6)

ُ ْزرقان وهي قرية من  شهاب الدين بن حممد الزرقاني ، الفقيه املالكي األصولي. قرى منوف ولد بالقاهرة. نسبته إىل
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 ترك لو ألنهيف  احملمود احلسن اخللق هو وهذا باحلق والقيام واحللم الصرب من وسلم عليه

 هذا وكان صرب، ثم يكن مل لنفسه انتقم وال مهانة، ذلك كان غريه وحق اهلل حلق القيام

 (1) .أوسطها األمور وخري الوسط وبقي املذمومان الطرفان عنه فانتفى بطشا، اخللق

 :ضابط العجلة والتؤدة واألربعون : احلاديةاملسألة 

 اهلل صلى - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - سعد بن سهل :عن (2)قال الصنعاني    

 يف السرعة هي العجلة( حسن: وقال الرتمذي أخرجه «الشيطان من العجلة: »- وسلم عليه

 إىل املسارعة من تعجيله يطلب فيما حممودة األناة فيه املطلوب كان فيما مذمومة وهي الشيء

 له فيتم وتأن بتؤدة سارع فإن واملسارعة، األناة، بني منافاة ال يقال وقد وحنوها، اخلريات

 (3) .أوسطها األمور خيار أن والضابط األمران،

 الوعظ:  الوسطية يف :واألربعون  الثانيةاملسألة 

يراعى يف الوعظ أن يكون مقتصدا متوسطا بني البسط املؤدي إىل  :  (4)قال بن عالن  

اإلمالل والسآمة وبني اإلجياز املؤدي إىل اإلخالل أو عسر الفهم للمقال، ألن خري األمور 

أوسطها، وأحسن املواعظ ما كان جزال جامعا بليغا نافعا، وألن خري الكالم ما قل ودل، ملا 

ما قال: " مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: إن روى عمار بن ياسر رضي اهلل عنه

 (5)طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطبة 

 امتة : اخل

لقائل بل كل ما  ال يدعي الباحث أنه قد أتى مبا مل يستطعه األوائل أو مل يرتك مقااًل    

عرضها يف هذا الثوب املختصر والذي أرجو أن ال يكون فعله مجع وترتيب جلهود السابقني و

 

مبحافظة املنوفية مبصر. له عدة مصنفات، منها: شرح املواهب اللدنية للقسطالني، وهو مطبوع، وله أيضًا: خمتصر املقاصد 

 املوطأ . على الزرقاني مقدم كتاب شرحاحلسنة للسَّخاوييف شرح موطأ اإلمام مالك وغريها. تويف بالقاهرة.
 . (398/ 4) املوطأ على الزرقاني شرح (1)

 ثم الكحالني احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد (م 1768 - 1688=  هـ 1182 - 1099)الصَّْنَعاني  (2)

 ابن( باللَّه املؤيد) يلقب. اليمن يف اإلمامة بيت من جمتهد،: باألمري كأسالفه املعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني،

 يف) عنده أكثرها أن خان حسن صديق ذكر مؤلف، مئة حنو له. والعوام اجلهالء من كثرية مبحن أصيب. اهلل على املتوكل

 . (38/ 6) للزركلي األعالم .بصنعاء وتويف ونشأ كحالن، مبدينة ولد( . اهلند
 (681/ 2) السالم سبل (3)

: الشافعّي الصديقي البكري إبراهيم بن عالن حممد بن علي حممد (م 1647 - 1588=  هـ 1057 - 996)َعلَّان  بن( 4)

 الطائف الطيف) و التفسري، يف( السبيل ضياء) منها كثرية، ورسائل مصنفات له. مكة أهل من باحلديث، عامل مفسر،

 (120 الرقم) املكّي احلرم مكتبة يف( خ - والطائف وج بتاريد

  (594/  2حديث: " إن طول صالة الرجل. . . " أخرجه مسلم ) (5)
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قد أخل فيه االختصار و فال تعد هه الورقة خامتة املطاف يف هذا املوضوع فهناك العديد من 

األدلة على وسطية شريعتنا ومساحة ديننا و غري أني قد اقتصرت يف هذه الساحنة على هذه 

 دد من النتائج والتوصيات :القاعدة الكرمية – وبذلك  نكون قد توصلنا لع

 أوال : النتايج 

 مبدأ الوسطية من املبادئ اليت أرستها شريعتنا السمحة الغراء . .1

 إن لكل أمر أو صفة طريف نقيض و إفراط وتفريط و واحملمود هو الوسط وهو العدل. .2

األدلة من الكتاب والسنة قد تظاهرت على بسط مفهوم الوسطية من خالل تفاصيل  .3

 األحكام .

 قاعدة خري األمور أوسطها من األدل الشرعية اليت تؤكد مساح شرعنا احلنيف. .4

 أن مراعاة الوسط  يف األمور كلها من حماسن الشريعة ومقاصدها . .5

احلديث الذي نص على القاعدة فيه مقال ير أنه ميكن تقوية احلديث باإلمجاع الذي  .6

 حصل على القاعدة .

حيتاجها الفقهاء يف تقرير الكثري من األحكام و ويف بيان  قاعدة خري األمور أوسطها .7

 األحكام من جهة صفتها أو مقدارها أو عددها حبسب متعلق احلكم .

قاعدة خري األمور أوسطها حيتاجها الفقهاء يف ترجيح بعض األقوال على بعض و  .8

 فيمكن القول أنها من قواعد الرتجيح .

 فسر واألصولي على حد سواء .قاعدة خري األمور أوسطها حيتاجها امل .9

وباجلملة حيتاجها الدعاة واملصلحون  وعامة املسلمني حيتاجون هذه القاعدة يف   .10

  مجيع شؤن حياتهم .

 وأخريا التوصيات : 

حوج األمة ني والدعاة ببسط فقه التوسط فما أأوصي نفسي أوال وطالب العلم والباحث -

 إىل تعريفها بسماحة دينها .

 ربط بني القواعد وفروعها .المبثل هذا النوع من الدراسة والذب بأوصي كذلك  -

 املراجع واملصادر 

 القرآن الكريم .= 

املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن  ُمْخَتَصر َصِحيُح اإِلَماِم الُبَخاِري=

الطبعة:  الناشر: مكَتبة امَلعارف للنَّْشر والتوزيع، الرياض هـ(1420آدم، األشقودري األلباني )املتوفى: 

 4عدد األجزاء: ،  م 2002 -هـ  1422األوىل، 
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 38عدد األجزاء:  املؤلف: صهيب عبد اجلبار اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد= 

 2014 - 8 - 15تاريد النشر: 

دعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن املؤلف: زين الدين حممد املو  التوقيف على مهمات التعاريف= 

-عبد اخلالق ثروت 38الناشر: عامل الكتب  هـ(1031زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوفى: 

 1.عدد األجزاء: و م1990-هـ1410الطبعة: األوىل،  القاهرة

احملقق: رمزي منري و  هـ(321ملتوفى: املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )او  مجهرة اللغة=  

 3عدد األجزاء:  م1987الطبعة: األوىل،  بريوت –الناشر: دار العلم للماليني و  بعلبكي

الناشر:  هـ(476املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )املتوفى: .  اللمع يف أصول الفقه= 

 1عدد األجزاء: هـ. 1424 -م  2003الطبعة: الطبعة الثانية  دار الكتب العلمية

املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن و نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر= 

 -الناشر: مؤسسة الرسالة  احملقق: حممد عبد الكريم كاظم الراضيو هـ(597حممد اجلوزي )املتوفى: 

 .1عدد األجزاء:و م1984 -هـ 1404الطبعة: األوىل،  لبنان/ بريوت

املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر :  جامع البيان يف تأويل القرآن= 

هـ  1420الطبعة: األوىل، : الناشر: مؤسسة الرسالة: احملقق: أمحد حممد شاكر: هـ(310الطربي )املتوفى: 

 .24عدد األجزاء: : م 2000 -

املؤلف: الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن :  اإلمام الشافعيتفسري =  

مجع وحتقيق ودراسة: د. أمحد بن :  هـ(204عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوفى: 

 1427الطبعة األوىل: : لسعوديةاململكة العربية ا -الناشر: دار التدمرية :  مصطفى الفرَّان )رسالة دكتوراه(

 .3عدد األجزاء: :  م 2006 -

املؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي :  أنوار التنزيل وأسرار التأويل= 

 –الناشر: دار إحياء الرتاث العربي :  احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي: هـ(685البيضاوي )املتوفى: 

 .هـ 1418 -طبعة: األوىل ال:  بريوت

الناشر: : هـ(1250الشوكاني اليمين )املتوفى:  املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل:  فتح القدير= 

 هـ 1414 -الطبعة: األوىل : دمشق، بريوت -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 

لسنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن املؤلف : حميي ا:  معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي= 

الناشر : دار إحياء الرتاث :  احملقق : عبد الرزاق املهدي:  هـ(510حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوفى : 

 5عدد األجزاء ::  هـ 1420الطبعة : األوىل ، :  بريوت–العربي 

اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاني التميمي  املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد:  تفسري القرآن= 

الناشر: دار :  احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم:  هـ(489احلنفي ثم الشافعي )املتوفى: 

 م1997 -هـ1418الطبعة: األوىل، :  السعودي –الوطن، الرياض 
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أمحد بن حممد بن علي الواحدي، املؤلف: أبو احلسن علي بن :  الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز= 

دار النشر: دار القلم و الدار :  حتقيق: صفوان عدنان داوودي:  هـ(468النيسابوري، الشافعي )املتوفى: 

 1عدد األجزاء::  هـ 1415الطبعة: األوىل، :  دمشق، بريوت -الشامية 

اعتنى بها: :  مان بن ناصر الطياراملؤلف: د مساعد بن سلي:  شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي= 

 .1عدد األجزاء: :  هـ 1431الطبعة: األوىل، :  الناشر: دار ابن اجلوزي:  بدر بن ناصر بن صاحل اجلرب

 هـ(393املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارابي )املتوفى:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية= 

 م 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة  بريوت –ناشر: دار العلم للماليني ال حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار

 6عدد األجزاء: 

 هـ(395املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوفى:  معجم مقاييس اللغة= 

 الناشر: دار الفكر احملقق: عبد السالم حممد هارون

 6األجزاء: م.عدد 1979 -هـ 1399عام النشر: 

املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  لسان العرب= 

 1عدد األجزاء:  هـ 1414 -الطبعة: الثالثة  بريوت –الناشر: دار صادر  هـ(711اإلفريقى )املتوفى: 

حتقيق:  هـ(817ريوزآبادى )املتوفى: املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الف القاموس احمليط= 

الناشر: مؤسسة الرسالة  بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 لبنان -للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 1عدد األجزاء:  م 2005 -هـ  1426الطبعة: الثامنة، 

الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة  جملددي الربكيتاملؤلف: حممد عميم اإلحسان ا  التعريفات الفقهية= 

 م(1986 -هـ 1407صف للطبعة القدمية يف باكستان 

 1عدد األجزاء:  م2003 -هـ 1424الطبعة: األوىل، 

اخلطاب البسيت املعروف  املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم ب إصالح غلط احملدثني= 

 احملقق: د. حامت الضامن هـ(388باخلطابي )املتوفى: 

 1عدد األجزاء:  م 1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية،  الناشر: مؤسسة الرسالة

املؤلف: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية= 

 –الناشر: مؤسسة الرسالة  صريحممد امل -احملقق: عدنان دروي   هـ(1094البقاء احلنفي )املتوفى: 

 1 :عدد األجزاء بريوت

املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين  البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد= 

الناشر: الدكتور حسن  احملقق: أمحد عبد اهلل القرشي رسالن هـ(1224األجنري الفاسي الصويف )املتوفى: 

 .1419 :الطبعة رةالقاه –عباس زكي 

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناساملؤلف: إمساعيل بن حممد = ى

 –الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي  هـ(1162العجلوني اجلراحي )املتوفى: 

 هـ 1351 :عام النشر القاهرة
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ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي املؤلف:  رد احملتار على الدر املختار= 

 بريوت-الناشر: دار الفكر هـ(1252احلنفي )املتوفى: 

 6عدد األجزاء:  م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 

املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع=  

 7عدد األجزاء:  م1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية،  الناشر: دار الكتب العلمية هـ(587)املتوفى: 

الذخريةاملؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف = 

: 12 - 9، 7، 5 - 3جزء  : سعيد أعراب6، 2جزء  : حممد حجي13، 8، 1جزء  هـ(احملقق684)املتوفى: 

وجملد  13) 14عدد األجزاء:  م 1994الطبعة: األوىل،  بريوت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي حممد بو خبزة

 (للفهارس

: أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل  أسهل املدارك »شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك«= 

 3عدد األجزاء:  الطبعة: الثانية لبنان –وت الناشر: دار الفكر، بري هـ( 1397الكشناوي )املتوفى: 

املؤلف: أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر  املعونة على مذهب عامل املدينة »اإلمام مالك بن أنس«= 

الناشر: املكتبة التجارية، مصطفى  احملقق: محي  عبد احلّق هـ(422الثعليب البغدادي املالكي )املتوفى: 

 املكرمةمكة  -أمحد الباز 

)يف ترقيم  3عدد األجزاء:  الطبعة: بدون أصل الكتاب: رسالة دكتوراة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة

 مسلسل واحد(

املؤلف: أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جنم الدين،  كفاية النبيه يف شرح التنبيه= 

 الناشر: دار الكتب العلمية مد سرور باسلوماحملقق: جمدي حم هـ(710املعروف بابن الرفعة )املتوفى: 

 يف النبيه كفاية وجزء لتعقبات اإلسنوي وجزء للفهارس( 19) 21عدد األجزاء:  2009الطبعة: األوىل، م 

 التنبيه شرح

 احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزني= 

 هـ(450البصري البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوفى:  املؤلف: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب

 –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  الشيد عادل أمحد عبد املوجو -احملقق: الشيد علي حممد معوض 

 19عدد األجزاء:  م 1999-هـ  1419الطبعة: األوىل،  لبنان

أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيد مشس املؤلف: حممد بن حممد بن حممود،  العناية شرح اهلداية= 

 هـ(786الدين ابن الشيد مجال الدين الرومي البابرتي )املتوفى: 

 10عدد األجزاء:  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريد الناشر: دار الفكر

 املؤلف: حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني املصري األزهري شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك= 

 م2003 -هـ 1424الطبعة: األوىل،  القاهرة –الناشر: مكتبة الثقافة الدينية  حتقيق: طه عبد الرءوف سعد

 املعبود ، عون 4عدد األجزاء: 
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 جهود املالكية يف خدمة علم أصول الفقه

 دــامـاداهلل حـــد جـــد محــامــحد. 

 األستاذ املساعد بكلية الشريعة والقانون

 اململكة العربية السعودية - جازانجامعة 

 املستخلص

يظن بعض املنتسبني إىل العلم أن أصوليي املالكية كانوا أتباعًا للشافعية يف علم 

أصول الفقه وليس هلم منهج مستقل وال إبداع، وهذا ليس بصحيح، فأئمة املالكية هلم آراؤهم 

ريهم، بل وإبداعاتهم، وتتجلى هذه واختياراتهم وترجيحاتهم األصولية اليت استقلوا بها عن غ

كتاب " املوافقات احلقيقة لكل من يطلع على مصنفاتهم يف علم األصول، فعلى سبيل املثال: 

 ، وغريه كثري.املقاصديةاته األصولية والناس بنظريبهرشاطيب الذي مة الدنيا ولإلمام ال" 

Abstract 
 Some of those affiliated with knowledge think that the Maliki 
fundamentalists were followers of the Shafi’is in the science of the principles of 
jurisprudence and they do not have an independent methodology or creativity, 
but this is not correct, the Maliki fundamentalists have their opinions, their 
choices, and their fundamental preferences by which they became 
independent from others, and even their creativity, and this fact is evident to 
everyone who looks at their works In the science of fundamentals, for 
example: the book “Al-Muwafaqat” by Imam Al-Shatibi, who filled the world 
and dazzled people with his theories of fundamentalism and intentions, and 
many others 
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 مقدمة:

 وحده اهلل إال إله أال وأشهد وصواًل، إليه بها وسهل أصواًل، للفقه جعل الذي هلل احلمد

 العلوم، أصول ُبينت ما آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله، عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال

 . واملفهوم منها املنطوق أبرز ما وعليهم عليه وسلم

 حممد الناس ومن لوحيه، جربيل املالئكة من اصطفى - عاله يف جّل - اهلل فإن وبعديف

 وَمن عصرهم يف ملن ليكونوا األصحاب خري له واختار رسالته، به ليختم األمني اهلل عبد بن

 .ويهتدى بها ُيقتدى كالّنجوم بعدهم

 وحيه أمناء ليكونوا عدوله خَلٍف كل من ـ جالله جّل ـ جعل أن: خبلقه اهلل رمحة وِمن

 .كذلك وهم اهلل أمر يأتي أن إىل جيل بعد جياًل ُأنزل كما ويتناقلونه فينقلونه وشرعه

 ـ جالله جّل ـ فاهلل يف(1)– َلَحاِفُظوَن َلُه َوِإنَّا الذِّْكَر َنزَّْلَنا َنْحُن ِإنَّا:– ـ تعاىل ـ اهلل قال

 والتبديليف والتحريف والنقصان الزيادة من وسّنٍة كتاٍب وشرعه، دينه حبفظ وتعّهد تكّفل قد

 فيوضح ذلك، يكشف من العلماء من له ـ سبحانه ـ ويقّيض إال سبق مما شيء يقع أن فما

 َزاِهٌق ُهَو َفِإَذا َفَيْدَمُغُه اْلَباِطِل َعَلى ِباْلَحقِّ َنْقِذُف َبْل–  ـ تعاىل ـ قال الباطل، ويدحض احلق

–(2). 

 يتوصل اليت اآللةيف بعلوم بعد فيما ُسمَِّيت اليت العلوم حفظ لدينه اهلل حفظ لوازم ومن

 . الفقه أصول علم العلوم تلكم ومن وسلميف عليه اهلل صلى رسوله ومراد اهلل مراد معرفة إىل بها

 الّسطر، دون الصَّدر يف الثالثيف من وصدًرا والثاني األول اجليل يف كان قد العلم وهذا

 . تدوينه إىل األّمة احتاجت أن إىل

 كتب حيث - اهلل رمحه - الشافعي اإلمام ذلك إىل والسْبق تدوينه شرف نال وقد

 أهل إمام - اهلل رمحه - مهدي بن الرمحن عبد إىل بها كتب اليت األوىل الرسالة رسالته

 . طلبه على بناًء بغداد يف احلديث

 اليت هي الرسالة وهذه - مصر يف املقام به استقّر حني كتبها اليت الثانية الرسالة ثم

 املباحث وأهّم أغلب - اهلل رمحه - الشافعي ضّمنها وقد - هذا يومنا إىل الناس بأيدي بقيت

 .الشرعية أدلتها من األحكام الستنباط الفقيه إليها حيتاج اليت األصولّية

 اشتهر وقد الفقه، أصول يف التأليف يف - املذاهب مجيع يف - العلماء تتابع ثم

 بأصحاب والتأصيل االستنباط يف رسالته يف - اهلل رمحه - الشافعي آلثار واملقتفون الّسائرون

 

 .9احلجر، اآلية رقم:سورة (1)

 .18سورة األنبياء، اآلية رقم (2)



 

 
195 

 م2022 ديسمبر– سادسالعدد ال –الشرعية والقانونية مجلة جامعة شندي للبحوث والدراسات 

 

 يف مّتفقون والشافعييف وأمحد، مالكًا،: الثالثة األئمة ألن اجلمهوريف أو الشافعية، الطريقة

 هذه - بعد فيما - اشتهرت كما الرسالة، يف املذكورة باألصول العمل على الكثري الغالب

 حتقيقًا وحتقيقها األصولية واملسائل القواعد بتحرير اعتنت ألنها املتكلمنييف بطريقة: الطريقة

 واجلدلي العقلي االستدالل إىل شديدًا مياًل متيل وهي. بعينه ملذهب تعصب دون نظريًا منطقيًا

 القواعد أقوى إىل الوصول بغية نفاه ما وينفون - نظرهم يف - الدليل أثبته ما أصحابها فيثبت يف

 . وأضبطها

 مّتبع، هو وإّنما ذلك، يف األئمة من بدعًا يكن مل - اهلل رمحه - الّشافعي واإلمام

 مالك اإلمام: العلم عنهم أخذ ممن فكان السالفنييف وأساتذته شيوخه عن العلم هذا أخذ حيث

 .اهلل رمحه - أنس بن

 شّتى فنون يف - اهلل رمحه - مالك اإلمام يد على العلم طلبة من الكثري تتلمذ ولقد

 كما - اهلل رمحه - مالك واإلمام الفقه، وأصول والتفسري، والسّنة، واحلديث، كالفقه،

. سعد بن الليث إىل بها كتب اليت الشهرية رسالته من واضح وهذا. أصولي فهو فقيهيف أنه

 وقد سنة، أربعني تأليفه يف مكث حيث املوطأيف يف صنيعه من - أيضا-واضح هو وكما

 ذلك ألجل فسّماه عليه، واطؤه فكّلهم املدينة، فقهاء من فقيها سبعني من أكثر على عرضه

 .إليها يستند أصول بال بين الفقه هذا يكون أن - هذه واحلالة - يعقل وال يف بـاملوطأ

 وانتشرت مذاهبهم اشتهرت الذين األربعة األئمة أحد هو - اهلل رمحه - مالك واإلمام

 األزمنة مجيع يف وأصوله فقهه ينشرون أتباعه كان وقد وغربا، شرقا الدنيا، أقطار يف

 فقهية ثروة ورََّث مما أخرى، تارة املخالف على والرّد وبالتأليف تارة، بالتدريس يف واألمكنة

 . وكثرية كبرية وأصولّية

 : املوضوع اختيار  أسباب

 :أهمها أمور، يف العمليف بهذا للقيام دفعتين اليت األسباب إمجال ميكن

                  أنها سيما ال الفقه أصول خدمة يف املالكي املذهب علماء جهود إبراز يف رغبيت .1

 .العلم طلبة من الكثري على خافية

 .املفيدة املؤلفات بهذه العلم طالب لتذكري .2

 .األصول علم يف املالكية قصور دعوي بطالن بيان .3

 من العصور مّر على العلماء باهتمام حظيت واليت املذهب، يف املعتمدة الكتب ملعرفة .4

 .وغريهم املذهب أصحاب
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 لتحقيقها الكتب تلكم عن البحث يف الراغبني العلم لطالب ميّسرة قائمة لوضع .5

 .ونشرها ودراستها

 :البحث مشكلة

 مجلة األفق يف تلوح األصولي، الفكر تأريد عن أوردتها اليت املقتضبة اخلالصة بعد

 والتأمل إليها النظر ميكن الفقه أصول علم يف املالكية حظ حول واألسئلة املشاكل من

 :عنها واإلجابة فيها،

 من أول هو ومن األصول؟ يف تصنيف للمالكية وهل أصولية؟ شخصية للمالكية هل     

 فيه؟ إبداع هلم وهل األصول، يف مستقلة مدرسة للمالكية وهل ذلك؟ يف صنف

 شهد وقد متفردة، أصولية شخصية للمالكية أن البحث هذا خالل من للقارئ وسأبني

 مالك وإشارة. والشيباني حنبل، وابن والشافعي، تيمية، ابن: منهم األئمة، من عدد بذلك

 األصول، يف وصنف وضع من أول هو مالكا اإلمام أن ذكره جيدر ومما. كتبه يف ألصوله

 األوىل املالكية املصنفات وخلو املوطأ، يف وكالمه الليث، اإلمام إىل رسالته ذلك على ويدل

 األصولية  املالكية املدرسة استقالل يؤكد مما الشافعي اإلمام لرسالة أثر أي من األصول يف

 . عادة األصولي التصنيف هلا يقسم اليت األخرى للمدارس تبعيتها وعدم نشأتها منذ

 :البحث خطة

 .(اهلل رمحه)  مالك لإلمام موجزة ترمجة :املبحث األول ) متهيدي ( 

 . األصول علم يف املالكية قصور دعوى مناقشة: الثاني املبحث

 .األصول علم يف ومكانتهم املالكي املذهب أصوليى أشهر من مناذج : الثالث املبحث
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 املبحث األول )متهيدي(

