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 .اخل املجمع وخارجهمن د، املجلة ببحوث الفقه اإلسالمي وما يتعلق به تعنى - ١
ر يف جهـة ـأو قـدم للنشـ، رهـأو سـبق نشـ، يكون البحث مستالً من رسـالة علميـة أالَّ  -  ٢

أخر. 
 .أن يكون البحث متسامً بالعمق واألصالة واجلدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .أن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات منهج البحث العلمي -  ٥
تـرقم  وأن ، الصـلبإىل صفحات املصادر واملراجـع يف احلاشـية ال يف  أن يكون العزو -  ٦

 .حوايش كل صفحة عىل حدة
بيان املراجع العلمية ومؤلفيها يف هناية كل بحث حسب احلروف اهلجائية مع بيان مكان  -  ٧ 

 .وزمان طباعتها وجهة نرشها
مـع ، أنظمة احلاسـب اآليل أن يقدم البحث خمرجاً يف صورته النهائية منسوخاً عىل أحد -  ٨ 

ويمكن االستعاضـة عـن . وإرفاق نسخة مطبوعة منه، إرفاق قرص مطبوع عليه البحث
 .هذا باإلرسال عن طريق الربيد اإللكرتوين

 .يف عددين هرـإالًّ إذا أمكن تقسيمه علمياً لنش، أالَّ يزيد البحث عن مخسني صفحة -  ٩
ويفضل ترمجته ، اوز صفحة واحدة باللغة العربيةأن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه ال يتج -١٠

 .إىل اإلنجليزية
مني ممن ختتارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض األبحاث عىل حمكَّ
 .تقديم تعريف علمي بالباحث ال يتجاوز مخسة أسطر يف صفحة مستقلة -١٢
 .خيطر أصحاب األبحاث املقبولة بإجازة بحوثهم للنرش -١٣
ودون االلتـزام ، الذين مل يوافق عىل نرش بحوثهم دون إبـداء األسـبابيعتذر للباحثني  -١٤

 .بإعادة البحث
 .ال حيق للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد إرساله للتحكيم -١٥
 .يعطى الباحث عرش نسخ من العدد الذي نرش فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم اإليداع
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 صالح بن زابن املرزوقي البقميالدكتور  األستاذ فضيلة
     ................................................................اإلسالمي  للمجمع الفقهياألمني العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
                              )القسم األول(فقه اإلمام عطاء بن أيب رباح يف رمي اجلمرات وأثره يف تيسري احلج  -١

   ....................................................................................... حسني أمحد املباركي بن أمحد للدكتور
  الطبدم النفاس بني الفقه و -٢

 .......................................................................إبراهيم البرش  بن إبراهيم بن نارص للدكتور
   أثــر اخلــربة الطبيــة يف جــودة عمــل القــايض وتطبيقاهتــا يف قضــايا األحــوال الشخصــية               -٣

 يف املحاكم الرشعية
 ............................................................................ ت بالقاسم القرينابتسام بن للدكتورة       

 وسائل التفتيش والتحقيق يف الفقه اإلسالميأحكام  -٤
   ...................................................................................سعيد حممد الرمالوي بن حممد للدكتور

 التأصيل الرشعي والقانوين جلريمة استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنت -٥
  ..........................................................................  إيامن بنت حممد عيل عادل عزام للدكتورة

 اصةمناقشة يف قاعدة احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خ -٦
 ............................................................................... فهد بن عبد الرمحن اليحيى للدكتور      
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 :هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد احلمد
الوحدة اإلسالمية (بعنوان عقدت رابطة العامل اإلسالمي مؤمتراً إسالمياً عاملياً 

علامء معظـم دول العـامل  اشرتك فيه عدد كبري من، )خماطر التصنيف واإلقصاء... 
 ،خماطر التصنيف واإلقصاء لبياناملؤمتر  خصصاإلسالمي وغري اإلسالمي، وقد 

 .ملا يرتتب عىل هذين العنرصين من آثار تفرق األمة
موضوع املؤمتر للكتابة يف الوحدة اإلسالمية؛ ألن كل مسـلم  أثار شجوينوقد 

  .هلذه األمة العريقةغيور ينشد الوحدة 
 ،رق إىل االحتـاد فـيام بينهـاـإنام يدفع دول الغرب أو الشـ: أهيا القارئ الكريم

تــوفر هلــم الرخــاء االقتصــادي، أو التفــوق  يطمعــون أن التــي ،املصــالح املاديــة
 .الصناعي والزراعي والتجاري

، جتمع شعوبه عقيـدة إهليـة حلاجته إىل ذلك العامل اإلسالمي فهو باإلضافةأما 
هِ أُ ﴿: قال تعاىل والتعاون الوحدةتوجب عليهم  ،واحدة ذِ ةً﴾ إِنَّ هَ ـدَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ تُكُ مَّ

ــاء( ــاىلو ) ٩٢: األنبي ــال تع ــلِ اهللاِ﴿: ق بْ وا بِحَ ــمُ تَصِ اعْ ــوا وَ قُ رَّ فَ الَ تَ ــا وَ ِيعً                  ﴾مجَ
ـــاسِ ﴿:وقـــال تعـــاىل) ١٠٣:آل عمـــران( ـــتْ لِلنَّ جَ رِ ـــةٍ أُخْ َ أُمَّ ـــريْ ـــتُمْ خَ نْ                       ﴾كُ
فربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحـد وكتابنـا واحـد وقبلتنـا  ،)١١٠:آل عمران(

فاملنا نتفرق وال نتحد، وخيتلف بعضنا مع الـبعض وال . دة ونحن أمة واحدةواح
 إن مـن موجبـات رشع اهللا، ومـن اللـوازم األساسـية للوحـدة املنشـودة يأتلف؛

نا عن التفـرق ألن ربنا وخالقنا سبحانه وتعاىل هنا ،التفرق واخلالف اجتثاث حال
ــوا﴿: فقــال قُ رَّ فَ الَ تَ واألمــل واملســؤولية أوالً معقــودان عــىل حكــام الــدول  ﴾وَ

اإلسالمية، أن يعملوا بجد، لتحقيق هذا اهلدف السامي الرفيع، الذي قرره املـوىل 
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يف كل دولة مؤازرهتم  ، وعىل العلامء واملسؤولنيأكثر من موضعسبحانه وتعاىل يف 
والتعاون معهم لتحقيق هذا اهلدف، ولتحقيق كل ما خيـدم اإلسـالم واملسـلمني، 

ننشـد وحـدة يف فنحن ال . ال سبيل اليوم إىل حتقيق الوحدة املثالية الشاملة ومع أنه
فاألمـة  ،فهذا أمر متعذر، ويمكـن حتقيـق الوحـدة بدونـه ،نظم احلكم اإلسالمية

والشـؤون  ،والتعلـيم ،واالقتصـادة يف السياسـة، المية حقيقيتطلع إىل وحدة إست
يف كـل  وهكـذاويف إنشاء حمكمة عدل إسالمية،  ،رع اهللاـوالقضاء بش االجتامعية،

كأن تقوم مجيع أو معظم وزارات الرتبية والتعليم بتوحيد  جمال من جماالت احلياة،
وإذا حتقق هذا فهو خري السياسات والنظم التعليمية، واملناهج الدراسية ونحوها، 

بكثـري مـن  فتـك الـذيكام أننا ننشد وحدة ملحاربة اجلهل والفقر واملـرض  .كثري
 .الشعوب اإلسالمية

ومن أهم األمور معرفة اخللل الرئيس يف بقاء األمـة يف الـدرجات الـدنيا مـن 
البحـث اجلـاد عـن مسـلك و ...السلم االجتامعي والثقايف واالقتصادي والتقني

بل جيب أن تعمل الدول اإلسالمية عـىل . التخلف عن بقية األمم األمة منينجي 
 .إنتاج املعرفة بدالً من أن تستوردها

هو درء اخلطـر الـذي  ،حتقيقهاألمة إىل  سعىأن ت جيباهلدف األكرب الذي وإن 
نفسـه، الـذي  سـالميبل بالدين اإل ،يتآمر األعداء عىل إحلاقه ال بفئة دون أخر

  .عموماته كل املسلمنيجيتمع عىل 
اململكة العربية السعودية تعمـل جاهـدة لتحقيـق الوحـدة  أن ،اهللا ومن فضل

ققـت بعـض النجاحـات يف هـذا ، وحسارت يف الطريـقوقد  املمكنة، اإلسالمية
  .املضامر

الـدول  قـد دعـا -رمحـه اهللا-ومن ذلـك أن امللـك فيصـل بـن عبـد العزيـز 
     إنشــاء عنــه  وأثمــر ،فتحقــق ذلــك ،ســالمياإل التضــامن إىل مــؤمتر اإلســالمية
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       امللـك  بجهودالوحدة اإلسالمية  تقدمتوقد  .حالياً  )منظمة التعاون اإلسالمي(
احتـاد قـوة  إذ نشـأ .تقـدماً عظـيامً  -حفظـه اهللا- سلامن بن عبد العزيـز آل سـعود

 . أربعني دولة إسالمية حوايل من عسكرية ملحاربة اإلرهاب،
عـىل  باألمـة اإلسـالمية أن تلتقـي جديرف وهبذا ثبت أن االحتاد املنشود ممكن،

التابعة ألصول العقيـدة،  ،يف شؤون املصالح الدنيوية ،منهج واحد، وطريق واحد
عـىل مـنهج احلـق  ،لتصلح الدنيا واآلخرة، وتتحـد القلـوب واألفئـدة واألهـواء

 .ا، واآلخرة ونعيمهافتتحقق هلم سعادة الدنيا وعزه ،والرشاد والسداد
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 )السابعةمن أول البحث إىل نهاية املسألة (
 

 إعـــداد
 أمحد حسني أمحد املباركي .د

 كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية باألستاذ املشارك 
 أم القرجامعة 

 م٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩
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 : خطة البحث
 :سار البحث عىل اخلطة التالية

الدراسـة،  توطئة، وموضـوع الدراسـة، ومـنهج: مقدمة واشتملت عىل: أوالً 
 .وأمهية الدراسة

اسـمه ونسـبه، مولـده (ربـاح وعلمـه  حياة عطـاء بـن أيب:  متهيد وفيه: ثانياً 
ية، صفاته : هشأته، أرستون لْقِ والداه، أوالده، إخوانه وأخواته، أصهاره، صفاته اخلِ

 ).اخلُلقية، شيوخه، تالميذه، ثناء العلامء عليه، وفاته رمحه اهللا
: تعريـف رمـي اجلـامر: وفيـه اجلامر مـن منظـور الفقـه اإلسـالمي يرم: ثالثا

 .التعريف لغة، التعريف اصطالحا، مرشوعية رمي اجلامر، حكمة الرمي
املروية عن عطاء بن أيب رباح يف رمـي اجلمـرات والتـي  املسائل الفقهية :رابعا

 :هي حمل البحث وهي
 .حجم حىص اجلامر: املسألة األوىل
 .مكان التقاط حىص اجلامر :املسألة الثانية
 .حكم غسل حىص اجلامر: املسألة الثالثة

 .الوضوء لرمي اجلامر: لة الرابعةاملسأ
 .امليش لرمي اجلامر: ألة اخلامسةاملس

 .املكان الذي ترمى منه مجرة العقبة:  املسألة السادسة
 .الصغر والوسطى تاناملكان الذي تُرمى منه اجلمر: املسألة السابعة

 .مجرة العقبة قبل طلوع فجر يوم النحر يحكم رم: املسألة الثامنة
 .يف من تعمد ترك رمي مجرة العقبة يوم النحر إىل الليل: املسألة التاسعة
 .من نيس رمي يشء من اجلامر: املسألة العارشة

حكـم الرمـي بخمـس حصـيات أو بأقـل مـن سـبع : رةـاملسألة احلادية عشـ
 .حصيات
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 .سبع حصيات يف مرة واحدة يحكم رم: عرشةاملسألة الثانية 
 .حكم الرمي باحلصاة املرمى هبا: املسألة الثالثة عرشة
 .التكبري عند رمي اجلامر: ةاملسألة الرابعة عرش

 .الوقوف عند اجلمرات للدعاء ؛ قدره، وموضعه: املسألة اخلامسة عرشة
 .الرتتيب يف رمي اجلمرات: املسألة السادسة عرشة

 .وقت الرمي يف أيام الترشيق: سابعة عرشةاملسألة ال
 .الرمي ليال ألهل األعذار: املسألة الثامنة عرشة

 .الرتخيص يف الرمي عن املريض: رشةاملسألة التاسعة ع
 .حكم الرمي ليلة الرابع عرش: املسألة العرشون

 .حكم الوقوف عند اجلامر يوم النفر: املسألة احلادية والعرشون
 يف رجل رمى اجلمرة ومل حيلق ؛ أحيلق لغريه؟: والعرشوناملسألة الثانية 

 .اخلامتة: خامسا
 .فهرس املصادر واملراجع: سادسا
 .فهرس املوضوعات: سابعا
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، علم اإلنسان ما مل يعلم رفـع منزلـة العلـم وأهلـه احلمد هللا الذي علم بالقلم
ــعِ اهللاُ﴿: فقــال تعــاىل فَ رْ ــاتٍ  يَ جَ رَ ــمَ دَ لْ ــوا الْعِ ينَ أُوتُ ــذِ الَّ مْ وَ ــنْكُ ــوا مِ نُ ينَ آمَ ــذِ    ﴾الَّ

أعظم معلم، وأفضل مريب،  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد )١١:املجادلة(
 :أما بعد

فإنه مل يكن يدور بخلد أحد من الناس ىف العرص األول، وربام إىل وقت قريـب 
صـلت إليهـا اآلن، كـام مل يكـن يـدور أن أعداد احلجاج ستكون باألعداد التـى و
ر بـه أمـور اآلالف؛ يف القيـام بـأعامل ـبخلد أحد أن أمور املاليني ستيرس بام تيسـ

خمصوصة واحدة يف وقت واحد، ومكان واحد، كام يرست بفضل اهللا تعاىل أمـور 
را ألبعـاض ـاحلجاج يف السنوات األخرية مع تزايـد أعـدادهم بـام مل يكـن متيسـ

 .نوات ماضية ليست بعيدةأعدادهم يف س
وإذا رأينا يف عرصنا هذا، املرشوعات العمالقـة التـي يُعـز إليهـا اسـتيعاب 
األعداد املتزايدة كاألبنية متعددة الطوابق والسالمل املتحركـة، وسـبل املوصـالت 
امليرسة وكلها نتاج تقـدم النـاس، والتـي مـع كثرهتـا ال تكفـي إال أن تكـون آراء 

أصـال لفتـاواه بالتيسـري، وإذا جـاءت هـذه اآلراء عـن فقهـاء  يستمد منها املفتي
جيـد  ملمعارصين رأوا األعداد واخليام واملواصـالت فـاألمر لـيس غريبـا، وربـام 
 .القبول باعتبار تأصل االتباع عند كثري من معارصينا، وخاصة أهل االلتزام

إهنـم  :ر األول فعنـدها ال يقـالـفإذا جاءت هذه اآلراء عن علـامء مـن العصـ
دليـل  -وإن مل يعملوا هبا-جياملون أو يفتأتون عىل الرشع، وإنام قوهلم هبذه اآلراء 

عىل عظمة الترشيع وقدرته عىل استيعاب احلوادث والنوازل مهام جاءت عىل غـري 
 .توقع املتعبدين مثل املستجدات يف احلج
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أصـحاهبا  واملتتبع الواعي املدقق يعرف أن كثرياً من هذه اآلراء مل تصـدر عـن
، وراجعهم بعض الرواة عـنهم عفواً أو خطأً، بل نقلوا روايات لتصحيح ما قالوا،

فثبتوا عىل أقواهلم حتى يبينوا أهنا دين منقول، وليست آراء اجتهاديـة مـن رؤوس 
د عليهم رَ  .أصحاهبا قد تُ

 ، حيـث كـان مصـدره يف هـذا الطّـور  ويقر ذلك بدء نشـأة الفقـه اإلسـالميّ
عىل رأي « ملسو هيلع هللا ىلصفيه النّبيّ  اء به القرآن الكريم من أحكام، أو بام اجتهد الوحي، بام ج

؛ من أحكـام كـان الـوحي أساسـها، أو كـان ملسو هيلع هللا ىلص»من قال بأنه جائز يف حق النبي 
يتابعها بالتّسـديد، وعـدم طلـب التعـديل، أو التصـحيح وكـذلك كـان اجتهـاد 

ه إليه؛ يقره أو ينكرهأصحابه يف    .»حياته مردّ
غـب الصـحابة يف التفقـه يف الـدين قـال وكان عليه ال     :ملسو هيلع هللا ىلصصالة والسـالم يرَ

كـام كـان يرغـب الصـحابة يف االجتهـاد يف ) من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الـدين(
 . ملسو هيلع هللا ىلصاملسائل الفقهية التي ال جيدون هلا نصاً يف كتاب اهللا وال سنة رسوله

هنجهم من جاء بعدهم  وكذا هنج ملسو هيلع هللا ىلصوسار الصحابة عىل هذا النهج بعد وفاته
هـذه الفـرتة الذهبيـة عظـامء ، واستطاع هـذا املـنهج أن خيـرج لنـا يف من التابعني

؛ أمثـال الفقيـه التـابعي الدين وأحكامه ، وتفقهوا يفنذروا أنفسهم للعلم؛ وفقهاء
، ر الصحابة تفسرياً وقـراءة ولفظـاً عطاء بن أيب رباح الذي تلقى العلم عىل يد كبا

ا متيـز بـه مـن ، وفقيه مكة فرفعه اهللا هبذا العلم؛ ملون سيد التابعنيواستطاع أن يك
، داومة عىل العبادة، واملوالتفقه يف الدين، والرغبة يف اآلخرة، اإلعراض عن الدنيا

ابط ، والنصح هلـم هبـذه الضـووالزهد عن أموال املسلمني، والورع، واإلخالص
، ويكـون وز عـىل لقـب مفتـي مكـةن حيأن عطاء ، متكاإليامنية واخللقية والعلمية

تذي به ملن أراد التفقه يف الدين خاصة يف العرص احلارض الذي يقل فيه أ نموذجاً حيُ
 .الفقهاء ويكثر فيه اخلطباء
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 :موضوع الدراسة
تعـد مـن  يومن املوضوعات التى مرت باملراحل السـابقة رمـي اجلـامر والتـ 

املسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء ومن هذا الباب رأيـت رضورة اسـتقراء 
فقه عطاء بن أيب رباح يف رمي اجلامر خاصة وأنه من أعلم فقهاء زمانه فـيام يتعلـق 
بفقه املناسك باعرتاف كثري من علامء  زمانه الذين عارصوه كام أنه تلقى هذا العلم 

وأدرك مـائتني  -رىض اهللا عـنهام-مثال عبد اهللا بن العبـاسعىل يد كبار الصحابة أ
من الصحابة وحج ما يقارب من سـبعني حجـه كـل هـذه العوامـل أسـهمت يف 

، لذا أحببت إخراج فقـه هـذا لعلمية خاصة فيام يتعلق باملناسكتكوين شخصيته ا
ء لفقـه العامل التابعي فيام يتعلق برمي اجلامر مـن بـني ثنايـا املصـادر العلميـة إحيـا

مـن وافقـه  السلف الصالح وجعله يف متناول أيدي الباحثني والراغبني يف معرفـة
هبـذا املنسـك وأخـذ مـا  ليكون املسـلم عـىل علـم ودرايـةمن العلامء ومن خالفه 

 . يتناسب منه
وقد قمت هبذه الدراسة بجوار ما ذكرت؛ ألن جلّ احلوادث املعـارصة أثـري 

تباعه عـىل ال رشوط الرواية لتصبح دينا، وجيب مسند رصيح ال حيتاج إال إىل إعام
 .من وصله وليس جمرد رأي قد يصادمه كثري من العباد ويتجرؤون عليه

 ال ينكره منصف لكونه قـد رو ومما يشجع عىل ذلك مقام اإلمام عطاء الذ
 .وهو من هو وقد سقت شيئا مما يدل عىل ذلك  -ريض اهللا عنهام-عن ابن عباس 

 :منهج الدراسة
 : ت يف هذا البحث عىل منهجنيقد اعتمدلكل دراسة منهج يعتمد عليه، و

وهو أحد مناهج البحث العلمـي، ويعتمـد عـىل عـدة  :املنهج التارخيي: أوالً  
 :جوانب منها

حماولـة فهـم احلـارض «، وهو عبارة عن مجع املعلومة وتصنيفها وتفسريها -١
 .» ضوء األحداث والتطورات املاضيةعىل
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استخدمت هذا املنهج لتقيص احلياة الشخصـية لعطـاء بـن أيب ربـاح مـن  -٢
 . حيث نسبه ومولده ونشأته وتالميذه وشيوخه ووفاته

واعتمدت فيه عىل استقراء رأي عطاء بن أيب رباح يف  :املنهج االستقرائي: ثانياً 
 ي، والكتـب الفقهيـة؛ كـاملغنر من بني ثنايا أمهات كتـب السـننمنسك رمي اجلام

 .ثارآلملحىل واملجموع وغريها، وكتب اوا
 :اآلتيةهذه الدراسة عن األسئلة  يفوحاول الباحث أن جييب 

 ؟ خصية والعلمية لعطاء بن أيب رباحما احلياة الش -١
 ؟  الفقه اإلسالمي وما احلكمة منهما مفهوم رمي اجلامر يف -٢
 ؟ اجلامر يف فقه عطاء بن أيب رباح ما أهم املسائل املتعلقة برمي -٣
 رباح؟ آراء عطاء بن أيب يفهذه الشعرية  يفما أوجه التيسري  -٤

 :أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة يف كوهنا رغبة جادة يف استقراء أقوال اإلمام عطاء بـن أيب 
رباح يف رمي اجلامر، ملا لفقهه من أمهيـة حتتـاج إىل اهـتامم وحماولـة إخراجـه حليـز 

 . الوجود ليتم استيعاب فقهه يف ذلك ومقارنته بفقه غريه من العلامء
ايب إلجابـات فعالـة لتلـك ويأمل الباحث أن حتظى هذه الدراسة بمردود إجيـ

التساؤالت اآلنفة الذكر والتي تشكل مرتكـز الدراسـة بغيـة الوصـول إىل نتـائج 
وتوصيات قد تسهم يف التعرف عىل فقه عطاء يف رمـي اجلـامر، ويف الوقـت نفسـه 

 .تفتح الباب أمام الباحثني للتعرف عىل فقه الشيخ عامة
إىل الفـرتة الزاهـرة مـن تـاريخ كام يرجو الباحث لفت نظر األجيال املعارصة 

األمة اإلسالمية والتي عاش فيها عطاء بـن أيب ربـاح حيـث كانـت فـرتة خصـبة 
أنجبت العديد مـن العلـامء املسـلمني الـذين كـان هلـم دور كبـري يف رسـم معـامل 
احلضارة اإلسالمية، وحتى تتحقق زيادة الوعي لد احلجيج بأمهية منسك رمـي 

من أحكام، كام قصد إىل إبـراز أوجـه التيسـري عنـده كـام  اجلامر، وكل ما يتعلق به
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يـد منهـا مؤسسـات . سبق فِ وأخرياً يرجو الباحث أن تكون هلذه الدراسـة فائـدة تُ
 .يالطوافة يف توجيه احلجيج وتعريفهم بمنسك الرم

 :الدراسات السابقة
لشهرة اإلمام عطاء بني التابعني والعلامء كافة فقد اعتنـى بالبحـث فيـه بعـض 

 :ماييل بموضوعنا صلة هلا أعامل من عليه وقفتطلبة العلم ومما 
حياته وفقهه، رسالة دكتوراه يف الفقـه املقـارن، جامعـة  رباح أيب بن عطاء -١

وهـذا الباحـث مل . حممد صالح احلرصي: األزهر، كلية الرشيعة والقانون، أعدها
 .يذكر إال مسألة واحدة يف حمل البحث وهو رمي اجلمرات

يف املناسك مقارنة بينـه وبـني فقـه الصـحابة  رباح أيب بن عطاء فقه اإلمام -٢
والتــابعني وأصــحاب املــذاهب، مجــع ودراســة الــدكتور حممــد بــن عبــدالعزيز 
اللحيدان، وهذا الباحث جاء تقريبا عىل معظـم املسـائل إال أنـه اختلفـت طريقـة 

 .دراسة املسألة
 إبــراهيم اهللا عبــد نجــم يــهومنهجــه ف ربــاح أيب بــن عطــاء فقــه اإلمــام -٣

  .يف حمل البحث واحدة مسألة إال يذكر مل الباحث وهذا العيساوي،
، رسـالة دكتـوراه البـدران الكريم عبد بن كاسب/رباح أيب بن عطاء فقه -٤

 .وهذه الرسالة مل أقف عليها. باملعهد العايل للقضاء
 الباحث

 .أمحد بن حسني أمحد املباركي. د
 هـ١٤٣٧ذي احلجة مكة املكرمة، غرة 
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هذه الدراسة قائمة عىل شخصـية الفقيـه التـابعي عطـاء بـن أيب ربـاح وهـذا 
، وأهم صـفاته وأرستهمولده ونشأته، : يتطلب التعريف هبذه الشخصية من حيث

لقية واخلُلقية وشيوخه وتالميذه   .وثناء العلامء عليه ووفاتهاخلِ
 : اسمه  ونسبه: أوال

 )٢(بفتح الراء والباء املعجمة بواحـدة: ورباح - )١(عطاء بن أيب رباح بن صفوان
ثـيمـموىل حبيبة بنت ميسـ-سامل : وقيل -واسم أيب رباح أسلم،  - )٣(رة بـن أيب خُ

وفتح الثاء املنقوطة بثالث والياء املعجمة مـن حتتهـا بنقطتـني  ةبضم اخلاء املعجم
بكرس الفـاء وسـكون اهلـاء  -، )٤(القريش موىل أيب خثيم الفهري -ويف آخرها امليم

بضم اجلـيم وفـتح املـيم وبعـدها حـاء  - )٦(وقيل والؤه لبني مجح )٥(-وبعدها راء
 .)٨(يكنى بأيب حممد املكي،  )٧( -مهملة

واجلامهـري عـىل أنـه . )١٠(، وقيـل اسـمه طـاهر)٩(ذكـوان: ربـاحوقيل اسـم أيب 
 .»أسلم«

 . ٤/٢٣٥األعالم ، للزركيل ج) ١(
 .٢٦١/ ٣، ووفيات األعيان ٤٠/٣٧٢تاريخ دمشق، البن عساكر ) ٢(
 .٢٦١/ ٣، ووفيات األعيان ٢٠/٧٥، هتذيب الكامل ٤٠/٣٧٣عساكر تاريخ دمشق، البن ) ٣(
 ٢/٣٢٦األنساب للسمعاين ) ٤(
 .٢٦١/ ٣وفيات األعيان ) ٥(
 . ٥/٧٩عالم النبالء للذهبيأسري ) ٦(
 .٢٦١/ ٣وفيات األعيان ) ٧(
 .٥/٧٨املرجع نفسه ) ٨(
 ).٩/٢٤٣(إكامل هتذيب الكامل ) ٩(
 ).١/١٠٥(وامللوك السلوك يف طبقات العلامء ) ١٠(
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 : مولده ونشأته: ثانيا
ـال  )١(-ريض اهللا عنـه -ولد يف اجلَنَد باليمن أثنـاء خالفـة عـثامن بـن عفـان         قَ

ر بن قيسأ مَ لعـامني : سألت عطـاء متـى ولـدت؟ قـال: بو حفص الباهيل، عن عُ
وتشري أغلب الروايـات عـىل أن والدتـه كانـت يف سـنة . )٢(خلوا من خالفة عثامن

 . )٣(م٦٤٧هـ املوافق لعام ٢٧
وبالنظر إىل القرن الذي ولد فيه هذا اإلمام نجد أنه من خري القرون التـي قـال 

ر ـوهـو عصـ) خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم( ملسو هيلع هللا ىلصفيها رسول اهللا 
  )٤(»مجهورهم عىل أهنم محلة العلمومجلة العلامء أو «التابعني ومن بعدهم، 
مقالتي فوعاهـا فأداهـا كـام  نرضّ اهللا امرءاً سمع« :فقال ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعا هلم النبي 

ليبلـغ الشـاهد مـنكم «: ملسو هيلع هللا ىلصوجعلهم عدوال فأمرهم بالتبليغ عنه فقال  )٥(»سمعها
حتريـف  عنـه حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفـون«: ملسو هيلع هللا ىلص وقال )٦(»الغائب

؛ فالتابعون ومنهم عطاء من فال غرو )٧(»الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني
وكـان . من الذين  تعهدوا بصيانة العلم وحفظه ونقلـه دون حتريـف ملـن بعـدهم

 .هؤالء األفذاذ ومن قبلهم من الصحابة هم من خري أفراد البرشية قاطبة
قف عىل سـنة وصـوله مـع يّاً، ومل نوتشري الروايات أنه نشأ يف مكة املكرمة صب

أذكـر مقتـل «:، والذي يظهر أنه وصـلها دون العـارشة قـال رمحـه اهللاأرسته إليها
ـال سـفيان  )٨(»حني جاء الرسول وأنا أشتد مع الصبيان -ريض اهللا عنه -عثامن  قَ وَ

ر بن قيس املكي، عن عطاء مَ يَيْنَة، عن عُ  . )٩(أعقل مقتل عثامن بن عفان: بن عُ

 .  ٥/٧٩املرجع نفسه ) ١(
 .٢٩١/ ١أخبار املكيني من كتاب التاريخ الكبري البن أيب خيثمة : ، وانظر٢٠/٨٤هتذيب الكامل ) ٢(
 ٤/٢٣٥األعالم  ) ٣(
  ١/١٧سامء واللغات األهتذيب ) ٤(
 أخرجه مسلم وغريه:احلديث صحيح ) ٥(
 .املرجع السابق) ٦(
 ٣/١٤٣املوطأ  انظر املنتقى رشح) ٧(
 .٢/٤٦٤ج٢التاريخ الكبري للبخاري ق) ٨(
 . ٢٠/٨٤هتذيب الكامل ) ٩(
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ق مل تثنه من الشـ ونشأ مـة عاليـة روع يف طلـب العلـم هبـموىلً إال أن أعباء الرّ
قـال ، )٢(»وكان عاملا بالقرآن ومعانيه«، )١(، وعلّمونشاط كبري؛ فتعلم الكتاب بمكة

وردت عنه الرواية يف حروف القرآن، رو القـراءة عـن أيب هريـرة، «ابن اجلزري
ــرو ــو عم ــه أب ــرض علي ــن «، )٣(»ع ــن اب ــمع م ــريهوس ــري وغ ــاس التفس                 . )٤(»عب

 ومفتيكبار التابعني املشهورين يف القراءات والتفسري والفقه واحلديث، وهو أحد 
بن أيب ربـاح مـع ابـن  قاتل عطاء«: قال البالذري. )٥(أهل مكة وحمدثهم بال منازع

 . )٦(»الزبري
 :أرسته
 :والداه

وأمه سوداء تسـمى . )٧(يعمل املكاتلذكرت املصادر أن والده كان نوبياً، وكان 
بتها، )٨(بركة  .)٩(قُتلت أيام ابن الزبري من رضبة رضُ

 :أوالده
مل هتتم املصادر التي ترمجت له بذكر عقبه إال من النزر اليسري فقال ابن قتيبة يف 

يعقـوب «:، وقال ابن سـعد يف طبقاتـه)١٠(»وابنه يعقوب بن عطاء«:املعارف مانصه
وذكره ابن حجـر يف التهـذيب ممـن  .)١١(»رباح، كانت له أحاديثبن عطاء بن أيب ا

 .٢/١٠٠بن منجويه ال، وانظر رجال صحيح مسلم ،  ١٧/٦٧خمترص تاريخ دمشق . ٦٩/ ٢شذرات الذهب ) ١(
 ).١٤: ص(طبقات املفرسين لألدنه وي ) ٢(
رو بن العالء املقرئ النحوي، انظر: وأبو عمرو هو ،١/٥١٣غاية النهاية يف طبقات القراء، إلبن اجلزري ) ٣( مْ : أبو عَ

 ).٥/٨٠(و سري أعالم النبالء ط الرسالة ) ٢٠/٧٥(هتذيب الكامل يف أسامء الرجال 
 .٣٠٦/ ٩البداية والنهاية ) ٤(
 ٢٣٥/ ٤األعالم، مرجع سابق ، ) ٥(
 )٧/١٣٧(أنساب األرشاف للبالذري ) ٦(
وتـاريخ اإلسـالم، للـذهبي، ) ٥/٨٠(، سري أعالم النبالء ط الرسالة )٢٠/٧٦(الرجال هتذيب الكامل يف أسامء ) ٧(

 )٣/٢٨٠(بشار عواد معروف : حتقيق
 .٣٥٨/ ١تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري، ابن اجلوزي، : ، وانظر١/١٤٧شذرات الذهب ، ) ٨(
 ).٧/١٣٧(أنساب األرشاف للبالذري ) ٩(
 .١٩٦املعارف) ١٠(
 ).٣٥/ ٦(الطبقات الكرب ط العلمية ) ١١(
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يعقوب بن عطاء بـن «: وقال ابن حبان. )١(»رو عنه ابنه يعقوب«:رووا عنه فقال
 .)٢(»رباح موىل قريش مات سنة مخس ومخسني ومائة وله ست وثامنون سنة أيب

هتـذيب ، وكـذلك يف )٣(ويف التاريخ الكبري أن لعطاء ولـدا آخـر اسـمه خـالد
 .)٥(، ويف ميزان االعتدال اسمه خالد)٤(الكامل

حدثنا عبد الرمحن نا صالح نا عىل قال «: قال ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل
إهنم حكـوا : قيل لسفيان. زكريا بن إسحاق مل جيالس عطاء؟ قال ال: قلت لسفيان

ال، إنـام : عنك أن زكريا بن إسحاق قال أخرج إلينا عطاء صحيفة؟ فقـال سـفيان
، وقال هـذه فقال هذه أعطانيها يعقوب بن عطاءبالكبرية  يأراين صحيفة عنه ما ه

فوجـدت فيهـا أشـياء سـمعت مـن عمـرو  ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب النبي  التي سمع أيب
 . )٦(»وغريه وأشياء قد سمعناها مل تكن يف الصحيفة

 :إخوانه وأخواته
ي وقـد   ،»اهللا بن أيب رباح عبيد «:ء البحث أن اطلعت عىل أخ له اسمهيل أثنا ئهُ

حدثنا أبو جعفـر حممـد «:جاء ذكره يف سند حديث أورده احلاكم يف مستدركه قال
لح بن هانئ حدثنا الرسي بن خزيمة، حدثنا عمر بـن حفـص بـن غيـاث، بن صا

، عـن ابـن ، أن عطـاء حدثـهأخربين الوليد بن عبيد اهللا بـن أيب ربـاح، حدثني أيب
رجال أجنب يف شتاء، فسأل، وأمر بالغسل فاغتسـل ، أن -ريض اهللا عنهام-عباس
قـد جعـل اهللا ) ثالثـا. (ما هلم قتلوه قتلهم اهللا: ، فقالملسو هيلع هللا ىلص ، فذكر ذلك للنبي فامت

 .طهوراً  -أو التيمم-الصعيد 

)٧/١٨٠) ١. 
 ،)٢٣٠:ص(مشاهري علامء األمصار ) ٢(
 .٣/١٨٦التاريخ الكبري، للبخاري،) ٣(
)٣٢/٣٥٣) ٤. 
)١/٦٣٥) ٥. 
 .١/٣٩اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم) ٦(
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، عطاء بـن أيب ربـاح فإن الوليد بن عبيد اهللا هذا ابن أخيهذا حديث صحيح 
اً   .)١(»وهو قليل احلديث جدّ

حـدثنا «:نفق عليهام ويموهنام قال البخاريأن له أختني كان ي وتذكر الروايات
سـألت : حدثنا عمرو بن جريج عـن عطـاء قـال: احلميدي قال حدثنا سفيان قال

نعـم؛ فأعـدت : أستأذن عـىل أختـي؟ فقـال: فقلت -ريض اهللا عنهام-ابن عباس
. منعـ: أختان يف حجري وأنا أموهنام وأنفق علـيهام أسـتأذن علـيهام؟ قـال: فقلت

ـتْ ﴿ترامها عريانتني؟ ثم قرأ أحتب أن  لَكَ ينَ مَ مُ الَّـذِ ـتَأْذِنْكُ نُـوا لِيَسْ ينَ آَمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ يَ
ـنيَ  حِ ـرِ وَ جْ ةِ الْفَ ـالَ بْـلِ صَ ـنْ قَ اتٍ مِ ـرَّ ثَ مَ مْ ثَالَ نْكُ لُمَ مِ بْلُغُوا احلُْ ْ يَ ينَ ملَ الَّذِ مْ وَ نُكُ امَ يْ أَ

ـنَ  مْ مِ عُونَ ثِيَـابَكُ ـمْ تَضَ اتٍ لَكُ رَ ـوْ ثُ عَ ـاءِ ثَـالَ ةِ الْعِشَ ـالَ ـدِ صَ عْ ـنْ بَ مِ ةِ وَ ـريَ      ﴾الظَّهِ
وإذا : فلم يؤمر هؤالء باإلذن إال يف هذه العورات الثالث، قـال: قال )٥٨: نورال(

ابـن عبـاس : بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كام استأذن الذين من قبلهم قال
 .)٢(»اد بن جريج عىل الناس كلهمفاإلذن واجب ز -ريض اهللا عنهام-

 :أصهاره
 : مها كان له صهران

كنيتـه أبـو  -ريض اهللا عـنهام-عبد اهللا بن كيسان موىل أسامء بنت أيب بكـر  -١
رو عنه عمرو  -ريض اهللا عنهام-عن أسامء بنت أيب بكر  يعمر، وهو ختنه، يرو

 .)٣(، وابن جريجبن دينار
اخلراساين رو عنه ابن عيينـة،  حيـدث عـن هو سوار بن أيب حكيم ختنه  -٢
ـيَامُ ﴿:فيان عن سوار عن عطـاءقوله حدثنا قتيبة نا س ،عطاء مُ الصِّ ـيْكُ لَ بَ عَ تـِ   ﴾ كُ

اتٍ ﴿قال صيام ثالثة أيام من كل شهر ودَ عْدُ ا مَ امً يَّ  . )٤(﴾أَ

 .١/١٦٥املستدرك ) ١(
 .١/٣٦٥ حممد فؤاد عبدالباقي: األدب املفرد ، للبخاري ، حتقيق ) ٢(
 .٨٠٩/ ٢التعديل والتجريح : ، وانظر٥/٣٧١٩السيد رشف الدين أمحد، : حتقيق بن حبان البستي، الالثقات ، )٣(
 .٣/٤١٢وانظر تفسري الطربي. ٤/١٦٨التاريخ الكبري ) ٤(
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ية لْقِ  :صفاته اخلِ
، يقـول غـرابل للنـاظر إليـه أنـه ينظـر إىل كان شديد السواد حتى أنه خييـ   

، والناس جمتمعون عىل رجـل، فاطلعـت دخلت املسجد احلرام«: سليامن بن رفيع
ر)٢(»متـني الوجـه« )١(»اح جالس وكأنه غـراب أسـودبفإذا عطاء بن أيب ر ، )٣(، أَفْـزَ

بـني عينيـه أثـر «.)٤(»رأيت عطاء أسـود، خيضـب باحلنـاء«: وقال أبو املليح الرقي
كان عطاء بن أيب رباح أسود شـديد «:وقال عثامن بن عطاء اخلراساين ،)٥(»السجود

مفلفل الشعر، أفطـس  )٦(»السواد، ليس يف رأسه شعر؛ إال شعريات يف مقدم رأسه
نت يده شالء قطعت مـع ، وكاكان أعور، ثم عمي يف آخر عمره )٧(أنفه كأنه باقالء

 .)٨(-ريض اهللا عنهام-ابن الزبري
لقية  :صفاته اخلُ

تِه، إال  لْقَ ن اهللا أعطـاه مجـاالً يف أخالقـه؛ أعىل الرغم من أنه مل يكن مجيالً يف خِ
جعلته يسود علامء زمانه، ومل يكن له ذلك إال بخلق رفيـع يـزين علمـه، وإال فـال 

خـالص، لإلمعنى لعلم بال خلق، فقد اتصف بصفات العامل الفقيه؛ فكـان مثـاالً 
             ، ســاند ذلــك إرادة قويــة، ومهــة عاليــةوالــورع، والصــرب، والتواضــع، والزهــد

 :، وسوف أورد طرفا من ذلكاآلخرةيف طلب  -واهللا أعلم-
: د وجـه اهللا هبـذا العلـم إال ثالثـةما رأيت أحـداَ يريـ«:سلمة بن كهيل يقول

 .)٩(»، وجماهدعطاء، وطاووس

 .٤٠/٣٧١، وانظر تاريخ ابن عساكر٢٦/ ٣ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان) ١(
 .٣٧١/ ٤٠تاريخ ابن عساكر) ٢(
املحكـم واملحـيط : انظـر) من برزت عجرة عظيمـة يف ظهـره أو صـدره: واألفزر هو. (١/٧٠١املعرفة والتاريخ) ٣(

 ).٩/٣٠(األعظم 
: قـال عطـاء(وفيـه ٩/٢٤٤وإكـامل هتـذيب الكـامل . ٦/٢٢طبقات ابن سعد: وانظر. ٨١/ ٥بالءعالم النأسري ) ٤(

 ).أدركت سبعني صحابيا خيضبون بالصفرة
 .٢٢/ ٦طبقات ابن سعد ) ٥(
 ).٢٧٧: ص(أخبار املكيني من تاريخ ابن يب خيثمة : ، وانظر)٩/٢٤٣(إكامل هتذيب الكامل ) ٦(
 ).٤٠/٣٧٥(تاريخ دمشق البن عساكر: وانظر .١٦٦/ ٧املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، البن اجلوزي،) ٧(
 .١٦٥/ ٧ملنتظم، وانظر  ا٨٠/ ٥سري أعالم النبالء للذهبي، مرجع سابق، ) ٨(
 . ٧/١٠١هتذيب التهذيب) ٩(
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الفقـه  كان من سادات التابعني وكان املقدم يف الصاحلني مع«: وقال ابن حبان
 .)١(»والورع

أخذ أهل مكة الصالة عن ابن جريج وأخذها ابن جـريج «: وقال عبد الرزاق
عن عطاء وأخذها عطاء عن عبد اهللا بن الزبري وأخذها عبد اهللا بن الـزبري مـن أيب 

مـن ) ملسو هيلع هللا ىلص(وأخـذها النبـي ) ملسو هيلع هللا ىلص(بكر الصديق وأخذها أبو بكر الصديق من النبي 
 .)٢(»جربيل عن اهللا تعاىل

بن جريج ما رأيت مصليا مثلك قال فكيف لو رأيت القلت «: بن عيينةوقال ا
 .)٣(»عطاء

كنا عنده فتحدث رجل بحديث فاعرتض له آخر يف : وعن معاذ بن سعيد قال
إين ألسمع احلديث من الرجل، ! ما هذه األخالق. سبحان اهللا: حديثه فقال عطاء
 .)٤(ين ال أحسن منه شيئاأوأنا أعلم به فأريه 

كانـت نفقـة عطـاء يف : قال سلمة بن شـبيب«وكان زاهداً يف الدنيا وزخارفها 
 .)٥(»الشهر أربعة دوانق فضة، وكان قميصه ال يساوي مخسة دراهم