  )رمحه اهلل( : مالك لإلمام موجزة ترمجة

  :وكنيته ونسبه امسهأواًل : 

 احلارث بن عمرو بن ُخَثيل بن َغْيمان بن عمرو بن عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك: هو     

 .  (1)قحطان بن يعرب إىل نسبه وينتهي األصبحي،

 . (2)السلف فقهاء وكبري اهلجرة دار بإمام وعرف اإلمام، عبداهلل أبو وكنيته

 املروة ذي يف األشهر على اهلجرة من وتسعني ثالث سنة - اهلل رمحه - ولد :ونشأته مولده

 طلب وقد مالك، اإلمام نشأ وبها املنورة، املدينة إىل األسرة انتقلت ثم املنورة، املدينة مشال

 .(3) العلم بيوت من جمد بيت يف نشأ ألنه مبكِّرة، سّن يف العلم

 فالبس تعال: فقالت العلم؟ فأكتب أذهب: ألمي قلت: - اهلل رمحه - مالك اإلمام قال

: قالت ثم فوقها، وعممتين رأسي، على الطويلة ووضعت مشمّرة، ثيابا فألبستين العلم، ثياب

 . (4)علمه قبل أدبه من فتعّلم ربيعة إىل إذهب: تقول وكانت. اآلن فأكتب إذهب

 أن إىل به أفضى حتى الشدائد، ذلك سبيل يف والقى العلم طلب على - اهلل رمحه - صرب ولقد

 وكان. بعد الدنيا عليه مالت ثم - القاسم ابن ذكره كما - خشبه فباع بيته سقف نقض

 . (5)حديث ألف مائة بيدي كتبت: يقول

 .(6) بالبقيع ودفن النبوية، باملدينة هـ179 سنة - اهلل رمحه - مالك اإلمام تويف      

 :عليه العلماء ثناءثانيًا : 

 

م، وتهذيب التهذيب، 1978 -هـ 1398، دار املعرفة، بريوت 284-280انظر: الفهرست، حممد بن اسحق بن النديم، ص (1)

 م.1984 -هـ 1404، دار الفكر، بريوت، 5/ 10أمحد بن حجر العسقالني،

 .7/681، وتأريد بن خلدون، 293/ 3تأريد اإلسالم، اإلمام الذهيب، (2)

القاهرة. وثقات ابن حبان،  -، دار الرتاث للطبع والنشر 15 -6/ 1الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، (3)

 .459ص 7ج

موسى ، وترتيب املدارك وتقريب املسالك. للقاضي عياض بن 9، ص1الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، ج(4)

 .م1967 - ه1387بريوت، لبنان،   -. حتقيق الدكتور: أمحد بكري حممود،  دار مكتبة احلياة 1/31اليحصيب ، 

، 10/39، وسري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، 1/32ترتيب املدارك وتقريب املسالك، (5)

 .م1982 - ه1402، 2لبنان، ط –ة الرسالة، بريوت حتقيق: شعيب األرناؤوط ومجاعة من احملققني. مؤسس

 .283، والفهرست ص1/181، والفتح املبني 2/127، والديباج املذهب 79انظر: شجرة النور ص(6)
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 أن يوشك:)حديث يف  (1)عيينة بن سفيان فقال. األعالم األئمة باإلمامة له اعرتف قد         

 أنه نرى ،  (2) (املدينة عامل من أعلم أحدًا جيدون فال العلم يطلبون اإلبل أكباد الناس يضرب

 . "(3)مثله األرض على ترك ما: "- وفاته بلغته ملا - عنه وقال. أنس بن مالك

 وجعلت مالك، من علّي َأَمنَّ أحٌد وما العلم، أخذت وعنه أستاذي، مالك: "الشافعي وقال

 مالك مبل  أحد يبل  ومل الثاقب، الّنجم فمالك العلماء ذكر وإذا اهلليف وبني بيين حجة مالكًا

 ".وصيانته وإتقانه حلفظه العلميف يف

 .(4) "والفقه احلديث إمام هو: "أمحد وقال

 : مؤلفاتهثالثًا :

 مروّية شريفة أوضاعًا ملالك أّن - تعاىل اهلل وفقكم - اعلموا: " (5)عياض القاضي قال

 واظب وال منها، عنه يشتهر مل لكنه العلم، من َفنٍّ غري يف صحيحة بأسانيد أكثرها عنه،

 تواليفه وسائر شيء، بعد شيئا له وتلخيصه منه حذفه مع املوطأ، غري وروايته إمساعه على

 . (6)"الكافة تروها ومل أصحابه، من أحد إّياها سأله أو إليه، بها كتب من عنه رواها إمنا

 :الفقه بأصول تعّلق هلا اليت املؤلفات هذه ومن

 . ملالك ثقة،قرين وهو املطرف، بن حممد غسان أبي إىل أرسلها الفتوى، يف رسالة-

 .وعملهم املدينة أهل إمجاع عن فيها تكّلم سعد، بن الليث إىل ورسالة-

 :مذهبه أصولرابعًا : 

 وإمنا يدونها، ومل اجتهاده، يف اعتمدها اليت والقواعد باألصول مالك اإلمام يصرح مل        

 املفقود زوجة كقياسه والقياس، املدينة، أهل كعمل إمجااًل األصول بعض إىل يشري كان

 

هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو حممد، اهلاللي الكويف. أحد الثقات األعالم، قال عنه الشافعي: ما رأيت أحدا (1)

هـ. انظر: تهذيب التهذيب 198جزالة العلم ما يف ابن عيينة، وما رأيت أحدا فيه من الفتيا منه. تويف سنة من الناس فيه 

 .1/354، وشذرات الذهب 2/170، وميزان اإلعتدال 4/117

 .9464أخرجه الرتمذي وحسنه. احلديث رقم: (2)

 .8تنوير احلوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ص(3)

 .19/ 1املسالك  ترتيب املدارك وتقريب(4)

هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل، عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف (5)

وقته، كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة. وتويف 

ه " الشفا بتعريف حقوق املصطفى، و ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة هـ مسموما، من تصانيف544مبراك  سنة 

(، ومعجم 99/ 5أعالم مذهب االمام مالك، و " االملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. انظر: األعالم للزركلي )

 .286/ 5، والنجوم الزاهرة 98 -96/ 4(، وتذكرة احلفاظ 17/ 8املؤلفني )

 .1/124، والديباج املذهب 1/204: ترتيب املدارك انظر(6)
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 بالطالق وعلمت وراجعها رجعيًا طالقًا زوجها طلقها من على -تزوجت أن بعد إليها عاد إن–

 إن: الطبقات يف السبكي وقال. " (1)عليها املعماة احلال هذه على فتزوجت بالرجعة تعلم ومل

 من استخرجت اليت القواعد إىل يشري ولعله.  (2)"اخلمسمائة على تزيد مالك مذهب أصول

 أنهــاها وغريه وأربعني، ومثانية مخسمائة إىل فروقه يف القرايف أنهاها فقد املذهبيةيف فروعه

 .األصول هذه عن تفّرعت احلقيقة يف لكنها وغريه، كامَلقّري واملائتني األلف إىل

 اجملتهدين، سائر مع فيها يشرتك عامة أصول: نوعان مالك اعتمدها اليت واألصول)       

 .خاصة وأصول

 واالستصحاب، والقياس، واإلمجاع، والسنة، الكتاب،: هي العامة فاألصول       

 .واالستقراء الصحابي، وقول واالستحسان،

 والعرف، الذرائع، وسد ة،املرسل واملصاحل املدينة، أهل عمل: فهي اخلاصة األصول أما       

 . (3) (اخلالف ومراعاة والعادات،

 يف أصحابه وطريقة طريقته من مأخوذ ذلك وإمنا قاعدة، قاعدة كل على ينّص مل واإلمام

 .(4)  االستنباط

  الثاني املبحث

 األصول علم يف املالكية قصور دعوى مناقشة

 أظن وال فيه، إنتاجهم نزارة و األصول، علم يف املالكية قصور حول جدل هناك زال ما

 الرد و الفرية هذه بدحض املعاصرون الباحثون يعن مل ما بساطه، تطوى نهاية اجلدل هلذا أن

 طريق من لنصرته ورومًا املذهب يف حبًا ال املنري الربهان و الدامغة باحلجة مروجيها على

 .نصابها إىل لةمور وردًا للحق، إظهارًا وإمنا اهلوى، و التعصب

 كافية وغري مستغلقة نقوالت سببها كان املالكية علماء بها اتهم اليت التهمة هذه إن

 على متميز أصولي منهج صياغة يف حقهم املالكية يغمط الذي القاسي احلكم هذا إعطاء يف

 تصطب  -ثبوتها على– النقول هذه أن إال. احلنفية و الشافعية للمدرستني استقام ما حنو

 .ألوجه محالة و فضفاضة صيغتها جيعل مما اإلبهام، و اإلمجال بصبغة

 

 .2/13املدونة الكربى (1)

 .1/387الفكر السامي حملمد بن احلسن الفاسي (2)

 .18أصول مذهب اإلمام مالك من خالل منظومة ابن أبي كف الوالتي، لعبد الرمحن حامد )رسالة دكتوراه( ص(3)

 .1/92، والتمهيد البن عبد الرب 1/133والديباج املذهب ، 2/79انظر: تهذيب األمساء واللغات (4)
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 علم أن فيه ذكر ، (1)احلفيد رشد ابن لإلمام ينسب قول فهناك النقول، هلذه فبالنسبة

 اإلمام ولعل. املالكي املذهب فيها يسود اليت املغرب، عدا ما البلدان مجيع يف يروج األصول

 حقيقة وهي كبريًا، ضعفا عرفت اليت هي الفقهية املناظرات أن يقصد كان رشد ابن

 ذلك رشد ابن يقصد وكيف آنذاك، بلده يف رائجًا فكان األصول علم أما مقررة، معروفة

: منها كثرية ذلك على واألمثلة األصول، علم يف القوم لرباعة تشهد مؤلفات وهناك الكالم،

 األندلسي، حزم ابن العالمة وكتب الفصول، وإحكام كاإلشارة، الباجي، مؤلفات

 تويف)العربي بن بكر أبي القاضي ككتب رشد، البن معاصرين لعلماء كتب إىل باإلضافة

 سنة تويف) النعمة بن احلسن وأبي ،(هـ553 سنة تويف) الفيزاري احلسن وأبي ،(هـ543 سنة

 واملتكلم البارع، األصولي وهو الكالم، ذلك رشد ابن يقصد وكيف. وغريهم( هـ567

 العملي التطبيق يف منوذج أرقى ومثل القمة، بل " املقتصد ونهاية اجملتهد بداية:"وكتابه النظار

 علم يف بالقصور املالكية يتهم مل احلفيد رشد ابن أن على يدل هذا فكل الفقه، ألصول

 .األصول

 األصول علم يف التأليف بقلة املالكية اتهام عنه نقل فقد  (2)خلدون ابن العالمة أما

 والتفوق، واالبتكار اإلبداع على القدرة عدم بتهمة وصمهم إىل باإلضافة غريهم، مع مقارنة

 واجُتزئ خاطئا، فهما ُفهم خلدون ابن كالم ألن ونظرا. نظر بأهل ليسوا ـ رأيه حسب ـ ألنهم

 عن احلديث معرض يف خلدون ابن كالم جاء لقد. كالمًا ُنورده مقاصده فهم دون سياقه من

 العلوم أعظم من اعتربه الذي الفقه، أصول علم عن احلديث أكمل أن بعد اخلالفيات

 األدلة من املستنبط الفقه هذا أن فاعلم اخلالفيات وأما:" ـ اهلل رمحه ـ يقول فائدة، وأكثرها

 إىل بها ُيتوصل اليت القواعد معرفة من والبد اجملتهدين بني اخلالف فيه كُثر الشرعية

 مآخذ معرفة يف الفائدة جليل علم لعمري وهو اجملتهد إليها حيتاج كما األحكام استنباط

 وتآليف. عليه االستدالل يرمون فيما االستدالل على له املطالعني ومران وأدلتهم، األئمة

 

ابن رشد احلفيد  واشتهر باسم هـ،520ولد بقرطبة سنة   أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد(1)

واليت  األندلس أندلسي. نشأ يف أسرة من أكثر األسر وجاهة يف وفيزيائي ،وفلكي ،وقاضي ،وفقيه ،وطبيب ،يلسوفف هو

املذهب  على والعقيدة املذهب املالكي على الفقه ودرس. وديوان املتنيب ،موطأ مالك ، حفظباملذهب املالكي عرفت

، تعرض ابن رشد يف آخر حياته حملنة حيث اتهمه أشبيلية ابن رشد منصب القضاء يف . توّلىاألشعري

 هـ.595وتويف فيها سنة  مراك  إىل أبو يعقوب يوسف ثم أبعده اإلحلاد و بالكفر واملعارضني له األندلس علماء

من مشال  مؤرخ  (م.1406-1332ون أبو زيد، ولي الدين احلضرمي اإلشبيلي)عبد الرمحن بن حممد، ابن خلد(2)

، حيث رحل مشال أفريقيا يف خمتلف مدن جامع الزيتونة عاش بعد خترجه مناألصل، كما  أندلسي املولد تونسي أفريقيا،

، وَوِلَي فيها قضاء ظاهر برقوقال ، حيث أكرمه سلطانهامصر ، كما َتَوجََّه إىلوتلمسان وجباية وغرناطة بسكرة إىل

 م .1406املالكية، وظلَّ بها ما يناهز ربع قرن، حيث ُتُوفَِّي عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
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 من للكثري أصل احلنفية عند القياس ألن املالكية، تآليف من أكثر فيه والشافعية احلنفية

 أكثر فاألثر املالكية وأما. والبحث النظر أهل لذلك فُهم عرفت، كما مذهبهم فروع

 يف إال الصنائع من ُغفل بادية وهم املغرب، أهل فأكثرهم وأيضا. نظر بأهل وليسوا معتمدهم

 املالكية، من العربي بكر وألبي املآخذ، كتاب فيه ـ تعاىل اهلل رمحه ـ وللغزالي. األقل

 من القصار والبن ، التعليقة كتاب الدبوسي زيد وألبي املشرق، من جلبه التلخيص كتاب

 ما مجيع الفقه أصول يف خمتصره يف الساعاتي ابن مجع وقد األدلة، عيون املالكية شيوخ

 .  "(1)اخلالفيات من عليها ينبين ما منه مسألة كل يف مدرجا اخلاليف، الفقه من عليها ينبين

 يقول املالكية، قضاة قاضي من قاسيا حكما اعترب احلكم، هذا أن واحلق

 املالكي الفقه علماء أن إذ ومغاالةيف مبالغة خلدون ابن قول ويف"  :املختار حممد  الدكتور

 الفكر قيمة من ُننقص أن اإلنصاف من وليس كتاب، مائة من أكثر األصول يف ألفوا

 فقد .الواردة للنوازل العملية باحللول ممارسيه متد اليت القواعد خلق على ومقدرته املالكي

 هذا نتائج وظهرت والتشريع، املصاحل بني ربط حينما االستنباط وسائل إثراء  يف أسهم

 . "(2)وغريه فرحون وابن والشاطيب، القرايف، كتب يف الواردة البحوث يف اإلسهام

 إغفال هناك أن يالحظ ومنهجا، تأليفا الفقه أصول علم تأريد كتب يف والناظر

 .ذلك؟ وراء املوضوعية األسباب هي فما الفقه، أصول علم يف املالكية للمدرسة

 له كانت وإمنا الفقه، أصول علم يف مستقال كتابا يؤلف مل ـ اهلل رمحه ـ مالك اإلمام :أواًل

 الفقه، ألصول العملي التطبيق تضمن فقد" املوطأ: "كتابه أما. غريه بها سبق أصولية إشارات

 بكر أبو القاضي ونبه األصولية، بالقواعد املسائل من كثري يف حيتج مالك اإلمام كان لذلك

 ـ عنه اهلل رضي ـ مالك بناه إذ:"قال القبس،: لكتابه تقدميه عند اخلاصية هذه على العربي بن

 مسائله إليها ترجع اليت الفقه، أصول معظم على فيه ونبه للفروع األصول متهيد على

 .  "(3)وفروعه

 ألنهم مؤلفاتهم، يف املالكية الفقهاء تناوهلا اليت األصولية القضايا عن البحث صعوبة :ثانيًا

 معامل خفيت لذلك النظري، باجلانب اهتمامهم من أكثر التطبيقي باجلانب يهتمون كانوا

 .األصولية شخصيتهم

 

 م.1984، دار القلم، بريوت، 457مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، ص(1)

 دار ابن حزم بريوت.، 13دخل إىل أصول الفقه املالكي، حملمد املختار ولد أباه، صم(2)

 ، دار الغرب اإلسالمي.1/75القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، حتقيق الدكتور حممد عبد اهلل ولد كريم، (3)
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 يف هلم إبداع فال الفقه، أصول علم يف للشافعية أتباع املالكية بأن تقول شبهة هناك :ثالثًا

 بل األصولي، متيزهم على تدل مؤلفات هلم يربز ومل واضحا، منهجا يتكلمون وال العلم، هذا

 .األصول بعلم الناس أجهل هم املالكية املغاربة بأن القول إىل األمر جتاوز

 علم يف ملنهجهم وُمبّين وُمَؤصل ُمؤّسس كتاب هلم يكن مل املالكية بأن سلَّمنا فإذا         

 مالك، اإلمام لغري كثرية مؤلفات فهناك وإال عليه، اعرتاض ال فهذا إلمامهم، ُينسب األصول

 بالقواعد يهتموا مل املالكية فقهاء بأن القول أيضا ونسلم. األصول علم يف رائدة كتب وهي

 اقتحام له يتسّنى حتى األصول بعلم ُيلم الذي هو احلق الفقيه أن نظرهم يف ألنه األصولية،

 .الفقه عقبة

 واتهامهم بل إبداع، وال هلم منهج ال للشافعية أتباعا كانوا املالكية بأن القول أما        

 .منصف باحث له يسلم وال عقل، يصدقه ال ما فهذا واجلهل، بالتقصري

 بل الزمن، يف تتأخر مل أنها يرى املالكية عند الفقه أصول علم تدوين حلركة واملتتبع

 على الردود كتب خالل من االستنباط بأصول االهتمام ظهر حيث مبكر عصر يف بدأت

 .عموما واالجتهاد االستدالل قواعد من يستتبعها وما اخلالف، مسائل تناولت اليت املخالفني

 تويف(املصري الفرج بن أصب  :من كل إىل األصول يف وحبوثا كتبا املصادر نسبت فقد

 القرطيب حممد بن وقاسم ،)ه 256سنة تويف( القريواني سحنون بن وحممد ،)ه 225سنة

 عمر بن وحييى ،)ه282سنة تويف(البغدادي إمساعيل والقاضي ،)ه278سنة تويف(

 .)ه300 سنة تويف( الكالعي حييى بن وزكرياء ،)ه289 سنة تويف(الكناني

 ، (1)نظرياته وبرزت آفاقه، واتسعت املالكية، عند األصول علم منا الرابع القرن ويف

 والقضايا األصولية املسائل أغوار وسرب مقاربة يف باع وطول مقدرة عن ينم غزير إنتاج فظهر

 دار إمام أصول على قائمة الفن هلذا حقيقية مالمح وضع املذهب علماء واستطاع االستداللية،

 احلسن أبي اإلمام من كل مصنفات نذكر وهنا معا، واملضمون املنهج مستوى على اهلجرة،

 وأبي ،)ه329 سنة تويف(الوراق بن حممد بكر وأبي ،)ه328 سنة تويف(األزدي حممد بن عمر

 عبد وأبي ،)ه 375سنة تويف(األبهري حممد بكر وأبي ،)ه 330سنة تويف( القرطيب امللك عبد

 .)ه397 سنة تويف(القصار ابن احلسن وأبي ،)ه390سنة تويف(خويزمنداد بن حممد اهلل

 علم يف بالتصنيف املالكية عناية تزداد اهلجريني والسادس اخلامس القرنني وبدخول

 وفك عباراته، بتوسيع العلم، هذا صرح رفع يف أسهموا الذين العلماء من ثلة جند إذ األصول،

 تويف(الداودي أمحد جعفر أبي األصولي الفقيه أمثال إشكاله، ورفع إمجاله، وبيان إشاراته،

 

 .18انظر: املصادر األصولية عند املالكية: دراسة يف النشأة واملدونات واخلصائص، للدكتور احلسني أحليان ص(1)
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 والفقيه ،)ه403 سنة تويف(الباقالني بكر أبي الكبري األصولي واإلمام ،)ه402 سنة

 عبد حممد أبي األصولي والفقيه ،)ه419 سنة تويف(الفخار ابن حممد اهلل عبد أبي القرطيب

 وجمدد ،)ه429 سنة تويف(الطلمنكي أمحد عمر وأبي ،)ه422 سنة تويف(البغدادي الوهاب

 أبي وولده ،)ه 474 سنة تويف(الباجي سليمان الوليد أبي اإلسالمي الغرب يف الفقه أصول

 الفقيه مؤلفات جند اهلجري السادس القرن ويف )ه493سنة تويف( الباجي أمحد القاسم

 تويف(املازري اهلل عبد أبي املتكلم واإلمام ،)ه520 سنة تويف(الطرطوشي بكر أبي األصولي

 حممد أبي واحلافظ ،)ه543سنة تويف(املعافري العربي بن بكر أبي والقاضي ،)ه536سنة

 أبي بن علي احلسن أبي مبراك  اجلماعة وقاضي ،)ه551سنة تويف( الشليب اهلل عبد

 رشد ابن الفيلسوف األصولي والفقيه ،)ه577 سنة تويف(جنون أبي بابن املعروف القاسم

 كل.   (1) (هـ599 سنة تويف(املرسي مجرة أبي بن حممد بكر وأبي ،)ه595 سنة تويف(احلفيد

 العلم، هذا مسائل خمتلف يف والتبحر والتجديد باإلبداع تنطق مصنفات خلفوا األعالم هؤالء

 يف ليس ومنهجا، ومضمونا فكرا األصولية، للمعرفة مصادر أضحت مصنفات كلها وهي

 .الفقهية املذاهب مجيع يف بل فحسب، املالكي املذهب

 دخل قد املالكية عند الفقه أصول فن أن جند اهلجري السابع القرن جاء إذا حتى

 فربزت قواعده، لصياغة جديدة ومناهج طرق ابتكار يف والتفنن النضج مستها جديدة مرحلة

 ابن املرحلة هذه رجاالت ومن العلم، هذا مدونات داخل مكانها أخذت قيمة أصولية ثروة

 وابن ،)ه628 سنة تويف(الفاسي القطان وابن ،)ه 616سنة تويف(الدين جالل حممد شاس

 بن أمحد األصولي واإلمام ،)ه 646سنة تويف(حاجب ابن واإلمام ،)ه632 سنة تويف(رشيق

 .وغريهم)ه 684سنة تويف(القرايف إدريس

 املعرفة يف مسبوقة غري طفرة على املالكي املذهب يوّقع اهلجري الثامن القرن وحبلول

 فيه تنوعت حيث األصول، علم يف مهما وتطورا حقيقية نقلة القرن هذا شهد فقد" األصولية

 فتفتقت املتقدمون، عنها غفل طريفة أبواب طرق إىل إضافة التأليف، ومناهج البحث أساليب

 يعرف مل القرن هذا أن ذلك يعين وال.  "(2)الشاطيب إسحاق أبي الفذ املغربي اإلمام عبقرية عنها

 دقيق ابن أبرزهم من عاملا العشرين جاوزوا القرن هذا مصنفي جند بل الشاطيب، غري

 الشاط ابن القاسم وأبو ،)ه 721سنة تويف(املراكشي البناء وابن  ،)ه702 سنة تويف(العيد

 

 تصرف يسري.املصادر األصولية عند املالكية ، ب(1)

 .20املصادر األصولية عند املالكية ، ص(2)
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 تويف(التلمساني والشريف ،)ه741سنة تويف(الغرناطي جزي وابن ،)ه723 سنة تويف(السبيت

 .)ه771سنة

 يف آخر نوع من مصنفات ظهور املالكية عرف اليوم إىل اهلجري الثامن القرن ومنذ

 فضال ودرسا، وتعليقا، شرحا، واملنظومات واملتون باملختصرات ولعوا حيث األصولية، املعرفة