انطلقـت مـع أيب وهـو يريـد هشـام بـن : وعن عثامن بن عطاء اخلراساين قال
عبدامللك فلام قربنا إذا بشيخ أسود عىل محـار عليـه قمـيص دنـس، وجبـة دنسـة، 

مـن هـذا : وقلنسوة الطية دنسـة، وركابـاه مـن خشـب، فضـحكت وقلـت أليب
رباح، فلـام هذا سيد فقهاء أهل احلجاز، هذا عطاء بن أيب . اسكت: األعرايب؟ قال

قرب نزل أيب عن بغلته، ونزل هو عـن محـاره فاعتنقـا وتسـاءال، ثـم عـادا فركبـا 
حدثني؛ ما كان منكام؟ : فلام رجع أيب سألته فقلت. فانطلقا حتى وقفا بباب هشام

 ).١٣٣: ص(مشاهري علامء األمصار ) ١(
 ).٤٠/٣٧٨(تاريخ دمشق البن عساكر ) ٢(
 .٣٨٠/ ٤٠املرجع نفسه) ٣(
 . ٤٠/٤٠١املرجع نفسه) ٤(
 .٢٤٤/ ٩إكامل هتذيب الكامل) ٥(
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أذن له فواهللا مـا دخلـت إال بسـببه، . عطاء بن أيب رباح بالباب: ملا قيل هلشام: قال
فرفعه حتـى مسـت ركبتـه ركبتـه، . اً مرحباً، هاهنا هاهنامرحب: فلام رآه هشام قال

ما حاجتك يا أبا حممد؟ قال : وعنده أرشاف الناس يتحدثون فسكتوا، فقال هشام
يقسـم فـيهم  ملسو هيلع هللا ىلصأهـل احلـرمني، أهـل اهللا وجـريان رسـول اهللا : يا أمري املـؤمنني

بعطـاءين يا غالم اكتب ألهل املدينة، وأهل مكـة . نعم: أعطياهتم وأرزاقهم، قال
نعـم يـا أمـري : هل من حاجة غريها يـا أبـا حممـد؟ قـال: وأرزاقهم لسنة، ثم قال

: املؤمنني، أهل احلجاز وأهل نجد أصل العرب تُردُّ فيهم فضول صـدقاهتم، قـال
هـل مـن حاجـة غريهـا يـا أبـا : قـال. يا غالم اكتب بأن ترد فيهم صدقاهتم. نعم

لثغور يُرمون من وراء بيضتكم، ويقـاتلون أهل ا. نعم يا أمري املؤمنني: حممد؟ قال
. نعـم: عدوكم قد أجريتم هلم أرزاقا تدرها عليهم فـإهنم إن هلكـوا غـزيتم، قـال

نعـم : هل من حاجة غريها يا أبا حممد؟ قـال. اكتب بحمل أرزاقهم إليهم يا غالم
أهل ذمتكم ال جيبى صغارهم، وال تتعتـع كبـارهم، وال يكلفـون . يا أمري املؤمنني

اكتـب يـا غـالم . نعم:  ما يطيقون، فإن ما جتبونه معونة لكم عىل عدوكم، قالإال
نعـم يـا أمـري : هل من حاجة غريها يا أبا حممد؟ قـال. بأن ال حيملوا ما ال يطيقون

ر ـاتـق اهللا يف نفسـك، فإنـك خلقـت وحـدك، ومتـوت وحـدك، وحتشـ. املؤمنني
فأكـب هشـام، : قـال. اً وحدك، وحتاسب وحدك، وال واهللا ما معك ممن تر أحد

وقام عطاء، فلام كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما أدري ما فيه أدراهـم أم 
ال أسألكم عليه أجرا إن أجري : إن أمري املؤمنني أمر لك هبذا، فقال: دنانري؟ فقال

ثم خرج عطاء، فال واهللا ما رشب عنده حسوة من مـاء : قال. إال عىل رب العاملني
 )١(.فام فوقه

ما رأيت مثل عطاء بن أيب رباح، وما رأيت عليه قميصاً قـط، : قال عمر بن ذر
 .)٢(وال رأيت عليه ثوباً يساوي مخسة دراهم

 .٧/١٦٨، واملنتظم)٤٠/٣٦٨(تاريخ دمشق البن عساكر: انظر) ١(
 .٥/٨٧أعالم النبالء سري ) ٢(
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كـان عطـاء يريـد : ومن أخالقه الصرب عىل املـرض؛ قـال يعقـوب بـن عطـاء
ر مـن أحـد ـوهـو ال يبصـ: املسجد، فيلبس ثيابه، فري أن ليس عنده أحـد، قـال

: وفطنت هلـا؟ قلـت: يا أبه؛ كأنك تشتكي عينك هذه؟ قال:فقلت له: شقتيه، قال
 . )١(وما علمت أمّك ما أبرصت هبا منذ أربعني سنة، :نعم، قال

كان يطيـل الصـمت فـإذا «: ومن صفاته احلميدة ماذكره إسامعيل بن أمية قال
وكـان يكـره التحـدث فـيام ال فائـدة منـه يف الـدنيا . )٢(»تكلم خييل إلينا أنـه يؤيـد
إن من كان قبلكم يكره فضول الكالم وكانوا يعـدون «: واآلخرة، ويف ذلك يقول

فضول الكالم ما عدا كتاب اهللا أن يقرأ، وأمر بمعروف، أو هنـي عـن منكـر، وأن 
 تنطق حاجتك يف أمر معيشتك التي ال بد لك منها، أتنكرون أن علـيكم حـافظني
كراما كاتبني، أو أن عن اليمني وعن الشامل قعيد ما يلفظ من قول إاللديـه رقيـب 
عتيد، أما يستحي أحدكم أن لو قرئت عليه صحيفته التي أمىل صدر هناره أكثر مـا 

 .)٣(»فيها ليس من أمر دنياه وال آخرته
 وكان يتميز هبمة عاليه يف طلب العلم والعبادة، ومن علو مهته كراهتـه للنـوم،

ألن أر يف بيتي شـيطاناً خـري مـن أن أر فيـه : واخللود للكسل، ويف هذا يقول
يْجو. )٤(وسادة ألهنا تدعو إىل النوم رَ ةَ سنة : عن ابن جُ َ رشْ َ عَ ينِ اختلفت إىل عطاء ثَامَ

، وكـان بعـد مـا كـرب وضـعف، يقـوم إىل ...)٥(وكان يبيت يف املسجد عرشين سنة
 .)٦(البقرة، وهو قائم اليزول منه يشء وال يتحركالصالة، فيقرأ مئتي آية من 

ومن أخالقه مناصحة األمراء بالتقو فقد دخل عـىل عبـدامللك بـن مـروان  
، وذلـك بمكـة يف وقـت رسيره وحواليه األرشاف من كل بطـنوهو جالس عىل 

 .٤٠/٤٠٠تاريخ دمشق) ١(
 .)يعني أن اهللا عز وجل يؤيده ويلهمه الصواب: (قال ابن أيب حاتم.٦/٣٣١اجلرح والتعديل) ٢(
 .٤٠/٣٩٩تاريخ دمشق) ٣(
 .٩/٣٠٩البداية والنهاية) ٤(
 .٦/٣٢٧، وسري أعالم النبالء ١٨/٣٤٧، وهتذيب الكامل ٤٠/٣٩٣تاريخ دمشق) ٥(
 .٩/٣٠٩البداية والنهاية : ،  وانظر٥/٨٧أعالم النبالءسري ) ٦(
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حجه يف خالفته، فلام نظر إليه قام وأجلسه معه عىل الرسير، وقعد بني يديه، وقـال 
. اتق اهللا يف حـرم اهللا وحـرم رسـوله: أبا حممد حاجتك؟ قال يا أمري املؤمنني يا: له

فتعاهده بالعامرة، واتق اهللا يف أوالد املهاجرين واألنصار، فأنت هبم أُجلست هـذا 
املجلس، واتق اهللا يف أهل الثغور فإهنم حصن املسـلمني، وتعهـد أمـور املسـلمني 

يمن عىل بابك وال تغفل عنهم، وال تغلـق فإنك وحدك املسؤول عنهم، واتق اهللا ف
: ثم هنض، فقبض عليه عبدامللك، فقال يا أبـا حممـد. أفعل: فقال له. دوهنم بابك

مـايل إىل خملـوق : فـام حاجتـك؟ فقـالألتنا حوائج غريك، وقـد قضـيناها، إنام س
 .)١(هذا وأبيك الرشف، هذا وأبيك السؤدد: فقال عبدامللك. ثم خرج. حاجة
وكـان يفعلـه . ريج عن عطاء أنه كان يطعم عن أبويه ومها ميتـانوعن ابن ج«

 .)٢(»يعني صدقة الفطر: قال أبو نعيم. حتى مات
لو ائتمنت عىل بيـت مـال، لكنـت أمينـا، وال آمـن : قال«:من كالمه رمحه اهللا 

 .)٣(»نفيس عىل أمة شوهاء
 .)٤(»البيوعما رأيت أيب يتحفظ يف يشء ما يتحفظ يف «:وعن ابنه يعقوب قال

علـم أو رأي؟ فـإن كـان : كان عطاء إذا حدث بيشء قلت: عن أيب جريج قال
الـرأي املبنـي عـىل علـم، : املراد: قلت.)٥(رأي: علم، وإن كان رأيا؛ قال: أثرا؛ قال

ـئل : قال عبد العزيز بن رفيع«وإال فاإلمام عطاء من أبعد الناس يف القول برأيه  سُ
إين أستحيي مـن اهللا : أال تقول برأيك؟ قال: قيل. ال أدري: عطاء عن يشء، فقال

 .)٦(»أن يدان يف األرض برأيي

 .٨٥، وسري أعالم النبالء ٣٨٦/ ٤٠تاريخ دمشق) ١(
 .٦/٢٢الطبقات الكرب، ط العلمية ) ٢(
أال ال خيلون رجل بامرأة، فـإن ثـالثهام : (ففي احلديث -رمحه اهللا-صدق( :قال الذهبي. ٥/٨٧عالم النبالءأسري ) ٣(

 ).الشيطان
 .٢١/ ٦ قات الكرب البن سعدالطب) ٤(
 ).   ٦/٢٢( املرجع السابق) ٥(
 .٥/٨٦عالم النبالءأسري ) ٦(

                                                           



   ٤١ فقه اإلمام عطاء بن أيب رباح يف رمي اجلمرات وأثره يف تيسري احلج                                                                                                                
 ) القسم األول( -جامعة أم القر -األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية -أمحد حسني أمحد املباركي. د                             

ســألت عطــاء بــن أيب ربــاح عــن يشء، «: وعــن أيب إســامعيل الكــويف، قــال
مـا اجتمعـت عليـه األمـة أقـو عنـدنا مـن : عمن ذا؟ فقال: فأجابني، فقلت له

 .)١(»اإلسناد
    :شيوخه

العبادلـة : رباح عن عدد كثري من الصحابة، مـنهم أسند أبو حممد عطاء بن أيب
، كام سمع من غـريهم )٣(،وختصص بابن عباس وسمع منه التفسري وغريه)٢(األربعة

معاوية، وأسامة بن زيد، وجـابر بـن عبـداهللا، : من الصحابة ريض اهللا عنهم منهم
، وزيد بن أرقم،  قيـل ، وعوعبد اهللا بن السـائب املخزومـيوزيد بن خالد اجلهنيّ

بن أيب طالب، وعمر بن أيب طالب، وعمـر بـن أيب أميـة، وعمـر بـن أيب سـلمة، ا
، وعائشـة، ورافع بن خديج، وأبو الـدرداء، وأبـو سـعيد اخلـدري، وأبـو هريـرة

                           وأسامة بن زيد، وأم سلمة، وأم هاينء، وأم كـرز الكعبيـة، وعـدة مـن الصـحابة
أدركـت مـائتي «:لبخاري يف التاريخ الكبري بسـنده عنـهوقال ا -ريض اهللا عنهم-

إذا قال اإلمام وال الضـالني سـمعت . يف هذا املسجد ملسو هيلع هللا ىلصنفس من أصحاب النبي 
 .)٤(»هلم رجة بآمني

ال،  ـوَّ ث أيضا عن عبيد بن عمـري، ويوسـف بـن ماهـك، وسـامل بـن شَ وحدّ
حتـى إنـه ينـزل ، وصفوان بن يعىل بن أمية، وجماهد، وعروة، وابن احلنفية، وعدة

ري، وكـان مـن ـ، وعبد الكريم أيب أمية البصـيب الزبري املكي، وابن أيب مليكةإىل أ
وعن أيب بكر، وعتاب بن أسـيد، وعـثامن بـن ملسو هيلع هللا ىلص ، وأرسل عن النبي أوعية العلم

 .)٥( ، وطائفة ريض اهللا عنهمعفان، والفضل بن عباس

 ).١/٢١٣(السفر الثالث  -تاريخ ابن أيب خيثمة = التاريخ الكبري ) ١(
 . ٣٠٦/ ٩البداية والنهاية: ، وانظر١/٣٣٣هتذيب األسامء واللغات) ٢(
 .٣٠٦/ ٩ البداية والنهاية) ٣(
 .٧/١٨١ وما بعدها، وانظر هتذيب التهذيب ٦٩/ ٢٠هتذيب الكامل: رظ، وان٦/٤٦٣الكبري التاريخ ) ٤(
 .٣٠٨/ ٩البداية والنهاية ) ٥(
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 :تالميذه
يعي، وأيب الـزبري، إسـحاق السـبتتلمذ عىل يده كثري؛ كمجاهد بن جـرب، وأيب 

، ومالـك بـن وعمـرو بـن شـعيب ، وقتادة،وعمرو بن دينار والقدماء، والزهري
دينار، واحلكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، واألعمش، وأيوب السختياين، ومطـر 
الوراق ومنصور بن زاذان، ومنصور بن املعتمر، وحييى بن أيب كثـري، وخلـق مـن 

يفة، وجرير بن حازم، ويونس بن عبيد، وأسامة بـن زيـد  حن، وأيبصغار التابعني
الليثي، وإسامعيل بن مسلم املكي، واألسود بن شيبان، وأيوب بن موسى الفقيـه، 
وأيوب بن عتبة الياممي، وبديل بن ميرسة، وبرد بـن سـنان، وجعفـر بـن برقـان، 

حسـني املعلـم، ، ووجعفر الصادق، وحبيـب بـن الشـهيد، وحجـاج بـن أرطـاة
اجلزري، ورباح بن أيب معروف املكي، ورقبة بن مصـقلة، والـزبري بـن  وخصيف

، خريق، وزيد بن أيب أنيسة، وطلحة بن عمرو املكي، وعباد بـن منصـور النـاجي
اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسـني، وعبـد اهللا بـن أيب نجـيح، وعبـد اهللا بـن  وعبد

       ، ، وابــن جــريجاعــي، وعبــد امللــك بــن أيب ســليامن، واألوزاملؤمــل املخزومــي
وعبد الواحد بن سليم البرصي، وعبد الوهاب بن بخـت، وعبيـد اهللا بـن عمـر، 
وعثامن بن األسود، وعسل بن سـفيان، وعطـاء اخلراسـاين، وعفـري بـن معـدان، 

بـان، ، وعامرة بـن ثووعقبة بن عبد اهللا األصم، وعكرمة بن عامر، وعيل بن احلكم
بن أيب حسني، وعمر بن قـيس سـندل، وفطـر وعامرة بن ميمون، وعمر بن سعيد 

بن خليفة، وقيس بن سعد، وكثري بـن شـنظري، والليـث بـن سـعد، ومبـارك بـن 
وحممـد بـن ، حسان، وابن اسحاق، وحممد بن جحادة، وحممد بن سعيد الطـائفي

لبطني ومعقـل بـن ، ومسلم االعرزمي ، وحممد بن عبيد اهللاعبد الرمحن بن أيب ليىل
، ، ومغرية بن زياد املوصيل، وموسى بن نافع أبو شـهاب الكـويفعبيد اهللا اجلزري

هليعة ويزيد بـن إبـراهيم التسـرتي، وأيب عمـرو بـن  ، وعبد اهللا بنومهام بن حييى
 . )١(، وأمم سواهمالعالء، وأيب املليح الرقي

 .٧/١٨٠، وهتذيب التهذيب  ٩/٣٠٩ البداية والنهاية: ، وانظر٥/٨٠سري أعالم النبالء) ١(
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  :ثناء العلامء عليه
مـن  ءاً بـد ،م هلذا العامل بالتقـدم يف العلـم، واعرتفـوا لـه بـهشهد أئمة اإلسال 

فمن بعدهم فهذا ابن عباس شيخه ريض اهللا عنـه قـال  ملسو هيلع هللا ىلصمشاخيه صحابة رسول 
يـا أهـل مكـة جتتمعـون عـيل وعنـدكم «:م إليه الناس يسألونه ويسـتفتونهوقد قدِ 

. )١(، ومـثلهام قـال أبـو جعفـر الصـادقنهامومثله قال ابن عمر ريض اهللا ع  »عطاء
، وقيل عنـه يف )٢(»ما رأيت أفضل منه«: أبو حنيفة النعامن وهو تلميذه وقال اإلمام

، اإلفـادة والفتيـا مـدة ثامنـني سـنة كان من الراسخني يف العلـم والزم«:الوفيات
فالعلم ليس باجلامل وال باملال، وإنام هـو نـور يضـعه اهللا يف صـدر مـن يشـاء مـن 

 . )٤(أعلم الناس باملناسك عطاء:وقال قتادة  )٣(»عباده
 .)٥(فاق عطاء أهل مكة يف الفتو: وعن ربيعة قال

، )٦(»ما بقي أحد من الناس أعلم بأمر احلـج مـن عطـاء«:وعن حممد الباقر قال
 : وإياه عنى الشاعر بقوله«

ناح...ل املفتي املكي هل يف تزاورٍ س  وضمة مشتاق الفؤاد جُ
ب التقى: قالف هِ ذْ ق أكبادٍ هبن ...معاذ اهللا أن يُ صُ  .جراحتَالَ

 .)٧(»واهللا ما قلت شيئاً من هذا: فلام بلغه البيتان قال
ا للحديث من عطاء ليس يف«: يوقال الشافع   .)٨(»التابعني أحد أكثر اتباعً

 .٧٧/ ٢٠هتذيب الكامل) ١(
 .١/١٤٧شذرات الذهب، البن العامد ) ٢(
 .١/١١٢الوفيات) ٣(
 .١/٥٧خليل امليس: طبقات الفقهاء للشريازي حتقيق) ٤(
 .١/٣٣٤هتذيب األسامء واللغات) ٥(
 .١/٣٣٤املرجع نفسه) ٦(
      د حممـد حجـي، وزميلـه: زهر األكم يف األمثال واحلكـم، لليـويس، املحقـق: ، وانظر)٣/٢٦١(وفيات األعيان ) ٧(

٢/١٨٠ . 
 .١/٣٣٣هتذيب األسامء واللغات) ٨(
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كان مـن سـادات التـابعني فقهـا «:ونقل صاحب التهذيب عن ابن حبان قوله
 .)١(»الرفعـاءأحد كبـار التـابعني الثقـات «: ، وقال ابن كثري»رعا وفضالوعلام وو

، ويف ميــزان )٢(»اإلمــام، شــيخ اإلســالم، مفتــي احلــرم«ونعتــه الــذهبي يف الســريّ 
وكـان حجـة إمامـا ... سيد التابعني علام وعمال وإتقانا يف زمانه بمكة«:عتدالالا

عطاء معدود يف كبار التـابعني، وهـو أحـد شـيوخ «:وقال النووي. )٣(»كبري الشأن
واتفقـوا عـىل ...، ملسو هيلع هللا ىلصة الفقـه املتصـلة برسـول اهللا الشافعيني يف سلسل )٤(أصحابنا

أذكـرهم يف زمـان : ، وقال إبراهيم بن عمرو بن كيسان)٥(»مامتهإتوثيقه وجاللته و
. )٦(اليفتـي النـاس إال عطـاء بـن أيب ربـاح: بني أمية يأمرون باحلج صائحاً يصيح

مخسـة أخطـأت يف «:وقصة اإلمام أبو حنيفة مع احلجام يف املناسك مشـهورة قـال
مـا ينبغـي أن : فقلت): وذكرها، ثم قال(،أبواب يف املناسك بمكة فعلمنيها حجام

مـن أيـن لـك مـا رأيتـك : يكون هذا من مثل هذا احلجام إال ومعه علـم، فقلـت
  .)٧(»رأيت عطاء بن أيب رباح يفعل هذا: أمرتني به؟ فقال

قـدمت عـىل عبـد امللـك بـن «: وشهد له الزهري بالديانة، وكثرة الرواية قال
من خلّفـت هبـا : من مكة ، فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: مروان، فقال يل

من : فمن العرب أم من املوايل؟ قلت: قال. عطاء بن أيب رباح: يسود أهلها؟ قلت

  ٣٠٩/  ٩البداية والنهاية ) ١(
 .٧٨/  ٥سري أعالم النبالء ) ٢(
)٣/٧٠) ٣. 
 ويروي الشافعي رمحه اهللا أن الشيخ الثاين له سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عـن ابـن عمـر وابـن عبـاس، ) ٤(

اهللا عنه، أبو خالد مسلم بن خالد مفتى مكة وإمام أهلهـا، وتفقـه  والشيخ الثالث للشافعى، ريض. اهللا عنهم ريض
مسلم عىل أبى الوليد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، وتفقه ابن جريج عىل أبى حممد عطاء بن أسلم أبى رباح، 

ب، ، وعـن عمـر بـن اخلطـاملسو هيلع هللا ىلصالعباس عبد اهللا ابن عباس، وأخذ ابن عباس عـن رسـول اهللا  وتفقه عطاء عىل أيب
 . ملسو هيلع هللا ىلصوعىل، وزيد بن ثابت، ومجاعات من الصحابة، رىض اهللا عنهم، عن رسول اهللا 

 ١/٣٣٣/هتذيب االسامء واللغات) ٥(
 .١/٥٧طبقات الفقهاء) ٦(
وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق . ٢٢٥بن اجلوزي المثري الغرام الساكن : وانظر. ٣٦٢، ٣/٢٦١وفيات األعيان ) ٧(

 ).أخطأت يف ستة أبواب من املناسك علمنيها حجام( إال أنه قال فيه. ٣٢/ ٢
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إن أهل الديانـة والروايـة : قال. بالديانة والرواية: وبم سادهم؟ قلت: قال. املوايل
 .)١(»دوالينبغي أن يسو

أيت القاسـم بـن حممـد شـهادة بخـط : عن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت، قال«
واهللا ما أذكر هذا ولكن إن شهد لكم عطاء شهدت لكـم : عطاء بن أيب رباح فقال

 .)٢(»وإن مل يشهد مل أشهد
ي فحنـث ـوعن الربيع بن سليامن قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن املش«

هبـذا تقـول يـا أبـا عبـد اهللا؟ : فأفتاه بكفارة يمني فقال له الرجلبامليش إىل الكعبة 
 .)٣(»»عطاء بن أيب رباح«: من هو؟ قال: قال. هذا قول من هو خري مني: فقال

ــاس ــن عب ــت الب ــرام كان ــجد احل ــة يف املس ــريه أن احللق ــرباين وغ                  رو الط
  .)٤(فلام مات كانت لعطاء بن أيب رباح -ريض اهللا عنهام-

وكان من أحسن ...فصيحا كثري العلم«: وذكره الذهبي يف تذكرة احلفاظ وقال
 .)٥(»مناقب عطاء يف العلم والزهد والتأله كثرية...الناس صالة

 :وفاته
بعد حياة مديدة يف طاعـة اهللا، حافلـة بـالعلم والعمـل، مألهـا اإلمـام عطـاء 

، بعد عمر قـارب املائـة عـام أرهقـه اآلخرةىل الدار إبعطائه تدريسا وإفتاء، انتقل 
يب لـيىل أخر حياته، قال ابـن آالعجز حتى وهن عن الصيام وأفطر أيام رمضان يف 

وكان يوم مـات : قد حج زيادة عىل سبعني حجة، قال«:وقد كان يدخل عىل عطاء
ـىلَ ﴿:قال ابن عبـاس: اء يف رمضان ويقول، ورأيته يرشب املمائة سنة ابن نحو عَ وَ

ينَ  ٌ لَـهُ الَّذِ ريْ وَ خَ هُ ا فَ ً ريْ عَ خَ نْ تَطَوَّ كِنيٍ فَمَ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ هُ فِدْ ونَ طِيقُ  )١٨٤ :البقـرة( ﴾يُ
ومع تقدمه يف العمر إال أن النـاس يتـواردون عليـه  .)٦()أطعم أكثر من مسكنيإين 

 .٥/٨٥عالم النبالء أسري : وانظر. ٢١-٧/٢٠ابن اجلوزي، املنتظم، مرجع سابق، ) ١(
 ).٢٩٢: ص(أخبار املكيني من تاريخ ابن يب خيثمة ) ٢(
 ).١/٥٠١(مناقب الشافعي للبيهقي ) ٣(
 .٣٠٨/ ٩البداية والنهاية ) ٤(
)٧٥/ ١) ٥. 
 .٨٨/ ١سري أعالم النبالء ، : ، وانظر)٤٠/٣٨٩(تاريخ دمشق البن عساكر ) ٦(
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: لينهلوا من علمه ويسألونه عن أمور دينهم فهذا زهري بـن نـافع الصـنعاين يقـول
رط، ـشيخا كبريا قد كثر الناس عليه، فأمر ابن هشام املخزومي الشـرأيت عطاء «

ون إليه رجال رجال ضُ فِ  . )١(»فوقفوا عىل رأسه ينحون الناس عنه ويَ
، رة ومائـةـسـنة أربـع عشـ: وقد اختلف أهل هذا الشأن يف سنة وفاته، فقيـل

، نعـيم، وابن عيينـة، والواقـدي، وأبـو جوقال ابن جري. )٢(وقيل سنة مخس عرشة
عـاش ثامنيـا «:ونقل الذهبي عن الواقدي قوله. سنة مخس عرشة ومائة: والفالس

فهذا خطأ، وابـن جـريج، وابـن . مات سنة سبع عرشة: وقال شباب. وثامنني سنة
بعد ان أطال النفس يف اخـتالفهم يف سـنة -وقال مغلطاي . )٣(»أعلم بذلك: عيينة
أيب عاصـم، فينظـر فـإين مل أر لـه  رة ابـنـوذكر وفاته يف سنة ثنتـي عشـ«: -وفاته
   مـات عـىل األصـح يف رمضـان سـنة أربـع : ، وللذهبي يف مواضع أخـر)٤(»متابعا

وبفقده فقد املسـلمون إمامـا  .)٦(»، وعاش تسعني سنة أو أزيد)٥(عرشة ومائة بمكة
ياتـه كلهـا للنـاس رين سـنة، نـذر حـجليال، وعاملا متقدما، افرتش املسـجد عشـ

فقـد كـان ، ويفتيهم، وتأثر الناس ملوته الدين، ويرشدهم، ويناصحهميفقههم يف 
، وهـو مـات عطـاء يـوم مـات«: ، قـال األوزاعـيأحب أهل األرض عند الناس

 .)٧(»أحظى أهل األرض عند الناس
 . )٨(ما خلف بعده مثله: وملا بلغ موته ميمون بن مهران قال

 
=

 ).٢٤٤/ ٩(إكامل هتذيب الكامل ) ١(
 . ١/٨٨وسري أعالم النبالء . ١/٢٩١أخبار املكيني من كتاب التاريخ الكبري البن أيب خيثمة ) ٢(
 .١/٨٨سري أعالم النبالء ،) ٣(
 ).٩/٢٤٣(إكامل هتذيب الكامل ) ٤(
 )١/٧٦(تذكرة احلفاظ ) ٥(
 )٣/٧٠(ميزان االعتدال ) ٦(
 .١/٥٧طبقات الفقهاء ) ٧(
أنه خلف بعده يف جملسه قـيس بـن سـعد ويكنـى   ٣١/ ٦، وذكر ابن سعد) ٢٨٦: ص(أخبار املكيني من تاريخ ابن يب خيثمة ) ٨(

          رة ومائـة يف خالفـة هشـام بـن ـعشـ أبا عبيد اهللا، وكان يفتي بقوله، وكان قد استقل بـذلك ولكنـه مل يعمـر، مـات سـنة تسـع
 .عبد امللك
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=
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 :اجلامر تعريف رمي

 : الرمي لغة
ـى « :رميال   مَ ا إذا رَ وْ ـَ متَ ى القوم بالسـهام وارْ مصدر يراد به املبالغة، يقال تَرامَ

هم بعضاً تقول تطلق يف اللغة عىل عـدة  »الرمي«، وكلمة )١(  »ي رمياً رمى يرم: بعضُ
 : معان منها

وهـو  الراء وامليم واحلرف املعتل أصل واحد«: نبذ اليشء؛ قال ابن فارس -١
يْتُ الشَّ  مَ ولُ رَ يـهِ ـنبذ اليشء، ثم حيمل عليه اشتقاقاً واستعارة، تَقُ مِ ءَ أَرْ انَـتْ . يْ كَ وَ

يىلَ  ىلَ فِعِّ يَّا، عَ مِّ مْ رِ يْنَهُ  .)٢(»بَ
رميت اليشء من يـدي أي ألقيتـه فـارمتى، «: إلقاء اليشء؛ يقول اجلوهري -٢

ةً  مايَ ياً ورِ مْ يْتُ بالسهم رَ مَ يْتُهُ . ورَ يْناورامَ َيْنا وتَرامَ متَ ، وارْ ماءً راماةً ورِ  .مُ
راهُ : ويقال...  ماه عن فَرسه أَي أَلقاه عـن ظهـر دابتـه، كـام يقـال أَذْ نه فأَرْ . طَعَ

يْتُ احلجر من يدي، أي ألقي مَ  .)٣(»توأَرْ
 .)٤(رمى اهللا لك، أي نرصك وصنع لك: النرص؛ يقال -٣
ى، إذا خرجت ترم -٤ مَّ رَ ي يف األغراض ويف أصـول القنص؛ يقال خرجت أتَ

 .)٥(الشجر
يْتَ ﴿: إصابة اهلدف؛ ومنه قوله تعاىل -٥ مَ ا رَ مَ نَّ اهللاَ وَ لَكـِ يْـتَ وَ مَ ـى إِذْ رَ مَ ﴾ رَ

يُك ذلك ويبْلُغ ذلك املَبْلَغ بل إنام اهللا عز وجل توىل  )١٧: األنفال( مْ بْ رَ أَي مل يُصِ

 .١٤/٣٣٧لسان العرب ) ١(
 .٢/٤٣٥معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 .٦/٢٣٦٢الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ٣(
 .املرجع نفسه) ٤(
 .املرجع نفسه) ٥(
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از، ورو أَبو عمـرو عـن أَيب العبـاس أَنـه  يْـتَ : قـال معنـاهذلك فهذا جمَ مَ ومـا رَ
مى، وقال املربد يْتَ باحلَىص ولكنّ اهللا رَ مَ عَ يف قلوهبم إذْ رَ زَ بَ والفَ عْ معنـاه مـا : الرُّ

 .)١(رميت بقوتك إذ رميت ولكن بقوة اهللا رميت
جل بالكالم، أو النظر -٦  .  )٢(الرشق بالسهم، والرَّ
 : مجع مجرة وهي تطلق عىل عدة معان ومنها: واجلمرات يف اللغة  

 ... قطعة من النار متقدة: اجلمرة -١
 ... احلصاة الصغرية: اجلمرة -٢
 .)٣(كل قبيلة انضموا فصاروا يدا واحدة ومل حيالفوا غريهم: اجلمرة -٣

هـي األحجـار الصـغار ومنـه سـميت مجـار احلـج «ثري فقـال ألوعرفها ابن ا
 )٤(»للحىص التي يرمى هبا

ى بمنـى فكـل كومـة مـن ـاجلمرة هي جمتمـع احلصـ«:وقال العالمة الفيومي
 .)٥(»مجرات ومجرات منى ثالث: ى مجرة، واجلمعـاحلص
وعللوا التسمية هبذا االسم ملوضع اجلـامر التـي بمنـى ترمـى يف احلـج لعـدة  

 : )٦(سباب أمههاأ
 .إما الجتامع احلىص يف هذا املكان -١
 .عندها أثناء الرميأو الجتامع احلجيج  -٢
 .أو ألهنا ترمى باجلامر -٣
 .أو من أمجر إذا أرسع -٤

 .٣٣٥/  ١٤لسان العرب ) ١(
 .١١٧، ١١٦/  ١٠املرجع نفسه ) ٢(
 .١٤٥، ١٤٤/  ٤املرجع نفسه ) ٣(
 .٢٩٢/ ١ابن االثري ، النهاية يف غريب احلديث ) ٤(
  ١/١٠٨الفيومي، املصباح املنري مادة مجر) ٥(
            النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر: ، وانظـر ٣٨١/  ١جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطـائف األخبـار ) ٦(

، ورمي اجلمرات يف ضوء الكتاب والسنة للقحطاين ٤٥٨/ ١٠، وتاج العروس١٤٧/ ٤، ولسان العرب١/٢٩٢
 .٥ص 
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 : تعريف رمي اجلامر اصطالحا
ى يف زمـان خمصـوص ومكـان ـقـذف احلصـ«عرف الفقهاء رمي اجلامر بأنـه 

 . )١(»خمصوص وعدد خمصوص
أهنا جمتمع احلىص حتت العمود الشاخص الذي يقع وسط «يضا عىل أوعرفت 

 .)٢(»...احلوض
ومن خالل التعـاريف السـابقة يمكـن تعريـف رمـي اجلـامر عـىل أهنـا إلقـاء 

ى الصغرية باليد وتصويبها عـىل اجلمـرات الـثالث ـ الكـرب والوسـطى ـاحلص
والصغر . 

ومن خالل التعريفات اللغوية السابقة نستنتج أن الرمي املراد يف هذا البحـث 
 .لقاء احلىص من اليد إلصابة هدف معنيّ إ: هو

 : مرشوعية رمي اجلامر
وبالتحديـد  -عليـه السـالم-يرجع أصل رمي اجلامر إىل زمن سيدنا إبـراهيم 

       بعد بناء الكعبة واعرتاض الشيطان له أثنـاء تأديتـه ملنسـك احلـج فجـاءه الـوحي
آمراً إياه برميه باحلصاة فصار الرمي منسـكا مـن مناسـك  -جربيل عليه السالم -

  .الروايات كام جاءت يف كتب السنن وسوف نورد هذه. احلج 
أن رسـول  -ريض اهللا عـنهام-ما جاء عن سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس  -١

ض لـه الشـيطان، «: قال -ملسو هيلع هللا ىلص-اهللا ـرَ إن جربيل ذهب بإبراهيم إىل مجرة العقبة، فَعَ
 ، ياتٍ صَ فساخ، ثم أَتى اجلمرة الوسطى، فعرض له الشيطان، فرمـاه فرماه بسبع حَ

، فعرض له الشيطان، فرماه بسـبع بسبع حصيات، ف وَ صْ ساخ، ثم أتى اجلمرة القُ
يـا أَبـت، : فلـام أراد إبـراهيمِ أن يـذبح ابنـه إسـحق قـال ألبيـه حصيات، فساخ،

ثِق ه، فلـامَ أخـذ  يني، ال أضطرب، فينتضح عليـك مـن دمـأَوَ إذا ذبحتنـي، فشـدَّ

 ١٣٧/ ٢الكاساين ، بدائع الصنائع ، ) ١(
زدحام احلاصل عند اجلمرات؛ مما ينـتج لالنظرا لكثرة احلجيج، وتفاديا : قلت. (٦رمي اجلمرات ، القحطاين ص ) ٢(

عمود بجـدار يـتمكن احلجـاج معـه مـن ستبدال الباعنه تدافعهم ووفاة بعضهم، قامت الدولة السعودية مشكورة 
 ). الرمي من غري ازدحام أو تدافع، وقد شاهدنا ذلك بفضل اهللا عز وجل
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ـن  رة فأراد أن يذبحه، نـودي مِ فْ ـهالشَّ يمُ ﴿خلفِ اهِ ـا إِبْـرَ نَـاهُ أَنْ يَ يْ ادَ نَ ـدْ ) ١٠٤(وَ قَ
نِنيَ  سِ ي املُْحْ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ ا إِنَّ يَ ؤْ قْتَ الرُّ دَّ  .)١()١٠٥، ١٠٤الصافات(»﴾)١٠٥(صَ

راه الطـواف، ثـم أأنه ملا فرغ سيدنا إبراهيم من بناء البيت أتاه جربيل، فـ« -٢
وأعطاهـا سـبع حصـيات،  أتى به مجرة العقبة فعرض له الشيطان، فأخـذ جربيـل

، كرب فرميا وكربا حتى غـاب الشـيطانارم و: ، وقال لهبراهيم، وأخذ سبعا أيضاإ
مـرة تيـا اجلأثم أتيا اجلمرة الوسطى فعـرض هلـام الشـيطان ففعـال كـام تقـدم ثـم 

 .)٢(»القصو فعرض هلام ففعال كذلك
ــيكم ألشــيطان ترمجــون وملــة ا« -ريض اهللا عــنهام-وعــن ابــن عبــاس -٣ ب

 .)٣(»تتبعون
 :يحكمة الرم

قد يتبادر إىل الذهن أن رمي اجلامر من العبادات غري املعقولة التي تتطلب مـن  
دون تردد أو شك لقـول اهللا تعـاىل املسلم تعبدا وتسليام ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل 

الَ  نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ ا قَىضَ اهللاُ﴿وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ ـنْ   مُ ةُ مِ َ ـريَ ِ ـمُ اخلْ ـونَ هلَُ ا أَنْ يَكُ ـرً ـولُهُ أَمْ سُ رَ وَ
نْ يَعْصِ اهللاَ مَ مْ وَ هِ رِ ا﴾ أَمْ بِينـً الً مُ ـالَ لَّ ضَ قَدْ ضَ ولَهُ فَ سُ رَ فرمـي ) ٣٦: األحـزاب(وَ

إنام جعل رمي اجلامر والسـعي بـني «: ملسو هيلع هللا ىلصاجلامر جعل لتعظيم اهللا وإقامة ذكره قال 
 .)٤(»الصفا واملروة إلقامة ذكر اهللا

 : دراكها من رمي اجلامر تتمثل يف اآليتإوهناك حكم معقولة يمكن 
تربط املسلم بسنة نبي اهللا إبراهيم اخلليل عليه السـالم حـني اعـرتض لـه  -١

       لوسـاوس الشـيطان  اً وحـذر اً إبليس عند رميه للجامر وهذا جيعل املسـلم متيقظـ
  بعاد املسـلم عـن طاعـة اهللا، قـال ابـن اجلـوزي إمكائده التي حياول هبا جاهداً  وأ

 .٢٤٢/ ٣أمحد شاكر: مسند اإلمام أمحد، حتقيق) ١(
 .٢٠٩مثري الغرام الساكن إىل أرشف األماكن البن اجلوزي، ص ) ٢(
 . ٥/٢٥٠السنن الكرب للبيهقي، دار الكتب العلمية، ) ٣(
 .٣/٢٣٧بشار عواد : جامع الرتمذي، حتقيق) ٤(
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متكنه مـنهم  ، ويزيدما يمكنه إنام يدخل الشيطان عىل الناس بقدر«: رمحه اهللا تعاىل
ينَ ﴿:قـال تعـاىل)١(»ويقل عىل مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهـم وعلمهـم إِنَّ الَّـذِ

رُ  كَّ ـــذَ ـــيْطَانِ تَ ـــنَ الشَّ ـــائِفٌ مِ مْ طَ ـــهُ سَّ ا مَ ا إِذَ ـــوْ قَ ـــاتَّ بْصِ ـــمْ مُ ا هُ ـــإِذَ ونَ ـوا فَ                ﴾رُ
 .)٢٠١: األعراف(

 . املرشع ملنسك احلج ملسو هيلع هللا ىلصتربطنا بسنة نبينا حممد  -٢
فيه عبادة هللا حيبها سبحانه وتعـاىل؛ ) وهي وتر(التقيد برمي سبع حصيات  -٣

 .)٢(»أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر« ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .نقصان دليل عىل االلتزامالرمي بسبع حصيات دون زيادة أو  -٤
د الفـرد عـىل رضورة االلتـزام باملواعيـد، وأن تفويـت  -٥ ورمي اجلـامر يعـوّ

 . املوعد يرتتب عليه ضياع اجلهد والوقت
ورمي اجلامر يف احلوض فيـه حتفيـز للفـرد عـىل وضـع األمـور يف مكاهنـا  -٦

 . املحدد
وصـول إىل اهلـدف وامليش لرمي اجلامر فيه استشعار رضورة بذل اجلهد لل -٧

 . املنشود
 يوبعد هذا التعريف ينتهي بنا املطـاف إىل بحـث املسـائل التـى جتـىل فيهـا رأ

اإلمام عطاء بن أيب رباح رمحه اهللا تعاىل، وحرصـت أن أفصـل القـول ىف بعضـها 
هلـذه  يخاصة تلك التي كان لرأيه أثراً ىف تيسري هـذا النسـك، وهـو الـذي دفعنـ

 :يالدراسة وهذه املسائل ه
 .حجم حىص اجلامر: املسألة األوىل

 :رأي اإلمام عطاء: أوال

 .٣٦تلبيس إبليس، ابن اجلوزي ، دار الفكر، ص) ١(
 .عةأخرجه مسلم ، وأصحاب السنن األرب: احلديث صحيح) ٢(
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لت عطـاء عـن سـأ: حدثنا خالد األمحر عن ابن جريج قال«:قال ابن أيب شيبة
: هـو؟ قـال مـا: قلت: يقال حىص بني احلصاتني قالكان : حىص رمي اجلامر، قال

 .)٢(مثل طرف اإلصبع: ونقل عنه أنه. )١(»حىص الذي خيذف به
 :من وافقه: ثانياً 

، ياحلنفـ: ذاهب األربعـةوافق اإلمام عطاء فيام ذهب إليـه مـن أصـحاب املـ
 .، واحلنبيليوالشافع

ى اخلـذف، ـإن احلىص التي يرمى هبـا مثـل حصـ: فقد جاء عن احلنفية القول
مقـدار : مقدار النواة، وقيل: ، وقيلإنه مقدار احلمصة: مقدارها؛ قيل واختلفوا يف

رب من حىص اخلذف أو أصـغر منـه أجـزأه إال أنـه ال يرمـي ولو رمى بأك. األنملة
وهـذه «: قـال الكرمـاين. )٣(واملختار قدر الباقالء. بالكبار خشية أن يتأذ به غريه

 .)٤(»املقادير كلها متقاربة ألن اخلذف اليكون إال بالصغرية
يرمـى هبـا مثـل ى التـي ـوكذلك وافق اإلمام الشافعي قول عطاء بـأن احلصـ

واخلذف ما خذف به الرجل وقدر ذلـك أصـغر مـن «:اخلذف؛ حيث قالى ـحص
األنملة طوال وعرضا وإن رمى بأصغر من ذلك أو أكرب كرهت ذلك وليس عليـه 

 .)٥(»إعادة
 . )٦(إهنا قدر النواة: من قال، ومنهم هنا قدر حبة الفولإ: ومن الشافعية من قال

احلمص ودون البنـدق وأنـه يستحب أن يكون أكرب من : وكذلك قال احلنابلة
، )٧(ال جيـزئ : جيـزئ مـع الكراهـة، وقيـل: ا رمى بأكرب من ذلك أو أصغر فقيلإذ