 املالكي، املذهب علماء مصنفات عّمت اليت املذاكرة وجمالس والتقاييد، احلواشي، عن

 الغرب مالكية تلقفها اليت احلرمني إمام لورقات بالنسبة الشأن هو كما املذاهب من وغريه

 .واملذاكرة والدرس بالشرح اإلسالمي

 مع نتفق ال جيعلنا األصول علم يف املالكية مصنفات عن واملختصر املوجز العرض هذا  

 إىل ذهب كما الفن، هذا يف والتأليف النظر وضعف بالقصور املالكية املدرسة ينعت من كل

 باع، طول عن بالفعل أبانوا املالكي املذهب علماء ألن األمةيف علماء من وغريه خلدون ابن ذلك

 واالبتكار االجتهاد مرتبة وصل من منهم بل الفن، هذا قواعد وتنزيل فهم وحسن رؤية، وعمق

 والباجي، الوهاب، عبد القاضي مع الشأن هو كما إليه، يسبق مل بشكل والتجديد

  .مسع كمن قرأ من وليس والشاطيب،

 ظهر وقد بها، يسلم ال األصول علم يف املالكية قصور دعوى بأن القول ميكننا أخريًا

 حملها، غري يف وضعت أنها القصور دعوى دعم يف بها االرتكاز يتم اليت النصوص خالل من

 معامله ظاهرة األصول فعلم. ومغلوطا ناقصا فهما فهمت أنها كما سياقها، من واجتزأت

 فمن أيضا، الفقه كتب يف عمليا تطبيقا طبقت إنها بل املالكيةيف علماء كتب يف ومناهجه

 عند األصول علم مناهج كتبه يضمن مل الفقه يف بارعًا مالكيًا فقيها جتد أن احملال

 ويؤخذ والعرف، املصاحل فيه يراعى احلكم أن جتد لذلك الشرعية، لةحكام استنباطه

 األصول علم يف املالكية قصور ادعاء أن يتبني وبهذا وغريه، واالستحسان القياس باستعمال

 .قصور فيه

 الثالثاملبحث 

 أشهر أصوليي املذهب املالكي ومكانتهم يف علم األصول

تأكيدًا ملا سبق ذكره عن استقالل الشخصية األصولية املالكية، سأورد هنا عشرة  

مناذج مشرقة من أشهر أصوليي املذهب املالكي من خمتلف بلدان العامل اإلسالمي، مرتبني 

حسب سنة الوفاة، وذلك على سبيل املثال ال احلصر، مع ذكر مجلة من اآلراء واالختيارات 

 هم تربز مكانته املرموقة، وشخصيته املستقلة يف هذا العلم. األصولية لكل واحد من

 :(ه 198ويف سنة عبد الرمحن بن مهدي )ت/ 1
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 .(1)عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي يكنى أبا سعيد البصري امسه:

 مكانته يف علم األصول:

 لعبد الرمحن بن مهدي اختيارات يف علم أصول الفقه نذكر منها:   

نصرته لعمل أهل املدينة والقول حبجيته حيث قال: "السنة املتقدمة من سنة أهل املدينة خري  -

 الرب عبد ابن وجه بينما ،"(3)اآلحاد نقل من أقوى اأنه يريد: "زيد أبي ابن قال ،(2)من احلديث"

 .(4)"العراق أهل حديث يعين ":بأنه هذا قوله

 أن يف املالكية مجهور إليه ذهب ما إىل بالنظر الصواب إىل أقرب زيد أبي ابن وتوجيه    

 د.اآلحا خرب على مقدم املدينة أهل عمل

 الزركشي عند ونصه األحكام، بتشريع مستقلة السنة أن يف العلماء مجهور مذهب ذهابه -

 بن الرمحن عبد قال  :"العلم بيان جامع كتاب يف الرب عبد ابن قال :قال احمليط البحر يف

 فإن اهلل، كتاب على فاعرضوه عين أتاكم ما: "حديث وضعوا واخلوارج الزنادقة :مهدي

 .(5)"أقله فلم خالف وإن قلته، فأنا اهلل كتاب وافق

 املذهب، يف املربزين األصوليني من يعد أنه إال األصول، جمال يف عنه النقول قلة ورغم   

 قال للشافعي، "الرسالة" كتاب وهو الفقه، أصول يف مؤلف أول تأليف ابتدأ أنه ويكفي

 وأمتها ابتدأها، مهدي ابن الشافعي رسالة" :املصري صاحل بن اهلل عبد بن أمحد عنه

 ."الشافعي

 األشبه وهو مهدي، ابن إىل الرسالة كتب إمنا الشافعي إن :الشريازي إسحاق أبو وذكر   

 ما :هلما يقول الشافعي فكان حنبل، بن أمحد مع ويصحبه الشافعي جيالس وكان، عندي

 .(6)باحلديث مين أعلم ألنكما ألتبعه فأعلماني احلديث من عندكما صح

 :(ه 225ويف سنة أصب  بن الفرج )ت/ 2

 .(7)أصب  بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد اهلل املصري امسه:

 

 .3/202ترتيب املدارك (1)

 .1/45املرجع نفسه (2)

 .1/274الذب عن مذهب مالك (3)

. ه463التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد. ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب ت(4)

. م1988 - هـ1408 الثالثة الطبعة. البكري الكبري عبد حممد: واألستاذ العلوي، أمحد بن مصطفى: اذاألست حتقيق ،1/79

 ية باملغرب.اإلسالم والشئون األوقاف وزارة طبع

 .2/1189، وجامع بيان العلم وفضله 6/8البحر احمليط (5)

 .3/202ترتيب املدارك (6)

 .4/17ترتيب املدارك (7)
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 مكانته يف علم األصول:

 وأهل الطبقة، هذه أفقه من القياس، حسنه، فقه يف ماهرًا كان: "حارث ابن قال

 من إال الفقه طريق لي انفتح ما: "اللباد ابن لاوق .(1)الفقه أصول يف وتكلم ،والبيان التبيان

 .(2)أصب  أصول

 كتاب وهو.(3) أجزاء عشرة يف جاء الفقه أصول يف كتابا الفرج بن أصب  ألفوقد 

 .مفقود

 :ما يلي األصولية أقوالهومن 

 ابن عند ونصه .العلم أعشار تسعة االستحسان: مالك عن نقال الفرج بن أصب  قال -

 يدعيه بالذي يلحق الولد إن: "هنا ها أصب  قال: قال والتحصيل، البيان يف رشد

 من أغلب يكون قد االستحسان إن: وقال القياس، مقتضى غري على استحسانا

 العلم أعشار تسعة :قاال أنهما مالك عن روايته القاسم ابن عن وحكى القياس،

 .(4)"االستحسان

به: كتا يف أصب  قال" :والزيادات النوادر كتابه يف ألصب  قوال زيد أبي ابن نقل و -

 الصحابة، عليه اجتمع فيما وال السنة، يف وال الكتاب يف احلكم جيد مل وإذا

 وقاس به، يثق من وشاور رأيه، اجتهد فيه، اختلفوا فيما وال عنهم، اهلل رضي

 اهلل صلى النيبعن  حديث جاء وقد شيء، إىل بالتشبيه اجتهاده وداه فإذا األصول،

 ذلك ويرد احلديث، ذلك فليرتك عنهم، اهلل رضي الصحابة، عن أو وسلم، عليه

  (5)"األصول إىل

 (:هـ282ق)تويف سنة إسحا بن إمساعيل القاضي/ 3

 .(6)األزدي اجلهضمي، محاد بن إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل : امسه

 

 .4/81املدارك ترتيب (1)

 .4/91ترتيب املدارك (2)

 .218، والتعريف ص4/20ترتيب املدارك (3)

 . 4/156 والتحصيل البيان(4)

 . 8/16 والزيادات النوادر(5)

 .4/278ترتيب املدارك (6)
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 مكانته يف علم األصول:

 أبو القاضي قال. مطلقًا جمتهدا عد بل املذهب، جمتهدي من إمساعيل القاضي يعد

 هذه حتصل ومل :فقال -العلوم من إليه ومجع االجتهاد، درجة بل  من وذكر - الباجي الوليد

 علماء من ثلة العراق يف مدرسته خرجت وقد  .(1)"القاضي إلمساعيل إال مالك، بعد الدرجة

 كتاب صاحب (ه330ويف سنة ت) القاضي الفرج أبو :أبرزهم يديه على تتلمذوا الذين األصول

 (344ويف سنة ت) القشريي الفضل أبو العالء بن حممد بن وبكر ،(2)الفقه أصول يف اللمع

ويف سنة ت) اجلهم بن بكر وأبو(4)الفقه أصول وكتاب األصول، مآخذ كتاب صاحب(3)

 .مفقود وهو "األصول "كتاب إمساعيل القاضي ألفو .(5)السنة بيان كتاب صاحب (ه329

 واالختيارات اآلراء من مجلة إمساعيل القاضي عن األصولية املصادر ذكرتوقد 

 :منها العلم هذا يف تربيزه تؤكد األصولية

 على إنكاره و الشرع، يف يًارضرو أمرا واعتباره القياس حجية يف اجلمهور ملذهب نصرته - 

 إمساعيل القاضي أن العال بن بكر القاضي ذكر "حيث اإلنكار، أشد القياس نفى من

 عنقه، ليضرب بالبصرة املوفق إىل ومحله بالنعال جملسه يف فصفع القياس منكر بداود أمر

 أنفع هؤالء يف واجلالد اخللق مصاحل رعاية يف الشريعة من ضروريًا أمرا جحد أنه رأى ألنه

 .(6)"اجلدال من

 اجتهاد يف توسعة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب اختالف يف التوسعة إمنا":قوله - 

 عنده احلق يكون أن غري من منهم واحد بقول اإلنسان يقول أن توسعة يكون أن فأما الرأي،

 كالم" :الرب عبد ابن قال."فاختلفوا اجتهدوا أنهم على يدل اختالفهم ولكن فال، فيه

 ."(7)جدا حسن هذا إمساعيل

 .اجلمهور مذهب وهو ،(8)السبب على قصره وعدم عمومه على العام اللفظ محل إىل ذهابه - 

 

 .4/282ترتيب املدارك (1)

 .5/23ترتيب املدارك  (2)

 .5/271ترتيب املدارك (3)

 .5/271ترتيب املدارك (4)

 .4/278ترتيب املدارك (5)

 ..7/28احمليط  البحر(6)

 .2/906وفضله  العلم بيان جامع(7)

 .1/276الفصول إحكام ينظر (8)
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 يف يتحرز املرِسل كان وإن حتى به، االحتجاج وعدم املرسل باحلديث العمل بعدم قوله - 

 القاضي قال "املالكية، من البغداديون عليه وتابعه ،(1)الثقات عن إال يرسل فال  إرساله،

 عدال لاملرِس كان إذا مطلقا املراسيل قبول مالك مذهب ظاهر :"امللخص "يف الوهاب عبد

 إمساعيل، كالقاضي أصحابنا من البغداديون فأما الفرج، أبو عنه حكاه وكذا يقظا،

 لكن به، القول منع تقتضي كتبهم فإن باملنع، يصرحوا مل وإن فإنهم بكر، أبي والشيد

 .(2)"بالصحة أوىل املذهب صاحب مذهب

 هـ(:330)تويف سنة  الليثي الفرج أبو حممد بن عمرو/4

 .(3)البغدادي القاضي الليثي الفرج أبو اهلل عبد بن حممد بن عمرو :امسه

 مكانته يف علم األصول:

 يف كثرية اختيارات الفرج ألبي، والفقه أصول يف اللمع كتاب الفرج أبو ألف    

 :منها نذكر خالفه ما ومنها املذهب، مشهور وافق ما منها الفقه، أصول

 األبهري، بكر وأبو القاضي الفرج أبو وقال" :اإلحكام كتابه يف حزم ابن نقله ما - 

 .(4)"واملرسل املسند الواحد خرب من أوىل القياس :املالكيان

 اعتباره وعدم النقل، ال والتفقه االجتهاد طريقه الذي املدينة أهل عمل إمجاع على اعرتاضه -