 . ٣/٢٤٨كامل يوسف احلوت، : الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، املحقق) ١(
 .٣/١٨٥لزركيش عىل اخلرقي رشح ا: ، وانظر٥/١٢٨السنن الكرب للبيهقي ) ٢(
، ٣١٣، واملسـلك املتقسـط يف املنسـك املتوسـط ١٥٨/ ١، واجلـوهرة النـرية ١/١٥٣االختيار لتعليـل املختـار ) ٣(

 .١/٢٣٣والفتاو اهلندية 
 .١/٥٤٧املسالك يف املناسك ) ٤(
 .٢/٢٣٦األم ) ٥(
 . ٨/١٧١، واملجموع ٣٠٢اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة ، النووي ص ) ٦(
 .  ٤٤٦ -٤٤٥/ ٣الرشح الكبري واملغني ) ٧(
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أكرب مـن احلمـص ودون البنـدق؛  -ى اجلامرـحص- ويكون«: وجاء يف اإلنصاف
: املذهب نـص عليـه وقدمـه يف الفـروع، وقيـل فيكون قدر حىص اخلذف، وهذا

الفـروع، وقـال املصـنف يف املغنـي والشـارح جيزئ حجر صغري وكبـري؛ قالـه يف 
جيزئه الرمي بالكبري مع ترك السنة، قـال : والفائق وغريهم، قال بعض األصحاب

فإن خالف ورمى بحجر كبري : وعنه ال جيزئه نص عليه، وقال الزركيش: يف الفائق
 .)١(»ال جيزئه وكذا القوالن يف الصغري: أجزأه عىل املشهور لوجود احلجرية، وعنه

وقد وافقه من علامء السلف غري من تقدم مجع كثري من أهل العلم من السـلف 
واخللف منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبري وطاووس وسعيد بن جبري 

واللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء، وهيئـة كبـار العلـامء . )٢(وأبو ثور
 . )٣(باململكة العربية السعودية

 :خالفهمن : ثالثاً 
ما جاء عن عطاء حيث ير اإلمام مالك استحباب أن  يخالف املذهب املالك

 .)٤(»يكون حجم حىص اجلامر أكرب من حىص اخلذف قليال
 .)٥(كام خالفه القاسم بن حممد رمحه اهللا تعاىل وهو أحد الفقهاء السبعة

 :األدلة
 :استدل العلامء الذين اتفقوا معه بام يأيت: أوال

 مع بسبع حصيات يكرب ملسو هيلع هللا ىلصفرماها رسول اهللا ...«عن جابر ريض اهللا عنه  -١
 .)٦(»كل حصاة منها مثل حىص اخلذف

رح ـوالشـ ٧/١٦٩، واملغنـي ٩٤/ ٢مسائل اإلمام أمحد رواية ابنـه أيب الفضـل صـالح: وانظر ٤/٢٥اإلنصاف ) ١(
 .٢٥٤-٣/٢٥٣، ورشح الزركيش٣/٤٤٦الكبري 

 .١٨٣/ ٨املجموع رشح املهذب ) ٢(
 ).١٤٦٠٦فتو رقم ( ١٠/٣٢٤ فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ٣(
)٤ ( ١/٤٣٧املدونة الكرب . 
 .٤/١٩٠، ومواهب اجلليل٢/٤٠١النوادر والزيادات ) ٥(
 . ٢/١٨٣سنن ابن ماجة ) ٦(
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يا أهيا الناس ال يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم اجلمرة فـارموا «:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -٢
  )١(»بمثل حىص اخلذف

ارمـوا اجلـامر : (قـالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا  -ريض اهللا عنهام-وعن ابن عباس -٣
 . )٢()حىص اخلذف بمثل
 )٣(روي عن ابن عمر ريض اهللا عنهام كان يرمي بمثل بعر الغنم -٤
أن نرمي اجلـامر  ملسو هيلع هللا ىلصأمرنا رسول اهللا ( )٤(وقال عبد الرمحن بن عثامن التيمي -٥

()بمثل حىص اخلذف يف حجة الوداع
139F

٥( . 
غداة العقبة القط يل حىص فلقطـت  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس قال قال رسول اهللا  -٦

بمثل هذا فارموا ثم قال إياكم والغلـو : (فقال: له حصيات من حىص اخلذف قال
 .)٦( )يف الدين

 : وأما أدلة املخالفني
زيء الرمي بأكرب من حىص اخلـذف قلـيالً وهـم مالـك جيبأنه : فقد استدلوا   

 .والقاسم بن حممد
 عن مثـل مـا رمـى بـه رـاإلمام مالك احتياطاً لئال يقص إنام فعل( :قال الباجي

رمى بمثل حىص اخلذف كره أن يقرص أحد عـىل  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه إذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ى اخلذف أخـذ ـذلك فريمي بام هو أصغر من حىص اخلذف، ومن حتر مثل حص

، ملسو هيلع هللا ىلص، فيخل بـبعض التقـدير الـذي سـنه رسـول اهللا مرة أكرب منه ومرة أصغر منه
   ، ملسو هيلع هللا ىلصفاستحب مالك أن يزيد عىل حىص اخلذف قليالً ليتـيقن أنـه رمـى بـه النبـي 

 .٢/٢٠٠بريوت،  -املكتبة العرصية، صيدا : حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: سنن أيب داود، حتقيق) ١(
 .٣/٢٤٨مصنف ابن ايب شيبة ) ٢(
 .  ٥/١٢٨السنن الكرب للبيهقي ) ٣(
عبد الرمحن هذا هو ابن أخي طلحة بن عبيد اهللا هو عبد الرمحن بن عـثامن :(١/١٩٣قال ابن حزم يف حجة الوداع ) ٤(

 ).بن عبيداهللا
 ).الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح أخرجه( ٣/٢٥٨قال يف جممع الزوائد ، ) ٥(
 .املرجع نفسه) ٦(
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أنه كان يرمـي بـأكرب مـن ، وقد روي عن القاسم بن حممد وال يقرص عن يشء منه
 .)١(»حىص اخلذف

 : القول الراجح
ى اخلـذف؛ ألنـه ـهو قول عطاء ومن وافقه من العلامء بأن يكون بمثل حص    

والصحابة والستبعاد حدوث رضر منه، مع أنـه ال حـرج عنـد  ملسو هيلع هللا ىلصفعل الرسول 
اجلميع من الزيادة اليسرية والنقص اليسري بحيـث ينتفـي الرمـي بـاحلجر الكبـري 

 . الذي يملئ الكف وباحلجر الصغري الذي ال يرمى به
كل اإلمام الشافعي استحباب اإلمام مالك كوهنا أكـرب مـع مـا ورد أن واستش

أنه مل يبلغـه : رمى بمثل حىص اخلذف، وأجيب بوجهني أحدمها للباجي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
أنه بلغـه لكـن اسـتحب الزيـادة عـىل : والثاين لعبد احلق املالكي وغريه. احلديث

ال غري واحد فـوق وقال ابن ناجي ق. حىص اخلذف لئال ينقص الرامي ذلك انتهى
 .)٢(الفستق ودون البندق

أكـرب مـن ذلـك أعجـب : (وال معنى لقول مالـك: السيام وقد قال ابن املنذر
ى اخلـذف، فاتبـاع السـنة اوىل واهللا ـسـن الرمـى بمثـل حصـ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي )إيل

 .  )٣(أعلم
 .مكان التقاط حىص اجلامر: املسألة الثانية

 :رأي اإلمام عطاء: أوال
مكان التقاط احلىص من املسائل التي تشغل اهتامم كثري من احلجيج يف املايض يعترب 

حـدثنا أبـو خالـد «:أيب شيبة ابن واحلارض لذا بنيّ عطاء بن رباح هذه املسألة حيث قال
ــال  ــاء ق ــن عط ــريج ع ــن ج ــن اب ــر ع ــئت: األمح ــث ش ــن حي ــذه م ــال.)٤(»خ                  وق

 .  ٣/٤٧تقى للباجياملن) ١(
 .٤/١٩٠مواهب اجلليل) ٢(
 .٨/١٨٣املجموع رشح املهذب) ٣(
 .٣/٥٩٦مصنف ابن أيب شيبة ) ٤(
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     خذ احلىص مـن حيـث شـئت مـن مجـع : قال عطاء... «:قال ابن جريج: الفاكهي
 .)١( »...أو من حيث شئت من غريها

 : من وافقه من املذاهب األربعة -أ
قبل البدء بذكر املذاهب يف هذه املسألة ممن وافق عطاء أو خالفه رأيت أن أبني 
للقارئ الكريم أنه بعد القراءة عن هـذه املسـألة وجـدت مجيـع املـذاهب البـأس 

            : ى مـن أي موضـع وقـد ذكـر ذلـك صـاحب املغنـي فقـالـعندهم بأخذ احلص
مع اسـتحباب كثـري مـن الفقهـاء . )٢(»ال خالف يف أنه جيزئه أخذه من حيث كان«

أخذ حىص رمي مجرة العقبة من مزدلفة لرمي يوم العيد فقط حتى ال ينشـغل عنـد 
ىص مـن أي مكـان، وهـذه نظـرة دخول منى بغري الرمي أما سائر األيام فيأخذ احل

 :عىل أقوال أصحاب املذاهب يف املسألة
 : ملذهب احلنفيا -١

: وقـال الكرمـاين. )٣(»ويأخذ احلىص من أي موضـع شـاء«:قال يف فتح القدير
ىل يستحب أن يرفع من املزدلفة سبع حصيات مثل حىص احلذف وحيملهـا معـه إ«

ولو أخذ احلىص مـن غـري املزدلفـة جـاز وال يكـره، ...منى ويرمي هبا مجرة العقبة
ولـيس هـذا ...املزدلفـة سـبعني حصـاةوقال قوم يأخذ مـن ...حلصول املقصود،

واحلاصـل أن التقـاط مـا «:قال ابن عابدين بعد أن ذكر نحوا مما تقـدم . )٤(»مذهبنا
 .)٥(»عدا السبعة ليس له حمل خمصوص عندنا

 : املذهب املالكي -٢
 . )٦(إنه يأخذ حىص اجلامر من أي موضع شاء: املدونةقال مالك يف 

 .٤/٢٩٨أخبار مكة للفاكهي ) ١(
 .٥/٢٨٨املغني ) ٢(
 .٤٨٧فتح القدير البن اهلامم ) ٣(
 .٥٤٧-١/٥٤٥املسالك يف املناسك ) ٤(
     املسـلك املتقسـط مـع اللبـاب وحاشـية ارشـاد السـاري: وانظـر. ٥١٥/  ٢حاشية رد املحتار عىل الدر املختـار ) ٥(

٣١٤-٣١٣. 
 .٤٢٣/ ١املدونة ) ٦(
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له أن يأخذ حىص اجلامر من منزلـه بمنـى أو حيـث «:ال الباجي من املالكيةوق
شاء ما مل يأخذها من احلىص الذي قد رمي به، إال مجرة العقبة فإنه يستحب أخـذه 

 .)١(»من املزدلفة قاله ابن حبيب
 :املذهب الشافعي -٣

 .)٢(الشافعي عىل أنه يأخذ احلىص من حيث شاءنص اإلمام 
واستحب بعض أصحابه أن يأخذ مـن املزدلفـة سـبع حصـيات لرمـي مجـرة 

إن االحتياط أن يأخذ زيادة عىل السبع فـربام سـقط منهـا : ، وقال بعضهم)٣(العقبة
 .)٤(يشء

ريق ورمـي مجـرة العقبـة مـن ـيأخذ احلىص لرمي أيـام التشـ )٥( :وقال آخرون
، وظـاهر كـالم النـووي يف )٦(رـاملزدلفة، وهـو ظـاهر نـص الشـافعي يف املختصـ

 .)٧(املنهاج
إنه يأخذ سبع حصـيات : إن األكثرين قالوا: )٨(وقال الرافعي يف الرشح الكبري 

خـر وجعلـوه بيانـاً ملـا أطلقـه يف آلرمي يوم النحر وحكوه عـن نصـه يف موضـع 
 .)٩(املخترص

 .الترشيق من أي مكانوعىل هذا فليأخذ لرمي أيام 
إن املشهور أنـه ال يأخـذ مـن املزدلفـة إال سـبع : )١٠(وقال النووي يف املجموع 

 . حصيات جلمرة العقبة

 .٢/٤٧٢املنتقى رشح املوطأ ) ١(
 .٢/٢٣٤األم ) ٢(
 . ٨/١٢٣املجموع ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
 . ٨/١٢٣واملجموع . ٨/٣٦٩فتح العزيز ) ٥(
 . ٢/٨٥خمترص املزين مع األم ) ٦(
 . ٣/٣٦٩، وهناية املحتاج  ١/٥٠٠املنهاج مع املغني ) ٧(
  ٧/٣٦٩فتح العزيز ) ٨(
 . ٨/١٢٣واملجموع . ٦/٨٥خمترص املزين مع األم ) ٩(
  ٢/١٨٠عن األم  ٨/١٢٣املجموع ) ١٠(
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 : املذهب احلنبيل -٤
 .)١(ذهب اإلمام أمحد إىل جواز أخذ احلىص من حيث شاء

ويأخذ حىص اجلامر من طريقه أو من مزدلفة أو مـن حيـث «:قال يف اإلنصاف
هذا املذهب وعليه األصحاب لكن استحب بعـض األصـحاب أخـذه أخذه جاز 

 .)٢(»قبل وصوله منى
 : من وافقه من أهل العلم من غري أصحاب املذاهب -ب

وهـو اختيـار ابـن . )٤(وابـن املنـذر )٣(وافقه الشعبي واألسود وسعيد بن جبـري
 .)٥(قدامة

وإذا أخـذ يؤخذ احلىص من منـى، «:ومن املعارصين العالمة ابن باز حيث قال
حىص يوم العيد من املزدلفة فال بأس، وهي سبع يرمي هبا يوم العيد مجرة العقبـة، 
وال يرشع غسلها بل يأخذها من منى أو املزدلفـة ويرمـي هبـا أو مـن بقيـة احلـرم 

رين ـجيزئ ذلك وال حرج فيه، وأيام الترشيق يلقطها من منى كل يوم واحد وعش
 .)٦(»...حصاة
 :العلم من خالفه من اهل -ج

 .)٩(، وسامل)٨(والقاسم )٧(جماهد وحممد ومكحول وبكر: وخالفه 
الذي يظهـر يل مـن السـنة «وقال ابن عثيمني يف رشحه املمتع عىل زاد املستقنع 

أمـر ابـن عبـاس أن يلقـط لـه «أخذ احلىص من عند اجلمرة، ألنه  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول 

 .٥/٢٨٨املغني ) ١(
)٤/٣٢) ٢. 
 .٥٩٧ -٣/٥٩٦مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
 .٥/٢٨٨املغني ) ٤(
 .املرجع السابق) ٥(
 .١٧/٢٩٣جمموع فتاو ومقاالت بن باز ) ٦(
يـذكر مـع احلسـن وابـن . هو أبو عبداهللا املزين أحد األئمة األعالم ، حدث عن ابن عمر وابـن عبـاس، وغريمهـا) ٧(

 .٤/٥٣٢ترمجته يف سري اعالم النبالء. سريين
 .٢/٤٠١، والنوادر والزيادات ٥٩٧، ٣/٥٩٦مصنف ابن أيب شيبة ) ٨(
 .٢/٤٠١ات النوادر والزياد) ٩(
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، وأما أخذه مـن مزدلفـة، »بأمثال هؤالء فارموا: احلىص، وهو واقف يقول للناس
فليس بمستحب، وإنام استحبه بعض املتقدمني من التابعني؛ ألجل أن يبـدأ برمـي 
مجرة العقبة من حني أن يصل إىل منى؛ ألن رمي مجرة العقبة هو حتية منى، ويُفعـل 

رمى وهو عىل بعريه قبل أن يـذهب إىل رحلـه،  ملسو هيلع هللا ىلصقبل كل يشء حتى إن الرسول 
ى، وهـم ـ يتيرس هلم أن يقولوا ألحد منهم القط لنا احلصـوينزل رحله، والناس ال

ـ ى مـن مزدلفـة ـعىل إبلهم، ولكن كثرياً من اخللق يظنون أنه جيب أن يكون احلَصَ
 . )١(»وجوباً 

 :األدله
عـن الفضـل بـن  ياستدل القائلون بأخذ حىص اجلامر مـن أي مكـان بـام رو 

. »ىـهـات فـالقط يل حصـ«:غداة يوم النحـرملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا  :العباس قال
بأمثـال هـؤالء «:لفلقطت له حصيات مثل حىص اخلذف فوضعتهن ىف يـده فقـا

 .)٣(»وكان ذلك بمنى«قال يف املغني. )٢(»...بأمثال هؤالء
 : القول الراجح

والراجح عندي هو التوفيق بني قول عطاء ومن خالفه بحيث إذا متكن احلاج   
من أخذ حىص مجرة العقبة من مزدلفة خاصـة يف الوقـت احلـارض حيـث عملـت 
حكومة خادم احلرمني الرشيفني عىل إنارة املشعر احلرام بحيث يتمكن احلـاج مـن 

 أهفإن متكن من مزدلفة أجـز، أما باقي احلىص قاط احلىص واختيارها وفقاً للسنةالت
املهم أن يتجنب األماكن التـي هنـي عـن . ن مل يتمكن أخذها من أي مكان شاءإو

ومن املرمى ومن احلل إلدخاله احلـرم مـا  ةاألخذ منها كاملسجد واملواضع النجس
 . ليس منه

 .٧/٣١٧الرشح املمتع ) ١(
 ).عىل رشط مسلم(٨/١٢٧قال النووي يف املجموع . ٥/١٢٧السنن الكرب للبيهقي ) ٢(
)٥/٢٨٨) ٣. 
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وله أن يأخذ حىص اجلامر من منزلـه بمنـى : مسألة«: وقال الباجي من املالكية
ء ما مل يأخذها من احلىص الـذي قـد رمـي بـه، إال مجـرة العقبـة فإنـه أو حيث شا

: القايض أبو الوليـد ريض اهللا عنـه يستحب أخذه من املزدلفة قاله ابن حبيب، قال
وال وجه لذلك عندي غري االستعداد بـاجلامر ألن الـداخل إىل منـى يقصـد مجـرة 

م عىل ذلك شيئاالعقبة  ل بوصـوله قبـل أن حيـط ؛ ألن رميـه يتصـفريميها وال يقدِّ
رحله فيجب أن يكون مجاره معدة ليمكنه أن يصـل رميـه بالوصـول وإن مل تكـن 

، وأما غريها من اجلـامر فـإنام وصوله ورميه بطلب اجلامر وكرسها معدة فصل بني
 . )١(»يرميها يف اليوم الثاين بعد الزوال فيتسع له الوقت لطلب اجلامر وإعدادها

، وتسـهيال حتـى ال يلـزم جاء رأيـه تيسـريا للنسـكسألة كيف ويتضح من امل
دم العمـل بـه مـن بـاب تضـييق احلجاج أنفسهم بام مل يلزم به الرشع، فيكـون عـ

نةالواسع  .، وذلك عكس السُّ
 حكم غسل حىص اجلامر  -املسألة الثالثة 

نا عيسى بن يونس عـن «: عدم غسل اجلامر قال ابن أيب شيبةير اإلمام عطاء 
 . )٢(»ال تغسله: سألت عطاء؟ فقال ابن جريج قال

شـى أغسل احلىص، فإين أخ: قلت لعطاء: قال«: وقال الفاكهي عن ابن جريج
 .)٣(»، ال تغسلهفال تغسله، وهو زعمٌ : أن ال يكون طيبا من طريق احلج؟ قال

 : من وافقه من املذاهب األربعة
 : املذهب املالكي -١

 .)٤(ليس عىل احلاج غسل حىص اجلامرير اإلمام  مالك رمحه اهللا تعاىل أنه 

 .٢/٤٧٢املنتقى رشح املوطأ ) ١(
 .٣/٣٩٧املصنف) ٢(
 .٤/٢٩٨أخبار مكة للفاكهي ) ٣(
 .٢/٤٠١النوادر والزيادات ) ٤(

                                                           



   ٦١ فقه اإلمام عطاء بن أيب رباح يف رمي اجلمرات وأثره يف تيسري احلج                                                                                                                
 ) القسم األول( -جامعة أم القر -األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية -أمحد حسني أمحد املباركي. د                             

 :املذهب احلنبيل -٢
إىل أنـه ال يسـتحب غسـل  )١(ذهب اإلمام أمحد يف الروايـة التـي نقلهـا حنبـل

 .)٣(»هذا الصحيح«:قال ابن قدامة. )٢(ى اجلامرـحص
ى عـىل الصـحيح مـن املـذهب، ـال يستحب غسل احلصـ«: قال يف اإلنصاف

 .)٤(»، وصاحب الفائقوالشارحوإحد الروايتني، وصححه املصنف، 
 : من وافقه من أهل العلم غري أصحاب املذاهب

 .)٦(، وكثري من أهل العلم)٥(والثوريسامل، وعبداهللا بن عبيد اهللا،  :وافقه
 .)٧(ومنع الزهري غسل حىص اجلامر إال أن يكون فيه قذر

الصـحيح «وقال ابن عثيمني . )٨(العالمة بن باز رمحه اهللا تعاىل: ومن املعارصين
 . )٩(»مل يغسله ملسو هيلع هللا ىلصأن غسله بدعة؛ ألن النبي 

 : من خالفه من املذاهب األربعة
 :املذهب احلنفي -١

إىل استحباب غسل حىص اجلامر لتكون طـاهرة بيقـني، ويكـره : ذهب احلنفية
 .)١٠(عندهم الرمي باملتنجسة مع اإلجزاء

 .١/١٤٣يعىلاملسائل الفقهية للقايض أيب ) ١(
 . ٥/٢٩١، واملغني ١/١٤٣املسائل الفقهية للقايض أيب يعىل ) ٢(
 .٥/٢٩١املغني ) ٣(
 .٤/٣٧اإلنصاف ) ٤(
 .٨/١٥٣املجموع ) ٥(
 .٨/١٥٣، واملجموع ٥/٢٩١املغني ) ٦(
 .٢٧، ٤/٢٦مصنف ابن أيب شيبة ) ٧(
 .١٧/٢٩٣جمموع فتو ومقاالت بن باز ) ٨(
 .٧/٣١٨الرشح املمتع ) ٩(
، ومراقي الفالح بإمداد الفتاح رشح نـور اإليضـاح ونجـاة ٢/٤٨٨، وفتح القدير١/٥٤٨املسالك يف املناسك ) ١٠(

 .٢٧٨األرواح 
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 :املذهب الشافعي -٢
ى اجلـامر بـل مل أزل أعملـه ـكره غسل حصأوال : قال الشافعي «:النوويقال 

يسـتحب : غسـله مسـتحب، حتـى قـال البغـوي: وأحبه هذا نصه، قال أصحابنا
 .)١(»ن كان طاهراإغسله و

 :املذهب احلنبيل -٣
، نقـل هـذه )٢(ى اجلـامرـغسل حص: استحب اإلمام أمحد يف الرواية الثانية عنه 

 .)٣(الرواية أبو طالب
والرواية الثانية يستحب؛ صـححه يف الفصـول واخلالصـة «:يف اإلنصافقال 

وقطع به اخلرقي وابـن عبـدوس يف تذكرتـه وصـاحب املنـور وقدمـه يف املحـرر 
 .)٤(»والرعايتني ورشح ابن رزين

وقـال باسـتحباب : من خالفه من أهل العلم غري أصحاب املـذاهب األربعـة
، )٥(والقاسم، وسعيد بن جبـري، وطـاووسابن عمر ريض اهللا عنهام، : غسل اجلامر

نه يغسله تطهرياً له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفاً لـه أ: وير بعض العلامء
 .)٦(إن مل تكن أصابته نجاسة

 :األدلة
. هلـذا األمـرملسو هيلع هللا ىلص بعدم فعـل الرسـول : يستدل عطاء ومن اتفق معه من العلامء

 .)٧(وبالتايل عدم وجود دليل عىل ذلك

 .٨/١٣٩املجموع ) ١(
 .٥/٢٩١املغني ) ٢(
 .١/١٤٣املسائل الفقهية للقايض أيب يعىل ) ٣(
 .٤/٣٧اإلنصاف ) ٤(
 .٢٧، ٤/٢٦مصنف ابن أيب شيبة ) ٥(
 .٧/٣١٨تع الرشح املم) ٦(
 . ٢٨٥، ص  ١، ط١٩٩٢/ هـ ١٤١٢/ باشنفر ، سعيد بن عبد القادر ، املغني يف فقه احلج والعمرة ، مكتبة العلم ) ٧(
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 ةى اجلامر فقـد ذكـر ابـن قدامــخالفهم وقال باستحباب غسل حص وأما من
، وكـان ملسو هيلع هللا ىلصن ابن عمر غسله وابـن عمـر يتحـر سـنة النبـي إ«: )١(:دليلهم فقال

 . »طاووس يفعله
فهو قول عطاء ومن وافقـه مـن العلـامء بعـدم اسـتحباب : وأماالقول الراجح

الـتقط لـه  ملسو هيلع هللا ىلصغسل حىص اجلامر إال إذا ظهر له قذارة كام قال الزهـري فالرسـول 
 .احلىص، ومل يطلب غسلها ولنا يف رسول اهللا القدوة احلسنة

غسـلها وأمـر  ملسو هيلع هللا ىلصمـن األحاديـث أن النبـي  يئقال ابن املنذر ال يُعلـم يف شـ«
وكان عطـاء والثـوري ومالـك وكثـري مـن : وال معنى لغسلها، قال: بغسلها، قال

 .)٢(»نه كان يغسلهاأوروينا عن طاوس : أهل العلم ال يرون غسلها، قال
 : الوضوء لرمي اجلامر: املسألة الرابعة

أنـه كـره أن يرمـي : نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطـاء: قال ابن أيب شيبة
 .وضوءاجلامر عىل غري 
نا وكيع عن حممد بن مسلم عمن سمع عطاء يكره أن يرمي اجلامر : وأيضا قال

 .)٣(عىل غري وضوء، فإن فعل أجزأه
وتتوضـأ احلـائض إذا توجهـت إىل يشء مـن «ونقل عنه ابن أيب زيد القريواين 

 .)٤(»ذلك
ي شـيئا مـن املناسـك إال عـىل ـاليقضـ: كـان عطـاء يقـول«: وقال ابن قدامة

 .)٥(»وضوء
  :من وافقه من املذاهب األربعة

 : هب احلنفياملذ -١
ح احلنفية بعدم اشرتاط الطهارة لرمي اجلامر  .)٦(رصّ

 ٥/٢٩١ابن قدامه، املغني، ) ١(
 .٨/١٥٣املجموع ) ٢(
 .٢/٤٠٧النوادر والزيادات : ، وانظر ٣٩، ٤/٣٨املصنف ) ٣(
 .٥٦٩/ ٥امع إلبن يونس ، وانظر اجل ٢/٤٠٧النوادر والزيادات ) ٤(
 .٥/٢٧٦املغني ) ٥(
 .٤/٣٧٧بدائع الصنائع ) ٦(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي                 ٦٤
 الثامن والثالثونالعدد  - والثالثون الثانيةة السن                   

 :املذهب املالكي -٢
ولـيس عـىل مـن رمـى : قال ابن وهب: ومن كتاب ابن املواز«:قال يف النوادر

اجلامر عىل غري وضوء إعادة، ولكن ال يتعمد، ومل ير عطـاء والشـعبي هبـذا بأسـا، 
، قال اليرمي إال وهو طاهر: ابن شهاب وكان ابن عمر يغتسل لرمي اجلامر، وقال

 .)١(»وتتوضأ احلائض إذا توجهت إىل يشء من ذلك: عطاء وجماهد
 : املذهب الشافعي -٣

غسل مستحب يف احلج يف سبعة مواضع، لإلحرام، والغسل فال«:قال املاوردي
، والغسـل للوقوف بمزدلفـة لدخول مكة، والغسل لوقوف عشية عرفة، والغسل

، ألنه رمى أيام منـى: ، وال يغتسل لرمي يوم النحرلرمي اجلامر يف أيام منى الثالثة
 وقت اشتداد احلر وانصباب العـرق، فكـان يف الغسـل ال يفعل إال بعد الزوال يف

تنظيف له، ومجرة يوم النحر، تفعل بعد نصف الليل، وقبـل الـزوال، يف وقـت ال 
 .)٢(»لم يؤمر بالغسل له، فيتأذ بحره

اهللا عنه الغسل لرمي مجـرة العقبـة  ومل يستحب الشافعي ريض«:وقال الرافعي
ن وقتـه مـن انتصـاف ليلـة النحـر إىل إاتساع وقته ف) أحدمها(مرين؛ يوم النحر أل

الزوال ووقت رمي اجلمرات من الـزوال إىل الغـروب والتقريـب بعـد هـذا مـن 
ن مـا بعـد الـزوال أ) والثـاين(الوقت مما يقلل الزمحـة أن اتساع ) أحدمها(وجهني 

وقت شدة احلر وانصباب العرق فتكـون احلاجـة إىل دفـع مـا يـؤذ الغـري أكثـر 
أن يف غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمي مجرة ) والثاين(

 .)٣(»العقبة لقرب وقتها منه واهللا أعلم

 .٢/٤٠٧النوادر والزيادات ) ١(
 .٧/٢١٢،  املجموع ١٦٠، ٢/١٥٨األم : وانظر. ٧٧/ ٤احلاوي الكبري ) ٢(
 .٧/٢١٢وانظر املجموع . ٢٤٦، ٧/٢٤٥الرشح الكبري للرافعي ) ٣(
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عملته احلائض مـن عمـل احلـج عملـه الرجـل وكل ما «:قال اإلمام الشافعي
جنبا وعىل غري وضوء واالختيار له أن ال يعمله كله إال طاهراً، وكل عمـل احلـج 

 .)١(»تعمله احلائض وغري الطاهر من الرجال إال الطواف بالبيت والصالة فقط
 :املذهب احلنبيل -٣

 . )٢( »يستحب له أن يشهد املناسك كلها عىل وضوء«:قال يف املغني
: وقد قال باستحباب الطهارة لرمـي اجلـامر غـري أصـحاب املـذاهب األربعـة

القاسم، وجماهد، واحلكم، وعبد الرمحن بن األسود، وهو قول ابن عمـر ريض اهللا 
 .)٤(، والشعبي، وابن شهاب)٣(عنهام

 . )٥(»ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي اجلامر إال اغتسل«:قال نافع
كــانوا  «:وقــال احلكــم. »يغتســلون إذا راحــوا للجــامركــانوا «:وقــال جماهــد

 .)٦(»يغتسلون للرمي
ألن الكراهـة املنقولـة عـن : ومل نجد من خالف عطاء يف الوضوء لرمي اجلامر

اإلمام عطاء ومن وافقه من أئمة اهلد رمحهم اهللا للتنزيه فمـن شـاء توضـأ ومـن 
الطهـارة للرمـي؛ ألن ذلـك شاء فال، ومل ينقل عن أحد من العلامء أنه كره أو منع 

نة حيث ينبغي للمسلم أن يكون دائام عىل طهارة السيام وقـد جـاء يف . خالف السّ
 . »فإن فعل أجزأه«:آخر النقل عن عطاء فيمن رمى عىل غري وضوء قال

، فلـيس يغيـب عـىل الشيخ من التيسـري الواضـح يمل برأالع ما يفوالخيفى 
 .سيالقوهنا لو أمروا بالطهارةعاقل مد املشقة التى كان الناس 

 .٢/١٥٨األم ) ١(
 .٥/٢٧٦املغني ) ٢(
 .٣٩، ٤/٣٨مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
 .٢/٤٠٧النوادر والزيادات ) ٤(
 .٤/٣٩مصنف ابن أيب شيبة ) ٥(
 .املرجع السابق )٦(
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 .امليش لرمي اجلامر: سألة اخلامسةامل
 :اختلف النقل عن اإلمام عطاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال

 : ير استحباب امليش إىل اجلامر: القول األول
أدركـت : بو خالد عن ابن جـريج عـن عطـاء قـالحدثنا أ«: قال ابن أيب شيبة

األمحر عن ابن جـريج  وقال حدثنا أبو خالد. مقبلني ومدبرينلناس يمشون إليها ا
ومل يركـب وهـو : ي إليهـا، وكـان يقـولـمل يكـن يوجـب املشـ: عن عطـاء قـال

 .)١(»صحيح
ثنا عبـد املجيـد : حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال«: ورو الفاكهي بسنده قال

ر حتـى يأتيهـا إىل اجلام سألت عطاء عن الركوب: ن جريج قالبن أيب رواد، عن اب
ما أحبه، وما كنت آلمر به إال من وجع أو امـرأة ثقيلـة ال تسـتطيع : للرمي؟ فقال

فرغـت حينئـذ، : ؟ قـالفرأيت إذا فرغتُ منها أرجع راكبـاأ: أن متيش إليها، قلت
: ؟ قالكان يصنع يف ذلكملسو هيلع هللا ىلص كيف بلغك أن النبي : فاركب إن شئت، قلت لعطاء

ال أدري : ؟ قـالأمشى إذا رجـع أم ركـب: قلت له: البلغنا أنه كان يميش إليها ق
أدركت النـاس يمشـون إىل الرمـي : ال أظنه إال كان ينقلب ماشيا، قال عطاء: قال

 .)٢(»مقبلني ومدبرين
 :ركوب يوم النحر والنفر وامليش يف اليومني اآلخرين: القول الثاين

 نجـيح، عـن حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أيب«قال ابن أيب شيبة 
 .)٣(»، وميش يومنيركوب يومني: عطاء، قال

 :الركوب للرضورة: القول الثالث
يرمي اجلمـرة  رأيت عطاء: حدثنا ابن نمري، عن حجاج، قال«قال ابن أيب شيبة

 .)٤(»إين شيخ كبري: ، فقلت له؟ فقالعىل دابة

 .٣/٦٤١مصنف ابن أيب شيبة ) ١(
 .٤/٢٩١أخبار مكة للفاكهي) ٢(
 .٣٠٧/ ٧، ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي ٥/١٣١، والسنن الكرب للبيهقي٣/٦٤٢مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
 .٣/٦٤٢مصنف ابن أيب شيبة ) ٤(
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 :أقوال أهل العلم يف املسألة
 :املذهب احلنفي -١

 :ثالثة أقوال للحنفية يف املسألة
 .أن الرمي كله ماشيا أفضل -أ

 .أن الرمي كله راكبا أفضل -ب
 .)١(مجرة العقبة األفضل أن يرميها راكبا، وغريها ماشيا يف مجيع أيام الرمي -ج
 : املذهب املالكي -٢

 .)٢(استحب املالكية أن يأيت اجلامر يف األيام الثالثة ماشيا ذاهبا وراجعا ملن قدر
قـال : فهل يرمي الرجل اجلامر راكباً أو ماشياً؟ قال: قلت«:املدونةوقد جاء يف 

ي كـام ـأما الشأن يوم النحر فريمي مجرة العقبة راكباً كام يأيت عىل دابته يمض: مالك
فـإن ركـب يف : قلـت. يرمي ماشياً : هو فريمي، وأما يف غري يوم النحر فكان يقول

لنحر إىل مجرة العقبة فرماهـا ماشـيا هـل رمي اجلامر يف األيام الثالثة أو مشى يوم ا
 .)٣(»ال أر عليه لذلك شيئاً : عليه لذلك يشء؟ قال

 :املذهب الشافعي -٣
يـوم النحـر إال مجـرة العقبـة وحـدها ويرميهـا راكبـاً  يوال يرمـ«:قال يف األم

، وإن ركـب وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشى يف اليومني اآلخرين أحـب إيل
 .)٤(»عليه يئفال ش

مجرة العقبة يـوم النحـر راكبـاً إن كـان  يمذهبنا أنه يستحب رم«:قال النووي
 .)٥(»يف أيام الترشيق ماشياً إال يوم النفر فراكباً  يدخل منى راكباً ويرم

املبسـوط : وانظـر. ٢٣١/ ١، ودرر احلكـام رشح غـرر األحكـام ٣٧٧ -٣٧٦/البحر الرائق رشح كنز الـدقائق ) ١(
، وحاشية رد املحتـار ١/٥٥٦، واملسالك يف املناسك ٥/٢، وبدائع الصنائع ٥٠١-٢/٥٠٠، وفتح القدير ٤/٤١

 .٥٢٢/ ٢عىل الدر املختار 
، والكـايف يف ٢/٤٠٢النوادر : وانظر. ١/٥٤٦الب الرباين عىل رسالة أيب زيد القريواين بحاشية العدويكفاية الط) ٢(

 . ٢٧٥، ٣/٢٦٤، والذخرية ١/١٩٩، وجامع األمهات٣٧٧، ١/٣٧٦فقه أهل املدينة
)٣ ( ٢/٤٠٢، والنوادر ١/٥٤٧هتذيب املدونة : وانظر. ١/٤٢٣املدونة الكرب. 
 .٢/٢٣٤األم ) ٤(
 .١٨٤، ٨/١٨٣موع رشح املهذب املج) ٥(
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 :املذهب احلنبيل -٤
رمي اجلامر ماشياً أحـب : قلت«: ير اإلمام أمحد امليش إىل اجلامر ففي املسائل

 إليك أم راكباً؟
 .)١(»امليش إي لعمري إن قدر عىل ذلك: قال

 .)٢(والرمي ماشيا هو الصحيح من املذهب احلنبيل وعليه أكثر األصحاب
 :من وافق اإلمام عطاء

األحنـاف يف أحـد  :وافقه يف القول األول القائل باستحباب امليش لرمي اجلامر
 .، واإلمام أمحد بن حنبلأقواهلم الثالثة

اخلليفتني الراشدين أيب بكـر وعمـر وابـن : واستحباب امليش للرمي هو قول 
. )٣(عمر يف أحد قوليه، وابن الزبري، وجابر، وعيل بن احلسني، وعائشة بنـت سـعد

 .)٤(وإسحاق بن راهويه
 :ووافقه يف القول الثاين القائل بركوب يومني وميش يومني

م النحر فقط راكباً، وهو قـول الشافعية مطلقا، واإلمام مالك استحب رمي يو
 .رحم اهللا اجلميع. عند احلنفية

؛ فلم خيالف فيـه أحـد أو يمنعـه: ورةأما القول الثالث القائل بالركوب للرض
ألن من قال بامليش فهو لالستحباب فقط حتى يف حق األصحاء فضال عن ضـعفة 

عـىل أي حـال كـان أمجعوا عىل أنه إذا رمـى «:الناس، وقد قال ابن املنذر رمحه اهللا 
 .)٥(»هالرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأ

والركوب للرمي هو قـول ابـن عمـر يف الروايـة الثانيـة عنـه، وابـن احلنفيـة، 
 .)٦(وطاووس، وسامل، والقاسم

 .٥/٢١٥٧مسائل اإلمام أمحد بن حنبل واسحاق بن راهوية ) ١(
 .٣/٥١٢، والفروع ٥/٢٩٣، واملغني ١/١٠٣، واهلداية ١/٥٩٠، واملستوعب ٣٥-٤/٣٤اإلنصاف : انظر ) ٢(
 .٨/١٨٤وانظر املجموع . ٣/٦٤١مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(
 .٥/٢١٥٧راهويهسحاق بن إمحد بن حنبل وأمسائل ) ٤(
 .١/٥٨اإلمجاع ) ٥(
 .٦٤٣، ٣/٦٤٢مصنف ابن أيب شيبة ) ٦(
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 : أدلة املوافقني
عـده رمـي فارمـه وكـل رمـي ب: قوله: (البحر الرائق رشح كنز الدقائققال يف 

لألفضـل واختيـار لقـول أيب يوسـف عـىل مـا حكـاه يف بيـان ) ماشيا وإال فراكبا
دخلت عىل أيب يوسف فوجدته مغمى عليـه : ظهريية عن إبراهيم بن اجلراح قالال

راجـالً أو راكبـاً؟ ففتح عينه فرآين فقال يا إبراهيم أيـام أفضـل للحـاج أن يرمـي 
 مـا كـان يوقـف عنـدها: فخطأين ثم قـال راكباً : فخطأين، ثم قلت راجالً : فقلت

: فاألفضل أن يرميها راجالً، وما ال يوقف عندها فاألفضل أن يرميها راكبـاً، قـال
أنـه قـد تـويف إىل فخرجت من عنده فام بلغت الباب حتى سمعت رصاخ النسـاء 

؛ ة العلم الشتغل بـه يف هـذه احلالـة، فلو كان يشء أفضل من مذاكررمحة اهللا تعاىل
 .هـ ا . ألن هذه احلالة حالة الندامة واحلرسة

أن الرمي كلـه راكبـاً : وأما قول أيب حنيفة وحممد فعىل ما يف فتاو قايض خان
أن الرمي كله ماشـياً : أفضل يف قول أيب حنيفة وحممد، وعىل ما يف فتاو الظهريية

أفضل، فإن ركب إليها فال بأس به؛ يعني عنـدمها؛ ألنـه حكـى قـول أيب يوسـف 
أقـوال، ورجـح يف فـتح القـدير مـا يف بعده، فتحصـل أن يف هـذه املسـألة ثالثـة 

الظهريية؛ ألن أداءها ماشـيا أقـرب إىل التواضـع واخلشـوع، وخصوصـا يف هـذا 
الزمان؛ فإن عامة املسلمني مشاة يف مجيع الرمي فـال يـؤمن مـن األذ بـالركوب 
بينهم بالزمحة، ورميه عليه السالم راكبا إنام هو ليظهـر فعلـه ليقتـد بـه كطوافـه 

 .أ هـ. راكبا
بأنه ماشياً أفضل إال يف رمي مجرة العقبة يف اليوم األخـري فهـو راكبـاً : ولو قيل

أفضل لكان له وجه باعتبار أنه ذاهب إىل مكـة يف هـذه السـاعة كـام هـو العـادة ، 
 . ملسو هيلع هللا ىلصوغالب الناس راكب فال إيذاء يف ركوبه مع حتصيل فضيلة االتباع له 

 ملسو هيلع هللا ىلصدليلنـا االحاديـث الصـحيحة أن النبـي : لشافعية فقال يف املجمـوعاوأما 
  -)١(واهللا أعلم) رمى مجرة العقبة يوم النحر راكبا(

)١٨٤-٨/١٨٣) ١. 
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            حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن جعفـر عـن أبيـه :قال ابن أيب شـيبة قـال -١
 .وأبا بكر وعمر كانوا يمشون إىل اجلامر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

رأيـت عمـر بـن اخلطـاب رأ رجـال : عن حممد بن السائب عن أبيه قال -٢
 . )١(نكارا لركوهباإفعالها بالدرة : يقود بامرأته عىل بعري ترمي اجلمرة قال

 :أدلة املخالفني
رأيـت : قال ابن أيب شيبة بسنده إىل قدامة بـن عبـد اهللا ريض اهللا عنـه قـال -١
رمى مجرة العقبة يوم النحر عىل ناقة صهباء ال رضب وال طرد وال إليك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .إليك
 . )٢(رمى مجرة العقبة عىل راحلته ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس أن النبي  -٢

 : القول الراجح
راء املوافقني لعطاء واملخالفني له أنه يمكـن التوفيـق آيتبني يل من استعراض    

، وإذا مل يـتمكن مـن امليش إىل اجلامر مشى إليهاج من بني هذه اآلراء فإذا متكن احلا
ونالحـظ يف . امليش ملرض جاز له الرمي وهو راكب عىل سـيارة أو عربـة أو دابـة

الوقت احلـارض أن املسـافة إىل اجلـامر طويلـة ويصـعب عـىل الكثـري مـن النسـاء 
والرجال الضعفاء امليش إليها فيجوز هلم االستعانة بالعربات للوصول إىل اجلـامر، 