 .(5)به االحتجاج وعدم آخر، على الجتهاد مرجحا

 .(6)املعتزلة من البلخي قال وبه أمر اإلباحة أن -

 .(7)مبجرده الندب على حيمل األمر أن -

 .(8)اإلباحة تقتضي احلظر بعد وردت إذا افعل لفظة أن -

 يف اهلل رمحه مالك عن ليس ":القصار ابن قال ،(9)اإلباحة على األصل يف األشياء أن -

 .ذلك يف نص منه له البد اجلسم بأن العادة جرت وما واألشربة األطعمة يف واإلباحة احلظر

 .(1)احلظر دليل يقوم حتى األصل يف اإلباحة على أنها إىل املالكي الفرج أبو القاضي وذهب

 

 .1/355الفصول إحكام ينظر(1)

 .  6/352احمليط  البحر(2)

 .5/22ترتيب املدارك (3)

 . 7/54 حزم البن اإلحكام(4)

 .1/50 ، وترتيب املدارك319السامي ص الفكر انظر(5)

 .1/48الفصول إحكام(6)

 .1/55الفصول إحكام(7)

 .1/58الفصول إحكام(8)

 .244 -242/ 2الفصول إحكام(9)
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 مذهب إن" :البصري متام أبي عن نقاًل الباجي قال العلم، دون العمل يوجب الواحد خرب أن -

 قال وبه واآلفاقيف األمصار فقهاء هذا وعلى العلميف دون العمل توجب أنها اآلحاد أخبار يف مالك

 .(2)الفرج أبو والقاضي حممد أبو والقاضي احلسن أبو القاضي أصحابنا، من مجاعة

 ،(3)الفقهاء أكثر قال وبه مجيعا والسمع العقل جهة من املتواترة بالسنة القرآن نسد جواز -

 مالك مذهب أن على املالكي القاضي الفرج أبو واستدل" :مقدمته يف القصار ابن قال

 عن صح مبا القرآن نسد على يدل مذهب وهذا لوارث، وصية ال أن مذهبه ألن :قال جوازه،

 .(4)"وسلم عليه اهلل صلى النيب

 :(ه 344ويف سنةبكر ابن العالء أبو الفضل القشريي )ت/ 5

 .(5)هو بكر بن حممد بن العالء أبو الفضل القشريي امسه:

 مكانته يف علم األصول:

 وكتاب األصول، مآخذ ألبي الفضل القشريي ثالثة مؤلفات يف أصول الفقه هي:

 .(6)القياس وكتاب الفقه، أصول

 األصولية واالختيارات اآلراء من مجلةأبي الفضل  عن األصولية املصادر ذكرتوقد 

 :منها العلم هذا يف ربز مكانتهت

 من املائتني بعد  تار أن ألحد ليس: "قال حيث وفتحه االجتهاد باب سد مسألة يف هرأي ـ

 وضعا األصول يف االجتهاد شروط بإدخال العادة جرت: "قال أيضًا االجتهاد سياق يفو ".اهلجر

، االستنباط على اإلقدار األصول فن غاية ألن وضعًا فيه أدخلت وإمنا، حدا فيه فأدخلت

 مباحث خبالف الفن قواعد يف داخلة وليست، االجتهاد شروط على متوقف واالستنباط

 وال، تعارضها باعتبار كلي وجه على التفصيلية األدلة أحوال عن فيها البحث فإن الرتجيح

 إما اجلدلي ألن قريبا توصال الفقه إىل به يتوصل ال إذ، اخلالف علم األصول يف  يدخل

 أكثروا الفقهاء لكن. غريه أو فقها احلكم كان بإبطاله متعرض أو حكم حبفظ جميب

 وإن الفقه، وأصول .بالفقه اختصاصه توهم حتىا، عليه أركانها وبنوا الفقه مسائل من فيه

 

 .297مقدمة ابن القصار ص(1)

 .1/288الفصول  إحكام(2)

 .1/429الفصول إحكام(3)

 .297مقدمة ابن القصار ص(4)

 .5/270ترتيب املدارك (5)

 .165املذهب ص والديباج، 5/271ترتيب املدارك (6)
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 معرفة إىل حجة األدلة كون الحتياج الدين ألصول فرع إليه الحتياجه للفقه أصال كان

 .(1)"وصفاته الصانع

 :الشنقيطي احلاج بن اهلل عبد قال األمر حد يف معا واالستعالء العلو اعتباره ـ

 اعتزال ذي رأى ذاك وشرط  ***التالي بشرط الباجي خالف             

 .(2)التلقني وذي القشريي لدى  *** توهني على معا واعتربا               

 يف اجلمهور ملذهب انتصاره مدى يبني عليه وتابعه إمساعيل للقاضي موقفا العالء ابن ونقل ـ

 من العالء بن بكر القاضي ذكر" حجيته أنكر من على وإنكاره بالقياس االحتجاج

 إىل ومحله بالنعال جملسه يف فصفع القياس منكر بداود أمر إمساعيل القاضي أن أصحابنا

 مصاحل رعاية يف الشريعة من ضروريا أمرا جحد أنه رأى ألنه عنقه، ليضرب بالبصرة املوفق

 .(3)اجلدال من أنفع هؤالء يف واجلالد. اخللق

 إىل ذهب من الناس ومن :املازري قال الوجوب على القرينة عن اجملرد األمر حبمل قوله ـ

 وابن إمساعيل، القاضي أصحابنا من به وصرح الفقهاء، جل وعليه الوجوب، على محلها

 .(4)العالء بن وبكر بكري،

 :(ه 375ويف سنة أبو بكر األبهري )ت/ 6

مصعب بن الزبري بن هو حممد بن عبد اهلل بن صاحل بن عمر بن حفص بن عمر بن :  امسه

 .(5)كعب ابن زيد بن مناة بن متيم أبو بكر األبهري

 كانته يف علم األصول:م

 اجلواب مسألة، و(6)املدينة أهل إمجاعو األصول، كتاب ألف أبو بكر األبهري

 .(7)والعلل والدالئل

 األصولية واالختيارات اآلراء من مجلةأبي الفضل  عن األصولية املصادر ذكرتوقد 

 :منها العلم هذا يف ربز مكانتهت

 

 .1/18نشر البنود (1)

 .1/148نشر البنود (2)

 .7/28البحر احمليط  (3)

 .202إيضاح احملصول للمازري ص:(4)

 .6/183ترتيب املدارك (5)

 .3/544، ومعجم املؤلفني: 6/188ترتيب املدارك: (6)

 .6/186ترتيب املدارك: (7)
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 يقصر أن مالك مذهب أن كتابه يف حكى أنه األبهري بكر أبي الشيد عن رشد ابن نقل ـ

 .(1)عمومه على حيمل وال سببه، على الوارد العام اللفظ

 .(2)الظن يفيد اآلحاد خرب أن يف اجلمهور مذهب ذهابه ـ

 :مالك مذهب أئمة من املرسل حجية بعدم قال وممن" :الباجي قال املرسل حجية بعدم قوله ـ

 بن بكر وأبي، إسحاق بن إمساعيل إسحاق أبي القاضي مذهب ظاهر وهو الباقالني القاضي

 .(3)األبهري بكر أبي والشيد اجلهم،

 .(4)التعارض حال يف الواحد خرب على مقدم القياس أن ملالك األبهري استقرأ ـ

 اجتهاد به يرجح ولكن والنظر، االجتهاد طريقه الذي املدينة أهل عمل حجية بعدم قوله ـ

 مالكية مذهب وهو للرتجيح املقتضية املذاهب سائر يرجح كما العلم أهل من غريهم

 .(5)العراق

 األمارتني تساوي جيوز هل اختلفوا: القرايف قال احلكم يف األمارتني تساوي جواز بعدم قوله ـ

 على األشياء أن أصله على بناًء احلظر يتعني األبهري وقال، الباقون وجوزه الكرخي فمنعه

 .(6)احلظر

 .(7)عنه الباجي حكاه اإلباحة على الشرع قبل العقالء أفعال إن قوله ـ

 ذلك حكم فحكمه جململ بيانًا كان إن والسالم، الصالة عليه فعله داللة يف: القرايف قال ـ

 اهلل رمحه مالك عند فهو قربة وفيه بيانًا يكن مل وإن اإلباحة أو الندب أو الوجوب يف اجململ

 .(8)للوجوب الشافعية وبعض والباجي القصار وابن واألبهري تعاىل

 وقت عن البيان يتأخر أن عن جيوز ال: قال احلاجة وقت عن البيان تأخري جواز بعدم قوله ـ

 .(9)اخلطاب ورود

 

 م.1988 ،حتقيق حممد حجي، ط دار الغرب اإلسالمي  ،2/227واملمهدات البن رشد  املقدمات(1)

 .288إحكام الفصول ص (2)

 .320إحكام الفصول، ص(3)

، والبيان 1987اإلسالمي ، حتقيق عبد اجمليد تركي، ط دار الغرب 245املنهاج يف ترتيب احلجاج ألبي الوليد الباجي، ص(4)

 .3/399، والبحر احمليط 9/19والتحصيل 

 .2/46سالة شرح الر(5)

    .م1973،ط دار الفكر ،417ص ،شرح تنقيح الفصول للقرايف.(6)

 .1/205البحر احمليط (7)

 .288 ، صشرح تنقيح الفصول (8)

 .119 ص ،مقدمة ابن القصار حتقيق السليماني (9)
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  تاره الذي وهو: القصار ابن قال الصحابة، خالف بعد اإلمجاع بنفي القول إىل ذهابه ـ

 أن املسألة تقدير أن وذلك باق، اخلالف أن اهلل رمحه األبهري صاحل بن بكر أبو شيخنا

 ال ميتا وكونه معهم، حيا وكونه التابعني، مع حضوره مبنزلة املخالف الصحابي قول يكون

 .(1)خالفه على بإمجاعهم هلم خالفه يسقط

 

 :(ه 390ويف سنةأبو بكر ابن خويزمنداد )ت/ 7

 .(2)هو حممد بن أمحد بن عبد اهلل البصري أبو بكر ابن خويزمنداد امسه:

 كانته يف علم األصول:م

، (3)واألصول املالكية أئمة من: احلنفي خفاجي الدين شهاب بن أمحد عنه قال 

 (4)األصولي الفقيه املتكلم العامل اإلمام» :بقوله خملوف ووصفه

 أصول يف كتاب له: فرحون ابن قال ،(5)الفقه أصول يف اجلامع كتاب لهو

 يف خويزمنداد ابن من النقلو .الالحقة األصول كتب يف النقل منه كثر كتاب وهذا(6)الفقه

 التأصيل يف سواء منه، ينقل مل األصول يف كتاب  لو ال يكاد جدا، كثري الفقه أصول

 على للتمثيل هنا منه نقتصر األصولية، اآلراء من به تفرد وما أدلته نقد يف أو مالك لقواعد

  :النماذج بعض

 يف يقول أن يقتضي اخلطاب بدليل قوله وأن اخلطاب، بدليل يقول أنه: مالك عن روايته ـ

 .(7)الفقهاء عن حكيناها اليت املقالة مبثل األمر

 عزو يف واستند السبب من عليه خرج ما على العام اللفظ قصر وجوب مالك عن نقله ـ

 :مرة فقال طعام وفيها الكلب، فيها ول  اليت اآلنية غسل يف قوله الختالف عنه اخلالف

 فيها كان وإن األواني، سائر تغسل مرة وقال...فقط املاء فيها اليت اآلنية بغسل

 

 .160ص ،مقدمة ابن القصار حتقيق السليماني(1)

 ،2/52 وياء التصغري والزاي على وزن فليس، انظر الوايف بالوفيات للصفديضبطه الصفدي باخلاء املعجمة والواو  . (2)

 .م2000ط دار إحياء الرتاث  ،وتركي مصطفى ،حتقيق أمحد األرناؤوط

ط دار الكتب العلمية  ،باعتناء حممد عطا 4/141لشهاب الدين خفاجي  ،نسيم الرياض يف شرح شفاء القاضي عياض . (3)

 .م2001

 .ط دار الفكر ،103ص  حملمد خملوف ،النور الزكية يف طبقات املالكيةشجرة  (4)

 .1/399 كذا مساه يف البحر احمليط الزركشي (5)

 .363 ص ،الديباج (6)

 .م2001 ،ط دار الغرب اإلسالمي ،دراسة وحتقيق عمار الطاليب ،222إيضاح احملصول من برهان األصول للمازري ص . (7)
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 مراعاة غري من الوضع أصل يف حكمه على اللفظ إجراء خويزمنداد ابن واختار...طعام