يفني عملت جاهدة عىل توفري القطـار الـذي يسـهل وحكومة خادم احلرمني الرش
 -أيضـا مشـكورة-للحجيج رسعة الوصول للجامر دون أدنى مشقة، كام وفـرت 

عربات صغرية فيام بني اجلامر؛ رعاية للحجيج، ومسـاعدة ملـن يرغـب الركـوب، 
ن اإلسالمي صـالح لكـل زمـان ما هو إال دليل عىل أن الدي ملسو هيلع هللا ىلصوما فعله الرسول 

يعترب دليال عىل التيسري الذ جاء به اإلسالم، وقد توسع عطاء فقـال كام  ،ومكان
، وهـو ميلـه إىل تطبيـق املسألة بحيث يفهم اجتاهه العـام بجميع اآلراء املعتمدة ىف

 .النظرية الرشعية ىف التيسري ورفع احلرج

 .٣/٢٣٢ابن أيب شيبة ) ١(
 .٣/٢٣٣املرجع السابق ) ٢(
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 املكان الذي ترمى منه مجرة العقبة : املسألة السادسة
 .اهللا أن مجرة العقبة ترمى من بطن الواديروي عن اإلمام عطاء رمحه 

عن احلسن  حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد األعىل عن هشام«: قال ابن أيب شيبة
 .)١(»كان أحب إليهام أن يرميا من بطن الوادي: وعطاء قال

 :أقوال أهل العلم يف املسألة
 :املذهب احلنفي -١

، وكرهـوا الوادي من أسـفلعقبة ترمى من بطن ذهب األحناف إىل أن مجرة ال
 .)٢(الرمي من فوق تنزهيا

أن يقـف : وكيفية الوقوف للرمي إذا وصل مجرة العقبة«: قال يف البحر العميق
، وجيعل مكة عىل يساره ومنى عىل بطن الوادي حيث ير موضع احلصاة حتتها يف
، هـذا هـو املختـار عنـدنا وعنـد ستقبل اجلمرة ثم يرمي بسـبع حصـياتيمينه وي

 .)٣(»الكية والشافعية وبعض أصحاب أمحدامل
 : املذهب املالكي -٢

وذهب املالكية إىل مثل ماذهب إليه األحناف من استحباب رمي مجـرة العقبـة 
 .)٤(من بطن الوادي

: قال مالـك: أرأيت إن رمى مجرة العقبة من فوقها؟ قال: قلت«:قال يف املدونة
قال مالك تفسري حديث القاسم بن  :قال ابن القاسم. يرميها من أسفلها أحب إيل

ر ـمعناه من حيث تيسـ: حممد أنه كان يرمي مجرة العقبة من حيث تيرس، قال مالك
 .)٥(»وإن رماها من فوقها أجزأه: من أسفلها، قال مالك

 .٣/٥٩٠املصنف ) ١(
 .٤/٣٤، واملبسوط للرسخيس١/١٦٤، واالختيار لتعليل املختار٥١٢/ ٢الدر املختار رشح تنوير األبصار) ٢(
 .٣/١٦٦٨العميق البحر ) ٣(
 .٢/٨١٣الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين :وانظر. ١/١٩٩جامع األمهات) ٤(
)٥ (١/٣٢١املدونة الكرب. 
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أنه سأل عبد الرمحن بن :أخربنا مالك«:ورو البيهقي بسنده إىل الشافعي قال
 .من حيث تيرس:رة العقبة؟ فقالالقاسم من أين كان يرمي القاسم مج

: دقال أمحـ ،ها إال من بطن املسيليأحب أن يرم ال: وقال مالك: قال الشافعي 
 .)١(»واهللا أعلم. حديث عبد اهللا بن مسعود فقال به ولعله بلغه

از«:وقال يف النوادر مـن  -العقبة-ويرميها : قال مالك :...ومن كتاب ابن املوّ
لْ  لزحام فال بأس أن يرميها من فوقها وقد فعله عمر لزحـام، أسفلها، ومن مل يَصِ

وكـذلك يف . ال يرميها إال من أسفلها فإن فعل فليسـتغفر اهللا: ثم رجع مالك فقال
 . )٢(»املخترص

 : املذهب الشافعي -٣
 كذلك استحب الشافعية رمي مجرة العقبة من بطن الوادي 

مجـرة العقبـة مـن بطـن الـوادي ومـن حيـث رماهـا  ييرمـ«: فقال الشـافعي
 .)٣(»أجزأه

الصحيح املختار يف كيفية وقوفه لرمـي مجـرة العقبـة أن يقـف «:وقال النووي
حتتها يف بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويسـتقبل العقبـة ثـم 

 .)٤(»يرمي
 : املذهب احلنبيل -٤

 .)٥(»اجلامر؟ قال من بطن الوادييب من أين يرمى ألقلت «:قال عبداهللا 

  .٣٠٩/ ٧معرفة السنن واآلثار للبيهقي) ١(
 .٤٠٢ - ٢/٤٠١النوادر والزيادات) ٢(
 .٢/٢٣٥األم ) ٣(
، ورشح البهجـة الورديـة ٥٩٢رميةـاملنهاج القويم رشح املقدمـة احلضـ: وانظر. ٨/١٦٣املجموع رشح املهذب ) ٤(

٨/٥٤ . 
             مسـائل اإلمـام أمحـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه: وانظـر. ١/٢١٨مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبـداهللا ) ٥(

٢١٥٥، ٥/٢١٥٤. 
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الصواب أن يرميها من ...من أين يرمي مجرة العقبة؟: مسألة«:قال ابن عثيمني
يف ظهر جبل الصقة به، لكنـه جبـل  -وقد أدركتها-بطن الوادي؛ وكانت اجلمرة 

ليس بالرفيع يف عقبة، وهلذا تسمى مجرة العقبة يصعد الناس إليها، وكان حتتها واد 
، ومل يصـعد عـىل اجلبـل لريمـي رمى من بطن الواديملسو هيلع هللا ىلص املطر، فالنبي يميش معه 

... من فوقه، وإذا رمى من بطن الوادي، تكون مكة عن يساره ومنـى عـن يمينـه،
وقـد   -يعني الرمي مـن جهـة واحـدة-يف الوقت احلارض قد يكون صعباً، وهذا 

أن مراعاة ذات العبادة أوىل من مراعاة مكاهنا، فـإذا أتاهـا مـن : ذكرنا قاعدة نافعة
الشامل، كان أيرس؛ لعدم املانع من جبل أو عقبة، املهم أن ترميها من مكـان يكـون 

 .)١( »...أيرس لك
       اخلليفـة الراشـد عمـر بـن اخلطـاب : ه يف إحد الروايتني عنه كالً مـنووافق

 .)٣(البرصي واحلسن، ، والقاسم بن حممد)٢( -هللا عنهريض ا-
، وجابر بن عبـداهللا )٥(، وعبداهللا بن عمر)٤(عبداهللا بن مسعود: وكذلك هو قول

 .)٨(، واسحاق بن راهويه)٧(، وسامل)٦(ريض اهللا عنهم
ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن األفضـل يف موقـف الرامـي مجـرة «:قال النووي

العقبة أن يقف يف بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وهبـذا قـال 
مجهور العلامء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بـن حممـد وسـامل وعطـاء ونـافع 

خاف الزحام والثوري ومالك وأمحد، قال ابن املنذر وروينا أن عمر ريض اهللا عنه 

 .٣٢٥، ٧/٣٢٤الرشح املمتع ) ١(
 .٣/٥٨٩مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(
 .٣/٥٩٠ رجع السابقامل) ٣(
 .٣/٥٨٩وانظر مصنف ابن أيب شيبة . ٢/٩٤٢صحيح مسلم ) ٤(
 .٢/٥٠، وتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق٢/١٥٣التحقيق يف أحاديث اخلالف ) ٥(
 .٣/٥٩٠مصنف ابن أيب شيبة ) ٦(
)٧ ( ٥/١٢٩سنن البيهقي الكرب . 
 .٢١٥٥/  ٥مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ) ٨(
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ريض اهللا عنـه، - ة الثانية عن اخلليفة الراشد عمروهذه الرواي )١(»فرماها من فوقها
 .)٢(والقاسم بن حممد، واحلسن البرصي فقد روي عنهم مثل هذا أيضا

ول الثـوري والشـافعي وأمحـد سـامل وهـو قـ وبه قال«:وقال يف عمدة القاري
 .)٣(»إيلّ فرميها من أسفلها أحب : ، وقال مالكوإسحاق

 :أدلة املوافقني
ثـم سـلك ...«حديث جابر ريض اهللا عنـه يف صـفة حجـة الـوداع وفيـه  -١

الطريق الوسطى التي خترج عىل اجلمـرة الكـرب، حتـى أتـى اجلمـرة التـي عنـد 
ى اخلـذف، ـالشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة منها، مثل حصـ

 . )٤(»...رمى من بطن الوادي
نتهى إىل اجلمـرة الكـرب فجعـل اعن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أنه  -٢

قـام الـذي هـذا م: عن يمينه ورمى بسبع حصيات ثم قالالبيت عن يساره ومنى 
 .)٥(»أنزلت عليه سورة البقرة

يـا أبـا : رمى عبداهللا من بطن الوادي، فقلـت«عن عبدالرمحن بن يزيد قال -٣
، هـذا مقـام والـذي ال إلـه غـريه: ا من فوقها، فقـالن أناساً يرموهنإ، عبد الرمحن

 .)٦(»ملسو هيلع هللا ىلصالذي أنزلت عليه سورة البقرة 
ه رمـى مجـرة العقبـة مـن بطـن وهكذا نقل عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أن -٤

 .)٧(ملسو هيلع هللا ىلص، وقال هكذا فعله رسول اهللا الوادي

 .٣/٥٩٠مصنف ابن أيب شيبة : وانظر. ٨/١٨٤املجموع ) ١(
 .٣/٥٩٠مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(
)١٥/٣٣٣) ٣. 
 .٢/٨٩١صحيح مسلم ) ٤(
 . ٢/٦٢٢البخاري ، كتاب احلج ، باب رمي اجلامر من بطن الوادي ، ) ٥(
 .٢/٩٤٢ومسلم . ٢/٦٢٢صحيح البخاري ،) ٦(
 .٢/٦٢١صحيح البخاري ) ٧(
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 : أدلة من قال يرميها من فوقها
رأيـت عمـر بـن اخلطـاب ريض : بن األسود عن أبيه قال بام رو عبد الرمحن

اهللا عنه حني انتهى إىل مجرة العقبة لريميها ورأ زحام النـاس صـعد فرماهـا مـن 
 . )١(فوقها

 : القول الراجح
روايتني أنه يمكـن التوفيـق بيـنهام؛ فمـن رمـى مـن بطـن ال قراءةيتبني يل من 

يمينه ويستقبل العقبـة ثـم يرميهـا ؛ بحيث جيعل مكة عن يساره ومنى عن الوادي
، ومن رماها من فـوق؛ بحيـث األرجح عند عطاء ومجهور العلامء صح رميه وهو
رنا احلارض ـ، وعىل كل ففي عصيمينه ومنى عن يساره جاز له ذلك جيعل مكة عن

مجيع جهات مجرة العقبة متساوية ليس فيها علو وال سـفل لكـن مـن جعـل مكـة 
نى عن يمينه فهو كمن رمى مـن بطـن الـوادي املـذكور حرسها اهللا عن يساره وم

ومن عكس فجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره فكأنه رماها من العلو املـذكور 
 . واهللا أعلم. وهو جبل صغري كان يطل عىل مجرة العقبة

 . الصغر والوسطى اجلمرتاناملكان الذي يُرمى منه : املسألة السابعة
أن اجلمــرتني الصــغر والوســطى ترمــى مــن  يــر اإلمــام عطــاء رمحــه اهللا

 .أعالمها
كيـف : قلت لعطـاء: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قالحدثنا أبو بكر قال 

 .)٢(ارمهام علوا ثم انفر عنهام: أرمي اجلمرتني القصوتني؟ قال
 :يُفرسه ماذكره املاوردي رمحه اهللا تعاىل حيـث قـال) ارمهام علواً (ومعنى قوله 

رمـي فهـو أن يبـدأ بـاجلمرة األوىل، فيعلوهـا علـوا ويرميهـا بسـبع فأما صفة ال«
ثم يأيت باجلمرة الوسطى وهي الثانيـة فيعلوهـا علـوا يرميهـا بسـبع ... حصيات 

 .٨/١٨٤، واملجموع ٥/٢٩٢املغني) ١(
 .»اعلهام علوا، ثم تفرعهام: قال«: ، وفيه٣/٥٩٠مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(
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، ثم يأيت مجرة العقبة وهـي الثالثـة فريميهـا مـن بطـن الـوادي بسـبع ...حصيات
 .)١(»كنه غري ذلكحصيات وال يعلوها كام يف اجلمرتني قبلها ألهنا عىل أكمة ال يم

 :املذاهب يف املسألة
 : من وافقه من املذاهب األربعة

 : املذهب املالكي -١
يرمـي : من أين يرمي اجلمـرتني يف قـول مالـك؟ قـال: قلت«: جاء يف املدونة

 .)٢(»اجلمرتني مجيعا من فوقها والعقبة من أسفلها عند مالك
 :املذهب الشافعي -٢

علـوا ومـن اجلمـرتني األوىل والوسـطى يعلومهـا  ييرم«:قال اإلمام الشافعي
مجـرة العقبـة مـن بطـن الـوادي ومـن حيـث رماهـا  يحيث رمامها أجزأه، ويرم

 .)٣(»أجزأه
ريق ـفيام يفعله بمنـى يف أيـام التشـ: الفصل الثامن«: قال النووي يف اإليضاح

اجلمـرات ريق ـجيب أن يرمي يف كل يوم من أيـام التشـ: املسألة الثانية:...ولياليها
الثالث فيأخذ إحد وعرشين حصاة فيأيت اجلمرة األوىل وهي تيل مسجد اخليف 
وهي أوهلن من جهة عرفات وهي يف نفس الطريق اجلادة فيأتيها مـن أسـفل منـى 
ويصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه ويسـتقبل القبلـة 

 .)٤(»...ثم يرميها بسبع حصيات
ترميان  نيجهت) غر والوسطىالص(كالم األئمة هنا أن للجمرتني يتضح من 

جد اخليف والقبلة ، والعلو يقع يف طريق القادم إليها من مسمنهام؛ منخفض وعلو
 .، واجلهة املنخفضة مقابل ذلك، واهللا أعلمأمامهاملرشفة 

 .٤/١٩٥احلاوي ) ١(
 .١/٤٢١املدونة ) ٢(
 .٢/٢٣٥األم ) ٣(
 .٣٦٣ص) ٤(
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هذا كان يف العصور املاضية وصفة الرمـي يف اجلمـرتني الصـغر والوسـطى 
يت األرض ولـباعتبار ما مىض«هبذه الصفة  يس هنـاك صـعود ، أما اآلن فقد سـوِّ

عل فوق اجلامر الثالث جرس ،وال طلوع واحلمدهللا يظلـل عظـيم ) كوبري(وقد جُ
 الـة مجيـع العقبـة، بعـد إزالرامني للجامر من حر الشمس، وتسري السيارات فوقه

، وفـق اهللا حكومتنـا السـنية ملـا فيـه خـري األمـة وإزالة أطراف اجلبال التي حوهلا
 . )١(»وسعادهتا آمني

يظلـل الـرامني للجـامر مـن حـر (قوله عن اجلرس الذي يعلـو اجلمـرات أنـه 
ة بـل مـالذي شـاهدته أنـه مل يوضـع هلـذه احلك) ، وتسري السيارات فوقهالشمس

توسعة عىل احلجاج خاصة بعد الزحام الذي حيصل يف ) لويدور ع(وضع للرمي 
ر فقـد ـ، بل مل يقف األمر عىل هذا اجلسـمرات والوفيات هناك بسبب التزاحماجل

بام ال مثيـل  زيد يف عدد األدوار التي أُعدت للرمي زيادة عظيمة وتعددت األدوار
يـد يف ) الشـاخص(، بل حتـى موضـع الرمـي له يف عرصنا احلارض ل وزِ ـدِّ قـد عُ

وهـي  ،احـدة ويف وقـت واحـداحلجاج يرمون دفعة و آلالفعرضه زيادة تتسع 
زدياد املضطرد يف أعداد احلجـاج، فجـز ال، مراعاة لهبذا النسق يف مجيع األدوار

 .؛ أراد بعمله وجه اهللا تعاىلاهللا كل خملص
بعـد البحـث املسـتفيض عـىل ) نفي واحلنبيلاحل(ومل أقف للمذهبني اآلخرين 

نص هلام يف املسألة، وعىل كل فاألمر عىل االسـتحباب مـن حيـث شـاء احلـاج أن 
كـام مـر -يرمي فال حرج وخاصة يف زماننا بعد التوسعة الكبرية يف مشـعر اجلـامر 

فيام أسـلفنا يف -حيث مل يبق علو وال منخفض، السيام واإلمام الشافعي قال  -آنفاً 
 .)٢(»ومن حيث رماها أجزأه «: -نقل عنهال

ــدالفتاح حســني راوه : ب األئمــة األربعــة وغــريهم ، تــأليفاإلفصــاح عــىل مســائل اإليضــاح عــىل مــذاه) ١( عب
م، املكتبـة ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨، ٤، ط) هــ١٤٠٠هـ بمكة ومل أقف عىل سنة وفاتـه كـان حيـاً يف١٣٣٤ولد(املكي

 .، مكة املكرمةاإلمدادية
املسـألة (انتهى القسم األول من البحث وسينرش القسم الثاين منه بعون اهللا تعاىل يف العدد القادم للمجلـة، وأولـه  )٢(

 .بل طلوع فجر يوم النحرحكم رمي مجرة العقبة ق: الثامنة
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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسـنا، ومـن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال 

 .إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله
 :أما بعد

     : ىـشـاكرين لنعمــه التــي ال تعــد وال حتصــ فأسـأل اهللا عــز وجــل أن نكــون
ا﴿ وهَ ْصُ ةَ اهللاَِّ الَ حتُ مَ وا نِعْ دُّ إِنْ تَعُ  )٣٤:إبراهيم( ﴾وَ

ولقد سعدت بتكليف كريم من أمانة املجمع الفقهي اإلسالمي برابطـة العـامل 
بـني  أة من البلوغ إىل سن اليأسصحة املر: (اإلسالمي للكتابة يف أحد حماور ندوة

                    معـة األمـرية نـورة بنـت عبـد الـرمحنالذي يعقد بالتعاون مع جا )والطبه قالف
ــة املجمــع  -اهللا ارمحهــ-  ةتكرمهــا، وللقــائمني عــىل جامعــة نــورفأشــكر ألمان

 .جهودهم، فجز اهللا اجلميع خري اجلزاء
  .)ني الفقه والطبدم النفاس ب(واملوضوع الذي كتبت فيه هو 

وال شك أن مسائل احليض والنفاس بتفريعاهتا مما تستعيص عىل طالب العلم، 
اعلم أن باب احليض من عويص األبواب، وممـا غلـط «: حتى قال اإلمام النووي

فيه كثريون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به املحققون، وأفـردوه بالتصـنيف يف 
 .»كتب مستقلة

ية عىل العرف والعادة ممـا يقـع بـني النسـاء وكثري من املسائل يف هذا الباب مبن
 .عىل خمتلف األزمان

يء ـوملا تطور العلم، وفتح اهللا عىل الناس يف هذا الزمان من العلوم الطبية الشـ
الكثري، ومنها ما يمكن أن يستأنس به يف حـال وجـود خـالف فقهـي مبنـي عـىل 

املناسـب ألهـل العرف والعادة، وهو عند األطباء صار حقيقة علمية، فكـان مـن 
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وكان النظر فيها مما يسوغ أن يكون مجاعيـا مـن  .العلم النظر يف هذه املسائل الطبية
    -وهللا احلمـد-علامء العرص من خالل املجامع الفقهية ونحوها، وهـذا مـا رأينـاه 

يف دورات املجامع الفقهية السابقة، فجز اهللا القائمني عليها خري اجلـزاء، ونفـع 
 .ملسلمنيهبم اإلسالم وا

ستعرض عىل أول دورة تنعقد للمجمع الفقهي  -فيام أعلم-وثامر هذه الندوة 
 .اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي إن شاء اهللا تعاىل

 :، عىل النحو التايلوأربعة مباحث وقد جاء  هذا  البحث يف متهيد
 :التمهيد يف بيان معنى النفاس، وفيه

 .معناه يف اللغة: أوال
 .معناه يف الرشع: ياثان

 .معناه عند األطباء: ثالثا
 .أكثر مدة النفاس: املبحث األول
 .أقل مدة النفاس: املبحث الثاين

 .الدم الذي يسبق الوالدة: املبحث الثالث
 .الدم اخلارج بعد انتهاء مدة النفاس: املبحث الرابع

 .ذلك وقد حتريت اإلجياز مراعاة حلال مثل هذه الندوة التي حيسن فيها
ثناء عليـه، ي ـهذا جهد املقل، فإن وفقت فلله الفضل واملنة، وال نحص :وبعد

 .فأستغفر اهللا من كل زلل وخطيئة -وأنا مظنة اخلطأ-وإن كان غري ذلك فمني
 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 الباحث
 البرشإبراهيم بن نارص بن إبراهيم . د

 والدراسات اإلسالميةكلية الرشيعة 
جامعة أم القر 

=
=
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 . معناه يف اللغة: أوالً 
 .معناه يف الرشع: ثانياً 
 .معناه عند األطباء: ثالثا
 :معناه يف اللغة: أوال

ر ـبكسـ-نفسـت : الدم اخلارج بسبب الوالدة، يقـال: -بكرس النون-النفاس
 .ولدت، فهي نفساء، وهن نفاس: -الضمالفاء، ويف النون لغتان أشهرمها 

تنفسـت : وسميت الوالدة نِفاسا من التنفس، وهو التشقق واالنصداع، يقـال
 .القوس إذا تشققت

ألجل ما يسيل ألجلها من الدم؛ ألنه خارج بسبب الـوالدة التـي هـي : وقيل 
 .)١(النفاس؛ تسمية للمسبب باسم السبب

 معناه يف الرشع: ثانيا
لنفاس متفاوتة؛ بسبب اخلالف بينهم فـيام يعـد مـن لجاءت تعريفات الفقهاء 

 :دم النفاس، وما ال يعد
 .)٢(الدم اخلارج عقب الوالدة: فعرفه احلنفية بأنه

            دم صــفرة أو كــدرة، خـرج مــن القبـل للــوالدة معهــا : وعرفـه املالكيــة بأنـه
 .)٣(أو بعدها

ـــر) ١( ـــات : انظ ـــامء واللغ ـــذيب األس ـــرب ٤/١٧٠هت ـــرب ١/٤٧٢؛ املغ ـــان الع ـــع ٦/٤٥٠٣؛ لس                                ؛ املطل
 .٥٨: أبواب املقنع  عىل

 .١/٢٩٩حاشية ابن عابدين ؛ ١/٢٢٩؛ البحر الرائق ١/١٨٦؛ فتح القدير ١/٤١بدائع الصنائع : انظر) ٢(
 . ١/١٧٤لرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ؛ ا١/٣٧٥؛ مواهب اجلليل ١/٣٧٥التاج واإلكليل : انظر) ٣(
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الدم اخلارج بعـد فـراغ الـرحم مـن : ندهم بأنهأما الشافعية فقد جاء تعريفه ع
 .)١(احلمل

دم يرخيه الرحم مع والدة وقبلها بيـومني أو ثالثـة، : وأما احلنابلة فعرفوه بأنه
 .)٢(مع أمارة، وبعدها إىل متام األربعني

شمل قبل وحال وبعد الوالدة، كـام  إذوتعريف احلنابلة هو أشمل التعريفات، 
 .م عىل ذلك إن شاء اهللا تعاىلهو مذهبهم، وسيأيت الكال

 معناه عند األطباء: ثالثا
الفرتة التي تيل الوالدة، والتي تؤدي إىل عودة : يعرف النفاس عند األطباء بأنه

 .)٣(الرحم وجهاز املرأة التناسيل إىل حالته الطبيعية قبل الوالدة
 .)٤(دةعبارة عن اإلفرازات التي خترج من الرحم بعد الوال: وعرف كذلك بأنه

، بالـدم اً باملـدة، والثـاين جعلـه متعلقـ اً التعريف األول جعله متعلقوظاهر أن 
 . قرب إىل تعريف الفقهاءأوهذا 

  

 .٣٢٣؛ حتفة املحتاج ١/٣٢٣؛ هناية املحتاج ٢/٥٣٥املجموع ؛ ١/٤٣٦احلاوي : انظر) ١(
 .١/٢١٨؛ كشاف القناع ١/٢٩٣املبدع : انظر) ٢(
 .٤٦١خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، : انظر) ٣(
 .٢: نبيهة اجليار. أقل مدة احليض والنفاس واحلمل، د: ينظر) ٤(
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 أقوال العلامء يف املسألة   •
 .  األدلة •
 .  مناقشة األدلة •
 .أكثر النفاس عند األطباء •
 الرتجيح  •

 :أكثر مدة النفاس
  :أقوال العلامء يف املسألة 

عادة غالب النساء أن دم النفاس ال يكاد جياوز األربعني، لكن لو جاوز ذلـك 
 فهل يعد ذلك دم نفاس، أم دم حيض، أم دم استحاضة؟

 :خالف بني العلامء، هذا بيانه
  أن أقىص مدة دم النفاس أربعون يوما، ومـا زاد فهـو دم حـيض : القول األول
         ، وهــو املعتمــد )٢(، واملــزين مــن الشــافعية)١(وهــو مــذهب احلنفيــةأو استحاضــة، 

 .)٣(عند احلنابلة
ــاين ــول الث ــة: الق ــذهب املالكي ــذا م ــا، وه ــتون يوم ــاس س ــر النف ، )٤(أن أكث

 .)٦(، ورواية عند احلنابلة)٥(والشافعية

؛ الدر املختـار ١/٦٨؛ كنز الدقائق مع تبيني احلقائق ١/١٨٨القدير  ؛ فتح١/٦٩٣؛ اهلداية مع البناية ٣/٢١٠املبسوط : انظر) ١(
 .٣٠٠-١/٢٩٩مع رشحه رد املحتار 

 .٢/٥٢٢؛ املجموع ١/٤٠٤؛ البيان ١/٨٩املهذب : انظر) ٢(
؛ كشـاف القنـاع ١/٣٨٣؛ اإلنصـاف ١/٤٤٠ي ـ؛ رشح الزركش١/٣٩٤؛ الفروع مع تصحيح الفروع ١/٢٥٠املغني : انظر) ٣(

 .١/١٢٢منتهى اإلرادات  ؛ رشح١/٢١٨
؛ الرشح الكبري مـع ١/٢١٠؛ اخلريش ١/٣٧٦؛ مواهب اجلليل ١/٥٨؛ بداية املجتهد ١/٣٩٣؛ الذخرية ١٨٩: املعونة: انظر) ٤(

 .١/٢١٧؛ الرشح الصغري ١/١٧٤حاشية الدسوقي 
؛ مغنــي املحتــاج ١/١١٥؛ أســنى املطالــب ١/٤٠٥، البيــان ١/٤٧٨؛ الوســيط ١/٤٣٦؛ احلــاوي ١/٩٠املهــذب : انظــر) ٥(

 .١/١٠٩؛ رشح اجلالل املحيل ١/٣٥٧؛ هناية املحتاج ١/٢٩٥
 .١/٣٨٣؛ اإلنصاف ١/٤٤٣؛ رشح الزركيش ١/٢٦٠؛ املبدع ١/٢٥٠املغني : انظر) ٦(
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، )١(أنه ال حد ألكثر النفاس، وإىل هذا ذهب ابن حزم الظـاهري: القول الثالث
 .)٢(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

 :أدلة القول األول
 :حلمل أربعون يوما بعدة أدلة منهااستدل القائلون بأن أقىص مدة ا

كانت النفساء جتلـس عـىل عهـد : ((حديث أم سلمة ريض اهللا عنها قالت -١
 . )٤( )٣())أربعني يوما ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وقت للنفسـاء أربعـني  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا : ((عن أنس ريض اهللا عنه قال -٢
 .)٦( )٥())يوما، إال أن تر الطهر قبل ذلك

 .٤١١-١/٤١٠املحىل : انظر) ١(
)٢ ( فإنـه منتهـى  لكن زاد أنه إن اتصل الدم فهو دم فساد، وحينئذ فاحلد أربعـون،. ٢٤٠-١٩/٢٣٩جمموع الفتاو

 .الغالب جاءت به اآلثار
، وأبـو داود يف كتـاب  )٦٤٨(، رقـم )١/٢١٢(أخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة، باب النفسـاء، كـم جتلـس، ) ٣(

، والرتمذي يف كتاب الطهارة، باب مـا جـاء يف كـم )٣١١(، رقم )١/٨٣(الطهارة، باب ما جاء يف وقت النفساء، 
، والـدارقطني يف سـننه )٢٦٥٦١(، رقـم )٤٤/١٨٦(، وأمحد يف مسنده )١٣٩( ، رقم)١/٢٥٦(متكث النفساء، 

قال ابـن امللقـن يف البـدر املنـري ).١٦٠٦(،  رقم )١/٥٠٣(السنن الكرب ، والبيهقي يف )٨٦٢(، رقم )١/٤١٢(
 ).٢٠١(، رقم )١/٢٢٢(إرواء الغليل وحسنه األلباين يف . »هذا احلديث جيد«): ١٣٧/ ٣(

؛ ٢/٥٢٥؛ املجمـوع ١/٤٣٦؛ احلـاوي ١/١٨٨؛ فتح القدير ١/٢٦٤؛ املحيط الربهاين ٣/٢١٠املبسوط : انظر) ٤(
         يـرشح الزركشــ. ١/٢٥١؛ املغنـي ١/٣٥٧؛ هنايـة املحتـاج ١/٢٩٥؛ مغنـي املحتــاج ١/١١٤أسـنى املطالـب 

 .١/٢٦٤؛ املبدع ١/٤٤١
 ، والـدارقطني يف سـننه )٦٤٩(، رقـم )١/٢١٢(لـس، أخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة، باب النفساء، كـم جت) ٥(

م، عن ، من طريق سالم بن سلي)١٦١٩(، رقم )١/٥٠٦(السنن الكرب ، ، والبيهقي يف )٨٥٢(، رقم )١/٤٠٨(
إسـناد صـحيح «): ١/٨٣(ح الزجاجة يف زوائـد ابـن ماجـه قال البوصريي يف مصبا محيد، عن أنس ريض اهللا عنه

وقال  .»وهو سالم الطويل وهو ضعيف احلديث، مل يروه عن محيد غري سالم هذا «:نيوقال الدارقط .»رجاله ثقات
كذلك رواه سالم الطويل، عن محيد، عن أنس ورواه العزرمي حممد بن عبيد اهللا بأسانيد له، عـن مسـة، «: البيهقي

زيد العمي وسالم بن و ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ورواه العالء بن كثري، عن مكحول، عن أيب هريرة وأيب الدرداء عن النبي 
النووي يف خالصـة األحكـام  وضعفه.»سلم املدائني والعزرمي والعالء بن كثري الدمشقي كلهم ضعفاء واهللا أعلم

، )٣/١٤٢(البـدر املنـري : ىل هـذا احلـديثوينظر  يف احلكم عـ ).١/٩٢(لذهبي يف تنقيح التحقيق ، وا)١/٢٤١(
 ).٥٦٥٣(، رقم )١٢/٣٤٢(حاديث الضعيفة ، سلسلة األ)٢٠١(، رقم )١/٢٢٣(إرواء الغليل 

ـــر) ٦( ـــاء : انظ ـــة الفقه ـــاين ١/٣٤حتف ـــيط الربه ـــة ١/٢٦٤؛ املح ـــدير ١/٦٩٤؛ البناي ـــتح الق       ؛ ١/١٨٩؛ ف
 .٢/٥٢٦؛ املجموع ٤٣٧ -١/٤٣٦احلاوي
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كم جتلـس املـرأة : أهنا سألته ملسو هيلع هللا ىلصحديث أم سلمة ريض اهللا عنها عن النبي  -٣
 .)٢( )١())أربعني يوما، إال أن تر الطهر قبل ذلك: ((إذا ولدت، قال

أن اإلمجاع منقول عن الصـحابة ومـن بعـدهم أن النفسـاء تـدع الصـالة  -٤
، وهو منقول عن عمر )٣( يوما، إال أن تر الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصيلأربعني

 )٤(وعيل وابن عباس وعثامن بن أيب العاص وعائذ بن عمرو وغريهم
 .)٥(»وعىل هذا مجاعة الناس«: قال أبو عبيد

مل يقل بالستني أحد من الصحابة، وإنـام قالـه مـن بعـدهم، «: وقال الطحاوي
 .)٦(»املجمع عليهاهو السنة : وقال إسحاق

أن الزيادة عىل األربعني حيتمل أن تكون حيضا أو استحاضة، كـام لـو زاد  -٥
 .)٧(عىل  الستني، أو كام لو زاد دم احليض عىل مخسة عرش يوما

أن األربعني متفق عليهـا، والزيـادة خمتلـف عليهـا، فلـم جيـز تـرك يقـني  -٦
 .)٨(الصالة بمختلف فيه

وقيف أو اتفاق، وقـد حصـل االتفـاق عـىل أن هذا تقدير، فال يقبل إال بت -٧
 .)٩(األربعني كام تقدم

ن عـ، عـن أبيـه ، ، من طريق عبد الرمحن بن حممد العرزمـي )٨٦٦(، رقم )١/٤١٤(أخرجه الدارقطني يف سننه ) ١(
 ).٣/١٤٢(ابن امللقن يف البدر املنري  وقد ضعفه .عن أم سلمة، عن مسة، بن عتيبة  احلكم

 .١/٢٦٠؛ املبدع ١/٤٤٢؛ رشح الزركيش١/٢٥٠؛ املغني ١/٦٨بيني احلقائق مع حاشية الشلبي ت: انظر) ٢(
؛ ١/٢٦٠املبـدع ؛ ١/١٢٢؛ رشح منتهـى اإلرادات ١/٢١٨؛ كشـاف القنـاع ١/٢٥٢؛ املغني٢/٥٢٤املجموع ) ٣(

 .١/٢٦٩مطالب أويل النهى 
، سـنن الـدارقطني  ٣٦٨- ٤/٣٦٧، مصـنف ابـن أيب شـيبة ،  ٣١٣-١/٣١٢مصنف ابن عبد الـرزاق ، : انظر) ٤(

 .١/٣٤١، سن البيهقي ،   ٢٢٢-١/٢٢١
؛ ١/٢٦٠؛ املبـدع ١/١٢٢؛ رشح منتهـى اإلرادات ١/٢١٨؛ كشـاف القنـاع١/٢٥٢؛ املغنـي٢/٥٢٤املجموع) ٥(

 .١/٢٦٩أويل النهى  مطالب
 .١/٢٦٠املبدع : انظر) ٦(
 .١/٢٥٢؛ املغني١/٦٩٣؛ البناية ٣/٢١٢املبسوط : انظر) ٧(
 .١/٤٣٧احلاوي ) ٨(
 .٢/٥٢٦املجموع) ٩(
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 :أدلة القول الثاين
 :استدل القائلون بأن أكثر مدة النفاس ستون يوما بأدلة منها

النفساء جتلس إىل أن : ((قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : حديث أم سلمة ريض اهللا عنها -١
 .)٢( )١())تر الطهر

 .)٣(األربعني يكون نفاساوهذا عام يقتيض أن يكون ما جاوز 
أن هذا الدم الذي جاوز األربعني إىل الستني جرت به عادة مستقرة، وحد  -٢

 .)٤(احليض والنفاس مأخوذ من وجود العادة املستمرة فيه
 .)٥(وقد نقل عن مجع من السلف ثبوته إىل الستني

 :أدلة القول الثالث
ألكثـره، فـالعربة  أنه مل يرد عن الشـارع حتديـد ألقـل احلـيض والنفـاس، وال

 .)٦(بخروج الدم
 :مناقشة األدلة

 :بام ييل يوماً  بأن أكثر دم النفاس ستون خمالفيهم ناقش القائلون
أن  األحاديث  حيمل عـىل غالـب حـال النسـاء، وقـد حتمـل عـىل نسـوة  -١

 .)٧(خمصوصات
أن األحاديث التي استدلوا هبا ال داللة هبـا عـىل نفـي الزيـادة، وإنـام فيـه  -٢

 .)٨(األربعنيإثبات 

 .ام االستدالل هلذا القولمل أجده فيام وقفت عليه، ولعل هذا ما جعل النووي وغريه ال يورده يف مق) ١(
 .١/١١٥ب؛ أسنى املطال١/٤٣٨احلاوي) ٢(
 .املرجع نفسه) ٣(
 .١/٤٤٣؛ رشح الزركيش١/٢٦٠؛ املبدع١/٢٥٠؛ املغني١/٣٩٢؛ الذخرية ١٨٩: املعونة: انظر) ٤(
ونقل عن مجع من التابعني القول بأنه ستون، وقال ربيعة شيخ . »عندنا امرأة تر النفاس شهرين«: قال األوزاعي) ٥(

 .٢/٥٢٦املجموع: انظر. »النفاس ستون أدركت الناس يقولون أكثر«: -وهو تابعي-مالك 
 .١٩/٢٤٠؛ جمموع الفتاو ١/٤١٠املحىل) ٦(
      ، وأسـنى املطالـب١/٤٠٨؛ والبيـان١/٣٨٣؛ واإلنصـاف١/١٧٤وروضة الطـالبني: ٢/٥٢٥املجموع : ينظر) ٧(

١/١١٤ . 
 .١/٤٧٧؛ والوسيط يف املذهب ٢/٥٢٥املجموع : ينظر) ٨(
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 .)١(وقد وجد من النساء من حيضها ستون، والعربة بالوجود
 .)٢(أن األحاديث فيها ضعف، فال حيتج هبا -٣

بأن التحديد مقصود بدليل حكاية اإلمجـاع عـن الصـحابة : وأجيب عن ذلك
 .عىل التحديد باألربعني، كام تقدم

 .وأما األحاديث ففيها ما حيتج به، وليست كلها ضعيفة
إن األدلة عىل أن أكثـر النفـاس أربعـون يومـا بالغـة إىل حـد «: لشوكاينقال ا

 .)٣(»الصالحية واالعتبار، فاملصري إليه متعني
 :بأن املدة أربعون يوما بام ييل خمالفيهم كام ناقش القائلون

أن حديث أم سلمة ريض اهللا عنها ضعيف، ولو صح فليس فيه داللة عىل  -١
 .)٤(التحديد بستني
أن تكون الزيادة حيضا أو استحاضة فيام زاد عىل األربعـني، كـام لـو ثم حيتمل 

 .)٥(زاد عىل الستني
بأنا ال نسلم بعدم التحديد، بل هـو ثابـت : وردوا عىل أصحاب القول الثالث

 .)٦(باألحاديث، وإمجاع الصحابة
        بأن وجـود دم أكثـر مـن أربعـني إىل أن يصـل إىل سـتني: ونوقش قوهلم أيضا

أن الدم الزائـد عـىل : عني، أو أكثر ليس هو حمل النقاش، ولكن حمل النقاشأو سب
 .)٧(هل هو دم نفاس، أو دم استحاضة: األربعني يوما

ــان١/٤٧٧ذهب ؛ والوســيط يف املــ١/٨٩واملهــذب؛ ١/٣٧٦مواهــب اجلليــل: ينظــر) ١( ؛ ورشح ١/٤٠٥؛ والبي
 .١/٢٥٩؛ واملبدع١/٤٤٠الزركيش

 .١/٣٥١؛ نيل األوطار ١/٤١٣؛ املحىل١/٤٣٨احلاوي: انظر) ٢(
ربعـني، بـأن ورد اإلمام النووي عىل أصـحابه قـوهلم بالتضـعيف حلـديث أم سـلمة يف األ .١/٣٥٢نيل األوطار) ٣(

 .٥٢٥-٢/٥٢٤املجموع. احلديث جيد
 . ١/٢٥١املغني) ٤(
؛ ١/٤٠٨؛ البيـان ١/٤٣٧؛ احلـاوي ١/٣٠٠؛ حاشية ابـن عابـدين ١/١٨٨؛ فتح القدير ١/٦٩٤البناية : انظر) ٥(

           ؛ رشح منتهــى اإلرادات١/٣٨٣؛ اإلنصــاف ٣٩٥ -١/٣٩٤؛ الفــروع ١/٢٥٠؛ املغنــي ٢/٥٢٥املجمــوع 
 .١/٢١٨؛ كشاف القناع ١/١٢٢

 .اإلمجاعسبق حكاية ) ٦(
 .٢/١٣٣٠احليض والنفاس رواية ودراية : ينظر) ٧(
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 :أكثر النفاس عند األطباء
، لكن يبدو أن ذلـك )يوما ٤٢=أسابيع ٦(ون إىل أن مدة النفاس األطباء يشري

ملقدمـة  للنـدوة مـن اإلخـوة  ليس حمل اتفاق فيام وقفت عليه مـن أوراق العمـل ا
 .)١(األطباء واألخوات الطبيبات

أكثر النفاس هو أربعني يومـا يتفـق : الدكتور حممد عيل البار يذكر أن من قالف
من قال بأن أكثر النفاس ستون يوما : مع رأي األطباء، لكن عقب عىل ذلك بقوله

           بيعيـة إال بعـد هو يتوافـق مـع قـول األطبـاء بـأن الـرحم ال يعـود إىل حالتـه الط
، فيفرقون بني خروج الدم، وحالة الرحم حتـى يعـود )أسابيع، أو ستون يوما ٨(

 .)٢(إىل وضعه الطبيعي
، وإذا طالت مدة )يوما ٤٢أسابيع أو  ٦(أكثر النفاس «: نبيهة اجليار. وتقول د

يعـود النزيف دل ذلك عىل وجود بقايا من املشيمة، ويضل الرحم متضـخام، وال 
 .)٣(»إىل حجمه الطبيعي

اتفـاق  -من خالل ما وقفت عليـه-والذي يظهر أن األطباء ال يوجد عندهم 
 .عىل أكثر مدة النفاس

 :الرتجيح
القول بأن أكثـر مـدة النفـاس أربعـون يومـا؛ لقـوة  -واهللا أعلم-الذي يظهر 

أدلتهم، فاألحاديث وإن كـان فيهـا ضـعف إال أن منهـا مـا يصـلح لالحتجـاج، 
 .عضد بعضها بعضاوي

 :األوراق املقدمة هي) ١(
 .إعداد الدكتورة ابتسام جحالن: للمجمع الفقهي اإلسالمي املقدم إجابات بنود املحور األول -
 .إعداد الدكتورة حياة معتوق احلارثي: ورقة عمل للمجمع الفقهي -
 أمحد كردي إعداد الدكتور: يبنود املحور األول الطب -
 .إعداد الدكتورة نادية كابيل وأخريات: الدماء عند النساء أنواعها وطبيعتها -
 .إعداد الدكتورة مها معتوق شلبي: الدماء الطبيعية للنساء -
 .إعداد األستاذة فخر بنت زهري األيويب: الطمث وتوقفه يف مرحلة معينة -

 .تطرق للموضوع الذي أنا بصدد البحث فيهوالورقتان األوليان مها أكثر من 
 .٤٦٧: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن: انظر) ٢(
 .٢: نبيهة حممد اجليار ةأقل مدة احليض والنفاس واحلمل وأكثرها، للدكتور) ٣(
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إن األدلة عىل أن أكثـر النفـاس أربعـون يومـا بالغـة إىل حـد «: قال الشوكاين
 .)١(»الصالحية واالعتبار، فاملصري إليه متعني

 .زد عىل ذلك ما نقل عن إمجاع الصحابة عىل ذلك كام تقدم
وسبق أن ذكرت قول الطحاوي أن اخلالف يف املسألة إنام وقع من املتـأخرين، 

 .يرد خالف عىل ذلك بني الصحابة، ومن بعدهمومل 
ليس يف مسألة أكثر النفاس موضـع لالتبـاع والتقليـد إال «: وقال ابن عبد الرب

، وال خمالف هلم، وسائر األقوال ملسو هيلع هللا ىلصمن قال باألربعني، فإهنم أصحاب رسول اهللا 
جاءت عن غريهم، وال جيوز عندنا اخلالف عليهم بغريهم؛ ألن إمجـاع الصـحابة 

 .)٢(»عىل من بعدهم حجة
يؤكد ذلك ما أشار إليه بعض  األطباء يف النقل عـنهم مـن اعتبـار دم النفـاس 

 .اً أو نفاس اً ستة أسابيع، وما بعدها إما حيض
 .فالقول باألربعني أظهر، واهللا تعاىل أعلم

  

 .١/٣٥٢نيل األوطار ) ١(
 .١/٣٥٥االستذكار ) ٢(
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 .املسألةأقوال العلامء يف  •
 .األدلة •
 الرتجيح  •

 أقل مدة النفاس
 :أقوال العلامء يف املسألة

 اختلف الفقهاء يف أقل مدة النفاس، هل هلا حد معترب، أم ال؟
 :)١(وأهم األقوال يف املسألة ما ييل

 .)٢(أقل النفاس جمة: أنه ال حد ألقل النفاس، حتى قال بعضهم: القول األول
: مـذهب مجـاهري أهـل العلـم، فـذهب إىل ذلـكوالقول بأنه ال حد ألقله هو 

 .)٦(، وهو املعتمد عند احلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣(احلنفية
أن أقل مدة النفاس يوم واحد، وهو إحد الروايات عن اإلمـام : القول الثاين

 .)٧(أمحد

 -١/٦٩١البنايـة رشح اهلدايـة : رينظـ .ل، أو لضـعفهاعليها؛ لعدم الـدلي ذكرت أقوال أخر يف املسألة ال يعول) ١(
؛ املغنـي ٢/٥٢٥؛ املجمـوع رشح املهـذب١/١٧٤؛ روضة الطالبني١/٤٣٦؛ احلاوي١/٥٨؛ بداية املجتهد٦٩٢

 .٢/١٢٩٤؛ احليض والنفاس رواية ودراية١/٢٥٠
 .١/٢٩٤املبدع . »قطرة«: ، وقال أبو اخلطاب٢/٥٢٤؛ املجموع١/٤٣٦احلاوي: انظر) ٢(
    ؛ كنز الدقائق مـع رشحـه تبيـني احلقـائق١/٦٩١؛ البناية رشح اهلداية ١/١٨٧اهلداية مع رشح فتح القدير: انظر )٣(

 .١/٢٣١؛ رد املحتار عىل الدر املختار١/٦٧
؛ اخلـريش ١/٣٧٦؛ مواهـب اجلليـل١٨٩؛ املعونة ١/٥٨؛ بداية املجتهد١/٣٩٣؛ الذخرية١/١٨٦الكايف: انظر) ٤(

 .١/٢١٦؛ الرشح الصغري ١/١٧٤ مع حاشية الدسوقيالرشح الكبري ؛١/٢١٠
؛ هنايـة املحتـاج ١/١٧٤؛ روضة الطـالبني١/٤٠٥؛ البيان١/٤٧٧؛ الوسيط ٢/٥٢٢املهذب مع املجموع: انظر) ٥(

 .١/١١٤؛ أسنى  املطالب١/٣٥٦
رشح  ؛ املنتهـى مـع١/٣٨٤؛ اإلنصاف١/٢٥٩، املقنع مع املبدع١/٤٤٢؛ رشح الزركيش١/٣٩٤الفروع : انظر) ٦(

 .١/٢١٨؛ اإلقناع مع كشاف القناع١/١٢٢البهويت
 .١/٣٩٤، اإلقناع مع كشاف القناع١/٣٨٤؛ اإلنصاف١/٢٥٩؛ املبدع١/٣٩٤الفروع: انظر) ٧(
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، )١(أن أقل مدة النفاس ثالثة أيام، وإىل هذا القول ذهب الثوري: القول الثالث
 .)٢(وهو الرواية الثالثة عند احلنابلة

 :أدلة القول األول
وقـت : ((حديث أيب الـدرداء وأيب هريـرة وأنـس ريض اهللا عـنهم قـالوا -١

 .)٣())للنفساء أربعني صباحا، إال أن تر الطهر قبل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .)٤())إال أن تر الطهر قبل ذلك: ((عموم قوله: وجه الداللة

، ومل تـر دمـا، فسـميت ملسو هيلع هللا ىلصة ولدت عىل عهد رسول اهللا أن امرأ: بام روي -٢
 .)٥(لذلك اجلفوف

ال حيـل للنفسـاء إذا رأت : ((وبام قال عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه -٣
 .)٧) (٦( ))الطهر إال أن تصيل

 : وجه الداللة
أن العربة بواقع حال النساء، وقد وجد فيهن من يقـل ويكثـر دم النفـاس  -٤

 .)٨( عندها
يرد فيه حتديد ألقله، فريجع األمر فيه إىل الوجود، وقد وجـد أن الرشع مل  -٥

 .)٩(قليال عقب سببه، فكان نفاسا كالكثري

 .١/٣٤٦؛ احلاوي١/٤٠٥؛ البيان١/٦٩١اهلداية مع البناية: انظر) ١(
 .٢/٣٨٤اإلنصاف: انظر) ٢(
 سبق خترجيه ) ٣(
            ؛ املبــدع١/٣٠١؛ حاشــية ابــن عابــدين١/٢٦٤؛ املحــيط الربهــاين١٢/٦٩٥ايــة ؛ البن٣/٢١٠املبســوط: انظــر) ٤(

١/٢٩٤. 
 .»مل أجده«): ٢١٠(، رقم )١/٢٢٦(يخ األلباين يف إرواء الغليل قال الش) ٥(
 ١/٥٠٥،  نه، والبيهقي يف سن ١/٤١٥اقطني ، رواه الدر) ٦(
؛ الواضـح يف رشح اخلرقـي ١/٢٥٤املمتع يف رشح املقنع ؛ ١/١٢٢؛ رشح منتهى اإلرادات ١/٤٢٨املغني: انظر) ٧(

 . ١/٤٨٨فتح امللك العزيز برشح الوجيز ؛ ١/١٥٧
 .١/٤٢٧املغني) ٨(
 .١/٤٢٩؛ املغني١/٢٦٤املحيط الربهاين) ٩(
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 :أدلة القولني الثاين والثالث
استدل اصحاب القولني الثاين و الثالث عىل ماذهبوا إليه بدليل الوجود، وقـد 

 .)١(، ومل يوجد أقل من ذلكيوماً وجد من النساء من تنفس 
بأنه قد وجد من النساء من هو دون ذلك، بل ذكر من تلد بـال : ذلك ورد عىل

 .)٢(دم، ومنهن من تلد أول النهار، وتطهر آخره
 :الرتجيح

أن القول بأنه ال حـد ألقـل النفـاس أرجـح، فمتـى  -واهللا أعلم-الذي يظهر
 .رأت الطهر بيقني صامت وصلت

حديد، ومـع تقـدم الطـب اليـوم قوة أدلته، وعدم الدليل عىل الت: يرجح ذلك
عـدم خـروج دم نفـاس  -أحيانـا-القيرصية، التي ينـتج عنـه وجدت العمليات 

 .)٣(مطلقا، وحتى بدوهنا قد يقع والدة بال دم، ولكنه نادر جدا
 .إال أن معناها جممع عىل القول به -وإن تكلم فيها- واألحاديث

ومن بعدهم  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أمجع أهل العلم من أصحاب ا«: قال أبو عيسى الرتمذي
عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما، إال أن تر الطهـر قبـل ذلـك، فتغتسـل 

 .)٤(»وتصيل
 .تى رأت الطهر عملت بموجبه ولو قليفهم من ذلك أهنا م

 .١/٦٩١؛ البناية١/٤٧٤اإلنصاف: انظر) ١(
 . ٤٢٩-١/٤٢٨املغني: انظر) ٢(
مـن الـدكتورة  للنـدوةالورقـة املقدمـة : وانظر .٥١: الطبية، لعبد اهللا باسالمةرؤية إسالمية لبعض القضايا : انظر) ٣(

 .»الصحيح ال حد ألقله«: حياة معتوق احلارثي، حيث قالت
؛ كشـاف القنـاع عـن مـتن ١/١٩٤؛ املبـدع١/٤٢٧نظر املغنـيا؛ و١/٢٩٩سنن الرتمذي مع عارضة األحوذي) ٤(

 . ١/١٥٦؛ الواضح يف رشح اخلرقي١/٢٦٩املنتهى أويل النهى يف رشح غاية ؛ مطالب١/٢١٨اإلقناع
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 .  األقوال يف املسألة •
 .األدلة •
 .الرتجيح •

 :الدم اخلارج بعد انتهاء مدة النفاس
 :األقوال يف املسألة

إذا جاوز الدم أقىص مدة النفاس، فالدم اخلارج بعدها اختلف أهـل العلـم يف 
 هل يكون دم حيض أم استحاضة؟: اعتباره

ال حد ألكثر مدة النفاس ال يأيت هلم قـول هنـا؛ بنـاءً عـىل : ومعلوم أن من قال
 .عندهم دم نفاس اعتباره

 :وقد جاءت املسألة عىل قولني
أن الدم إذا جاوز أكثر النفاس فإنه إن وافق زمـن عادهتـا، فهـو :  القول األول

حيض معتاد، وإن مل يصادف عادة أو جـاوز أكثـره فاستحاضـة؛ ألنـه ال يصـلح 
 .حيضا وال نفاسا

اخـتالف يف بعـض  عىل )٢(، والقول املعتمد عند احلنابلة)١(وهذا هو قول احلنفية
 .تفاصيل القول

 .أن ما زاد عىل أكثر مدة النفاس يعد استحاضة: القول الثاين
 .)٤(، ورواية عند احلنابلة)٣(وهذا هو القول املعتمد عند املالكية

؛ الـدر املختـار مـع رد املحتـار ١/٢٣١البحـر الرائـق ١/٢٦٣؛ املحـيط الربهـاين١/٦٨؛ تبيني احلقائق١/٦٩٢البناية: ينظر) ١(
١/٣٠٠. 

قنـاع مـع ؛ اإل١/١٢٢؛ رشح منتهـى اإلرادات ١/٢٧٠؛ غاية املنتهى مع مطالب أوىل النهـى١/٢٥٩يـرشح الزركش: ينظر) ٢(
 .١/٢١٩رشحه كشاف القناع 

رح الكبري مع حاشية الدسوقي ـ؛ الش١/٢١٠؛ اخلريش مع حاشية العدوي١/١٣٨؛ النوادر والزيادات١/١٥٤املدونة: ينظر) ٣(
 .٢١٦/ ١؛ الرشح الصغري مع حاشية الصاوي ١٧٤/ ١

 .٤٧١/ ١اإلنصاف : ينظر) ٤(
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أن ما زاد عىل مدة النفـاس يأخـذ حكـم عبـور احلـيض ألكثـر : القول الثالث
، مميـزة أم غـري مميـزة، عـىل تفصـيل مدته، فينظر أهي مبتدأة يف النفاس أم معتـادة

 .ذكروه يف احليض
 .)١(وهذا هو القول املعتمد عند الشافعية

 :أدلة القول األول
بأن هذا الدم جـاء يف زمـن العـادة : استدل  أصحاب هذا القول  ملا ذهبوا إليه

أشبه ما لو اتصل بزمن النفاس، فإن زاد عن زمن احليض صار استحاضة؛ ألنه ال 
 .اعتباره حيضا وال نفاسايمكن 

 .)٢(فإن تكرر وصلح حيضا ثبت له حكم دم احليض
 :أدلة القول الثاين

استدلوا ملـا ذهبـوا إليـه : وهم القائلون باعتبار ما زاد عىل أكثر املدة استحاضة
 .بأن الدم إذا جاوز أكثره عد استحاضة، كاحليض إذا جاوز أكثره

نه نفاس، فهم أهـل املعرفـة بـذلك، فـال وملا رجعنا إىل أقىص ما تقول النساء إ
 .)٣(يكون ما بعده إال استحاضة

 :أدلة القول الثالث
أهنم قاسوا جتاوز املدة يف النفـاس عـىل جتـاوز احلـيض : ظاهر يف حكاية قوهلم

 .أعىل مدته، فيكون استحاضة كام هو مقرر
 :الرتجيح

حـيض إن وافـق القول بأنـه يكـون دم  -واهللا أعلم-أظهر األقوال يف املسألة 
، ض فهـو استحاضـةعادة املرأة، وإال كان دم استحاضة، وكذا لو جاوز مدة احلـي

 .فهو أظهر يف النظر

ج مـع حاشـية ؛ هنايـة املحتـا١/٢٩٥منهاج الطالبني مع مغني املحتاج ؛١/٥٣٠؛ املجموع١/٤٣٩ينظر احلاوي) ١(
 .١/١١٥؛ روض الطالب مع أسنى املطالب٣٥٨ -١/٣٥٧الشربامليس

 .١/٢١٩؛ كشاف القناع ١/١٢٢؛ رشح منتهى اإلرادات١/٢٧٠اية املنتهى مع مطالب أويل النهىغ: ينظر) ٢(
 .١/٣٨٤؛ اإلنصاف١/٢١٠اخلريش:ينظر) ٣(
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، وقـد إليـهوهذا القول أقرب إىل رأي األطباء يف املسألة وقـد سـبق اإلشـارة 
انتهت املقوالت الطبية يف الندوة الفقهية إىل أن أقىص النفاس السوي ستة أسابيع، 

، والنفاس إذا انتهـى قـد ...عليها اعترب غري سوي، ويلحق باالستحاضةفإن زاد «
 .)١(»يفيض إىل حيض

ممكـن إن «: وقالت الدكتورة حياة احلارثي يف ورقة العمل املقدمة هلذه النـدوة
صادف زمن احليض قرب االنقطاع، فإهنا تعترب ذلك زمـن حيضـها، وإن اسـتمر 

 .)٢(»فيعترب دم استحاضة
  

 .١٦١: احلمل  والنفاس بني الطب والفقهاحليض و) ١(
 .٢: ص) ٢(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي                             ١٠٠
 العدد الثامن والثالثون -والثالثون الثانيةالسنة                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ١٠١                                                      دم النفاس بني الفقه والطب                                                                          
 جامعة أم القر -عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية -إبراهيم بن نارص إبراهيم البرش. د                                                               

=

∆f^àÿ^=pwgª^=
ÓÉ˘Èÿ^=“gåÍ=ÌÜÿ^=flÑÿ^=

 أقوال العلامء يف املسألة •
 األدلة •
 املناقشة والرتجيح •

 :الدم الذي يسبق الوالدة
 أقوال العلامء يف املسألة 

جرت عادة كثري من النساء أن خيرج  منها مثل الدم قبل وضـع الـوالدة بيـوم، 
 ).دم الطلق( )١(أو يومني، أو ثالثة

 فهل هذا الدم يعد دم نفاس، ترتك ألجله الصالة والصوم، أم أنه دم فساد؟
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني

أن هذا الدم سابق للوالدة، فال يعد دم نفاس، وإنام هـو حـيض : القول األول
 .)٣(، والشافعية)٢(أو استحاضة، وإىل هذا القول ذهب احلنفية

أن الدم السابق للوالدة بيوم أو يـومني أو ثالثـة دم  نفـاس، وال : الثاينالقول 
، وهـو قـول عنـد املالكيـة رجحـه )٤(حيسب من املدة، وهبذا القـول قـال احلنابلـة

 .)٥(الدسوقي

؛ ١/٨٩املهـذب للشـريازي: ينظـر. دم نفـاس أما الدماء أثناء احلمل فهذا ليس مرادا هنا، وال خالف يف أنه ليس) ١(
 .١/١٧٤حاشية الدسوقي

 .١/٣٣؛ حتفة الفقهاء ٣/٢١٠؛ املبسوط للرسخيس٢٠: رص القدوريخمت: انظر) ٢(
؛ روضـة ١/١١٤؛ روض الطالـب مـع أسـنى املطالـب١/٤٠٣ن؛ البيـا١/٨٩؛ املهـذب١/٤٣٨احلاوي: ينظر) ٣(

 .١٧٥-١/١٧٤الطالبني
 .١/٢٩٧؛ املبدع١/٣٥٧اإلنصاف. »هو من مفردات املذهب«: قال املرداوي) ٤(
 .١/٣٧٥مواهب اجلليل: وانظر.١/١٧٤حاشية الدسوقي) ٥(
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 األدلة 
 :أدلة القول األول

 .)١(أن دم النفاس هو ما بقي من غذاء املولود، فال يتقدم عليه -١
حفظا للولد، فال خيرج منـه يشء، وهلـذا يمكـن  أن احلمل يسد فم الرحم -٢

 .)٢(أن يكون النفاس بعد خروج بعض الولد، ومنه يبدأ النفاس
 :أدلة القول الثاين

أنه دم خرج بسبب الوالدة، فكان نفاسا، كاخلارج بعده، وإنـام يعلـم خروجـه 
 .)٣(بسبب الوالدة إذا كان قريبا منها بقرب املخاض

 :املناقشة والرتجيح
دم نفـاس بعـدم التسـليم بالتسـوية بـني  بأنه ليس معارضيهم القائلون ناقش

الدمني؛ الختالفهام وعدم بدء الدم إال ببدأ الوضع أو بعـده، وهـذا القـول أظهـر 
، أمـا اً فسـادأو  اً دليال ملصاحبته لألصل، فاألصل أن ما خيرج من دم هو إما حيضـ

 .سببه النفاس فحتى  يأيت
يعضده قول األطباء بأنه ليس دم نفاس، وإنام سـابق لـه ثم إن ما قاله اجلمهور 

خيرج بالتمدد الذي يصاحب الطلق فيخرج معه دم من املهبل نتيجة هذا  التمـدد، 
 .)٤(وأما دم النفاس فإنه يكون بعد الوالدة

لكن ال يقال بأنه دم حيض عىل الصحيح، فإنه وإن وقع اخلالف فيه إال أنه قد 
 )٥(.ضحتيامل ال ثبت طبيا أن احل

 .١/٤٣٨احلاوي) ١(
 .٢/٥٢٧؛ املجموع١/٦٨٨اهلداية مع البناية) ٢(
؛ الواضح يف رشح اخلرقي ١/٢٣٧؛ املبدع يف رشح املقنع٢/٣٩٢رح الكبري عىل املقنعـ؛ الش١/٢٦٨املغني: انظر) ٣(

١٦١/ ١ . 
طفلك مـن احلمـل : جحالنابتسام . ؛ ورقة عمل طبية مقدمة من د٤٦٨: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن: انظر) ٤(

 .٣٩٩: دة وماء اجلنني بني الطب والفقه؛ دماء الوال٢٨٠: إىل الوالدة
 .املراجع نفسها: انظر) ٥(
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وسبق يف التعريف للنفاس عند األطبـاء أن مـا يعـد نفاسـا هـو مـا كـان بعـد 
 .الوالدة
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Ôµ_¶^ =
 :  الصة موجزة ملا جاء يف هذا البحثوفيها أذكر خ

 الدم اخلارج بسبب الوالدة : -بكرس النون-النفاس يف اللغة  •
 .  اخلارج بعد فراغ الرحم من احلمل الدم: ويف الرشع •
مجـاع النفـاس أربعـون يومـا كـام ورد بـذلك الـدليل يعضـده إ مـدةأكثر  •

 .  وما حكي اخلالف يف ذلك إال بعدهم، الصحابة ومن بعدهم
النفاس وهو مذهب مجاهري الفقهـاء، وهـو  أظهر األقوال أنه ال حد ألقل •

 . الوالدة بال دم ولكنه نادر جدا، بل قالوا قد تأيتما قرره أهل الطب
أة وإال الدم الذي يأيت بعد انتهاء مدة النفاس هو حيض إن وافق عادة املـر  •

 .  فهو نفاس
النفاس ، فدم د نفاسا ، الختالفه عن دم النفاسالدم السابق للوالدة ال يع •

 .أهل الطب يف أبحاثهمهذا ما أيده ، ويأيت بعد الوالدة أو معها
اب ال تـزال حتتـاج ويف اخلتام البد أن أشري إىل أن الدراسات الطبية يف هذا البـ

مراكـز األبحـاث الطبيـة واجلامعـات يف الـدول  يص، فلـذلك أوإىل مزيد عنايـة
، ألمهيتـه فاألبحـاث عطاء هذا املجال املزيد من البحث يف هذا البـابإمية اإلسال

 .عند تقرير الفتو يف هذه املسائلضوحا الطبية تزيد املفتي و
هذا ما تيرس ذكـره وأسـتغفر اهللا مـن كـل زلـل وخطـأ وهـو وحـده املوفـق  

 ... بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيللصواب وصىل اهللا وسلم عىل ن
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∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=
إعـداد الـدكتورة : للمجمع الفقهـي اإلسـالمي املقدم الطبي إجابات بنود املحور األول -١

 .ابتسام جحالن
: حممد نارص الدين األلباين، إرشاف: تأليف ،ليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغ -٢

 -هــ  ١٤٠٥الثانيـة : بـريوت، الطبعـة -املكتـب اإلسـالمي : زهري الشاويش، النـارش
 .٩: م، عدد األجزاء١٩٨٥

ذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضـمنه املوطـأ مـن معـاين االستذكار اجلامع مل -٣
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا : تأليف ،ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصارالرأي واآلثار 

دار قتيبـة، : عبـد املعطـي أمـني قلعجـي، النـارش: بن عبد الرب النمري القرطبي، حتقيـق
 .٢٧: م، عدد األجزاء١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األوىل : دمشق، دار الوعي، حلب، الطبعة

زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين : تأليف ،أسنى املطالب يف رشح روض الطالب -٤
 .٤: دار الكتاب اإلسالمي، عدد األجزاء: الدين أبو حييى السنيكي، النارش

 .إعداد الدكتورة نبيهة حممد اجليار: أقل مدة احليض والنفاس واحلمل وأكثرها -٥
عالء الدين أبو احلسن عيل بـن سـليامن : تأليف ،نصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإل -٦

الثانيـة، : دار إحياء الرتاث العريب، الطبعـة: املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل، النارش
 .١٢: عدد األجزاء

ف بـابن زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعـرو: تأليف ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق -٧
تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفـي : نجيم املرصي، ويف آخره

: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: منحة اخلالق البن عابدين، النارش: القادري، وباحلاشية
 .٨:الثانية، عدد األجزاء

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشـد : تأليف ،بداية املجتهد وهناية املقتصد -٨
: رـالقـاهرة، تـاريخ النشـ -دار احلـديث : القرطبي الشهري بابن رشـد احلفيـد، النـارش

 .٤: م، عدد األجزاء ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
عالء الدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أمحـد : تأليف ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -٩

م، عدد ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: نارشالكاساين احلنفي، ال
 .٧: األجزاء
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ابـن امللقـن : تـأليف ،ريرح الكبـالبدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الش -١٠
مصـطفى أبـو : حتقيـقري، ـرساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املصـ

 -ر والتوزيـع ـدار اهلجـرة للنشـ: سليامن ويـارس بـن كـامل، النـارشالغيط وعبد اهللا بن 
 .٩: م، عدد األجزاء٢٠٠٤-هـ١٤٢٥االوىل، : السعودية، الطبعة-الرياض

: تـأليف ،رح الصغريـبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الش -١١
دار املعارف، عـدد : النارش أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي،

 .٤:األجزاء
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسـى بـن أمحـد بـن حسـني : تأليف ،البناية رشح اهلداية -١٢

: بريوت، لبنان، الطبعـة -دار الكتب العلمية : الغيتابى احلنفى بدر الدين العيني، النارش
 .١٣: م، عدد األجزاء ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠األوىل، 

 .أمحد كردي إعداد الدكتور ،ور األول الطبيبنود املح -١٣
أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين : تأليف ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -١٤

: جـدة، الطبعـة -دار املنهـاج : قاسم حممـد النـوري، النـارش: اليمني الشافعي، املحقق
 .١٣: م، عدد األجزاء ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األوىل، 

حممد بن يوسـف بـن أيب القاسـم بـن يوسـف : تأليف ،ج واإلكليل ملخترص خليلالتا -١٥
: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا املواق املـالكي، النـارش

 .٨: م، عدد األجزاء١٩٩٤-هـ١٤١٦األوىل، 
بـن حمجـن عـثامن بـن عـيل : تـأليف ،رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبِي تبيني احلقائق -١٦

شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحـد بـن : البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، احلاشية
، النارش بِيُّ لْ بوالق، القاهرة،  -املطبعة الكرب األمريية : يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

 .هـ ١٣١٣األوىل، : الطبعة
كـر عـالء الـدين السـمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبـو ب: تأليف ،حتفة الفقهاء -١٧

 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الثانية، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بريوت : النارش
أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، روجعت : تأليف ،اجحتفة املحتاج يف رشح املنه -١٨

 املكتبـة التجاريـة الكـرب: عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلـامء، النـارش: وصححت
ثـم صـورهتا دار (م،  ١٩٨٣ -هــ  ١٣٥٧: بمرص لصاحبها مصطفى حممد، عام النرشـ

 .١٠: ، عدد األجزاء)بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ -إحياء الرتاث العريب 
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شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بـن : تأليف ،تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق -١٩
ايْامز الذهبي، املحقق  دار : مصطفى أبو الغيط عبـد احلـي عجيـب، النـارش : عثامن بن قَ

 .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١األوىل ، : الرياض، الطبعة  -الوطن 
أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، عنيـت : تأليف ،هتذيب األسامء واللغات -٢٠

رشكة العلـامء بمسـاعدة إدارة الطباعـة : بنرشه وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله
 .٤: لبنان، عدد األجزاء -دار الكتب العلمية، بريوت : املنريية، يطلب من

فة الدسوقي املالكي، حممد بن أمحد بن عر: تأليف ،ريحاشية الدسوقي عىل الرشح الكب -٢١
 .٤:دار الفكر، عدد األجزاء: النارش

أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد : تأليف ،كبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعياحلاوي ال -٢٢
          الشـيخ عـيل حممـد معـوض : حتقيـقبن حبيب البرصي البغدادي، الشـهري باملـاوردي، 

: لبنـان، الطبعـة –ار الكتب العلمية، بريوت د: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، النارش-
 . ١٩: م، عدد األجزاء ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩األوىل، 

دبيـان بـن حممـد : تـأليف ،دراية دراسة حديثية فقهية مقارنـةاحليض والنفاس رواية و -٢٣
 .الدبيان

 ريعة ـ، جملة كلية الشـواحلمل والنفاس بني الفقه والطب، عمر سليامن األشقر احليض  -٢٤
 .م ١٩٨٨، حمرم ١١العدد ) الكويت(

أبو زكريا حميي الدين حييى : تأليف ،م يف مهامت السنن وقواعد اإلسالمخالصة األحكا -٢٥
: حسـني إسـامعيل اجلمـل، النـارش : حققه وخرج أحاديثـه: بن رشف النووي، املحقق 

ـــان  -مؤسســـة الرســـالة                   م، ١٩٩٧ -هــــ ١٤١٨األوىل ، : بـــريوت، الطبعـــة  -لبن
 .٢: عدد األجزاء 

الـدار السـعودية : حممد عيل البـار، النـارش: املؤلف: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن -٢٦
 .م ١٩٩١ - ١٤١٢جدة، الطبعة الثامنة مزيدة ومنقحة،  -للنرش والتوزيع 

 .إعداد الدكتورة مها معتوق شلبي: الدماء الطبيعية للنساء -٢٧
             منـى بنـت راجـح  :إعـداد الـدكتورة ،اجلنـني بـني الطـب والفقـهدة ومـاء دماء الوال -٢٨

 م ٢٠١٢،  ٦٣عبد الرمحن الراجح ، جملة كلية دار العلوم ، مرص ، العدد 
 .نادية كابيل وأخريات :إعداد الدكتورة ماء عند النساء أنواعها وطبيعتهاالد -٢٩
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بن إدريـس بـن عبـد الـرمحن املـالكي أبو العباس شهاب الدين أمحد : تأليف ،الذخرية -٣٠
 ٣سعيد أعراب، جزء : ٦، ٢حممد حجي، جزء : ١٣، ٨، ١جزء : الشهري بالقرايف، حتقيق

: بـريوت، الطبعـة -دار الغـرب اإلسـالمي: حممد بو خبزة، النـارش: ١٢ - ٩، ٧، ٥ -
 .١٤: م، عدد األجزاء ١٩٩٤األوىل، 

عابدين، حممد أمني بن عمـر بـن عبـد العزيـز  ابن: تأليف ،رد املحتار عىل الدر املختار -٣١
 -هــ ١٤١٢الثانيـة، : بـريوت، الطبعـة-دار الفكـر: عابدين الدمشقي احلنفي، النـارش

 .٦: م، عدد األجزاء١٩٩٢
أبو زكريا حميي الدين حييى بـن رشف النـووي، : تأليف ،روضة الطالبني وعمدة املفتني -٣٢

: عـامن، الطبعـة -دمشـق -سالمي، بـريوتاملكتب اإل: زهري الشاويش، النارش: حتقيق
 .١٢: م، عدد األجزاء١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 

 .عبد اهللا باسالمة: رؤية إسالمية لبعض القضايا الطبية، إعداد -٣٣
أبو عبد الرمحن : تأليف ،واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةسلسلة األحاديث الضعيفة  -٣٤

دار : رـجايت بن آدم، األشقودري األلباين، دار النشحممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن ن
م،  ١٩٩٢/ هــ  ١٤١٢األوىل، : اململكة العربية السعودية، الطبعـة -املعارف، الرياض 

 .١٤: عدد األجزاء
حممـد : أبو عبد اهللا حممد بن يزيـد القزوينـي، حتقيـق هابن ماج: تأليف ،سنن ابن ماجه -٣٥

فيصل عيسى البـايب احللبـي، عـدد  -حياء الكتب العربية دار إ: فؤاد عبد الباقي، النارش
 . ٢: األجزاء

أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شـداد بـن : تأليف ،سنن أيب داود -٣٦
ـتاين،  سْ جِ املكتبـة : حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد، النـارش: حتقيـقعمرو األزدي السِّ

 . ٤: بريوت، عدد األجزاء -العرصية، صيدا 
رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو : تأليف ،سنن الرتمذي -٣٧ وْ حممد بن عيسى بن سَ

، )٣جــ (، وحممد فؤاد عبـد البـاقي )٢، ١جـ (أمحد حممد شاكر : عيسى، حتقيق وتعليق
رشكـة مكتبـة : ، النـارش)٥، ٤جـ (ريف ـوض املدرس يف األزهر الشوإبراهيم عطوة ع

م، عـدد  ١٩٧٥ -هــ  ١٣٩٥الثانيـة، : ر، الطبعةـمص -ومطبعة مصطفى البايب احللبي 
 .أجزاء ٥: األجزاء
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أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن : تأليف ،سنن الدارقطني -٣٨
شعيب االرنؤوط، : الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليهالنعامن بن دينار البغدادي 

مؤسسـة الرسـالة، : حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد برهوم، النارش
 .٥: م، عدد األجزاء ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤األوىل، : لبنان، الطبعة -بريوت 

٣٩- حممـد : املحقـق أبو بكر أمحـد بـن احلسـني بـن عـيل البيهقـي،: تأليف ،السنن الكرب         
هــ ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة - دار الكتب العلمية، بريوت: عبد القادر عطا، النارش

 .م ٢٠٠٣ -
ري احلنـبيل، ـي املصــشمس الدين حممد بن عبد اهللا الزركشـ: تأليف ،رشح الزركيش -٤٠

 .٧:األجزاءم، عدد ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل، : دار العبيكان، الطبعة: النارش
شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بـن : تأليف ،رشح الكبري ومعه املقنع واإلنصافال -٤١

 -الـدكتور عبـد اهللا بـن عبـد املحسـن الرتكـي : حممد بن أمحد بن قدامة املقديس، حتقيق
ر والتوزيـع واإلعـالن، ـهجر للطباعـة والنشـ: الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، النارش

ـــاهرة  ـــ -الق ـــة مص ـــةـمجهوري ـــة، الطبع ــــ  ١٤١٥األوىل، : ر العربي                     م،  ١٩٩٥ -ه
 .٣٠: عدد األجزاء

دار : كامل الدين حممد بن عبـد الواحـد السـيوايس، النـارش : تأليف ،رشح فتح القدير -٤٢
 .٧: بريوت، عدد األجزاء : الفكر، مكان النرش 

دار : اهللا اخلريش املالكي أبو عبد اهللا، النـارش حممد بن عبد: تأليف ،خليل رشح خمترص -٤٣
 . ٨: بريوت، عدد األجزاء -الفكر للطباعة

 . ١٤١٤األوىل، : منصور البهويت، عامل الكتب، الطبعة: تأليف ،رشح منتهى اإلرادات -٤٤
 .طفلك من احلمل إىل الوالدة ، نافوري سيربو -٤٥
 .تاذة فخر بنت زهري األيويبإعداد األس: الطمث وتوقفه يف مرحلة معينة -٤٦
حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد : تـأليف ،رح صـحيح الرتمـذيـعارضة األحوذي بشـ -٤٧

ــارش ــريب، الن ــن الع ــر اب ــو بك ــافري، أب ــان، : املع ــريوت لبن ــة ب ــب العلمي                        دار الكت
 . ١٣: عدد األجزاء

لبهاء البغدادي احلنبيل، دراسة وحتقيق عيل بن ا: تأليف ،برشح الوجيزفتح امللك العزيز  -٤٨
 .عبد امللك بن دهيش. د.أ
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حممد بن مفلح بن حممد بـن : تأليف ،وحاشية ابن قلدس تصحيح الفروع ومعهالفروع  -٤٩
عبد اهللا : مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل، املحقق

                     م،  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤األوىل : مؤسسة الرسالة، الطبعة: بن عبد املحسن الرتكي، النارش
 .١١: عدد األجزاء

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بـن : تأليف ،الكايف يف فقه أهل املدينة -٥٠
مكتبـة : حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، النـارش: حتقيقعاصم النمري القرطبي، 

ـــة ـــعودية، الطبع ـــة الس ـــة العربي ـــاض، اململك ـــة، الري ـــاض احلديث ـــة، : الري الثاني
 .٢:م، عدد األجزاء١٩٨٠/هـ١٤٠٠

منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن : تأليف ،اإلقناعكشاف القناع عن متن  -٥١
 .٦:دار الكتب العلمية، عدد األجزاء: إدريس البهوتى احلنبيل، النارش

أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بـن حممـود حـافظ الـدين النسـفي، : تأليف ،قائقكنز الد -٥٢
األوىل، : دار الرساج، الطبعة دار البشائر اإلسالمية،: سائد بكداش، النارش. د. أ: املحقق
 .هـ١٤٣٢

حممد بن مكرم بن عىل، أبـو الفضـل، مجـال الـدين ابـن منظـور : تأليف ،لسان العرب -٥٣
ــارش ــي، الن ــي اإلفريق ــاري الرويفع ــادر : األنص ــة -دار ص ــريوت، الطبع ــة: ب                     الثالث

 .١٥: هـ، عدد األجزاء ١٤١٤ -
بـن مفلـح، أبـو يم بن حممد بن عبـد اهللا بـن حممـد إبراه: تأليف ،املبدع يف رشح املقنع -٥٤

األوىل، : لبنـان، الطبعـة –دار الكتب العلميـة، بـريوت : إسحاق، برهان الدين، النارش
 .٨:م، عدد األجزاء ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨

دار : ي، النـارشـحممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمـة الرسخسـ: تأليف ،املبسوط -٥٥
 .٣٠: م، عدد األجزاء١٩٩٣-هـ١٤١٤: وت، تاريخ النرشبري –املعرفة 

٥٦- تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة احلـراين، : تأليف ،جمموع الفتاو
جممـع امللـك فهـد لطباعـة املصـحف : عبد الرمحن بن حممد بـن قاسـم، النـارش: حتقيق

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النرش ريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،ـالش
أبـو زكريـا حميـي الـدين : ، تأليفملهذب، مع تكملة السبكي واملطيعياملجموع رشح ا -٥٧

 .دار الفكر: حييى بن رشف النووي، النارش



   ١١٣                                                      دم النفاس بني الفقه والطب                                                                          
 جامعة أم القر -عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية -إبراهيم بن نارص إبراهيم البرش. د                                                               

ي القرطبـي ـأبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بـن حـزم األندلسـ: تأليف ،املحىل باآلثار -٥٨
 .١٢: بريوت، عدد األجزاء -دار الفكر : الظاهري، النارش

أبو املعـايل : تأليف ،ه اإلمام أيب حنيفة ريض اهللا عنهاملحيط الربهاين يف الفقه النعامين فق -٥٩
ةَ البخـاري احلنفـي،  ـازَ  : حتقيـقبرهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مَ

األوىل، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية، بريوت : عبد الكريم سامي اجلندي، النارش
 . ٩: م، عدد األجزاء ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

أمحد بن حممد بن أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان أبـو احلسـني : تأليف ،خمترص القدوري -٦٠
األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: كامل حممد حممد عويضة، النارش: حتقيقالقدوري، 

 .هـ١٤١٨
دار الكتـب : بن مالك بن عامر األصبحي املدين، النارشمالك بن أنس : تأليف ،املدونة -٦١

 .٤: م، عدد األجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : العلمية، الطبعة
أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بـن هـالل بـن : تأليف ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل -٦٢

د اهللا بن د عب: عادل مرشد، وآخرون، إرشاف -شعيب األرنؤوط : حتقيقأسد الشيباين، 
 .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١األوىل، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد املحسن الرتكي، النارش

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر : تأليف ،مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه -٦٣
حممـد املنتقـى : حتقيـقبن إسامعيل بن سليم بن قـايامز بـن عـثامن البوصـريي الكنـاين ، 

 .٤: هـ، عدد األجزاء ١٤٠٣الثانية، : بريوت، الطبعة -دار العربية : لنارشالكشناوي، ا
مصطفى بن سعد بن عبده السـيوطي : تأليف ،أويل النهى يف رشح غاية املنتهى مطالب -٦٤

الثانية، : املكتب اإلسالمي، الطبعة: شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، النارش
 .٦:األجزاءم، عدد ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

مصطفى بن سعد بن عبده السـيوطي : تأليف ،أويل النهى يف رشح غاية املنتهى مطالب -٦٥
الثانية، : املكتب اإلسالمي، الطبعة: شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، النارش

 .٦:م، عدد األجزاء١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
ح بن أيب الفضل البعيل، أبو عبـد اهللا، حممد بن أيب الفت: تأليف ،املطلع عىل ألفاظ املقنع -٦٦

مكتبة السوادي : حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، النارش: حتقيقشمس الدين، 
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة األوىل : للتوزيع، الطبعة
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ر الثعلبي ـأبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نص: تأليف ،املعونة عىل مذهب عامل املدينة -٦٧
، النارش: حتقيقاملالكي،  البغدادي املكتبة التجارية، مصطفى أمحد البـاز : محيش عبد احلقّ

 .٣: مكة املكرمة، عدد األجزاء -
نارص بن عبد السيد أبى املكارم ابن عىل، أبو الفـتح، : تأليف ،املغرب يف ترتيب املعرب -٦٨

ي، النارش زِ  .دار الكتاب العريب: برهان الدين اخلوارزمي املُطَرِّ
شـمس الـدين، حممـد بـن أمحـد : تأليف ،ج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغني املحتا -٦٩

 -هــ ١٤١٥األوىل، : دار الكتب العلميـة، الطبعـة: اخلطيب الرشبيني الشافعي، النارش
 .٦: م، عدد األجزاء١٩٩٤

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة اجلامعـييل : تأليف ،املغني -٧٠
مكتبة القـاهرة، عـدد : املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس، النارش

 . م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: ، تاريخ النرش١٠: األجزاء
ى بن ع: تصنيف: تأليف ،املمتع يف رشح املقنع -٧١ ثامن بن أسعد بن املنجى زين الدين املُنَجَّ

عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش، معايل األستاذ الدكتور : التنوخي احلنبيل، دراسة وحتقيق
 .٤: م، عدد األجزاء ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة

سـحاق إبـراهيم بـن عـيل بـن يوسـف إأبـو : تـأليف ،املهذب يف فقه اإلمام الشـافعي -٧٢
 .٣: كتب العلمية، عدد األجزاءدار ال: الشريازي، النارش

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممـد : تأليف ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل -٧٣
عينـي املـالكي، النـارشـبن عبد الرمحن الطرابلس دار : ي املغريب، املعـروف باحلطـاب الرُّ

 .٦: م، عدد األجزاء١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الفكر، الطبعة
شمس الدين حممـد بـن : تأليف ،رشح املنهاج مع حاشية الشربامليسهناية املحتاج إىل  -٧٤

ط : دار الفكـر، بـريوت، الطبعـة: أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، النارش
 .٨: م، عدد األجزاء١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -أخرية 
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ا يف ا -٧٥ يادات عىل مَ نة من غريها من األُ النَّوادر والزِّ وَّ أبو حممد عبـد اهللا : تأليف ،مهاتِ ملدَ
      / الـدكتور: ٢، ١جــ : عبد الـرمحن النفـزي، القـريواين، املـالكي، حتقيـق) أيب زيد(بن 

د حجي، جــ / الدكتور: ٤، ٣عبد الفتّاح حممد احللو، جـ  : ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٥حممَّ
/ ابط الرتغـي، األسـتاذعبد اهللا املـر/ الدكتور: ٦حممد عبد العزيز الدباغ، جـ / األستاذ

أمحد / الدكتور: ١٢حممد األمني بو خبزة، جـ / األستاذ: ٨حممد عبد العزيز الدباغ، جـ 
ـد / الـدكتور): الفهارس( ١٥، ١٤حممد عبد العزيز الدباغ، جـ / اخلطايب، األستاذ حممَّ

: م، عدد األجزاء ١٩٩٩األوىل، : دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: حجي، النارش
١٥. 