 .(1)سببه

 ونصره مذهبا واختاره مالك عن خوزمنداد ابن به تفرد وقد العلم يفيد الواحد خرب بأن قوله ـ

 .(3)شذوذا واعتربه االستقراء هذا عليه ينكر عياض جعل ما وهذا ،(2)عليه احملاججة وأطال

 .(4)اآلحاد خرب على القياس تقديم مذهب ذهابه ـ

 الفضل يف يتفاوتون كالشهود املسند، دون ولكن به، العمل وجواز املرسل حبجية قوله ـ

 (5)العدالة يف اشرتكا وإن واملعرفة،

 :(ه 398ويف سنة أبو احلسن بن القصار )ت/ 8

 القصار.أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد اإلمام البغدادي املعروف بابن  هو امسه:

 مكانته يف علم األصول:

 أفقه هو :ذر أبو وقال بغداد، قضاء ولي نظارا، أصوليا كان ":عياض القاضي قال

 الفقيه" :بقوله خملوف وصفهو ،"(6)احلديث قليل ثقة وكان املالكيني، من لقيت من

 مسائل إىل األدلة عيون كتابه بها صدر :األصول يفة خمتصر مقدمة لهو ."(7)األصولي

 مسائل أول يف ذكرتها الفقه، يف األصول من مقدمة هذه: "مستهلها يف قال اخلالف،

. (8)"ذلك مقصودي يكن مل ألنه عليها، احلجج أستقص ومل أصحابنا، ليفهمها اخلالف،

 .(9)"الشافعي اإلمام رسالة بعد إلينا وصل أصولي نص أقدم "األصول يف املقدمة وتعترب

 :التالية نماذجال على منها نقتصر أصولية كثرية اختيارات القصاربن وال 

 اهلل رمحه - مالك مذهب هو واالستدالل النظر وجوب" :قال واالستدالل، النظر بوجوب قوله ـ

 من الناس ومن ، بقياسات واحتج باستدالالت، مسائل يف استدل قد ألنه العلم أهل سائر يف- 

 .(10)"ينفيه

 

 .290صإيضاح احملصول  (1)

 .442، صإيضاح احملصول (2)

 .363 الديباج املذهب صو، 7/77ترتيب املدارك  (3)

 .245 ص املنهاج يف ترتيب احلجاج (4)

 .6/346البحر احمليط  (5)

 .296، الديباج املذهب ص: 7/70ترتيب املدارك  . (6)

 .92شجرة النور ص: (7)

 .م2008ط دار الغرب اإلسالمي  ،حتقيق حممد بن حسني السليماني ،17ص: ،ابن القصار مقدمة (8)

 .11مقدمة ابن القصار ص: (9)

 .137ص  ،مقدمة ابن القصار(10)
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 رمحه - مالك عن ليس" :بالقول له واحتج الفور على األوامر أن مالك منهجية من اسقراؤه ـ

 ومل الفور، على عنده احلج ألن الفوريف على أنها على يدل مذهبه ولكن نص، ذلك يف -اهلل

 .(1)"اقتضاه األمر ألن إال كذلك ذلك يكن

 رمحه  -   مالك مذهب" :قال الصحابة بعصر  تص ال حجة يعترب الذي اإلمجاع إن قوله ـ

 أن جيوز ال احلق وألن: "حمتجا قالو ،(2)"حجة األعصار إمجاع أن :الفقهاء من وغريه -اهلل

 (3)"حجة عصر كل إمجاع أن فثبت عصر، كل عن  رج

 يف قال عمومه، على حيمل وال سببه، على الوارد العام اللفظ يقصر أنه يف مالك عن نقله ـ

 متى عليه اللفظ خرج الذي السبب على احلكم قصر - اهلل رمحه- مالك ومذهب: "مقدمته

 .(4)"معه اللفظ تناوله ما اشرتاك على يدل مما خال

 .(5)العلم دون العمل فُيوجب الظن يفيد الواحد خرب أن اجلمهور مذهب ذهابه ـ

 فيه يتحرز الذي املرسل باحلديث االحتجاج جواز مالك اإلمام تصرحيات من استقراؤه ـ

 القطع دون العمل يوجب وأنه العدل، الواحد خرب قبول اهلل رمحه مالك مذهب: "قال  مرسله

 .(6)"غيبه على

 -مالك عن ليس:"قال .جترد إذا التكرار يقتضي هل األمر أن املذهب من استقراؤه ومنها ـ

 واحلجة دليل، يقوم أن إال تكراره على يدل عندي مذهبه ولكن نص، فيه - اهلل رمحه

 أم لعامنا هذه أحجتنا  :فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل ملا سراقة حديث لذلك

 يقتضي أطلق إذا األمر أن هو الصحيح، أن وعندي" :خالفه مرجحا ذلك بعد قال ثم "(7)؟دلةب

 .(8)"دليل إىل حيتاج وتكراره مرة فعل

 :(ه 403ويف سنة الباقالني القاضي )تأبو بكر / 9

 .(9)هو أبو بكر بن حممد بن الطيب بن حممد الباقالني القاضي امسه:

 مكانته يف علم األصول:

 

 .288مقدمة ابن القصار ص (1)

 .320مقدمة ابن القصار ص (2)

 .324 مقدمة ابن القصار ص(3)

 .296مقدمة ابن القصار ص (4)

 .288/ 1احكام الفصول (5)

 .212مقدمة ابن القصار ص (6)

 .292-291 مقدمة ابن القصار ص(7)

 .296مقدمة ابن القصار ص (8)

 .7/69ترتيب املدارك: (9)
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 أثناء احمليط البحر مقدمة يف الزركشي قول األصول يف الباقالني مكانة يلخص  

 وأوضحوا فبينوا( الشافعي اإلمام) بعده من وجاء: "الفقه أصول علم بها مر اليت للمراحل بيانه

 عبد املعتزلة وقاضي الطيب بن بكر أبو السنة قاضي :القاضيان جاء حتى وشرحوا، وبسطوا

 الناس واقتفى اإلشكال، ورفعا اإلمجال، وبينا اإلشارات، وفكا العبارات، فوسعا اجلبار،

 .(1)"وصوروا وقرروا، فحرروا نارهم، الحب على وساروا بآثارهم،

 أبي عند واألندلس باملغرب، تفقهت قد وكنت بغداد اىل رحلت: "عمران أبو قال

 جملس حضرت فلما ،باألصول عاملني وكانا األصيلي، حممد وأبي القابسي، احلسن

 نفسي حقرت واملخالف، واملؤالف والفقه، األصول يف كالمه ورأيت بكر أبي القاضي

: بـ أيضا املازري اإلمام وصفهو. (2)"كاملبتدئ عنده ورجعت، شيئًا العلم من أعلم ال: وقلت

 .(3)"األصوليني إمام"

 واإلرشاد التقريب، واألصول مسائل :أهمها األصول يف عدة كتبًا الباقالني ألفوقد 

 واإلرشاد التقريب أو األوسط األصولو ،(الكبري األصول كتاب وهو)(4)الفقه أصول يف

 أو ،األصغر واإلرشاد التقريب،و(5)"األوسط وله: "بقوله عياض القاضي ذكرهقد و األوسط،

 أدب شرح ،و(8)املدينة أهل إمجاع أمالي، و(7)الفقه أصول يف املقنع، و(6)الصغري األصول كتاب

 .(10)والعلل األحكام،و(9)اجلدل

 األصول، يف الكالمية الطريقة مؤسس هو إذ جدا، كثرية األصولية الباقالني آراءو

 بعض على هنا وأقتصر .املعتزلة وآراء اعرتاضات على والرد القواعد حترير يف الفضل وإليه

 :للتمثيل اآلراء

 إىل نسبه الذي وهو السبب، واختلف احلكم احتد إذا املقيد على املطلق محل بعدم قوله ـ

 .(11)املالكية حمققي

 

 .1/6البحر احمليط (1)

 .47-7/46ترتيب املدارك (2)

 .281إيضاح احملصول ص (3)

 .7/69ترتيب املدارك:  (4)

 .7/70ترتيب املدارك:   (5)

 .7/69، ترتيب املدارك: 1/82واإلرشاد تقديم احملقق: التقريب  .(6)

   .7/70ترتيب املدارك: .(7)

 .7/69ترتيب املدارك: .(8)

 7/97ترتيب املدارك:  . (9)

 . 7/97ترتيب املدارك:   (10)

 .5/16البحر احمليط   (11)
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 احلنفية من اخلطاب دليل منكري مجهور إليه ذهب ما وهو الشرط مفهوم حلجية نفيه ـ

 (1)وغريهم

 .(2)الظن يفيد اآلحاد خرب أن يف اجلمهور مذهب ذهابه ـ

 (3)إرساله يف يتحرز املرسل كان وإن املرسل حجية بعدم قوله ـ

 الباجي عنه نقله ،(4)والنظر االجتهاد طريقه الذي املدينة أهل إمجاع حجية بعدم قوله ـ

 الطيب بن بكر أبو وذهب: "قال ذلك خالف عنه نقل بطال ابن أن إال كتابيهما، يف وعياض

 .(5)"مجيعا والنقل االجتهاد طريق من أوىل قوهلم أن إىل

 اهلل رمحه مالك عن حكاه ما وهو مصيب، جمتهد كل أن املتكلمني مجهور مذهب ذهابه ـ

 فقال الناس، عليه حيمل كتاب يف مذهبه جبمع مالك اإلمام أمر املهدي بأن عليه واستدل

 وأخذ البالد، يف تفرقوا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب إن: "الشهرية قولته مالك

 .(6)"عليه هم وما الناس فاترك إليهم، وصل عمن ناحية كل أهل

 .(7)واستدل له واحتج اثنان اجلمع أقل إن قوله ـ

 .(8)عمومه على حيمل العام إن قوله ـ

 .(9)الواحدة املرة يقتضي وإمنا التكرار، يقتضي ال النهي إن قوله ـ

 :(ه 422ويف سنة القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي )ت/ 10

 هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغليب أبو حممد البغدادي. امسه:

 :كانته يف علم األصولم

 وهو القياس، أصحاب ولسان الناس، بقية وقته يف حممد أبو كان: "بسام ابن قال

 أصوله، فقدر اليوناني، ونظر الكناني، لسان بني املالكي، املذهب وجوه صرف من أحد

 دارسة املنار، طامسة قبله كانت سبيال فيه ونهج وتفاصيله، مجله وقرر فصوله، وحرر

 البيان، مادة قليل أمدا، وأرحب سندا، أقرب كان لعله ممن الفقهاء أكثر وكان اآلثار،

 يرتبها، وال ويبوبها يثقفها، وال يلقفها مسائل غري كتبه يف فصل قلما اللسان، شباة كليل

 

 .3/363  التقريب واإلرشاد  (1)

 .288 صإحكام الفصول   (2)

 .320ص إحكام الفصول   (3)

 .1/70ترتيب املدارك و ،512 صإحكام الفصول   (4)

 .10/374شرح البخاري (5)

 .768ص إحكام الفصول   (6)

 .3/324التقريب واإلرشاد   (7)

 .3/216التقريب واإلرشاد   (8)

 .3/371البحر احمليط   (9)
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 نوى ما وجزاء اجتهد، ما أجر قلد وكلهم األقسام، مستوفاة غري النظام، متداخلة فهي

 حسن وكان منه، أفقه املالكيني يف ألق مل: "البغدادي اخلطيب عنه قال. و(1)"واعتقد

 .(2)"العبارة جيد النظر،

 :وهي العلماء عند معتمدة وهي الفقه أصول يف عدة مؤلفات الوهاب عبد للقاضيو

o الفصول، تنقيح شرح يف القرايف عنها النقل أكثر اليت الكتب من وهو: (3)اإلفادة 

 أخذ على املقدمة هذه يف واعتمدت: قال حيث الذخرية هكتاب مقدمة يف بذلك صرح

 .(4)الفقه أصول يف جملدان وهو الوهاب، عبد للقاضي اإلفادة كتاب مجلة

o  شرح كتابه يف القرايف منهم منه، النقل األصوليون أكثر وقد :أوامللخص (5)التلخيص 

 .وغريهم اإلبهاج يف والسبكي احمليط، البحر يف والزركشي الفصول، تنقيح

o  يف عنها ونقل اعتمدها أنه الزركشي صرح والذي الفقه أصول يف الفاخرة األجوبة 

 .(7)له عياض ذكره الذي املفاخر كتاب ولعله ،(6)احمليط البحر

o  األرض إىل أخلد من على الرد كتابه يف السيوطي ذكره :الفقه أصول يف املقدمات 

 القاضي وقال" :قالحيث   مقدمته منه ونقل فرض، عصر كل يف االجتهاد أن وجهل

 هلل احلمد: الفقه أصول يف املقدمات كتابه أول يف املالكية أئمة أحد الوهاب عبد

 يكون وال والتبني، التفهم من والتفقه...وألزم وفرض ووقف وبني وكلف شرع الذي

 وال علما يثمر ال التقليد ألن التقليد، دون احلجة واستيفاء األدلة يف بالنظر إال ذلك