عصام : حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمني، حتقيق: تأليف ،نيل األوطار -٧٦
م، ١٩٩٣ -هــ ١٤١٣األوىل، : ر، الطبعـةـدار احلديث، مصـ: الدين الصبابطي، النارش

 .٨: عدد األجزاء
عـثامن عبد الرمحن بن عمر بن أيب القاسم بن عيل بن : تأليف ،ح اخلرقيالواضح يف رش -٧٧

 .البرصي الرضير، دراسة وحتقيق معايل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش
 .إعداد الدكتورة حياة معتوق احلارثي: ورقة عمل  مقدمة للمجمع الفقهي -٧٨
أمحـد : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطـويس، املحقـق: تأليف ،الوسيط يف املذهب -٧٩

، ١٤١٧األوىل، : القاهرة، الطبعة –دار السالم : حممد حممد تامر، النارش، حممود إبراهيم 
 .٧: عدد األجزاء
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 أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القاضي
 وتطبيقاتها يف قضايا األحوال الشخصية

 يف احملاكم الشرعية
 
 
 

 إعـــداد
 ابتسام بنت بالقاسم عايض القرين .د

 أستاذ الفقه املشارك بقسم الرشيعة
 الرشيعة والدراسات اإلسالميةكلية 

جامعة أم القر 
  هـ١٤٣٨-١٤٣٧
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إنَّ احلمد هللا نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن 

وأشـهد أن ال من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لـه،  سيئات أعاملنا
ا عبده ورسوله والصالة والسـالم . إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً

 :عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد
حفـظ مصـالح النـاس يف الـدارين، وإقامـة : فإن من مقاصد الرشيعة املعتربة 

ا تضمن حفظ هـذه  املقاصـد؛ العدل، ولتحقيق ذلك رتب الرشع وسائل وأحكامً
ر املظلوم، ـومن تلك الوسائل القضاء الرشعي الذي فيه فصل اخلصومات، ونص

بـني النـاس وكـلُّ ذلـك مـن  وأداء احلق ملستحقه، وكف يـد الظـامل، واإلصـالح
 .)١( ؛ فلذلك تواله األنبياء ومن بعدهم من اخللفاء الراشدينالقربات

بأعاملـه،  القيـام يف يسـاعدونه أعوان إىل ولتحقيق هذه املقاصد حيتاج القايض
اخلربة، فالقايض تعرض عليه عند النظـر يف بعـض القضـايا واحلكـم  أهل ومنهم

عليها، وقائع تتعلق بأمور علمية أو طبية أو تقنية ال يمكنـه البـت فيهـا وتتطلـب 
ا للتطور الـذي  للوصول إىل احلقيقة وحتقيق العدالة االستعانة برأي اخلرباء، ونظرً

ر؛ ممـا أسـهم يف ـجماالت احلياة، وألقى بظالله عىل جوانب اخلري والششمل مجيع 
تطور وسائل ارتكاب اجلريمـة، وتطـور آلـة اجلنايـة واإلفسـاد، وتطـور وسـائل 
الكشف الطبي لتشخيص نسبة التخلف العقيل، واإلصـابة بـاألمراض اخلطـرية؛ 

داخل تـتكاإليدز، وعقم أحد الزوجني، والكشف عن تعـاطي املخـدرات، وقـد 
بعض األمور املتعلقة بالدعاو وحيتـاج البـت فيهـا قضـائيًّا إىل اخلـربات الطبيـة 

، املغنـي البـن )١/١٢(رة احلكـام ـ، تبصـ)٤/١٧٥(، تبيـني احلقـائق )١٣/١٢١(فتح الباري، ابن حجر : ينظر) ١(
 ).١٠/٣٢(قدامة 
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املتنوعة؛ مما يضطر القايض إىل االستعانة باخلرباء يف املجال الطبي؛ ملعرفة رأهيم يف 
القضية املنظورة؛ ومن املجاالت التي حيتاج القايض االستعانة بـرأي أهـل اخلـربة 

ة باألحوال الشخصية، وظهر هذا جليًّا من خـالل االسـتبيان القضايا املتعلق: فيها
الذي أعددته للكشف عن مـد أثـر اخلـربة الطبيـة يف جـودة عمـل القـايض يف 
القضايا التي حيتاج احلكم فيها إىل االستضاءة برأي األطبـاء فيهـا والـذي أجـاب 

؛ لذلك برزت احلاجة لتنـاول هـذه املواضـيع بال دراسـة عنه ما يقارب مائة قاضٍ
 : والبحث واالستقصاء، لإلجابة عن التساؤالت التالية

هل القضاء السعودي يلجأ يف قضايا األحوال الشخصية التـي حيتـاج احلكـم 
فيها إىل رأي طبي إىل اخلربة الطبية املكتوبـة؟ ومـا هـو التكييـف الفقهـي للخـربة 

خلربة الطبيـة الطبية املكتوبة؟ وهل هي ملزمة للقايض؟ وهل توجد معايري جلودة ا
 املكتوبة؟ 

 : أسباب اختيار املوضوع  وأمهيته
وجود بعض قضايا األحوال الشخصية التي ترد للقضاة وتتطلب استعانة  -١

القايض بخربة األطباء ليبني عليها حكم القضية، وهو مما يـدعو لتنـاول أثـر هـذه 
  .اإلفادة يف جودة القضاء بالبحث والدراسة

مـا أظهرتـه نتـائج بيانـات دراسـة أعـدها الباحـث ومما يربز أمهية املوضـوع 
من القضاة السعوديني عن مد استعانة القضاة بالرأي الطبـي يف ) ٩٩(وشملت 

بعض القضايا التي حتتاج إىل املشورة الطبية؛ حيث أجاب كل أفراد عينة الدراسـة 
 ).%١٠٠(بنسبة ) نعم(بــ 

ة بإفادات طبيـة يف بعـض استعانة القضاكام أظهرت نتائج بيانات الدراسة عن 
العام املنرصم وكانت عدد القضايا التي تـم األخـذ باإلفـادة الطبيـة  أثناءالقضايا 

) ٥-١(جاء يف املرتبة األوىل أنه تم األخذ باإلفادة الطبية يف : فيها عىل النحو التايل
قضـية بنسـبة ) ٢٠(م إنه تـم األخـذ هبـا يف أكثـر مـن ث، )%٤٧٫٥(قضايا بنسبة 
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ثم إنـه تـم ، )%١٤٫١(قضايا بنسبة ) ١٠-٦(ثم إنه تم األخذ هبا يف ، )%٣١٫٣(
 ).%٧٫١(قضية بنسبة ) ١١(األخذ هبا يف 

تاريخ القضاء الرشعي عرف االستعانة باخلرباء، فنحتاج الغوص يف هـذا  -٢
اجلانب والربط بني املايض واحلارض؛ والسيام أن اخلـربة الطبيـة يف وقتنـا احلـارض 

ة يف قالب ورقي وربام إلكرتوين، يف حني أن اخلربة التي كانـت تقدم للقضاة مكتوب
 .هي خربة شفوية  -هو مبثوث يف كتب الفقهاء القدامىكام -تقدم للقضاة 

 :الدراسات السابقة
أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسـة مقارنـة، بحـث تكمـييل لنيـل درجـة ) ١

اجلوفـان، قسـم السياسـة نـارص . د: املاجستري، ملشعل بن نـايف احلـريب، إرشاف
الرشعية، املعهـد العـايل للقضـاء، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، 

البحث تناول دراسة أثر التقارير الطبية بصـورة عامـة، هذا و. هـ١٤٢٢-١٤٢١
كـام أن بحثـه اهـتم . وبحثي تناول اإلفادات الطبيـة التـي تتعلـق بعمـل القـايض

ت باجلانب التأصـييل والتطبيقـي معـاً وسـؤال باجلانب التأصييل، ودراستي اهتم
كام أن بحثي تنـاول التكييـف الفقهـي . أهل الشأن يف مسائله من خالل االستبيان

 .للخربة الطبية وهو مامل تتناوله الدراسة السابقة اإلثباتية لإلفادة الطبية والقيمة
 مقارنـة التعاون اخلليجي دراسة جملس دول نظم الطبية  يف التقارير تزوير )٢

باباه، رسالة ماجستري، كلية  ولد الفتاح عبد. د: التميمي، إرشاف تطبيقية، لسعود
جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،  العليا، قسم العدالة اجلنائيـة، الدراسات
 الطبيـة التقـارير تزويـر تنـاول يف بحثـه جريمـة. م٢٠١١ - هـ١٤٣٢الرياض، 
السعودي، وبحثي يتناول أثر اخلربة الطبية يف جـودة يف الرشيعة والنظام  وعقوبتها

رعية يف السـعودية، ـعمل القايض يف قضايا األحوال الشخصـية يف املحـاكم الشـ
 .والفرق بينهام ظاهر
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 - القضـائية الشـيخيل، جملـة القـادر عبـد .القضـائية ، د العملية يف اخلبري) ٣
مة للخبري، ثم تناول حكم تناول يف بحثه األحكام الناظ. م٢٠١٣، ٦السعودية، ع

 القافـة بقـول النسـب اعتامد  القايض عىل القيافة يف املعامالت واألموال، وثبوت
اجلنائي والبصامت وغريمهـا، ومسـؤولية  التصوير وخرباء املجال اجلنائي؛ كخبري 

وتكييفهـا  ة الطبيـة، وحجيـة اخلـربة الطبيـة،اخلبري وحقوقه، وبحثي تناول اخلـرب
أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القايض للخربة الطبية، و والقيمة اإلثباتيةالفقهي، 

 .يف قضايا األحوال الشخصية يف املحاكم الرشعية يف السعودية
أمحـد بـن . د: قول أهل اخلربة يف الفقه اإلسالمي، لفواز القايدي، إرشاف) ٤

سـالمية، مركـز ريعة والدراسـات اإلـعبداهللا بن محيد، رسالة ماجستري، كلية الش
ل الباحث ملوضـوع . هـ١٤١٨ الدراسات اإلسالمية، جامعة أم القر، مكة، أصّ

قول أهل اخلربة تأصيالً رشعياً جيداً، وتناول يف بحثه استخراج أقوال أهل اخلربة 
من األبواب الفقهيـة ومجعهـا وترتيبهـا، حيـث بوهبـا يف حقـني، حـق هللا، وحـق 

أهل اخلربة مل تتطرق إىل اخلربة املكتوبة الـذي هـو  إال أن رسالته يف قول. لآلدميني
مدار بحثي، كام أهنا مل تتناول اخلربة الطبية بالدراسـة، وقـد غلـب عليهـا اجلانـب 

وما تناولـه الباحـث مـن مسـائل فـيام يتعلـق . االستقصائي عىل اجلانب التطبيقي
ذا مسـائل وكـ. بحقوق اهللا عز وجل يف أبواب العبادات ال صلة له ببحثي إطالقـا

أهل اخلربة املتعلقة بحقوق اآلدميني املالية ال صلة هلا أيضا ببحثي إطالقـا، وكـذا 
ما ذكره من مسائل أهل اخلربة املتعلقة بحقـوق اآلدميـني غـري املاليـة وذلـك مـن 
خالل القيافة التي حيكم هبا يف النسب عند االشتباه، أو تزكية الشهود وجـرحهم؛ 

حوال الشخصية التي يبني عليها القـايض حكمـه بنـاء ألن بحثي تناول قضايا األ
 . عىل خربة طبية
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 :منهج البحث
 :تقوم الدراسة عىل -١
  ،املنهج االستقرائي القائم عىل استقراء كتب املذاهب الفقهية يف املوضـوع

ومجع املعلومات من املصادر املختلفة مما كتب حول املواضيع املدرجة يف الدراسـة 
 .يتعلق بالرشيعة اإلسالمية ووصفهااحلالية، وذلك فيام 

  مــن  أفــدهتارعية واالقتباســات التــي ـاملــنهج التحلــييل للنصــوص الشــ
 .الكتب
  املوازن عند عرض أقوال الفقهاء املنهج. 
  استهدفت رشحيـة مـن القضـاة لالسـتئناس بـآرائهم يف مسـائل البحـث

 .قبلهمخلربهتم، ولوجود بعض القضايا احلادثة التي ال تعرف إال من 
 .عند عرض األدلة أبني وجه الداللة منها غالبًا -٢
 .عزو اآليات القرآنية إىل سورها وأرقامها -٣
 .ختريج األحاديث واآلثار -٤
 .بيان معاين األلفاظ الغريبة -٥

 : خطة البحث
 :نظمت البحث يف مقدمة، ومخسة مباحث، وخامتة، كام ييل

، الدراسـات السـابقة، واشتملت عىل أسباب اختيار املوضوع وأمهيته: املقدمة
 .خطة البحث منهج البحث،

 :وفيه ثالثة مطالب. التعريف بمصطلحات البحث: املبحث األول
ا: املطلب األول  .تعريف األثر لغة واصطالحً
 .تعريف اخلربة الطبية: املطلب الثاين

 .تعريف اجلودة: املطلب الثالث
 .الطبية، وبيان أنواعها وأغراضها أمهية اخلربة :املبحث الثاين
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التكييف الفقهي للخربة الطبية وحجيتهـا وقيمتهـا اإلثباتيـة، : املبحث الثالث
 :وفيه أربعة مطالب
 :التكييف الفقهي للخربة الطبية، وفيه فرعان: املطلب األول

اشرتاط التعدد يف قول أهل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام : الفرع األول
 .القايض

اشرتاط العدالة يف قول أهل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام : الفرع الثاين
 .القايض

 العربيـة اململكـة يف رعيةـاملحاكم الشـ يف القضاة عمل عليه ما: املطلب الثاين
 . السعودية

 .حجية اخلربة الطبية: طلب الثالثامل
 للخربة الطبية وهل هي ملزمة؟ اإلثباتية القيمة: املطلب الرابع
تطبيقات عىل قضايا : أثر اخلربة الطبية يف جودة أحكام القايض: املبحث الرابع

 :األحوال الشخصية  يف املحاكم السعودية، وفيه مطلبان
 .قضايا األحوال الشخصية التي حيكم فيها بناء عىل خربة طبية: املطلب األول
األحوال الشخصية حكـم فيهـا القضـاة يف  تطبيقات لقضايا يف: املطلب الثاين

 .املحاكم السعودية بناء عىل استنادهم عىل خربة طبية
 .معايري اجلودة يف اخلربة الطبية :املبحث اخلامس

 .اخلامتة
 
 
 
 
 



 ١٢٥   أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القايض وتطبيقاهتا يف قضايا األحوال الشخصية يف املحاكم الرشعية                                                          
  -جامعة أم القر -أستاذ الفقه املشارك بقسم الرشيعة -ابتسام بنت بالقاسم القرين. د                                                      

 

€Ë˚^=pwgª^=W=
pwgÿ^=m_wŸ�î¥=ŒÍà≈kÿ^=

ا: املطلب األول  تعريف األثر لغة واصطالحً
ء أو من أصـوله :األثر يف اللغة وأثـر . ويـأيت بمعنـى عالمـة. ما بقي من اليشّ

ارِ  ا: الدَّ يَّتُهَ قِ عُ . بَ َمْ اجلْ ارٌ : وَ  .)١( آثَ
بمعنـى النتيجـة، وهـو  :األول: يـأيت عـىل ثالثـة معـان: األثر يف االصـطالح

واملقصـود يف . بمعنى اجلزء :والثالث. بمعنى العالمة :والثاين. احلاصل من اليشء
األحكـام، : لنتيجة املرتتبة عىل الترصف، ويطلق عليه بعض الفقهـاءا: البحث هو

 .)٢(آثاره: ، يريدون-مثالً -أحكام النكاح : فيقولون
 تعريف اخلربة الطبية : املطلب الثاين

 :تعريف اخلربة الطبية يف اللغة
َ : (اخلربة يف اللغة ربِ ؛ ) خَ نِ ـالَ اءُ أَصْ الرَّ بَاءُ وَ الْ َاءُ وَ لُ اخلْ َوَّ الثَّـاينِ : فَـاألْ ، وَ لْـمُ عِ : الْ

رٍ  زْ غُ ةٍ وَ اوَ خَ رَ ىلَ لِنيٍ وَ لُّ عَ  .يَدُ
لُ  َوَّ ُ : فَاألْ ُربْ ءِ : اخلْ ْ لْمُ بِاليشَّ عِ ولُ . الْ ٌ يلِ بِفُ : تَقُ ربْ خُ ةٌ وَ َ ربْ نٍ خِ اهللاُ. الَ ريُ  وَ َبـِ ـاىلَ اخلْ : تَعَ

 ُ
املِ عَ الَ اهللاُ أَيِ الْ قَ ، وَ ءٍ ْ لِّ يشَ اىلَ  بِكُ بِريٍ وَ ﴿:تَعَ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ ويف . )٣()١٤: فـاطر( ﴾الَ يُ
ْتَ هـذا األمـر؟ أي مـن أيـنَ علمـت؟ واالسـم: الصحاح ـربَ ن أيـن خَ ُ : مِ ربْ         اخلـُ

ـلٌ : القـاموس املحـيطويف . )٤(العامل: واخلبري. ، وهو العلم باليشء-بالضم- ورجُ
ـرٍ  حْ تِفٍ وجُ ٌ ككَ ربِ بريٌ وخَ هُ . عـاملٌ بـه: خابِرٌ وخَ بـورَ هُ خُ َ ـربَ هُ : وأخْ نـدَ . )٥(أنبـأهُ مـا عِ

 . العلم باليشء: واملقصود باخلربة يف هذا البحث

 ).١/٦١(، معجم اللغة العربية املعارصة ٣٤١، القاموس املحيط ص)١/٤(املصباح املنري : ينظر) ١(
 ).٥٧/ ١(، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  ٤٢: معجم لغة الفقهاء ص: ينظر) ٢(
 ).٢/٢٣٩(مقاييس اللغة : ينظر) ٣(
 ).خرب(مادة ) ٢/٦٤١(الصحاح : ينظر) ٤(
 ).خرب(مادة ) ٣٨٢: ص(يط القاموس املح: ينظر) ٥(
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 :تعريف اخلربة الطبية يف االصطالح
 فموجـود ومعـروف مضمونه أما املنشأ، قانوين حديث الطبية مصطلح اخلربة

، ووردت عـدة تعريفـات )١(اخلبـري يف القضـاء وهـو شـهادة اإلسـالمي، يف الفقه
 : للخربة الطبية؛ منها

  ـا إلرادة احلـاكم؛ وذلـك لتوثيـق الكتاب الصادر من حكيم رشعـي طبقً
 . )٢(الوقائع عىل وجه حيتج به

  إىل السلطات القضائية يف واقعـة طلـب  )٣(شهادة يقدمها الطبيب الرشعي
لتـي أظهرهـا وتسـتند تلـك الشـهادة إىل احلقـائق ا، إليه فحصها، أو استشري فيها

الطبيب كخبري فني، وما يرتتب عليها من استنباط علمـي، وعـىل ضـوء مـا فيهـا 
 . )٤(يصدر القضاء أحكامه

 ٥(رأي املختصني يف حقيقة النزاع بطلب من القايض( . 
  وسيلة إثبات علمية يقوم هبا أهل العلـم واالختصـاص بنـاءً عـىل طلـب

إلظهار احلقيقـة، وال يسـتطيع القـايض القايض إلبداء رأهيم يف األمر املتنازع فيه؛ 
 . )٦(القيام بذلك بنفسه

يلحظ عىل التعاريف السابقة للخربة الطبية أهنا حرصت تقديم اخلـربة بطلـب 
من القايض؛ يف حني أن الرجوع إىل اخلرباء ال يتوقف عىل طلب القـايض، فيحـق 

 .  )٧(طلب ذلك من املحقق أو اخلصوم

  . ٨الطبية ص التقارير تزوير ،١٦-١٥ص الطبي وآثاره دراسة مقارنة  أحكام التقرير :ينظر) ١(
  . ١٦أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص :ينظر) ٢(
أمـام القضـاء بغـرض  تنظـر التـي القضايا تطبيق كافة املعارف واخلربات الطبية حلل: يعرف الطب الرشعي بأنه) ٣(

الطـب -القضـائي الطـب :مثـل وللطب الرشعي مسميات ومرتادفات كثـرية يف الـدول العربيـة؛. حتقيق العدالة
إبـراهيم جنـدي . يف التحقيقـات اجلنائيـة د طب املحاكم الطب الرشعي -الطب اجلنائي -الطب العديل -القانوين

  .٧ص 
         وريـايش  الطبـي، التقريـر ، حجيـة٥٨٠ثبـات اجلنـائي، العـاديل ص رعي يف االـحجية تقرير الطبيب الشـ: ينظر) ٤(

 .٧٤عبد الكايف ص 
 .بترصف) ٨/٦٢٨٨( الفقه االسالمي وأدلته  :ينظر) ٥(
 .٣٩اإلثبات باخلربة ص :ينظر) ٦(
ا لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي دراسة تأصيلية  :ينظر) ٧(  .٢٦حتليلية ص دور اخلبري يف الدعو اجلزائية طبقً
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هي شهادة مكتوبة صادرة من طبيبني أو أكثـر  :يةالتعريف املختار للخربة الطب
رح فيهـا ـمن أطباء القطاع العام من ذوي الكفاءات تتعلـق بقضـية قضـائية، يشـ

 .، وإعدادها يتم بناء عىل طلب من القايضالطبيب االستفسار وظروفه ونتائجه
وتقييد تقديم اخلربة الطبية يف تقرير مكتوب مهم، وإن كـان يمكـن أن يكـون 

ألن نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي  )١(؛شفهيًّا يف بعض أنظمة الدول األخر
عىل اخلبـري أن (:نص عىل تقديم تقرير اخلربة مكتوبًا كام يف املادة السابعة والسبعني

ويقـدم اخلبـري إىل (:املائـة، ويف املـادة احلاديـة والسـبعني بعـد )تقريره كتابةيقدم 
 ).يبني فيه رأيهاملحكمة تقريراً مكتوباً 

يف صـيغة ) من القضاة السعوديني ٩٩شملت (وكذلك نتائج بيانات الدراسة 
اإلفادة الطبية التي يتم االستعانة هبا يف القضـايا؛ حيـث جـاء يف املرتبـة األوىل أن 

، )%٤٫٠(وأن تكــون شــفهية بنســبة ، )%٩٦٫٠(تكــون اإلفــادة مكتوبــة بنســبة 
باملشورة الطبية يف القضايا؛ حيـث جـاء يف املرتبـة والطريقة التي تتم هبا االستعانة 

 ).%٣٫٠(ثم مشورة شخصية بنسبة ، )%٩٧٫٠(األوىل خماطبات رسمية بنسبة 
 تعريف اجلودة :املطلب الثالث
دة :اجلودة يف اللغة وْ ودة وجَ يءَ ـوأَجدت الش. ) ٢(أَي صار جيِّداً : جاد اليشءُ جُ

باجلَيِّد من القـول أَو الفعـل، وأَجـاد فـالن يف أَتى : وأَجاد. فجاد، والتَّجويد مثله
دة وْ ود جَ ل. )٣(عمله وجاد عمله جيَ مَ عَ ء: وجتود يفِ الْ ْ اليشَّ طلـب : تأنق فِيهِ وَ ختريه وَ

ا  .)٤( أَن يكون جيدً
 .)٥(صحيح بشكل األعامل إنجاز: اجلودة يف االصطالح

           وريـايش  ، حجيـة التقريـر الطبـي٥٨٠ديل صرعي يف اإلثبـات اجلنـائي للعـاـحجية تقريـر الطبيـب الشـ: ينظر) ١(
 .٧٤عبد الكايف ص

 ) .جود(،  مادة )١/٧٢٠(،  لسان العرب )٢/٤٦١(الصحاح ) ٢(
 ).جود(مادة )  ١/٧٢٠(لسان العرب ) ٣(
 ).١/١٤٥(املعجم الوسيط ) ٤(
 .٤٤ص »حيالص القطاع عىل تطبيقات« شاملةال اجلودة إدارة) ٥(
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يساهم األطباء من خالل تقديم اخلربة الطبية املكتوبة يف خدمة جمـال القضـاء 
واجلهات ذات العالقة عند حاجتهم هلذه اخلربات الطبية التـي يبنـى عليهـا اختـاذ 
ا بأهنا وسـيلة إثبـات،  أحكام رشعية قضائية؛ سواء وصفت هذه اخلربة الطبية فقهً

، وسواء أكان تقديم هذه اخلربة -كام سيأيت بيانه إن شاء اهللا-ية أو تقديم خربة مهن
ا يف جمال الطب الش ا لعـالج ـالطبية باعتبار الطبيب املقدم هلا خمتصًّ رعي أم مبـارشً

تعدُّ اخلـربة الطبيـة مـن أخطـر و. أم تشخيص احلالة املطلوب تقديم إفادته بشأهنا
هبا الطبيب؛ ألهنا تتجاوز العالقة العاديـة بـني الطبيـب  األنشطة الطبية التي يقوم

يف  فتسـتخدم ؛)١(واملـريض عـىل اعتبـار أن نتائجهـا قـد متـس مصـالح اآلخـرين
 مـن كـام تعـدُّ  .املشـاركة عـدم أو ما جريمةٍ  يف املشاركة أو حالة الوفاة، تشخيص
. )٢(واخلاصـة والـوزارات احلكوميـة اإلدارات خمتلف يف املهمة اإلثبات مستندات

ا فعـاالً يف جمـال القضـاء يف جمـال اإلثبـات باعتبـار  كام تؤدي اخلـربة الطبيـة دورً
ا للجوء إىل خـربة  مضموهنا الفني الذي خيرج عن معرفة القايض، مما جيعله مضطرً

ــة . )٣(الطبيــب ــات الدراس ــائج بيان ــفرت نت ــد أس ــاة  ٩٩شــملت (وق ــن القض م
لرأي الطبي يف بعض القضايا التي حتتـاج عن مد استعانة القضاة با) السعوديني

بنســبة ) نعــم(إىل املشــورة الطبيــة؛ حيــث أجــاب كــل أفــراد عينــة الدراســة بــــ 
)١٠٠%.( 

 .٧١الطبي، وريايش عبد الكايف  ص التقرير حجية :ينظر) ١(
 .٢الطبية ص التقارير تزوير :ينظر) ٢(
 .١٢الشهادة الطبية يف القانون املغريب ص :ينظر) ٣(
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ا ملا يرتتب عليها من آثار يمكن عرضها فيام ييل  : وتظهر أمهية اخلربة الطبية نظرً
مـا يتعلـق  ؛ منهـااألحكام الرشعية املتنوعة التي ترتتب عىل اخلربة الطبية :أوالً 

رف يف ـبثبوت النسب، ومنها ما يتعلق بـاإلرث، ومنهـا مـا يتعلـق بأهليـة التصـ
احلقوق املالية، ومنهـا مـا يتعلـق بفقـه األرسة؛ كإثبـات العيـوب املبيحـة لفسـخ 
النكاح، أو عدم األهلية للحضانة جلنـون ونحـوه، ومنهـا مـا يتعلـق باجلنايـات؛ 

رب واجلراحات ورشب املسـكر ـلضكإثبات عقوبة حدية أو قصاص، وكإثبات ا
واملخدر، والكشف عـن سـبب الوفـاة وسـببه، وإثبـات احلمـل أو اإلجهـاض، 

مـن  ٩٩التـي شـملت (وقد أسفرت نتائج بيانات الدراسة .)١(وغريها من املسائل
عن القضايا التـي حتتـاج إىل املشـورة الطبيـة؛ حيـث جـاء يف ) القضاة السعوديني

جمتمعـة ) اجلنايات، املعامالت، فقه األرسة، املسكرات واملخدرات(املرتبة األوىل 
                ثــم قضــايا ، )%٢٢٫٢(بنســبة ) اجلنايــات(ثــم قضــايا ، )%٦٥٫٧(بنســبة 

، وقضــايا )%٢(بنســبة ) املعــامالت(ثــم قضــايا ، )%٨٫١(بنســبة ) فقــه األرسة(
 ).%٢(بنسبة ) املسكرات واملخدرات(

تـدل عـىل أن  الدراسـة والواقع املعمول به يف القضاء السـعودي وفـق نتيجـة
، فجـاء يف % )١٠٠(القضاة يأخذون باخلربة الطبية؛ حيث كانت نسبة األخذ هبـا 

) غالبًـا(ثـم يـتم األخـذ هبـا ، )%٥٣٫٥(بنسبة ) نعم(املرتبة األوىل يتم األخذ هبا 
 ). %١٢٫١(بنسبة ) أحيانا(ثم يتم األخذ هبا ، )%٣٤٫٣(بنسبة 

     ، أو يف حـال ارتكابـه خمالفـة، طبـاءاإلفادة منها عند تقدير خطأ أحـد األ: ثانيًا
    .)٢( أو إخالله بالتزامات طبية

اخلـربة : وحقـوق األفـراد) املجتمع(اإلثبات اجلنائي وصيانة احلق العام  :ثالثًا
الطبية مهمة ملساعدة القايض للوصول إىل احلقيقة يف القضايا التي تتطلـب ذلـك؛ 

 .بترصف  ٧٦مسؤولية الطبيب ص :ينظر) ١(
 .املرجع السابق :ينظر) ٢(
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إليها يف بعض املسائل يف الـدعو املعروضـة فاخلربة الطبية الرشعية تدعو احلاجة 
أمام القضاء؛ ألهنا حتتاج إىل معرفة خاصة ال تتوفر لد القايض، فيستعني باخلربة  

مـن خـالل )١(من أجل تقديم املشـورة التـي تسـاعده عـىل الفصـل يف الـدعو ،
االستنتاج والتحليل العلمي الدقيق ملختلف احلاالت الطبية الرشعية؛ كاحلـاالت 

علم البنوة، تقـدير األعـامر، : الطبية الرشعية التي حتتاج إىل دراية خاصة، وتشمل
عـىل -اجلـرائم اجلنسـية : مثـل رعية ذات الطـابع اخلـاص؛ـواحلاالت الطبية الش

التي هلا صفة املساس املبارش بعادات املجتمع؛ لذا يلزم النظـام  -اختالف أنواعها
مـن قبـل طبيـب أو جلنـة طبيـة ذات  يف أغلب البلدان فحص مثل هذه احلـاالت

رعي؛ وذلك تالفيًـا للخطـأ الـذي قـد يقـع فيـه ـاختصاص وخربة يف الطب الش
ويف اإلصـابات املختلفـة ذات الطـابع .)٢(الطبيب يف تشخيص مثل هذه احلـاالت

، )٣(اجلنائي، ويشمل احلاالت التي تتمثل يف إصابات اجلروح عىل اختالف أنواعها
حيتـاج القـايض فيهـا حوادث الطرق، السموم، الغرق، وخمتلف االعتداءات التي 

لفحـص  -رعيـوهم خـرباء الطـب الشـ-الستعانة باخلرباء االختصاصيني إىل ا
اجلروح والرضبات، وكذلك مساعدته يف تقدير مـد خطـورة اجلريمـة املرتكبـة 

ـا لتحديد مسؤولية الفاعل اجلنائية، وكذلك حتديد ظروفها تشـ ديداً أو ختفيفـاً تبعً
. لنوع اجلروح أو اإلصابة وموضوعهام وتركهام آثـاراً أو عجـزاً يف جسـم املجنـي

ي ـوكذلك للخربة الطبية الرشعية دور يف حالة معرفة املتهم املصاب بمرض نفسـ
أو عقيل، وبذلك حيتاج إىل أطباء اختصاصيني ملعرفة حالته النفسـية، وعـىل ضـوء 

 . )٤(اجلنائيةذلك حتدد مسؤوليته 
ا الدراسـات واألبحـاث؛ رعية يف ـاإلفادة من هذه اخلربات الطبيـة الشـ :رابعً

من خـالل الرجـوع إىل إحصـائيات الـدوائر الطبيـة ومعاجلتها  للحد من اجلريمة

 .٥٧٩،٥٨٣حجية تقرير الطبيب الرشعي ص) ١(
 .األمر الذي ينتج عنه عواقب اجتامعية خطرية تصل يف بعض الدول العربية واإلسالمية إىل القتل) ٢(
 .)رضية، اجلروح املحدثة باآلت حادة، جروح األسلحة النارية، احلروقالرضوض، التمزقات ال( )٣(
 .٥٨٤-٥٨٣صحجية تقرير الطبيب الرشعي : ينظر) ٤(
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الرشعية أو القضائية؛ ملعرفة طبيعة هذه اجلـرائم ومـد انتشـارها وتأثريهـا عـىل 
 .ملعاجلتهـــا، والقضـــاء عـــىل أســـباهبااملجتمـــع، ووضـــع اخلطـــط الكفيلـــة 

ا فيجب التأكـد مـن حصـول الوفـاة بواسـطة : معرفة حالة الوفاة الطبيعية :خامسً
وقوع الوفـاة   ، وبعد تأكيد الطبيب عىلالرشعي قبل إصدار أي وثيقة وفاة الطبيب

، أو سكتة قلبيـة مفاجئـة، غالباً ما تكون الوفاة نتيجة مرض، ويقوم بتحديد سببها
ناً تكون حلادث، أو باالنتحار، وقد تكون الوفاة نتيجة لعمل إجرامي؛ وهو وأحيا

  . )١(القتل بشتى أنواعه
رعي باململكة العربيـة السـعودية يقـدم املسـاعدة الفنيـة للنظـام ـوالطب الش

رعية يف حـاالت الوفيـات ـمــن خالل تقديم اخلربة الطبية الشالقضائـي واألمني 
قــوم بــإجراء يو فحــص األحيــاء باالعتــداءات املتنوعــة،املشــتبه هبــا، وحــاالت 

ا٢٠(رعيـدراسات إحصائية عن واقع وحجم عمـل مراكـز الطـب الشـ ) مركـزً
باململكة، وتشكل هذه الدراسات قاعدة بيانات معلوماتية ترصـد وتـوزع نشـاط 
الطب الرشعي يف خمتلف املناطق واملحافظات، وتسـلط الضـوء عـىل املشـكالت 

ذات األبعاد االجتامعية واألمنية، وهذا ما يسهم يف وضع احللـول  الطبية الرشعية
هلذه املشكالت، وكذلك وضع اخلطط التطويرية، بام يتناسب مع حجم العمـل يف 

 .)٢( كل منطقة
 :ويمكن تصنيف اخلربات الطبية عىل نوعني 

  هي بيان أو شـهادة طبيـة بشـأن وصـف، و: اخلربة الطبية العادية: النوع األول
أو تشخيص مرض، أو عاهة، أو محل، أو وفاة، أو تقـدير سـن شـخص، أو بيـان 
  مد لياقته الصحية لعمل معني، أو للعودة للعمـل، أو مـد احتياجـه للنقاهـة، 
أو لالمتناع عن بذل جهد معني، أو لبيان سبب مرض، أو إصابة، أو تعطل عضـو 

 .املرجع السابق) ١(
عبد اهللا بن بركات القرين، البوابة اإللكرتونية لوزارة . د كلمة مدير عام اإلدارة العامة ملراكز الطب الرشعي :ينظر) ٢(

 http://www.moh.gov.sa/depts/Forensic/Pages/home.aspx الصحة، اإلدارة العامة ملراكز الطب الرشعي،
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م إنسـان تطعـيامً وقائيـاً أو جهاز من أجهزة اجلسم البرشي، أو شهادة بـتامم تطعـي
ضد مرض معني، أو بخلوه من مرض معد، أو بتحليل عينة مـأخوذة مـن جسـم 

وهـذه يصـدرها أي .)١(إثباتـاً أو نفيـاً آدمي للتشخيص الطبي املعميل، وغري ذلك، 
 .طبيب بناء عىل طلب املريض

عبارة عـن تقـارير فنيـة تصـدر مـن  وهي: اخلربة الطبية الرشعية: النوع الثاين
الطبيب الرشعي بشأن رأيه الفني يف وقائع معينة فنية ال تستطيع املحاكم الوصول 

 . )٢(إىل نتائج حاسمة بشأهنا
وهذه يصدرها الطبيب الرشعي أو من ختوله اجلهة ذات االختصاص لتقـديم 

 .أو اخلصوم اإلفادة بعد خماطبتها من املحكمة؛ سواء كان بطلب القايض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ethics-http://medical-  الطبيــــــة شهـــــــادة الـــــزور ورشـــــوة األطبـــــاءالتقـــــارير  :ينظـــــر )١(
post_13.html-arabic.blogspot.com/2008/12/blog   وينظر االثار القانونيـة املرتتبـة عـىل التقـارير

 .٢٠ص 
 ٥٨٠ اجلنائي اإلثباتحجية تقرير الطبيب الرشعي يف  :ينظر) ٢(
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 التكييف الفقهي للخربة الطبية : املطلب األول
هـي إجـراء قـانوين  -بوصفها مستند إثبات يف الوقت احلـارض-اخلربة الطبية 

، )١(التوثيـق والتـدوينمستحدث بناء عىل متطلبات النظام املعارص الذي يتطلـب 
اة يف املحـاكم اسـتطالع آراء القضـ فيهومن خالل حتليل نتائج االستبيان الذي تم 

نسبة رجوع القضاة خلربة األطباء يف القضايا املطروحة أمـامهم السعودية ظهر أن 
كتابيًّا كانت هي األعىل، ففي الطريقة التي تتم هبـا االسـتعانة باملشـورة الطبيـة يف 

مشـورة (ثـم ، )%٩٧٫٠(بنسـبة ) خماطبات رسمية(جاء يف املرتبة األوىل القضايا 
 ).%٣٫٠(بنسبة ) شخصية

وتقابل اخلربة الطبية املكتوبة يف وقتنا احلارض مـا ذكـره الفقهـاء القـدامى مـن 
االعتامد عىل قول األطباء يف تقرير بعـض املسـائل، مـع اخـتالفهم يف قـول أهـل 

ام القضاء هل هو مـن قبيـل الشـهادات أو هـو مـن اخلربة واملعرفة من األطباء أم
 :قبيل األخبار، عىل التفصيل التايل

ذهب إىل أن قول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء أمـام القـايض : القول األول
 .)٥(واحلنابلة ،)٤(والشافعية، )٣(واملالكية، )٢(احلنفية ؛ قال بهشهادة يعترب

 .٢٠،١٨،١٥أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص: ينظر) ١(
، درر )٣/١٤٦(، اهلدايـة )٢/٩٧(، حتفـة الفقهـاء )٥/١٩٠(األصل : وينظر).٢٧٩-٢٧٨/ ٥(ع بدائع الصنائ) ٢(

 ).٢/٢٨٩(احلكام 
 ).١/٢٨(الفروق ) ٢/١٧٤(، البهجة يف رشح التحفة )٩٩ ١/٣(، املعيار )١٥٦/ ١٠(الذخرية ) ٣(
 ).١١/٩٩٦(، احلاوي الكبري )٦/٢٥٣(النجم الوهاج يف رشح املنهاج ) ٤(
 .)١٥٩: ص(، خمترص اخلرقي )٧/٣٤٠٥(إلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٥(
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ووصفوا فيها قـول املالكية واحلنابلة  وهذه بعض النصوص التي ذكرها فقهاء
: أن األصل يف الشهادة العلم اليقني؛ لقوله تعـاىلاملالكية  ذكر، الطبيب بأنه شهادة

ونَ  ﴿ لَمُ عْ مْ يَ هُ قِّ وَ دَ بِاحلَْ هِ ن شَ ا ﴿:وقوله تعاىل)  ٨٦: الزخرف( ﴾إِالَّ مَ نَ دْ ـهِ ا شَ مَ وَ
نَا لِمْ وأنـه يُرجـع يف . )١(الطبيب بقدم العيبشهادة : ، ومنه)٨١:يوسف(﴾إِالَّ بِامَ عَ

 .)٢(استحقاق حبس املرىض إىل شهادة الطبيب
ال يردّ مـن العيـوب إال مـا «: يف الشهادة عىل العيب النوادر والزياداتذكر يف 

 .) ٣(»اجتمع عليه عدالن من أهل العلم بتلك السلعة وعيوهبا
يـنقص مـن الـثمن  إذا شهد أرباب البرص بأنه عيـب، وأنـه«: البهجةوذكر يف 

ا؛ جازت الشهادة إن كـان الطبيبـان ال يعرفـان «: ونقل عن بعض علامئهـم. »كثريً
القيمة فيشهد الطبيبان بالعيب، ويشهد عدالن مـن أهـل املعرفـة بالقيمـة بـنقص 

 .)٤(»أهنام إذا كانا يعرفان القيمة فتقبل شهادهتام يف العيب والقيمة: الثمن؛ فمفهومه
وصـفوا فيهـا قـول الطبيـب بأنـه  احلنابلةية يف كتب وهناك عدة نصوص فقه

 :شهادة؛ منها
 .)٥(»كذا وكذا: جيوز شهادة الطبيب يف اجلراحة، يقول«
كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة جتوز شهادة الطبيب وحده؛ ألنّـه ال «

 .)٦(»يضبط إال به
طبيبـني، وكـذلك وتقبل شهادة الطبيب العدل يف املوضحة إذا مل يقـدر عـىل «

 . )٨( أمحد، هذا منصوص )٧(»البيطار يف داء الدابة

 ).١٠/١٥٦(الذخرية ) ١(
 ).١/٣٩٩(ملعيار ا) ٢(
 .٢٦٨املجلد السادس ) ٣(
)٢/١٧٤( )٤ ( 
 .)٧/٣٤٠٤(إلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٥(
 .)٧/٣٤٠٥( املرجع السابق) ٦(
 ).١٥٩: ص(خمترص اخلرقي ) ٧(
 ).٧/٣٩٦(ح الزركيش عىل خمترص اخلرقي رش) ٨(
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أن أصحاهبم رصحوا بقبول شهادة الرجـل الواحـد مـن غـري  ابن القيموذكر 
وتقبـل شـهادة «: ره فقـالـ، وهو الـذي نقلـه اخلرقـي يف خمتصـعند احلاجةيمني 

إذا اختلفا يف «: يوقال يف املغن. »الطبيب العدل يف املوضحة إذا مل يقدر عىل طبيبني
          أو يف قدره كاهلاشمة واملنقلة واملأمومة والسـمحاق  ؟اجلرح هل هو موضحة أم ال

فظاهر كـالم اخلرقـي أنـه إذا  ؟أو اختلفا يف داء خيتص بمعرفته األطباء ؟أو غريها
قدر عىل طبيبني ال جيتزأ بواحد ؛ ألنه مما يطلع عليه الرجال؛ فلم تقبل فيـه شـهادة 

 . )١(»رجل واحد
ويمكن ختريج اعتبار قول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء أمـام القـايض بأنـه 

 :احلنفية والشافعية شهادة عىل بعض املسائل التي ذكرها فقهاء
 إذا اختلف املتبايعان يف صفة هل هي عيب؟: األوىل املسألة

يًّـا ال يعرفـه إال اخلـواص مـ أناحلنفية ذكر  فِ ا خَ ن النـاس العيب إذا كان بَاطِنـً
 .)٢(فيثبت -كوجع الكبد والطحال-كاألطباء

 رب ـبضـ) ؤهايقتص يف العني إن ذهـب ضـو(مسألة  ذكروا يف: املسألة الثانية
: أي) رب أو غـريهـبضـ: (وقوله. احلال أن العني قائمة: أي) وهي قائمة(أو غريه 

بحيث مل تدمع إذا كانت مفتوحة مقابلة للشمس، أو مل هتـرب مـن احليـة، أو قـال 
 .)٣(طبيبانذلك 

إذا اختلف الزوجان يف قرحة هل هي جـذام؟ أو يف بيـاض هـل : املسألة الثالثة
 هو برص؟

 . )٤(اشرتطوا فيه شهادة شاهدين عاملني بالطب الشافعية

 ) .١٤/٢٧٣(، املغني )١٥٩: ص( اخلرقي خمترص: وينظر). ١٢٣:ص(الطرق احلكمية ) ١(
  ، حتفـة الفقهـاء )٥/١٩٠(األصـل : ويراجـع). ٦/٣٨٥(، فـتح القـدير ) ٢٧٩-٥/٢٧٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).٢/٢٨٩(درر احلكام رشح غرر األحكام  ،)٣/١٤٦(هلداية يف رشح بداية املبتدي ، ا) ٢/٩٧(
 ).٢/٦٢٥(لتقى األبحر جممع األهنر يف رشح م) ٣(
 ).٣٩٢:ص(للسيوطي األشباه والنظائر جزم به يف أصل الروضة  يف النكاح، ) ٤(
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 :يف الرجوع إىل قول الطبيب، وذلك يف مواضع؛ منها: املسألة الرابعة
قـال . اعـتامد قـول الطبيـب يف كـون املـرض خموفًـا يف الوصـية الشافعية ذكر
وقـال . )١(»ال بد فيه من اإلسالم، والبلوغ، والعدالة، واحلرية، والعـدد«: الرافعي

 .)٢(»املرض خموف: إنام تقبل شهادة الطبيب إذا قال«: املتويل
 .)٣(ويقبل فيه قول رجلني ثقتني من أهل املعرفة

أن قول أهل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام القـايض يعتـرب : القول الثاين
ا ، وهـو من املالكية) ٧(وابن رشد اجلد )٦(،وابن املاجشون )٥(،الباجي، رصح به )٤(خربً

 .)٨(وجه عند الشافعية
إن كان مما ال يعلمـه إال أهـل العلـم ذكر املالكية أن شهادة أهل البرص والعلم 

؛ كاألمراض والعلل التي حتدث بالناس مما ال يعرفهـا ويعـرف أحواهلـا، وقـدر به
ممـا ينفـرد الغور فيها، واالسترضار هبا، ومتييز ما جرت العادة برسعة الـربء منهـا 

فإنه ال يقبل فيها إال أقوال أهل املعرفة بذلك، فإن كانوا من أهل  معرفته؛األطباء ب
العدل فهو أتم، وإن مل يوجد من يعرف ذلك من أهل العـدل قبـل يف ذلـك قـول 

 .)٩( ألن طريق هذا اخلرب ملا ينفردون بعلمهغريهم وإن كانوا عىل غري اإلسالم؛ 
كالطحـال، والـربص  -بأن ما اختصم فيه مـن العيـو«: ابن املاجشونوعن 

   وبقول الطبيـب غـري املسـلم؛ ، ؛ فله أن يأخذ يف ذلك بمخرب واحد-املشكوك فيه

 . )٣٩٢:ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
 .)٦/٢٥٣(النجم الوهاج يف رشح املنهاج ) ٢(
 )٤٤١/ ٧(اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ) ٣(
وهو أن خيربه عدل يثق بخربه ويسكن إليه بأمر، فيغلب عىل ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة بـه، فيجعـل ذلـك ) ٤(

ا حلكمه  )٢٩٦:ص(لطرق احلكمية ا .مستندً
 ).١٩٤-٤/١٩٣(املنتقى رشح املوطأ  ) ٥(
 ). ١/٦١،٧٢(ادر والزيادات املجلد الثامن النو) ٦(
 ).١٠/١٢٦(البيان والتحصيل ) ٧(
 ).١١/٩٩٧(احلاوي الكبري ) ٨(
 ).١٩٤-٤/١٩٣(ملنتقى رشح املوطأ  ا) ٩(
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ره مـن مـريض أو غـري ـ؛ ولكنه علم يأخذه عمـن يبصـإذ ليس عىل وجه الشهادة
 . )١(»مريض، واحد أو اثنني

أن القياس أن حيكم بقول القائف الواحد وإن مل يكن عـدالً؛ «: ابن رشد وذكر
راين الطبيـب فـيام ـ؛ كام يقبل قـول النصـعلم يؤديه وليس من طريق الشهادةألنه 

حيتاج إىل معرفته من ناحية الطب؛ كالعيوب واجلراحات، وقـد رو ابـن وهـب 
فدل ذلـك عدالة،  عن مالك إجازة القضاء بقول الواحد منهم ومل يشرتط يف ذلك

 .)٢(»أنه ليس عىل حكم الشهادة
رر عليهـا يف مجـاع ـأنه يف حال ادعت الزوجة دخول شدة الضوذكر الشافعية 

الزوج، وأنكر الزوج أن يكون عليها فيه رضر؛ فهذا ال يعـرف إال باملشـاهدة مـن 
   اخلـربوهل جيري ذلـك جمـر يشهدن العيوب الباطنة، ثقات النساء ليشهدن كام 
أنه جيري جمـر : أيب إسحاق املروزيوهو قول أحدمها : أو الشهادة؟ عىل وجهني

 .)٣(اخلرب، فيقبل فيه خرب املرأة الواحدة
 :األدلة

أدلة القول األول عىل اعتبار قول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء أمام القـايض 
 : شهادة
رِ إِنْ ﴿:قوله عز وجل )١ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ ونَ فَ لَمُ عْ نْتُمْ ال تَ  .)٤٣: سورة النحل( ﴾كُ

يف هـذا  بأن أهل اخلربة واملعرفـة مـن األطبـاء الكاساينذكر : وجه الداللة) ٢
ره أنـه يشـرتط فيـه ـالباب من أهل الذكر فيسألون، ونقل عن الكرخـي يف خمتصـ

العدد، فال يثبت إال بقول اثنني منهم من أهل الشهادة، وهكذا ذكـر عـن القـايض 
اإلسبيجايب يف رشحه خمترص الطحاوي، وحجة هـذا القـول النصـوص املقتضـية 
العتبار العدد يف عموم الشـهادة؛ وألن هـذه الشـهادة يشـرتط فيهـا العـدد، كـام 

 ). ١/٦١،٧٢(ادر والزيادات املجلد الثامن النو) ١(
 ).١٠/١٢٦(البيان والتحصيل ) ٢(
 ).١١/٩٩٧(احلاوي الكبري ) ٣(
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عند البائع، وإن كان العيب مما ال يطلع عليـه  يشرتط يف الشهادة عىل إثبات العيب
نْتُمْ ال ﴿إال النساء، فالقايض يرهين ذلك، لقوله عز وجل  رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ فَ

ونَ  لَمُ عْ ر، ،).٤٣: سورة النحل(﴾ تَ كْ والنساء فيام ال يطلع عليه الرجـال أهـل الـذِّ
احدة عدل، والثنتان أحـوط؛ ألن وال يشرتط العدد منهن؛ بل يكتفى بقول امرأة و

 .)١(قوهلام فيام ال يطلع عليه الرجال حجة يف الرشع كشهادة القابلة يف النسب
ألنه يتعلق به حقوق اآلدميني من الورثـة واملـوىص هلـم، فاشـرتط رشوط ) ٣

 .  )٢( الشهادة كغريها من الشهادات
بأن هناك بعض املسائل التـي يؤخـذ فيهـا قـول أهـل اخلـربة  :واعرتض عليه

واملعرفة من األطباء وال يتعلق هبا حقوق اآلدميني؛ وإنام يتعلق هبا حق اهللا، وحـق 
 .   )٣(اهللا تعاىل مبني عىل املساحمة

بأن ما ذكر من املسائل التي يتعلـق هبـا حـق اهللا خـارج  :ويمكن أن جياب عنه
ديثنا عن قـول أهـل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام عن حمل النزاع، فنحن ح

 .ئل التي تتعلق هبا حقوق لآلدمينيالقايض يف املسا
 .)٤(ألنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه  شهادة واحد؛ كسائر احلقوق )٤
قياسا عىل قول املخرب عن قدم العيب أو حدوثه يف السـلع عنـد التحـاكم،  )٥

بأن قوله شهادة، وأنه يشرتط فيه العدد؛ ألنـه حكـم جزئـي عـىل فقد ذكر املالكية 
؛ غـري أن انك أن الشـهادة والروايـة خـرب؛ بيان ذل)٥(شخص معني لشخص معني

عليـه الصـالة -املخرب عنه إن كان أمرا عاما ال خيتص بمعني فهو الروايـة؛ كقولـه 
عـىل مجيـع خيتص بشخص معني؛ بـل ذلـك  ال »إنام األعامل بالنيات«:  -والسالم

هلـذا عنـد «: ر، بخالف قول العدل عند احلـاكماخللق يف مجيع األعصار واألمصا

 ).٢٧٩-٥/٢٧٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٣٩٣-٣٩٢:ص(، األشباه والنظائر للسيوطي )٦/١٢٩(روضة الطالبني : ينظر) ٢(
 ).٦/١٢٩(روضة الطالبني ) ٣(
 ).٢٧٤-١٤/٢٧٣(املغني البن قدامة ) ٤(
 ).١/٢٨(الفروق :ينظر) ٥(
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، واألول هـو ىل غريه؛ فهذا هو الشـهادة املحضـةإلزام ملعني ال يتعداه إ »هذا دينار
  .)١(الرواية املحضة

ال واخلرب إما أن يقصد به أن يرتتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم وإمضـاء أو 
وإن مل يقصد به ذلك فإما أن يقصد به ترتب دليـل فإن قصد به ذلك فهو الشهادة، 

حكــم رشعــي أو ال فــإن قصــد بــه ذلــك فهــو الروايــة، وإال فهــو ســائر أنــواع 
 .)٣( والشهادة املحضة كإخبار الشهود عن احلقوق عىل املعينني عند احلاكم.)٢(اخلرب

ربة واملعرفة من األطباء أمـام القـايض أدلة القول الثاين عىل اعتبار قول أهل اخل
ا  :خربً

 :ويمكن أن يستدل هلم باآليت
قياس قول أهـل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام القـايض عـىل قـول  )١

 .)٤(القائف
بعدم التسليم باألصل املقيس عليه؛ فـبعض العلـامء حكـم عـىل : وأجيب عنه

 .)٥(قول القائف بأنه شهادة
ممـا ال  ؛ ألنه)٦(املحض، ومن باب التكسب بالصنعةألن هذا من باب اخلرب  )٢

 . )٧(؛ ألنه مما خيتص به أهل اخلربة من أهل الصنعةيمكن كل واحد أن يشهد به
نسلم بأنه مما خيتص به قول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء؛ لكن قولـه يعتـرب 

ا من األحكام القضـائية ق ـا عـىل من باب الشهادة؛ ألن القايض يبني عليه كثريً ياسً
 .أهل اخلربة من غري األطباء ممن يعترب قوهلم شهادة

 .)١/١٥(الفروق : ينظر) ١(
 ).١/٦(حاشية ادرار الرشوق عىل أنواء الفروق ) ٢(
 ).١/١٧(الفروق : ينظر) ٣(
حد كاإلخبار، وهو قول هل جيتز يف ذلك بقائف وا -رمحه اهللا  -واختلف عن مالك ). ٢/١١٤(تبرصة احلكام ) ٤(

 .٣٣٥: الطرق احلكمية ص. ابن القاسم
 .٣٣٥: رق احلكمية ص، الط)٢/١١٤(تبرصة احلكام ) ٥(
 ).١١/١٠٩(ح املمتع عىل زاد املستقنع الرش) ٦(
 ).١٤/٢٧٤(املغني البن قدامة ) ٧(
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 :الرتجيح
أن قول أهل اخلربة واملعرفة من األطبـاء أمـام القـايض  -واهللا أعلم-يرتجح  

خيتلـف الـرأي يف «:النـووييعترب شهادة؛ ألنه مما تتعلق به حقوق اآلدميني، قـال 
العدد وغريه ممـا ذكرنـا أوالً؛ ألنـه اجلزم باشرتاط : املذهب: قلت. اشرتاط العدد

يتعلق هبذا حقوق اآلدميني من الورثـة واملـوىص هلـم، فاشـرتط رشوط الشـهادة 
 املساحمة مع أنه كغريها من الشهادات، بخالف التيمم؛ فإنه حق هللا تعاىل مبني عىل

 .)١(»ينتقل إىل بدل
ي يشـرتط فيـه اخلرب شهادة، والشهادة خرب؛ ولكن اخلرب الذ«:ابن العريبوقال 

العدد إنام هو يف حق يقـع فيـه تنـازع، فأمـا مناسـك اهللا فـإن أصـله يثبـت بخـرب 
؛ وال شك أن قول أهل اخلربة من األطباء أمـام القـايض ال يكـون إال يف )٢(»واحد

 .حق يقع فيه تنازع
ومما يؤيد اعتبار قول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء أمام القـايض شـهادة مـا 

من اخلرب أن قصد به أن يرتتب عليـه فصـل قضـاء وإبـرام حكـم  الشاطابن ذكره 
 ؛ وال شك أن قول أهل اخلربة مـن األطبـاء أمـام القـايض  )٣(وإمضاء فهو الشهادة

 .صل قضاء وإبرام حكمعليه ف مما يرتتب
كالم نفيس يؤكد فيه أن اخلرب إذا اقرتن معه ما يفيد اليقني جـاز أن  والبن القيم

حيكم به وينزل منزلة الشهادة؛ بل هو شهادة حمضة يف أصح األقـوال، وعـىل هـذا 
ـا آخـر غـري طريـق الشـهادة ـا. )٤(فليس اإلخبار طريقً الشـاهد خمـرب، : وقـال أيضً

عة مل تفـرق بـني ذلـك ريـواملخرب شاهد، وكل من شهد بيشء فقد أخرب به، والشـ
؛ وإنام هذا عىل أصل من اشرتط يف قبول الشـهادة لفـظ الشـهادة دون جمـرد  أصالً

 .)٥(اإلخبار

 ).٦/١٢٩(روضة الطالبني ) ١(
 ).٣/٢١٠(عارضة األحوذي ) ٢(
 .)١/١٣(هامش أنوار الربوق ) ٣(
 .٢٩٦: الطرق احلكمية ص) ٤(
 .٣٣٥: ص املرجع السابق) ٥(

                                                           



 ١٤٣   أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القايض وتطبيقاهتا يف قضايا األحوال الشخصية يف املحاكم الرشعية                                                          
  -جامعة أم القر -أستاذ الفقه املشارك بقسم الرشيعة -ابتسام بنت بالقاسم القرين. د                                                      

اشرتاط التعدد يف قول أهـل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام : الفرع األول
 القايض

      اخلالف السابق يف اعتبار قول أهل اخلربة مـن األطبـاء أمـام القـايض شـهادة 
خالف حقيقي وله ثمرة، فعىل القول بأن قول أهـل اخلـربة واملعرفـة مـن  اً خربأو 

األطباء أمام القايض شهادة، فقد نص فقهاء املذاهب األربعة عىل اشرتاط العـدد، 
ا فال يشرتط فيه العددوإ  :ن كان خربً

، وفيه ال يشرتط فيه العدد بخالف الشهادة...خرب الواحد«: قال الرسخيس) ١
 فيشرتط العدد يف الشـهاداتكيد فالتزوير والتلبيس يف اخلصومات يكثر معنى التو

   .)١(»صيانة للحقوق املعصومة
رو ...السـامء مصـحية ورأ النـاس اهلـالل فإن كانـت«: الكاساين قال) ٢

و أحد أنه يقبل فيه شهادة الواحد العدل وه: احلسن عن أيب حنيفة رمحهام اهللا تعاىل
وجـه . شـهادة اثنـني تقبل فيه: ، وقال يف قول آخر-اهللا تعاىلرمحه -قويل الشافعي
، أن هذا مـن بـاب اإلخبـار ال مـن بـاب الشـهادة -رمحه اهللا تعاىل-رواية احلسن 

ألن بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسامء علة ولـو كـان شـهادة ملـا قبـل، 
رط يف ـلــيس بشــالعــدد رشط يف الشــهادات وإذا كــان إخبــارا ال شــهادة فالعــدد 

  .)٣(»والعدد ليس برشط يف اإلخبار«: وقال يف موضع آخر. )٢(»اإلخبار
بخالف الروايـة ...الشهادة يشرتط فيها العدد الفرق بينهام أن «:قال القرايف) ٣

 .)٤(»فإهنا تصح من الواحد
اجلزم باشرتاط العدد وغريه ممـا ذكرنـا أوالً؛ ألنـه : املذهب« :قال النووي) ٤

فاشـرتط رشوط الشـهادة يتعلق هبذا حقوق اآلدميني من الورثـة واملـوىص هلـم، 

 )١٦/١١٣(املبسوط ) ١(
 ٢/٨٠البدائع ) ٢(
 ٢/٨١ املرجع السابق) ٣(
 )١/١٣(ق يف أنواء الفروق ط العلمية أنوار الربو= الفروق للقرايف ) ٤(
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 املساحمة مع أنه ، بخالف التيمم؛ فإنه حق هللا تعاىل مبني عىلكغريها من الشهادات
 .  )١(»ينتقل إىل بدل

جعلنـاه هذا اخلالف مبني عـىل أنـه شـاهد، أو خمـرب، فـإن «:املرداويقال  )٥
ا اعتربنــا التعــدد كــاخلرب يف األمــور  ؛جعلنــاه خمــربا مل نعتــرب التعــدد، وإن شــاهدً

واحـد؛ فهـو خـرب ال يقبل قـول عـدل : إذا قلنا«: ، وقال يف موضع آخر) ٢(»الدينية
 .)٣( »شهادة
القضايا التي حيتاج القـايض فيهـا يف  قد نص احلنابلة عىل أنه ال جيزئ الواحدو

االستعانة بقول الطبيب؛ ألنـه ممـا يطلـع عليـه الرجـال، واسـتثنوا حـال احلاجـة 
ألنه مما ال يمكن كل واحد أن يشـهد بـه؛ ؛ والرضورة عند عدم القدرة عىل طبيبني

رورة واحلاجـة ـ؛ ولكن هـذه الضـ)٤(ألنه مما خيتص به أهل اخلربة من أهل الصنعة
 .وقتنا املعارص؛ لوفرة األطباءمنتفية يف 

وفيام ييل عرض خلالف الفقهاء يف اشرتاط العدد يف قول أهـل اخلـربة واملعرفـة 
 : من األطباء أمام القايض، وذلك عىل قولني

ل الشـهادة، يشرتط العدد، فال يثبت إال بقول اثنني منهم من أهـ :القول األول
، والكرخـي، والقـايض )٦(يـوالرسخسـ، )٥(حممد بن احلسن: قال به احلنفية؛ منهم

، وقال به البغوي والرافعـي والنـووي )٨(، وهو االختيار عند املالكية) ٧(اإلسبيجايب
 .  )١٠(، وبه قال احلنابلة)٩(من الشافعية، وهو املذهب عندهم

 ).٦/١٢٩(روضة الطالبني ) ١(
 ).٦/٤٦١(اإلنصاف ) ٢(
 ).٣/٢٧٨( املرجع السابق) ٣(
 ).٢٧٤-١٤/٢٧٣(املغني) ٤(
 ).٥/١٩٠(األصل ) ٥(
 ).١٣/١١٠(ط املبسو) ٦(
 .)٢٧٩-٥/٢٧٨(الصنائع بدائع ) ٧(
 ).١/٢٨(، الفروق )١/١٩٤(املعيار املعرب ) ٨(
 . )٣٩٢: ص(األشباه والنظائر للسيوطي ، )٦/١٢٩(روضة الطالبني ) ٩(
 .)١٤/٢٧٣(، املغني )١٥٩: ص(خمترص اخلرقي : ينظر) ١٠(
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ليس برشط، ويثبت بقول مسلم عدل منهم، قال به مـن احلنفيـة  :القول الثاين
، ووجـه عنـد )٤(، وهو قول عند املالكيـة)٣( ، وابن مازة) ٢(املعني، وأبو )١(السمرقندي

 )٧(، وبـه قـال احلنابلـة عنـد االضـطرار)٦(واختاره صاحب التتمة، )٥( عند الشافعية
 .  )٩(وعدم القدرة عىل طبيب آخر)٨(واحلاجة

 :األدلة
 : أدلة القول األول

يقبـل : إذا قلنـا. )١٠( »ة العتبار العدد يف عمـوم الشـهادةالنصوص املقتضي«) ١
 .)١١( قول عدل واحد؛ فهو خرب ال شهادة

 .)١٢( ألنه قول ملزم كالشهادة) ٢
 .  )١٣(العدد: ألنه يتعلق به حقوق آدميني، فاشرتط فيه رشوط الشهادة؛ ومنها)٣
 .)١٤(ألنه مما يطلع عليه الرجال؛ فلم تقبل فيه شهادة واحد؛ كسائر احلقوق )٤

 :أدلة القول الثاين
أن هذه الشهادة ال يتصل هبا القضاء؛ وإنام تصح هبـا اخلصـومة فقـط، فـال )١

ا غري معقول املعنى؛ ألن  يشرتط فيها العدد؛ ألن رشط العدد يف الشهادة ثبت تعبدً

 ).٢/٩٨(حتفة الفقهاء ) ١(
 ).٢/٦٢٥(األهنر يف رشح ملتقى األبحر  جممع ،)٦/٣٨٥(فتح القدير : وينظر). ٥/٢٧٩(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٦/٥٧٤(الربهاين يف الفقه النعامين  املحيط) ٣(
 ).١/١٩٤(املعيار املعرب ) ٤(
 ).٦/١٢٩(، روضة الطالبني )٧/٤٤١(اإلرشاف عىل مذاهب العلامء  ) ٥(
ا تع: قال العالئي). ٣٩٢: ص(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٦( ؛ ألنـه لالكتفاء فيه بواحد، وال يبعدرض ومل أجد أحدً

 .٣٩٣األشباه للسيوطي. ر جمر اإلخبارجا
 .)٧/٣٤٠٥(إلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٧(
 .)١٤/٢٧٣(، املغني )١٥٩: ص(خمترص اخلرقي : وينظر). ١٢٣: ص(الطرق احلكمية ) ٨(
، الطـرق احلكميـة )٧/٣٩٦(ر اخلرقـي ـخمتصح الزركيش عىل ، رش)٢٧٤-١٤/٢٧٣(البن قدامة املغني : ينظر) ٩(

 ).١٢٣: ص(
 ).٥/٢٧٩(بدائع الصنائع ) ١٠(
 ).٣/٢٧٨(اإلنصاف ) ١١(
 ).١٣/٢٠٠(املبسوط ) ١٢(
 . )٣٩٣-٣٩٢: ص(، األشباه والنظائر للسيوطي )٦/١٢٩(روضة الطالبني ) ١٣(
 ).٢٧٤-١٤/٢٧٣(املغني  ) ١٤(
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رجحان جانب الصدق عىل جانب الكذب يف خرب املسلم ال يقف عىل عـدد؛ بـل 
ا، فري  .) ١(اعى فيه مورد التعبديثبت بنفس العدالة؛ إال أن الرشع ورد به تعبدً

بأن هذه الشهادة وإن كان ال يتصـل هبـا القضـاء؛ لكنهـا مـن : واعرتض عليه
رضورات القضاء ال وجود للقضاء بدوهنا؛  أال تر أنه مـا مل يثبـت العيـب عنـد 
البائع واملشرتي فالقايض ال يقيض بالرد، فكان مـن رضورات القضـاء، فيشـرتط 

 .)٢(الشهادة عىل إثبات العيب عند البائع فيها العدد؛ كام يشرتط يف
جوز احلنابلة شهادة الطبيب الواحد للرضورة إذا مل يوجد اثنـان؛ للحاجـة ) ٢

الداعية إىل ذلك؛ إذ ال يمكن لكل أحد أن يشهد به؛ ألنه مما خيتص به أهل اخلـربة 
قبول ، فاب يقبل فيها قول املرأة الواحدةمن أهل الصنعة، فأشبه العيوب حتت الثي

 .)٣(قول الرجل الواحد أوىل، وكذلك احلكم يف كل ما خيتص بمعرفته األطباء
بأن هذا يتصور يف عرصهم لقلـة األطبـاء، أمـا اآلن : ويمكن االعرتاض عليه

فهذه احلاجة منتفية، لوفرة األطباء؛ نظرا لوجود دراسة نظامية خترج أعـداد كبـرية 
 .ستعانة بخربة أكثر من طبيبيض االمن األطباء املؤهلني، وبإمكان القا

 : الرتجيح
 .  اشرتاط العدد -واهللا أعلم- يرتجح

وكانت نتائج بيانات الدراسة التي شارك فيها عدد من القضاة السعوديني فـيام 
إذا كان ينزل اخلربة بأهنا شهادة رشعية فهل يشرتط هلا عـدد معـني؟ فقـد أجـاب 

قضـاة بعـدم ) ٣(قاضيًا باشـرتاط العـدد، وأجـاب  )١٨(قاضيًا من أصل  )١٣(
اشرتاط التعدد، وأجاب قاضٍ واحد بكفاية الواحد واألحـوط التعـدد، وأجـاب 
قاضٍ بأن األصل عدم اشرتاط التعدد؛ ولكن قد يشرتط بحسب خطورة القضـية 

 .  وما يرتتب عليها من حكم

 ).٥/٢٧٩(بدائع الصنائع ) ١(
 .ابقاملرجع الس) ٢(
 ).٧/٣٩٦(ح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ، رش)٢٧٤-١٤/٢٧٣(املغني البن قدامة : ينظر) ٣(
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واملعرفـة مـن األطبـاء أمـام اشرتاط العدالة يف قول أهـل اخلـربة : الفرع الثاين
 القايض

اختلف الفقهاء هل تشرتط العدالة يف أهل اخلـربة واملعرفـة مـن األطبـاء عـىل 
 : قولني

 )٣( والشــافعية)٢( واملالكيــة) ١(احلنفيــة ذهــب إىل اشــرتاط العدالــة: القــول األول
 . )٤(واحلنابلة

بــل يكتفــى بالعدالــة الظــاهرة ؛ ال تشــرتط العدالــة احلقيقيــة :القــول الثــاين
 . )٥(قول عند احلنفية، وهو )املستور(

قول بجواز قبول قول الطبيب النرصاين عند الرضورة عند عـدم  وعند املالكية
العيـوب عنـد  يف غريه يف مقادير الشجاج واجلراح وتسميتها، وكذلك يقبل قولـه

 .)٦( الرضورة عند عدم غريه
 .)٧(ابن عثيمنيالعدالة ، ورجحه قول بعدم اشرتط  احلنابلةوعند 
 : األدلة

 :أدلة القول األول
 .)٨(ألن الطبيب شاهد، والشاهد تشرتط فيه العدالة) ١

، فتح القدير )٦/٦٦(،  البحر الرائق ٢٧٠السلوك ص ، منحة٢٥٨: ، مراقي الفالح ص)١/٣٣٣(تبيني احلقائق ) ١(
)٦/٣٦٢.( 

 ).١٠/٢٤٠(، الذخرية  )٧/٥١٨(ضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب التو) ٢(
، حتفة املحتـاج )٤/١٥٩(ى املطالب يف رشح روض الطالب ، أسن) ٩/٥١(، ) ٢/٢٨٦(املجموع رشح املهذب ) ٣(

 ) .١/٤٣٣(، التعليقة للقايض حسني )١/٤١٤(، التهذيب )١/٢٣٣(،  مغني املحتاج )١/١١٨(
 ).١/١٩٤(النهى  ، مطالب أويل) ١/٥٠١(، كشاف القناع )٨٤١٤٧(مام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل اإل) ٤(
 ).١/٢٠٨(، درر احلكام )٢/٣٨٥(، )٢/٤٢٢(ر املختار وحاشية ابن عابدين الد: ينظر) ٥(
 .٢٧٦، ٥٣٢: ، رشح حدود ابن عرفة ص) ١/٤٨٧(، )٢/١٢( تبرصة احلكام ) ٦(
 ).١٠٩ -١١/١٠٨(ع عىل زاد املستقنع الرشح املمت) ٧(
وضة الطالبني وعمدة املفتـني ، ر)١٠/١٥١(، الذخرية للقرايف )٦/٢٦٦(ئع الصنائع يف ترتيب الرشائع بدا: ينظر) ٨(

 ).٣/٥٨٩(ائق أويل النهى لرشح املنتهى ، دق)١١/٢٢٢(
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ألن اخلربة من جنس عمل القايض، والعدالـة مـن رشوط تـويل القضـاء، ) ٢
 . )١(ويعتمد عىل قول اخلبري الطبي، فكانت العدالة رشطًا فيه

 : أدلة القول الثاين
رورة؛ لـئال هتـدر الـدماء، ـاستدل املالكية باجلواز عند عدم العـدل؛ للضـ )١

 .)٢(وتضيع احلقوق، وتتعطل احلدود
ا ـحني هاجر من مكة إىل املدينة اسـتأجر رجـالً مشـ ملسو هيلع هللا ىلصألن رسول اهللا  )٢ ركً

   عبـد اهللا بـن أريقـط؛ ليدلـه عـىل الطريـق مـن مكـة إىل : من بني الديل يقـال لـه
 . )٣(املدينة

أخذ بقول الكافر يف األمور املاديـة التـي مسـتندها  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :الداللةوجه 
ا، فهذا ائتامن عظيم عىل املال وعـىل  التجارب ووثق بكافر يف أعظم احلاالت خطرً

ا كانوا يطلبون النبي  وأبا بكر حتى جعلوا ملن جاء هبام مائتي  ملسو هيلع هللا ىلصالنفس؛ ألن قريشً
ا ائتمنـه ليدلـه عـىل أنه رجـل أمـني ملسو هيلع هللا ىلصبعري؛ ولكن ملا رأ النبي   وإن كـان كـافرً

الطريق، فأخذ العلامء القائلون بأن املدار عىل الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا 
 .؛ فدل هذا عىل أن املرشك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله) ٤(كان ثقة

رورة؛ ـبأن هذا حال الرضورة، واخلالف يف حال غري الضـ: ويمكن أن يناقش
 . حيث يستطيع القايض االستعانة باألطباء املسلمني من املشهود هلم بالعدالة

ثر ممـا حيـافظ أن من األطباء الكفار من حيافظون عىل صناعتهم ومهنتهم أك )٣
؛ ألن هذه األشياء صـنعته، )٥(؛ حفاظا عىل سمعتهم ورشفهمعليها بعض املسلمني

ا يف اعتقاده وقد حيافظ الكافر عىل صنعته وسمعته فال  .)٦( يقول إال ما كان حقًّ

 ) .١١/٩٦(وضة الطالبني وعمدة املفتني ر: ينظر) ١(
 ).١/٤٨٧(تبرصة احلكام ) ٢(
  ) .٢٢٦٣(ني عند الرضورة أخرجه البخاري، كتاب اإلجارة، باب استئجار املرشك) ٣(
 ).٤/٣٤٢(الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ) ٤(
 .املرجع السابق) ٥(
 ).٦/٣٢٩(رشح املمتع عىل زاد املستقنع ال) ٦(

                                                           



 ١٤٩   أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القايض وتطبيقاهتا يف قضايا األحوال الشخصية يف املحاكم الرشعية                                                          
  -جامعة أم القر -أستاذ الفقه املشارك بقسم الرشيعة -ابتسام بنت بالقاسم القرين. د                                                      

ا، وكالمها تشرتط : ويمكن أن يناقش بأن قول أهل الطب يعترب شهادة أو خربً
وال تقبـل  )٢(، فاشرتاط العدالة يف الشهادة والرواية يف حمل الرضورات)١( له العدالة

 .شهادة الفاسق وال الكافر؛ والسيام فيام يتعلق به حقوق اآلدميني
ا لو اشرتطنا العدالة يف أخبار األطباء ما عملنا بقول طبيب واحـد إال أن أنن) ٤

يشاء اهللا؛ ألن أكثر األطباء ال يتصفون بالعدالة، فلو اشرتطنا العدالة ألهدرنا قول 
 .)٣( أكثر األطباء

بعدم التسليم، فهناك كثري من األطباء يتصفون بالعدالة : ويمكن أن جياب عنه
 .ء هذه املهمة يمكن اختيارهم ألدا

 :الرتجيح
يف أهـل اخلـربة واملعرفـة مـن  يرتجح قول مجـاهري العلـامء باشـرتاط العدالـة

األطباء؛ ألن القـايض سـيعتمد عـىل قـوهلم يف حكمـه يف القضـية املنظـورة، أمـا 
 .  حاالت الرضورة عند انعدام العدل فهي نادرة الوقوع، والنادر ال حكم له

من القضاة السـعوديني ) ٩٩(الدراسة التي شملت كام يستأنس بنتائج بيانات 
ام يشرتط يف اخلبري لضامن جودة اخلـربة الطبيـة، فقـد كانـت نسـبة مـن اشـرتط ع

 % ).٧٢٫٧(العدالة منهم 
 ةالعربيـ اململكـة يف رعيةـالشـ املحاكم  يف القضاة عمل عليه ما: املطلب الثاين

  السعودية
لقول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء أمام القـايض بعد عرض تكييف الفقهاء  

اخلـربة الطبيـة شهادة أو خرب، فهل نجري  :وبيان اختالفهم يف تكييفها عىل قولني
 ؟  اخلرب، أو الشهادة، أو غري ذلكجمر املكتوبة

 .٤٥٠: رشح حدود ابن عرفة ص) ١(
 ).١/٣٨٧(األشباه والنظائر للسيوطي ) ٢(
 ).١٠٩-١١/١٠٨(ح املمتع عىل زاد املستقنع الرش) ٣(
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 :اختلف املعارصون يف ذلك عىل قولني
ــول األول ــة  أن: الق ــة املكتوب ــربة الطبي ــاتاخل ــيلة إثب ــل  )١(وس ــدمها أه يق

االختصاص يف اجلوانب الطبية بناءً عىل طلب من القايض؛ إلبداء رأهيم يف األمـر 
ا للحقيقـة؛ حيـث ال يسـتطيع القـايض القيـام بـذلك بنفسـه . املتنازع فيه؛ إظهارً

نظـام الـدعو؛ لـذا أدرجهـا  يف إثبـات وسـيلة اخلـربة عـدّ  السـعودي والنظـام
كام نـص نظـام املرافعـات .اإلجراءات اجلزائية السعودي يف إجراءات االستدالل

 هلـا اعتباره خالل الرشعية السعودي عىل أن اخلربة وسيلة من وسائل اإلثبات من
ا إجراءات من إجراء وهو ما سـارت عليـه . )٢(األدلة مصادر من اإلثبات، ومصدرً

يثبت الدعو ويقبله القايض هو وسيلة  كثري من األنظمة املعارصة؛ ألن كل دليل
 . )٣( بعض املعارصين عند الغالب الرأي هو إثبات، وهذا

 :األدلة
ونَ ﴿:قوله تعاىل)١ لَمُ عْ نْتُمْ ال تَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ   )٤٣: سورة النحـل(﴾فَ

أهل العلم يف كل فن من الفنون؛ ألن العربة لعموم اللفـظ : املقصود :وجه الداللة
 .)٤(ال خلصوص السبب

، اخلربة مـن ١٦٥، ١٦٣،  اخلبري يف العملية القضائية، ص  ٥٩٥الرشيعة اإلسالمية ص وسائل االثبات يف : ينظر) ١(
مبدأ القـايض خبـري  ،٥٧٨رعي يف اإلثبات اجلنائي ص ـحجية تقرير الطبيب الش ،١٣٨، ١٣٦منظور رشعي ص 

رعي يف ـش، آفاق تطوير القضاء ال)٦/ ٣(، بحوث ندوة القضاء الرشعي يف العرص احلارض ١٩٣،١٩٥اخلرباء ص 
و هي الوسيلة العمليـة التـي يعتمـد ). ٢٠/ ٤٦(بحوث ندوة القضاء الرشعي يف العرص احلارض . العرص احلارض

. عليها األفراد يف صيانة حقوقهم، وهي األداة الرضورية التي يعتمد عليها القايض يف التحقق من الوقائع القانونيـة
ا لذلك حكامً عادالً حيفظ للقضاء  إذ بواسطتها يميز بني الصحيح واملزيف، ويستخرج احلق من الباطل، ويصدر تبعً

 . هيبته
،  )٧٨-٧٧-٧٦( ندب اخلـرباء ، املـادة: نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية يف الباب الثالث، الفصل الثاين: ينظر) ٢(

اخلــربة، املـادة : ســادسإجراءات اإلثبات ، الفصــل ال: نظام املرافعات الرشعية السعودي، البـــاب التـــاسع 
 .١٤، تزوير التقارير الطبية  ص ٣٨،٣٦الرابعة والعرشون بعد املائة، دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص

 .٣٩-٣٨، دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص ٦٠٠وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ص: ينظر) ٣(
 .  ٥٩٥ص وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية : ينظر) ٤(
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 ألهنا األدلة؛ مصادر أن البينة أشمل وأعم من الشهادة، فاعتربوا اخلربة من) ٢
 يـدي الطبيب بني يضعه الدليل الذي  فهي جمهولة، وقائع عن الكشف إىل هتدف

ا احلقيقة عن الكشف يف ليساعده القايض  علميـة دراية من لديه توفر ما عىل اعتامدً
 . )١( القايض لد ال تتوافر

، فقـد )قرينـة(بأهنـا  اخلـربة الطبيـة بعـض القضـاةوعىل هذا القول وصـف  
من القضـاة يف السـعودية ) ٩٩(أظهرت نتائج حتليل بيانات الدراسة التي شملت 

 ). %٣٨٫٤(أن اعتبار اخلربة الطبية قرينة جاء يف املرتبة األوىل بنسبة 
شهادة، ذهـب إىل بعض الباحثني املعارصين اخلربة الطبية بأهنا يف حني وصف 

، فـاعتربوا اخلـربة )٤( وسعود التميمي )٣(أمحد كنعان و )٢(نايف احلريبذلك الباحثون 
مـن ) ٩٩(يل بيانات الدراسة التـي شـملت وقد أظهرت نتائج حتل. الطبية شهادة

القضاة يف السعودية أن نسـبة مـن يعتـرب اخلـربة الطبيـة املكتوبـة شـهادة رشعيـة 
ا عـىل شـهادة الطبيـب أمـام القضـاء يف بعـض القضـايا؛ مثـل) %١٧٫٢( : قياسً

 .)٥(اجلراح
ا عىل األخذ بشهادة النساء الثقات يف بعض املسائل  التي ال يطلع عليهـا وقياسً

ممـا هـو مـن اختصـاص الطبيـب يف الوقـت  - )٦( غشاء البكـارة: مثل-إال النساء 
 .)٧(احلارض

 دليل لتقدير إجراء مساعد للقايض ووسيلة املكتوبة اخلربة الطبية: القول الثاين
إجراء مساعد للقايض للوصول  هذا القول أن اخلربة الطبيةير أصحاب : إثبات

 .٨٢، حجية التقرير الطبي يف اإلثبات أمام القضاء اجلنائي ص٣٦ور اخلبري يف الدعو اجلزائية  صد: ينظر) ١(
  .٢١أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة  ص:  ينظر) ٢(
 .٢١٤املوسوعة الطبية الفقهية ص :ينظر) ٣(
 .١٩تزوير التقارير الطبية ص :ينظر) ٤(
 .٢٢-٢١أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة  ص:  ينظر) ٥(
، املهـذب  )٤/٤٢٧(ر ـ، التـاج واإلكليـل ملختصـ)٥/٥٤(، الـذخرية )٢/١٤٠(االختيار لتعليل املختار   :ينظر) ٦(

 .٢١،  أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص)٨/١٥٨(، املبدع )٣/٤٥٤(
 .٢١صراسة مقارنة د أحكام التقرير الطبي وآثاره :ينظر) ٧(
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إىل تقدير فني للحالة املعروضة، وأن القايض عليه تقـدير الـدليل، وذلـك عنـدما 
ير أن وجوده مل يكن بالشكل املطلوب، أو ال يتسق منطقيًّا مع ظـروف الواقعـة 

 .)١(ومالبساهتا
 أصـالً  موجودة تكون خلربةا موضوع املادة أن أساس عىل ويستند هذا القول 

 مـن تـوفره مـا واسـتنباط لفهمهـا خاصـة معرفـة إىل حتتاج غري أهنا الدعو؛ يف
 لتكملـة االختصـاص ذوي مسـاعدة طلـب إىل يـدفع القـايض ممـا معلومـات،

 لديه ما استشكل واستيضاح فهم عىل وإعانته عليه، املعروض النزاع يف معلوماته
 املعروضـة الوقائع من معينة ونتائج حلقائق استنتاج جمرد أساسها يف فاخلربة. منها
 عـىل واملسـاعدة اإلرشـاد عـن دورهـا يزيد ال هذه بطبيعتها املحكمة، وهي عىل

 . )٢( امللف يف الوقائع بعض عن الغموض إجالء
 ولكنهـا إثبـات؛ إجيـاد دليـل إىل هتدف ال ألهنا إثبات؛ وسيلة ليست واخلربة

 عـىل يصـعب أنـه غري الدعو؛ يف أصالً  قائم إثبات عنرص سالمة لتقدير وسيلة
 بمظهر يظهره الذي اليشء فنية صبغة يكتيس باعتباره اعتامده استنباطه أو القايض
 األمـر ويسـتلزم القايض بمعارفه، تقدير عىل املستعصية واحلالة الغامض العنرص
 ةخاصـ علميـة درايـة لـدهيم تتـوفر الذين اخلرباء من االختصاص ذوي انتداب
 هبـذه القـائلني عند اخلربة فدور القايض، عىل فهمه صعب ما من توضيح متكنهم
 يف أصـالً  دليـل قـائم سـالمة تقـدير وإنـام الـدليل؛ عن البحث هو ليس النظرية

٣(الدعو(  . 
مـن القضـاة يف ) ٩٩(التي شملت بيانات الدراسة  وقد أظهرت نتائج حتليل  

ا للقايض بنسبة إجراتعترب السعودية أن اخلربة الطبية   . )%٢٥٫٣(ءً مساعدً

 .١٩٦، مبدأ القايض خبري اخلرباء ص ٣٧دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص: ينظر) ١(
 .٧١اجلنائي ص القضاء أمام اإلثبات يف الطبي التقرير ، حجية٣٧دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص :ينظر) ٢(
 .٣٧صدور اخلبري يف الدعو اجلزائية  ،٨٣- ٨٢ص يف اإلثبات أمام القضاء اجلنائي حجية التقرير الطبي :ينظر) ٣(
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 :الرتجيح
وسـيلة يرتجح اعتبار اخلربة الطبية املكتوبة املقدمة بناء عىل طلب القـايض  )١

 والتقنيـة العلمية اجلوانب يف الصنعة أهل من املختصني رأي أخذ يف تتمثلإثبات 
  .)١( اختصاصهم إىل الراجعة

مـن القضـاة يف ) ٩٩(وأظهرت نتائج حتليـل بيانـات الدراسـة التـي شـملت 
) قرينـةما بـني شـهادة أو (السعودية أن نسبة من يعترب اخلربة الطبية وسيلة إثبات 

كـام أشـار حتليـل ). %١٩٫٢(كانت نسبته ) أخر(، ومن اختار % )٥٥٫٦(هي 
ـا حني سـئلوا ) أخر(بيانات الدراسة إىل أن نسبة من اختار  عـام خيتارونـه تكييفً

    مـنهم بأهنـا وسـيلة إثبـات، ) ١٠(أجاب : طبية عىل النحو التايللإلفادة واخلربة ال
قضاة ذكروا أهنا وسيلة إثبات أو شـهادة، واثنـان مـنهم ذكـرا أهنـا قرينـة، ) ٥( و

 .واثنان ذكرا أهنا رأي خبري أو خربة فنية، واثنان منهم اعترباها دليالً 
ايرتجح اعتبا )٢ أنـواع  مـن ر اخلربة الطبية املقدمة بناء عىل طلب القايض نوعً

 .) شهادة فنية مكتوبة( لشهاداتا
 .-الشهادات يف هو احلال كام -طبيبني من تُوقع أن فيها األصل) ٣
بجواز االكتفاء بقول طبيب واحد ليس عىل إطالقه؛ بل قيدوه  وقول احلنابلة  

  .طبيبني شهادة وجب آخر طبيب وجد فإذا ، غريه طبيب أنه مل يوجد يف حال
كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة جتوز شهادة الطبيب وحده؛ ألنّـه ال «

 .)٢(»يضبط إال به
 التي األمراض يف هذا يقبل واحد االكتفاء بطبيب وقول فقهاء املالكية بجواز 

 طبيب شهادة تكفي بل طبيبني، شهادة فيها جيب فال يف العبادات، بسببها يرتخص
     . )٣(واإلفطـار بشـهادة طبيـب واحـد التـيمم يف الـرتخص جيوز لـه بحيث واحد؛