 واتباع والرؤساء اآلباء تقليد إىل أخلد من بذم النص جاء وقد معرفة، إىل يفضي

 .(8)"والكرباء السادات

o  الناس استدل وقد: "قالحيث  الرسالة شرح يف ذكره الليثي، الفرج ألبي اللمع شرح 

 .(9)"الفرج ألبي اللمع كتاب شرح يف ذكرناها قد بأشياء اإلمجاع صحة على

 

 .م1979ط الدار العربية للكتاب  ،حتقيق إحسان عباس  ،5/515الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة للشنرتيين    (1)

 .7/220ترتيب املدارك   (2)

 .238، التعريف ص: 7/222ترتيب املدارك: (3)

 ،ط دار الغرب اإلسالمي ،وسعيد أعراب وحممد بوخبزة ،حتقيق حممد حجي ،1/55الذخرية لشهاب الدين القرايف   (4)

 .م2008

 .238، التعريف ص: 7/222ترتيب املدارك:    (5)

 .1/15البحر احمليط  (6)

 .7/222ترتيب املدارك  (7)

 مكتبة الثقافة الدينية. ،47ص  ،الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض  (8)

 .466و 158.محزة أبو فارس ص دتأليف  ،نظر: القاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه يف شرح الرسالةا(9)
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o  إمجاع عن فيها يتحدث أصولية خامتة الوهاب عبد للقاضي املعونة كتاب يف وتوجد 

 .(1)وغريها اآلحاد خلرب وخمالفته احلكم، يف به الرتجيح وحكم املدينة، أهل

 ميزته أن إال األصول، أبواب عامة يف كثرية الوهاب عبد القاضي عن األصولية اآلراءو

 يف مالك ملذهب وحتصيله األصولية، واملسائل للقواعد حترير هي للمؤلفني مرجعا جعلته اليت

 :ذلك على االمثلة ومن األصول

 واختار فأكثر، حدان للشيء يكون أن جواز يف األصوليني خالف اإلفادة كتاب يف ذكر ـ

 منها واحد كل أوصاف عدة للشيء يكون أن اللغة يف ميتنع وال: "قالحيث  اجلواز هو

 إىل يؤدي التعدد إن: وقوهلم جهة، يف وذهاب وزوال نقلة: احلركة يف قالوا وكما حيصره،

 .(2)"ممنوع حقا األول يكون أن ويبطل املناقضة،

 .(3)"الفور على أنه أصحابنا ينصره الذي:"امللخص يف قال الفور على األمر إن قوله ـ

 .(4)التخصيص يف األكثر استثناء جبواز قوله ـ

 .(5)عليه حيمل دليل إىل حيتاج وتكراه مرة، فعل يقتضي أطلق إذا األمر إن قوله ـ

 .(6)السبب من عليه خرج ما على العام اللفظ بقصر قوله ـ

 رمحه مالك عن املشهور وهو: "الباجي قال .  ثالثة اجلمع أقل أن اهلل رمحه مالك عن نقله ما ـ

 .(7)"اهلل

 أبو عليه ونص الصفة، مبفهوم أصحابنا مجهور قال: "امللخص يف قال الصفة، مبفهوم قوله ـ

 .(8)مالك قول ظاهر وهو ،(اللمع(يف الفرج

 .(9)املالكية مجهور مذهب وهو الظن يفيد اآلحاد خرب إن قوله ـ

 مذهب وهو: "قال مرسله فيه يتحرز الذي املرسل باحلديث االحتجاج جواز يف مالك عن نقله ـ

 .(10)"أصحابنا متقدمي

 : اخلامتة

 

 .3/1237املعونة على مذهب عامل املدينة   (1)

 .1/137البحر احمليط للزركشي ص   (2)

 .129-128شرح تنقيح لفصول ص(  3)

 .244شرح تنقيح الفصول ص  (4)

 .205إيضاح احملصول صو ،61صإحكام الفصول  (5)

 ط دار الكتاب العربي. ،حتقيق حممد عبد احلميد ،132ص ،املسودة آلل تيمية(6)

 .162، صإحكام الفصول(7)

 .162، صإحكام الفصول(8)

 .288 ص ،إحكام الفصول(9)

 .320، صإحكام الفصول(10)
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 أواًل / النتائج :

 توصلت الفقه، أصول يف التصنيف يف املالكية علماء جلهود وتتبعي استقرائي بعد

 : يأتي فيما أهمَّها أمجل طيبة نتائج إىل اهلل حبمد

 غري يف وضعت األصول علم يف املالكية قصور دعوى يف عليها ُيستند اليت النصوص .1

 .ومغلوطًا ناقصًا فهما فهمت أنها كما سياقها، من واجتزأت حملها،

 هلم وليس للشافعية أتباعًا كانوا املالكية أصوليي بأن القول اإلنصاف من ليس .2

 .إبداع وال منهج

 عن بها استقلوا اليت األصولية وترجيحاتهم واختياراتهم آراؤهم املالكية ألئمة إن .3

 .األصول علم يف مصنفاتهم على يطلع من لكل احلقيقة هذه وتتجلى غريهم،

 من األول الثلث يف كان املالكية لعلماء بالنسبة الفقه أصول يف التأليف ِبْدأ أنَّ .4

 سنة املتوفى البغدادي، الليثي عمرو بن حممد بن عمرو اإلمام يد على الرابع القرن

 .الفقه أصول يف اللمع كتابه ألف حيث. ه331

 السابق أحدهما: كتابني إاّل األصول كتب من الرابع القرن يف للمالكية يكن مل .5

 املتوفى األبهري، حممد بن اهلل عبد بن حملمد الفقه أصول كتاب واآلخر ذكُره،

 .ه375 سنة

 يف مؤلفات ثالثة كانت بينما أصولية، مؤلفات بستة اخلامس القرن حظي لقد .6

 يف عشر وثالثة الثامن، القرن يف واثناعشر الّسابع، يف وعشرًة السادس، القرن

 عشر، احلادي القرن يف مؤلفات ومثانية العاشر، يف مؤلفات ومخسة التاسع،

 مؤلف أيَّ املصادر لنا تذكر ومل عشريف الثالث يف وثالثة عشر، الثاني يف ومؤلَّفني

 .عشر الرابع القرن يف مالكي أصولي

 حيث والتاسعيف والثامن السابع القرن يف كانت املالكية األصولية املؤلفات ذروة إن .7

 .مؤلفا وثالثني مخسة فيها األصولّية املؤلفات جمموع بل 

 مبحل منه كانوا و الفتور، يعرتيها ال بهمة األصولي الدرس واكبوا املالكية إن .8

 مة الذي للشاطيب"  املوافقات"  كتاب ذلك على دليل وأصدق الذيل، ال الصدر

 أسرار تذوق إىل سباقًا حبق فكان املقاصدية، بنظريته الناس شغل و الدنيا

 الشاطيب إال تنجب مل املالكية ديار أن لو و التشريع، فلسفة اكتناه و األحكام،

 أن هلا حيق إنه بل العطاء، و النتاج يف نقص كل عن خريًا وعوضها فخرًا لكفاها

 .واإلمتاع اإلبداع من األوفر احلظ له تنسب و األصولية، املدارس شتى به تفاخر

 : التوصيات/  ثانيًا

 أوصي الباحثني يف علم أصول الفقه باإلهتمام جبهد املالكية يف هذا اجملال. .1
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أوصي القائمني على أمر مناهج كليات الشريعة وكليات الشريعة والقانون و  .2

كليات احلقوق وكليات القانون اإلهتمام وإفراد مساحات مقدرة لعلم أصول الفقه 

 يعترب مفتاحًا للفهم يف أمور الشريعة والقانون.الذي 

 

 املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم.  

 الرتمذي .1

 البخاري صحيح .2

 صحيح مسلم. .3

 مسند امحد. .4

  حزم البن اإلحكام .5

 أصول مذهب اإلمام مالك من خالل منظومة ابن أبي كف الوالتي، لعبد الرمحن حامد  .6

ط دار الغرب  ،دراسة وحتقيق عمار الطاليب ،إيضاح احملصول من برهان األصول للمازري .7

 .م2001 ،اإلسالمي

 البحر احمليط للزركشي .8

حتقيق الدكتور:  .1/31ترتيب املدارك وتقريب املسالك. للقاضي عياض بن موسى اليحصيب ،  .9

 .م1967 - ه 1387بريوت، لبنان،   -أمحد بكري حممود،  دار مكتبة احلياة 

  التقريب واإلرشاد .10

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد. ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  .11

 حممد: واألستاذ العلوي، أمحد بن مصطفى: األستاذ حتقيق ،1/79. ه463الرب النمري القرطيب ت

ية اإلسالم والشئون األوقاف وزارة طبع. م1988 - هـ1408 الثالثة الطبعة. البكري الكبري عبد

 باملغرب.

 تنوير احلوالك شرح موطأ مالك للسيوطي .12

 م.1984 -هـ 1404تهذيب التهذيب، أمحد بن حجر العسقالني، دار الفكر، بريوت،  .13

 7ثقات ابن حبان، ج .14

 وفضله  علمال بيان جامع .15

 -الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، ، دار الرتاث للطبع والنشر  .16

 القاهرة. 

 .1/274الذب عن مذهب مالك  .17

ط الدار العربية  ،حتقيق إحسان عباس  ،الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة للشنرتيين .18

 .م1979للكتاب 
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ط  ،وسعيد أعراب وحممد بوخبزة ،حتقيق حممد حجي ،الذخرية لشهاب الدين القرايف  .19

 .م2008 ،دار الغرب اإلسالمي

مكتبة الثقافة  ،الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض .20

 الدينية.

سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق: شعيب  .21

 .م1982 - ه 1402، 2لبنان، ط –ألرناؤوط ومجاعة من احملققني. مؤسسة الرسالة، بريوت ا

 .ط دار الفكر ، حملمد خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية .22

 شرح تنقيح الفصول .23

   . م1973،ط دار الفكر ،شرح تنقيح الفصول للقرايف .24

 الفكر السامي حملمد بن احلسن الفاسي  .25

 .محزة أبو فارس دتأليف  ،القاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه يف شرح الرسالة .26

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، حتقيق الدكتور حممد عبد اهلل ولد كريم، دار  .27

 الغرب اإلسالمي.

 دار ابن حزم بريوت.، 13دخل إىل أصول الفقه املالكي، حملمد املختار ولد أباه، صم .28

 املدونة الكربى  .29

 ط دار الكتاب العربي. ،حتقيق حممد عبد احلميد ،املسودة آلل تيمية .30

صائص، للدكتور املصادر األصولية عند املالكية: دراسة يف النشأة واملدونات واخل .31

 حليانااحلسني 

 املعونة على مذهب عامل املدينة .32

 ،حتقيق حممد حجي، ط دار الغرب اإلسالمي  ،واملمهدات البن رشد املقدمات .33

 م.1988

 .م2008ط دار الغرب اإلسالمي  ،حتقيق حممد بن حسني السليماني ،ابن القصار مقدمة .34

 م.1984مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، دار القلم، بريوت،  .35

، حتقيق عبد اجمليد تركي، ط دار 245املنهاج يف ترتيب احلجاج ألبي الوليد الباجي، ص .36

 ، 1987اإلسالمي رب الغ

 ،لشهاب الدين خفاجي باعتناء حممد عطا ،نسيم الرياض يف شرح شفاء القاضي عياض .37

 .م2001ط دار الكتب العلمية 

ط دار إحياء  ،وتركي مصطفى ،حتقيق أمحد األرناؤوط ، الوايف بالوفيات للصفدي .38

 .م2000الرتاث 
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