 .٨٢حجية التقرير الطبي يف اإلثبات أمام القضاء اجلنائي ص :ينظر) ١(
 ) .٧/٣٤٠٥(إلمام أمحد وإسحاق بن راهويه مسائل ا) ٢(
 ).٦/٤٣٤( كشاف القناع : ينظر) ٣(
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اخلرب شهادة، والشهادة خرب؛ ولكن اخلرب الذي يشرتط فيه العدد «: قال ابن العريب
 . )١( »إنام هو يف حق يقع فيه تنازع، فأما مناسك اهللا فإن أصـله يثبـت بخـرب واحـد

اخلربة من األطباء أمام القايض ال يكون إال يف حق يقع فيـه  وال شك أن قول أهل
 .تنازع

 عليهـا وير بعض الباحثني أن األمر يف األحكام القضائية خمتلف؛ إذ يرتتب
 :واملال وغريها، وفرق بني احلالة الطبية العادية واملستعصية النفس يف حقوق

  .طبيبني شهادة فإذا كانت احلالة الطبية عادية فيلزم فيها 
إذا كانت احلالة الطبية مستعصـية، أو القضـية املنظـورة كبـرية، ويرتتـب  وأما

  .)٢( طبية جلنة إىل عليها حقوق كبرية؛ فاألمر قد حيتاج
 حجية اخلربة الطبية : املطلب الثالث

سبق احلديث عن مسألة هل اخلربة الطبية املكتوبة شهادة أو إخبـار والـراجح 
ربة الطبية مستند إثبات يرتتب عليـه حقـوق، وتتقـرر عليـه اعتبارها شهادة، فاخل

واجبات، رشط أن يكـون سـليامً خاليًـا مـن كـل عيـب، مسـتوفيًا لكافـة بياناتـه 
؛ ألهنا تعني القايض عىل حتقيق العدل بـني اخلصـوم؛ ألن القـايض قـد )٣(ورشوطه

لـزوجني تعرتضه بعض القضايا التي حتتاج إىل إفادة طبية؛ كقضـايا الفسـخ بـني ا
ا مع ظهور أمراض جديدة كاإليدز وغريهـا، أو قضـايا النسـب  للعيب؛ خصوصً

 . )٤(وغريها، ويتوقف حكم القايض عىل هذه املعرفة الفنية
واحلكم عىل اليشء فـرع عـن تصـوره ، ومل يعـد متصـوراً أن حيكـم القـايض 

ة واملعرفة؛ بالعدل يف املسائل الفنية اخلاصة دون الرجوع فيها إىل شهادة أهل اخلرب
 . )٥( ليبينوا للقايض حقيقة األمر، وجيلوها له؛ ليتمكن من احلكم بناء عىل ذلك

 ).٣/٢١٠(عارضة األحوذي ) ١(
ظهر من خالل استقراء بعض القضايا املنظورة يف املحاكم السـعودية أن . ٢١-٢٠تزوير التقارير الطبية ص  :ينظر) ٢(

 . اإلفادات الطبية تصدر عن جلنة طبية
 .٣٦أحكام التقرير الطبي وآثاره  ص :ينظر) ٣(
 .املرجع السابق :ينظر) ٤(
 .)٤١/٣٢(ضاء الرشعي يف العرص احلارض بحوث ندوة الق: ينظر) ٥(

                                                           



 ١٥٥   أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القايض وتطبيقاهتا يف قضايا األحوال الشخصية يف املحاكم الرشعية                                                          
  -جامعة أم القر -أستاذ الفقه املشارك بقسم الرشيعة -ابتسام بنت بالقاسم القرين. د                                                      

القضية إذا كانت مشكلة فيكشف عـن حقيقتهـا يف البـاطن، : ابن فرحونقال 
 . )١(ويستعني بذلك عىل الوصول إىل احلق

    واألمر يف رشعية اخلربة الطبية ثابت سواء أكانت مقدمـة مـن طبيـب عـادي  
؛ فالتقرير الطبي الذي يصدره الطبيب بطلب مـن القضـاء يعتـرب أو طبيب رشعي

 .)٢(وثيقة رسمية يُعتمد عليها يف القضاء
 :األدلة 

﴾:قوله تعاىل )١ بِريٍ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ الَ يُ  .)١٤: فاطر( ﴿وَ
وال خيربك بعواقب األمور ومآهلا وما تصري إليه مثـل خبـري : أي: وجه الداللة

 .)٣(هبا
يف القضـايا التـي تعـرض يف  )٤( احلاجة إىل الرجوع ألهـل اخلـربة واملعرفـة) ٢

 .)٥(القضاء حتى يمكن البت يف احلكم؛ ألن لكل جنس ونوع أهل خربة
اخلربة الطبية وسيلة لتحقيق مقصد الرشع من حتقيق العـدل؛ وأي وسـيلة  )٣

أمارات العـدل، وأسـفر فإذا ظهرت «: ابن القيمحتقق العدل، فهي مرشوعة، قال 
وجهه بأي طريق كان؛ فثم رشع اهللا ودينه، واهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعـدل أن 
 خيص طرق العدل وأماراته وأعالمه بيشء ثم ينفي مـا هـو أظهـر منهـا، وأقـو
داللة، وأبني إشارة، فال جيعله منها، وال حيكم عند وجودها بموجبها؛ بل قد بـني 

إقامة العدل بـني عبـاده، وقيـام النـاس : رق أن مقصودهسبحانه بام رشعه من الط
بالقسط، فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين ليسـت بمخالفـة 

واخلربة يستعني هبا القـايض عـىل فهـم واستيضـاح بعـض الوقـائع التقنيـة  .)٦(»له

 ).١/٤١(تبرصة احلكام ) ١(
صـحيفة  رعي بالريـاض للـدكتور حممـد مهـدي،ـرعي يف إدارة الطب الشــترصيح اختصايص الطب الش: ينظر) ٢(

 .٥٨٠حجية التقرير الطبي ص ،)٢٠١٣-٠٣-١٠(،  بتاريخ )٦(، صفحة ) ٤٦٢(رق، العدد رقم ـالش
 ).٦/٥٤١(تفسري ابن كثري : ينظر) ٣(
 .١٣٠: م صمعني احلكا: ينظر) ٤(
 ).١٦/٣٩٤(احلاوي الكبري : ينظر) ٥(
 ) .٣/٧(رعي يف العرص احلارض ـقضاء الشبحوث ندوة ال :ينظر) ٦(
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تكليـف املوجودة أصالً يف الدعو والتي قد تعرتضه أثناء البت فيها، وتدفعه إىل 
ذوي االختصاص من الذين يمتلكون دراية علمية وتقنية ملساعدته عىل استيضاح 
تلك الوقائع، واستنباط الوسائل واملعلومـات التـي تعينـه يف الفصـل يف القضـايا 

جودة احلكـم الصـادر  إن: املختلفة، وإصدار حكمه باطمئنان كبري، ومن هنا قيل
 . )١(ة املنجزةمرتبط بشكل كبري بجودة اخلرب عن القايض

 للخربة الطبية وهل هي ملزمة؟ اإلثباتية القيمة: املطلب الرابع
للخربة  اإلثباتية القيمة تقدير اختلفوا يف اإلثبات يف اخلربة طبيعة كام اختلفوا يف

 :عىل ثالثة أقوال اإلثبات يف وحجيتها الطبية
 كلها هبا يأخذ أن فله للقايض، ملزمة غري الطبية  اخلربة نتائج أن: القول األول

 أن رطـبشـ ذلـك، يف عليـه يشء وال جزئيًّا أو كليًّا يطرحها أن وله منها، بجزء أو
 .حكمه يف نتائجها باستبعاد القايض قراره يعلل

   اخلـربة أثبتتـه بام يقتنع أن وللقايض، للخطأ بأن اخلربة معرضة: وعللوا ذلك
 .)٢(به يقتنع ال أو

ألن  حكمه؛ بناء فال يسعه جتاهلها يف ملزمة للقايض، اخلبري إفادة :الثاين القول
 .)٣( حكمه وصواب قراره، سالمة إىل مطمئن وهو الدعو يف يبت جتعله اخلربة

 املالبسـات نتائجـه ختـالف مل للقـايض إذا ملـزم اخلبـري تقرير :الثالث القول
 ضـمن يـدخل ذلـك ألن اخلـربة؛ مادة شكل الذي باملوضوع املحيطة والظروف

 النتائج واستخالص فهمها عىل األقدر القايض يبقى التي للدعو املادية الوقائع
 وتسلسـلها األحـداث تواتر مع منطقيًّا تتناسب ال أهنا لديه ثبت منها، فإذا والعرب

 .)٤(القضائية املراقبة من لنوع اخلبري إفادة خيضع ذلك يف وهو الواقعي فله رفضها،

 .٨٤، حجية التقرير الطبي يف اإلثبات أمام القضاء اجلنائي ص٣٧دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص: ينظر) ١(
 .٢٠١، مبدأ القايض خبري اخلرباء ص ٩٧-٨٧اجلنائي ص حجية التقرير الطبي يف اإلثبات أمام القضاء : ينظر) ٢(
 .٢٠٧، مبدأ القايض خبري اخلرباء ص  ٨٠-٧٩حجية التقرير الطبي يف اإلثبات ص  :ينظر) ٣(
 .٨١-٨٠حجية التقرير الطبي يف اإلثبات ص  :ينظر) ٤(
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ملزمة للقـايض  اخلبري القول الثاين بأن إفادة ولعل أقرب األقوال للصواب هو
ألن  حكمـه؛ بناء فال يسعه جتاهلها يف يف القضايا التي حتتاج إىل إفادة وخربة طبية،

الطبية يف القضايا التي ال طريق للحكم عليها إال مـن خالهلـا تنـزل منزلـة  اخلربة
مـن حتقيـق  رعـاحلاجة بالنسبة لعمل القايض، ألهنا وسـيلة لتحقيـق مقصـد الشـ

 وصـواب قـراره، سـالمة إىل مطمـئن وهـو الدعو يف يبت العدل؛ حيث جتعله
 الطـب علـوم تشـهده الـذي املسـتمر والتطـور التكنولـوجي التقدم ؛ ألن حكمه

 الـدعاو يف الطبية للفصـل باخلربة االستعانة حتتم عىل القايض املختلفة وفروعه
  .العدالة من قدر أكرب حيقق الذي النحو عىل املختلفة

 القـايض إليهـا يطمـئن قـد التـي األدلـة أهـم يُعترب من العلمي الدليل أن كام
 املـراء، وال الكـذب تقبل ال التي طبيعته باعتبار أحكامه إصدار يف ويعتمد عليها

  .النسيان وال املحاباة وال اخلوف يطاهلا وال
ومن األدلة أيضا عىل ذلك ما قرره الفقهاء من اعتبـار قـول أهـل اخلـربة مـن 
األطباء ملزماً للقايض يف بعض املسائل التي ال طريق للحكم عليهـا إال بـالرجوع 

 : إليهم، ومنها
إذا اختلف الزوجان يف قرحة هل هي جـذام؟ أو يف بيـاض هـل هـو بـرص؟ 

 . )١( بالطبفيه شهادة شاهدين عاملني  الشافعيةاشرتط 
ا عىل األخذ بشهادة النساء الثقات يف بعض املسائل التي ال يطلع عليهـا  وقياسً

ممـا هـو مـن اختصـاص الطبيـب يف الوقـت  -) ٢( غشاء البكـارة: مثل-إال النساء 
 . )٣(احلارض

ا عىل شهادة القابلة  كلّ موضع يضـطرّ النـاس فيـه مثـل القابلـة جتـوز «وقياسً
 .)٤(»ألنّه ال يضبط إال بهشهادة الطبيب وحده؛ 

 ).٣٩٢: ص(األشباه والنظائر للسيوطي  ،جزم به يف أصل الروضة  يف النكاح) ١(
 ، املهـذب  )٤/٤٢٧(ر ـ، التـاج واإلكليـل ملختصـ)٥/٥٤(، الـذخرية )٢/١٤٠(االختيار لتعليل املختـار  :ينظر) ٢(

 .٢١،  أحكام التقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة ص)٨/١٥٨(، املبدع )٣/٤٥٤(
 .٢١صقرير الطبي وآثاره دراسة مقارنة أحكام الت :ينظر) ٣(
 ) .٣٤٠٥/ ٧(هويه مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن را) ٤(
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ومن األدلة أيضا عىل ذلك ما قرره الفقهاء من اعتبار قول أهل اخلربة من غـري 
األطباء ملزماً للقايض يف بعض املسائل التي ال طريق للحكم عليهـا إال بـالرجوع 

 : إليهم، ومنها
املقوم فهو عىل الصحيح شهادة لرتتب فصـل القضـاء بـإلزام ذلـك القـدر  -

 .)١(املعني من العوض عليه
 .)٢(القائف وال خفاء عىل ما تقرر قبل يف أنه من نوع الشهادة -

 سالمة تقدير حق عن القايض ال ينزع والقول بأن اخلربة الطبية ملزمة للقايض
فتعتـرب  الـدعو، بوقائع املحيطة والظروف املالبسات مع اخلربة الطبية وتطابقها

ختضع لرقابة القايض، بوصفه األجدر عىل فهم كـل كباقي العنارص األخر التي 
املعطيات واملالبسات املحيطة بالدعو، فـإذا ظهـر للقـايض أن الـرأي الفنـي ال 

 أخـر، خـربة باعتامد اخلبري إفادة ينسجم مع باقي العنارص األخر فله استبدال
 نيخربتـ بني يفاضل عندما والقايض مثله، فني بيشء إال يدحض ال الفني فاليشء
 ينـاقش وال الواقعيـة، الناحية من بينهام يوازن فإنام إحدامها عن األخر ويرجح

  .)٣(منهام  واحدة لكل العلمية القيمة
ومما يؤكد أمهية اعتامد خربة فنية أخر يف حال عـدم اقتنـاع القـايض بـاخلربة 

ا أن مـن ) ٩٩(ما أظهرتـه نتـائج الدراسـة التـي شـملت : األوىل قاضـيًا سـعوديً
اإلشكاالت التي يواجهوهنا كثرياً هي تساهل اجلهة الطبيـة يف إصـدار اإلفـادات؛ 
خاصة مستشفيات الصحة النفسية التي قد تثبت إصابة املتهم بمرض نفيس وهـو 

إىل عـدم االعـتامد عـىل  -كقضاة-يف احلقيقة خالف ذلك، األمر الذي يضطرهم 
من مستشفى شهار بالطائف تقاريرها إال إذا اعتضدت هذه اإلفادة بإفادة أخر. 

 ).١/٢١(نوار الربوق يف أنواء الفروق أ :ينظر) ١(
 ).١/٢٠(املرجع السابق ) ٢(
 .٣٧، دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص٨٧، ٨١-٨٠حجية التقرير الطبي يف اإلثبات ص:ينظر) ٣(
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 قضايا األحوال الشخصية التي حيكم فيها بناء عىل خربة طبية: املطلب األول
وال جتـري فيهـا ، البيِّنات فيهـاعب القضايا؛ لقلة تعد القضايا الزوجية من أص

: ومـن القضـايا الزوجيـة. فقـة واملهـراأليامن إال فيام يقصد منه املال؛ كاخللع والن
سوء العرشة الناجتة عن مرض الزوج النفيس أو إدمان املخدرات، إثبات النسـب، 
إثبات العيوب املبيحة لفسخ النكاح، وعدم األهلية للحضـانة جلنـون أو إلصـابة 

 . )١(بمرضٍ معدٍ أو نفيساحلاضن 
من حجـم القضـايا يف %)  ٥٥(ويف دراسة أشارت هلا صحيفة سبق أن حوايل 

وضمن التعديالت املهمة التـي أنجزهتـا وزارة  .)٢(املحاكم السعودية قضايا أرسية
العــدل خــالل الــثالث ســنوات األخــرية هبــدف النهــوض باملنظومــة القضــائية 

لشخصـية بمدينـة الريـاض التابعـة للمحكمـة السعودية افتتاح دوائر األحـوال ا
العامــة؛ للنظــر يف دعــاو اخلالفــات الزوجيــة، والطــالق، والنشــوز، واخللــع، 
واحلضانة، والنفقة، وحـق الزيـارة، والعضـل، والعنـف، واإلرث، وغريهـا مـن 

 .)٣(القضايا املتعلقة باألرسة واملرأة

زيد بن داود، مركـز الدراسـات نارص بن . ، د)٢(اإلجراءات القضائية للقضايا املعروضة يف حماكم اململكة  :ينظر) ١(
 .http://www.cojss.com/vb/showthread .القضائية التخصيص

 https://sabq.org/AMSfdeصحيفة سبق  - ١٤٣٥مجاد األول  ١ - ٢٠١٤مارس  :ينظر) ٢(
 .املرجع السابق :ينظر) ٣(
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القضاة السـعوديني من ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت 
منها كانـت ) ٣٤(عن موضوع القضايا التي تم احلكم فيها بموجب إفادة طبية أن 

 .قضايا يف األحوال الشخصية
  :فيها بناء عىل خربة طبية  ومن قضايا األحوال الشخصية التي حيكم

 :قضايا سوء العرشة الناجتة عن مرض الزوج النفيس أو إدمان املخدرات: أوالً 
رة زوجهـا ـوهي من أكثر القضايا الزوجية انتشاراً فلو ادعت الزوجـة سـوء عشـ

ال ) الـزوج(ه املخدرات؛ فجـواب املـدعى عليـه إلصابته بمرض نفيس أو إلدمان
 :خيلو من حالني

اً بدعو الزوجةأن يكون : احلالة األوىل ، فيعرض القايض الصلح عليهام، مقرّ
رته ـما لو أثبتت املدعية سـوء عشـ: ومثله. امفإن مل يصطلحا فيجري التحكيم بينه

وهـذا خيتلـف . رةـوير بعض القضاة الفسخ مبارشة عند ثبوت سوء العش، ببينة
 .باختالف نوعية سوء العرشة وكونه عارضاً أو دائامً 

، فحينئـذٍ يطلـب مـن الزوجـة -وهو الغالب -أن ينكر الزوج :  احلالة الثانية
وال ، يف مثل هذه القضايا، فال يطلع عىل الـزوجني أحـدب أن ال بينة البينة، والغال

؛ ألهنـا ممـا ال يدخلـه البـدل، قضايا الزوجية عند مجهـور الفقهـاءترد األيامن يف ال
كـأن تـدعي املـرأة أنَّ زوجهـا ؛ فللمحكمة أن تساعد املدعية يف استجالب بينتهـا

حليل الدم؛ فتكتب املحكمة للمستشفى لتيرشب املسكر، أو يستخدم املخدرات، 
كإجابة -فإن كان ثمة إجابات  ملعرفة مد تعاطي الزوج املسكرات أو املخدرات،

، فتدون بالرقم والتاريخ -اجلنائيةاملستشفى أو إدارة مكافحة املخدرات أو األدلة 
ثم يصاغ احلكـم كـام ، بار العلامءثم تذكر اخلطوات اخلمس الواردة يف قرار هيئة ك

 .)١( توصل إليه القايض

نارص بن زيد بـن داود، مركـز الدراسـات .د، )٢(اإلجراءات القضائية للقضايا املعروضة يف حماكم اململكة  :ينظر) ١(
 .http://www.cojss.com/vb/showthread .القضائية التخصيص
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دعـاو العيـوب غالـب : قضايا الفسخ لعيب يف الزوجني أو يف أحدمها: ثانيًا
؛ ألن الزوج إذا رأ عيباً فإنه يطلِّق، فلو رفع الزوج دعـو ترفع من قبل الزوجة

 .يف ذلك من أجل إعادة املهر سمعت دعواه
ولو رفعت الزوجة قضية لفسخ النكاح مـن زوجهـا إلصـابته بأحـد عيـوب 

ن يصـادق اجلواب بعـد أ) الزوج(الدعو، ويسأل املدعى عليه  الزواج؛ فتضبط
 :عىل الزوجية، وله حالتان

أن يصادق عىل وجود العيـب، فحينئـذٍ يطلـب منـه القـايض أن :احلالة األوىل
 . يطلق، فإن طلق وإال فسخ النكاح

فيقـوم القـايض بالكتابـة إىل إحـد  أن ينكـر وجـود العيـب،: احلالة الثانيـة
احلكومية من أجل اإلفادة عن العيب بموجب تقرير طبي موقـع مـن املستشفيات 

، فـإن يض التقرير ثم يعرضه عىل الـزوجنيثم يدون القا طبيبني مسلمني أو أكثر،
صادقا عليه يطلب القايض من الزوج أن يطلق، فإن طلق وإال فسخ النكاح، فـإن 

 .ر أو أحدمها فيحكم القايض بالفسخمل يصادقا عىل التقري
الفقهاء عيوب النكاح ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منهـا ممـا يمنـع  وذكر

كام ذكر الفقهاء يف مسألة العنني أنه يؤجل سنة حتى متـر عليـه . االستمتاع أو كامله
قرر األطباء بأنـه عنـني ال الفصول األربعة؛ لكن يف هذا الزمن ال يؤجل سنة، فإذا 

 .)١( يرجى برؤه فال حاجة لتأجيله
 :قضايا إثبات النسب: ثالثًا

 .االنتساب إىل شخص معني
       تقام الدعو من املدعي ضـد املـدعى عليـه لالنتسـاب لـه يف كونـه أبـاه  -١

 .أو أخاه، وهذا قليل

نارص بن زيد بن داود، مركـز الدراسـات . ، د)٢(اإلجراءات القضائية للقضايا املعروضة يف حماكم اململكة  :ينظر) ١(
   ksa.com/-http://www.mohamoonالقضائية التخصيص، حمامو اململكة، موسوعة األنظمة السعودية
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٢- ش هل ولـد املـدعي عـىل فراشـه أو فـرا: يسأل املدعى عليه عن الدعو
 ؟أبيه

اجلواب؛ فتطلب البينـة مـن إن أنكر املدعى عليه دعو املدعي، أو رفض  -٣
 .املدعي 

تشهد بكونه ابناً للمـدعى عليـه، أو أنـه ) شاهدين(إذا أحرض املدعي بينةً  -٤
ولد عىل فراشه، أو أن املدعى عليه قد أقـر ببنـوة املـدعي؛ فحينئـذٍ حيكـم بثبـوت 

 .نه ابنهنسب املدعي للمدعى عليه وأ
ك بإحضـار قـائف ووضـع ، وذليوجد للمدعي بينة فتجر القيافة إذا مل -٥

املتداعيني ضمن جمموعة أشخاص متشاهبني يف اجلسم والصورة يمشون يف مكان 
عـىل القـائف، فيعـرف النسـب  واحد، أو جيلسون يف مكـان واحـد، ويعرضـون

، فإذا قرر القائف كون املدعي ابناً للمـدعى عليـه فيؤخـذ بقولـه، وحيكـم بالشبه
 .بموجبه

، فإذا جراء حتليل احلمض النووي للطرفنيفى إلويمكن الكتابة إىل املستش -٦
، فـإن صـادق فـيحكم بثبـوت فيعرض عىل املـدعى عليـه   أثبت التحليل النسب

وال يصار للقيافة أو احلمض النـووي ، واحلمض النووي بينة إثبات فقط. النسب
 .إال عند عدم البينة

املجمـع الفقهـي بالبصمة الوراثية صدر بشأهنا  قرار من  النسب إثبات وقضية
بأن استعامل البصمة الوراثية يف جمال النسب البد أن حيـاط : بمكة املكرمة ذكر فيه

رية، ولـذلك البـد أن تقـدم النصـوص والقواعـد ـبمنتهى احلذر واحليطة والسـ
 . الرشعية عىل البصمة الوراثية

 ، وال جيـوزال جيوز رشعا االعتامد عىل البصـمة الوراثيـة يف نفـي النسـبوأنه 
 .تقديمها عىل اللعان
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الثابتة  األنسابال جيوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة وأنه 
، وجيب عىل اجلهات املختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ ألن يف ذلـك رشعا

 .املنع محاية ألعراض الناس وصونا ألنساهبم
النسـب يف احلـاالت وأنه جيوز االعتامد عىل البصـمة الوراثيـة يف جمـال إثبـات 

 :اآلتية
حاالت التنازع عىل جمهول النسب بمختلـف صـور التنـازع التـي ذكرهـا  -أ

    الفقهاء، سواء أكان التنازع عىل جمهول النسب بسـبب انتفـاء األدلـة أو تسـاوهيا، 
 .أم كان بسب االشرتاك يف وطء الشبهة ونحوه

 األطفــالز رعايــة حــاالت االشــتباه يف املواليــد يف املستشــفيات ومراكــ -ب
  .ونحوها وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب

            ، بسـبب احلـوادث أو الكـوارث واخـتالطهم األطفـالحاالت ضـياع  - جـ
 ، د جثث مل يمكن التعـرف عـىل هويتهـا، أو وجوأو احلروب وتعذر معرفة أهلهم

 .أو بقصد التحقق من هويات أرس احلروب واملفقودين
بأن متنـع الدولـة إجـراء الفحـص اخلـاص بالبصـمة و أويص املجمع الفقهي 

الوراثية إال بطلب من القضاء، وأن يكون يف خمتربات للجهات املختصة، وأن متنع 
القطاع اخلاص اهلادف للربح من مزاولة هذا الفحص، ملا يرتتـب عـىل ذلـك مـن 

١(املخاطر الكرب( .  
 .)٢( ة عىل الطرفنييصدر صك باحلكم وتعرض القناع -٧

/ ١٠/ ٢١يف  )٧(التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، قرار رقم  قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي: ينظر) ١(
 ).هـ ١٤٢٢

نارص بن زيـد بـن داود، مركـز الدراسـات .د) ٢(اإلجراءات القضائية للقضايا املعروضة يف حماكم اململكة  :ينظر) ٢(
 .القضائية التخصيص
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       تطبيقات لقضـايا يف األحـوال الشخصـية حكـم فيهـا القضـاة : املطلب الثاين
 يف املحاكم السعودية بناء عىل استنادهم عىل خربة طبية

حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة بناء عىل طلبها مـن زوجهـا : القضية األوىل
 : املصاب باإليدز

وعليهــا العــدة  -الزوجــة-بفســخ نكــاح املدعيــة احلكــم : ملخــص احلكــم
 . رعية ثالثة قروء، وأال تتزوج بعد هناية عدهتا حتى يكتسب احلكم القطعيةـالش

تقرير أن مرض اإليدز من األمراض اخلطرية التي توجب نفرة مـن أصـيب  -
 .به من الزوجني من اآلخر

سخ ولو حـدث تقرير أن مثل هذا العيب يثبت لكل واحد من الزوجني الف - 
 .)١( بعد العقد والدخول كام يف الروض املربع

وقد ذكر القايض باملحكمة العامة بالرياض أن الزوج مصاب بمـرض نقـص  
مركـز صـحي  إفادة التقرير الطبي الصادر مـنبحسب ) اإليدز( املناعة املكتسب 
وبعرض هذه اإلفادة عىل الزوجة طلبت فسخ النكاح؛ فبناءً عىل . إصالحية احلائر

ن مرض اإليدز من األمراض اخلطرية التي توجب نفرة من أصيب إذلك، وحيث 
ثبـت لكـل  به من الزوجني من اآلخر، وملا قرره أهل العلم أن مثـل هـذا العيـب يُ

النكـاح  واحد من الزوجني الفسخ ولو حدث بعد العقد والدخول، وال يتم فسخ
إال بحاكم؛ لذا ولطلب املدعية فقد فسخ نكاحها من املدعى عليـه وعليهـا العـدة 
الرشعية ثالثة قروء، وأال تتزوج بعد هناية عدهتا حتى يكتسـب احلكـم القطعيـة، 

حـرر يف . وبعرض احلكم عىل الزوجة قنعت بـه، فرفـع احلكـم ملحكمـة التمييـز
ق مــن حمكمــة التمييــز بــهـــ٢١/٣/١٤٢٧ أ  يف /ش/٣٥٣القرار ، وصــدِّ
 .)٢(هـ١٠/٤/١٤٢٧

حكام بوزارة العدل، وزارة مدونة األحكام القضائية اإلصدار الثاين، إصدار اإلدارة العامة لتدوين ونرش األ :ينظر) ١(
 .  ٤٢، ص ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨، وكالة الوزارة للشؤون القضائية، عدلال

ق ا) ١٩/١١٢: (رقم احلكم. ٤٥-٤٣ص/٢) اإلصدار الثاين( م القضائية مدونة األحكا :ينظر) ٢( ـدِّ حلكـم مـن صُ
 .هـ١٠/٤/١٤٢٧أ  يف /ش/٣٥٣حمكمة التمييز بالقرار 
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 حكـم قضـائي بفسـخ نكـاح الزوجـة مـن زوج مـدمن عـىل: القضية الثانيـة
 : املخدرات، ويؤذي الزوجة بالرضب

احلكم بفسخ نكاح املدعية من املدعى عليه، وأن عليها العـدة  :ملخص احلكم
 . من تاريخ هذا احلكم، وال تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية

أن إدمان املخدرات وإيذاء الزوجة بالرضب بسبب ذلك ينـايف احلكمـة تقرير 
التي رشع من أجلها الزواج، وهو عيب خيل باحلياة الزوجية، وهو موجب لفسـخ 

  .)١(النكاح
وقد ذكر القايض برئاسة حماكم حمافظة األفالج أن الزوجة بعـد إنكـار الـزوج 

، فتمـت لإلفـادة عـن حالتـهإدمانه عىل املخدرات طلبت خماطبة مستشفى األمـل 
لإلفـادة  هــ١٦/٨/١٤٢٦بتـاريخ  مستشفى األمل بالرياضخماطبة سعادة مدير 

عام ذكرته املدعية، فوردنا اجلواب بخطاب املرشف العام عىل جممع األمل للصحة 
املذكور يف صـدره تقريـر  هـ٨/٩/١٤٢٦وتاريخ  ٦٦٣٤النفسية بالرياض برقم 

م املـذكور يف املجمـع مـرة واحـدة مـن تـاريخ نوّ : أخصائي ورئيس قسم اإلدمان
؛ وذلك للمعاجلـة مـن تعـاطي هـ٤/٩/١٤٢٥ولغاية تاريخ  هـ١٦/٨/١٤٢٥

 -املواد املخدرة، وكانت نتيجة اختبـار حتـري املخـدرات يف البـول يـوم التنـويم 
إجيابية ملادة اإلمفيتامني؛ لذا أخضع املذكور خالل فرتة تنويمـه لربنـامج عالجـي 

قبل أن تستقر حالته قام ذووه بإخراجه من املجمع ضد النصح الطبي، متكامل، و
ثـم بعـد امتنـاع الـزوج عـن .  هــ.أ. ومل يراجع املذكور املجمع بعد خروجه أبداً 

احلضور للمحكمة ذكر القايض أنه بناء عىل ما سـلف، وبـام أن املدعيـة تـدعي أن 
ـا هلـا؛ زوجها يتعاطى املخدرات وهو مدمن عليها، ومل يعد صاحلً  ا أن يكون زوجً

ورد يف تقرير مستشفى األمـل الختالل عقله، وعدم انضباط ترصفاته، وبام أنه قد 
أن املذكور قد راجعهم ملعاجلته من آثار املخدرات، وأنه أخرج من املستشـفى مـن 

ـا يعتـرب تامل العـالج وقبـل أن تسـتقر حالتـهقبل ذويه قبل اك     ، وألن مـا ذكـر آنفً

 . ٦٠ص/٣) اإلصدار الثالث(القضائية  مدونة األحكام :ينظر) ١(
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بـأن  يد ما جاء يف دعو املدعية؛ لذا أفهمت املدعية أن عليها اليمنيتؤ قرائن قوية
زوجها مدمن خمدرات، وأنه يؤذهيا ويرضهبا، وال يعارشها معارشة األزواج، وأنه 

فبناء عىل ما سبق من حيثيات . مازال عىل حالته حتى اليوم، فحلفت بعد اإلذن هلا
د عقل اإلنسان ويتوقع منه السـوء وقرائن، وبام أن املخدرات واإلدمان عليها يفس

يف كل حني، وبام أن القرائن املؤيدة ليمني املدعية شـهدت بإدمـان املـدعى عليـه، 
وأن املدعية متأذية من ذلك، وحلفـت أنـه حيصـل عليهـا رضب وعـدم معـارشة 
كاألزواج من زوجها، وكل ذلك ينايف احلكمة التي رشع من أجلها الزواج، وهـو 

لزوجية، وبام أن املدعى عليه رفض طالق زوجته املدعيـة؛ لـذا عيب خيل باحلياة ا
كله فقد فسخت نكاح املدعية من املدعى عليه املذكور، وعليها العـدة مـن تـاريخ 

ق. هذا احلكم، وال تتزوج حتى يكتسـب  احلكـم القطعيـة، وبـه حكمـت  وصـدِّ
 .)١(هـ ١٣/٢/١٤٢٧أ وتاريخ /ش/١٤٠احلكم من حمكمة التمييز بالقرار

 عقـل يف ختلـف حكم قضائي بفسـخ نكـاح الزوجـة لوجـود: القضية الثالثة
 :الزوج

 عقـل يف ختلـف لوجود بالفسخ الزوجة مطالبة- نكاح فسخ: ملخص احلكم
اإلصـالح  تعـذر - التخلـف الزوج إنكار - الزواج قبل به اإلخبار الزوج وعدم

 التقريـر إجيابيـة )النفسية الصحة مستشفى(اخلربة بأهل االستعانة - الزوجني بني
 . عوض بغري النكاح فسخ -للزوجة الطبي

 جدة يف القضية التـي ادعـت فيهـا بمحافظة املحكمة العامة يف حكم القايض
 يف تشـك بـدأت أشـهر بثالثـة الـزواج وبعـد تزوجهـا، عليـه املدعى أن املدعية

 هلاتبني  ثم وعنّفها، ورضهبا وخنقها، مرتني بالسكني قتلها حيث حاول ترصفاته؛

 . ٦٨-٦١ص/٣) اإلصدار الثالث(القضائية  مدونة األحكام :ينظر) ١(
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 تكـن ومل وضعف سـمع، نطق، وعيوب %)٦٥ (بذكاء  بسيط ختلف من يعاين أنه
 وأن هذا فقط، السمع ضعيف أنه كان تعلم كانت وإنام العقد؛ قبل ذلك عن تعلم
ا يعترب  ذلـك يطلقهـا، وبعـرض أن أو منه نكاحها بفسخ وطلبت احلكم منه، غشًّ

الوصـف  عـىل والـدخول والعقـد، الـزواج عـىل صـادق وكالة املدعى عليه عىل
 صادق كام وخنقها ورضهبا، مرتني بالسكني قتلها حاول موكله أن وأنكر املذكور،

 السـمع، وضـعف النطـق، وعيوب يف موكله، البسيط التخلف من ذكرته ما عىل
 إمكانيـات مـد يف تـؤثر وال معقولـة نسـبة  %)٦٥(موكلـه  عقل نسبة أن وقرر

 قبـل تعلـم بـه كانت املدعية أن وقرر أمهيته، من تقلل أو ملوكله القدرات العقلية
 املدعيـة، دعـو رد وطلب بذلك، رضاها عن سأهلا الرشعي املأذون وأن العقد،

فلـم  الطـرفني بـني اإلصـالح حماولـة وجـرت ة،الزوجي لبيت باالنقياد وإلزامها
 فورد عليه عىل املدعى للكشف النفسية الصحة ملستشفى الكتابة يصطلحا، ومتت

 طلـب تـم طلبهـا، عـىل املدعيـة أرصت عـىل وبعرضـه للمدعية، إجيابياً  اجلواب
 كلـه موكلـه ذكـره مـا أن قـرر املدعيـة عن دعـو وبسؤاله أصالة، عليه املدعى

 ويطلـب بزوجتـه راغبًا زال ال أنه وقرر الطبي، التقرير ما تضمنه وأنكر صحيح،
 والواجـب )يـزال ررـالضـ (ولقاعـدة سـبق، ما وبناء عىل .الطاعة انقيادها لبيت

ا ا كان إذا ررـشأن الض يف رشعً  أهـل قـرره ملـا و ورفعـه، إزالته يف يسعى أن واقعً
 به حيصل االستمتاع، وال عن ينفر ما هو الفسخ يوجب الذي العيب العلم من أن

 يعترب مـن عليه باملدعى العقيل الذي والتخلف واملودة، الرمحة من النكاح مقصود
 عوض؛ بغري عليه املدعى زوجها من نكاح املدعية بفسخ احلكم تم لذا النوع؛ هذا

 أن عليـه املـدعى وجر إفهام قناعته، عدم قرر عليه املدعى عىل احلكم وبعرض
 العائلـة دفرت من املرأة اسم الواقعة، وإنزال لتسجيل املدنية األحوال مراجعة عليه
 فيهـا جيـد ومل االعرتاضية الئحته عليه املدعى القطعية، وقدم احلكم اكتساب بعد
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متـت  االسـتئناف ملحكمـة احلكـم رفـع بعد به، حكم ما عىل ما يؤثر القضية ناظر
 .)١(عليه املصادقة

 بغـري عـوض الـدخول بعد زوجة نكاح حكم قضائي بفسخ: القضية الرابعة 
 . الزوج النفيس ملرض

 الـدخول بعـد النكـاح فسـخ الزوجـة مطالبـة - نكاح فسخ: ملخص احلكم
 - الـدعو عـىل الـويل مصـادقة- الطبـي التقريـر إجيابيـة- الزوج النفيس ملرض
 . النفيس الزوج ملرض عوض دون بالفسخ احلكم

خول هبـا دخـل وأنـه موكلتـه، تزوج عليه املدعى أن وكالة املدعي ادعى  الـدُّ
، عيَّ ت قرابة معه ومكثت الرشَّ ، وولدَ وجيَّـة فراش عىل له تسع سنواتٍ  ثالثـة الزَّ

،ـنفس مرضٍ  من يعاين أنَّه اتَّضح زواجه هبا وبعد أوالدٍ، سـن وال يٍّ رف، ـالتَّصـ حيُ
، معاملةً  ويعاملها  عليـه صـربت املـذكورين، وأهنـا بأبنائها ال و هبا هيتمُّ  وال سيئةً

ة هـذه طيلـة  أبنائهـا أجـل مـن وكـذلك حالـه، يصـلح و يتعـالج أن رجـاء املـدَّ
فاتـتصـ منـه حصـلت هــ١٤٣٠م عـا يف و جـدو، دون ولكن املذكورين؛  رُّ

لته عند اليوم ذلك ومنذ شنيعة، منـه،  نكاحها بفسخ احلُكم وطلب والدهتا، وموكِّ
ن النَّفيسِّ  التَّقرير الطِّبي ورد وبعد خماطبة أهل اخلربة الطبية  عليه املدعى أن املتضمِّ

، ذهانٍ  من يعاين ، ضـالالت مـع فصاميٍّ مزمنٍ ، وضـالالتٍ  عظمـةٍ ةٍ  اضـطهاديَّ
، وهالوس  وتـمَّ  ذلك، بسبب العالج يرفض و بحالته، مستبرصٍ  غري وهو سمعيَّةٍ

سن ال أنَّه ورأت املحليَّة الطبيَّة اللجنة عرضه عىل   وشـؤونه، نفسـه يف التَّرصف حيُ
عى من املدعية نكاح فسخ عليه، تم ويلٍّ  إقامة إىل وبحاجةٍ  عليه بغـري عـوض؛  املدَّ

ا النِّســاء إمســاك عــن هنــى وتعــاىل تبــارك اهللا ألن ارً                    :فقــال ســبحانه رضِ
نَّ  وال﴿ وهُ كُ سِ ارً  متُ َ

ـ هذا رفع وملرشوعيَّة ؛﴾رضِ  نكـاح بفسـخ تـم احلكـم رـالضُّ

، مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، اململكـة العربيـة السـعودية، هــ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١(
مُ  ٢٥٣-٢٥٢، املجلد العارش، هـ١٤٣٦ط قْ كِّ  ، رَ ـمُ  -هـ٦/٨/١٤٣٣: تارخيُه ٣٣٣٧٠٥٥٩ :الصَّ قْ : الـدعو رَ

 .هـ٨/٣/١٤٣٤وتارخيه ٣٤١٤٤٢٥ :االستئناف حمكمة من ديقالتص قرار رقم - ٣٢٢٧٣٥٢٦
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عى زوجها من أصالة املدعية عيَّة عليه، وعليها املدَّ ة الرشَّ  ابتـداءً  الفسـخ هلذا العِدَّ
فع احلكم، ثم تاريخ من ا احلُكم رُ  املعاملـة كامل أوراق مع ضبطه بصورة مشفوعً
ة  عمالً  لتدقيقه االستئناف؛ حمكمة إىل ـ املرافعـات نظام من) ١٧٩(باملادَّ رعيَّة ـالشَّ

 .)١(مصدقاً  االستئناف من حمكمة احلكم وورد التَّنفيذيَّة، ولوائحه
 حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة بغـري عـوض مـن زوج يف: القضية اخلامسة

 :غيبوبة ملدة أربع سنوات
 كون الزوج للرضر الدخول؛ بعد النكاح فسخ الزوجة طلب: ملخص احلكم

 بـني مقصـد االسـتمتاع يـذهب مـرض الغيبوبـة- سـنوات أربـع مدة غيبوبة يف
 . عوض دون بفسخ النكاح احلكم - للزوجة اخليار ويوجب الزوجني

 وأنجبت أنه تزوجها احلكم جملس عن الغائب عليه املدعى عىل املدعية ادعت
 نتيجـة سـنوات أربـع قبل أصيب بجلطة ثم أوالد، ثالثة الزوجية فراش عىل منه

 ررتـوتضـ غيبوبة، يف املستشفى يف وهو ذلك احلني من وأنه الدم، ضغط ارتفاع
 بأن :املتضمن الطبي التقرير ورد منه، نكاحها فسخ عصمته، وطلبت يف بقائها من

 وهو يف به، املحيطني مع يتواصل وال احلركة، يستطيع وال الفراش املريض طريح
 الشـق طريـق أنبوبـة عـن والتـنفس بـاملخ، سـابق نزيف عن ناجتة سباتية غيبوبة

 املدعيـة رتـأحضـ .ـهـ.أاملعديـة  األنفية األنبوبة طريق عن والتغذية احلنجري،
 فوجـد النكاح عقد عىل االطالع وتعديلهام، جر شهادهتام، سامع وتم شاهدين،

 دعـو يف جـاء مـا بصحة يشهد الطبي التقرير يف ورد ، مااملدعية لدعو مطابقاً 
يـذهب  املدعية زوج عىل الواقع املرض وألن الشهود، شهادة يف وما جاء املدعية،

 ويف مـع مرضـه، زوجها عصمة يف املدعية وبقاء الزوجني، بني االستمتاع مقصد
 اخليار به يثبت مما باملدعى عليه الواقع املرض وألن عليها، رضر الطويلة املدة هذه

قْمُ ٢٩٤ -٢٩٢املجلد العارش،  هـ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١( كِّ  ، رَ تارخيُـه  ٣٤١٦٨٤٣٧:الصَّ
 هـ٢٢/٣/١٤٣٤

مُ  قْ  .هـ١٢/٦/١٤٣٤ :تارخيه ٣٤٢٣٨٠٨٨ :فاالستئنا حمكمة من التصديق قرار رقم٣٢٤٧١٧٠٨ :الدعو رَ
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 مـن املدعيـة نكـاح بفسخ احلكم تم الرشيعة؛ لذا يف يزال الرضر وألن للمدعية،
 احلكـم يكتسـب حتـى تتـزوج وال رعية،ـالش العدة عليه، وعليها املدعى زوجها
 .)١(عليه املصادقة متت االستئناف ملحكمة احلكم رفع بعد القطعية، الصفة

 إعاقة لطروء الدخول بعد حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة: القضية السادسة
 . الزوج عقلية عىل

 إعاقة لطروء الدخول بعد الفسخ الزوجة طلب- نكاح فسخ: ملخص احلكم
 مثبـت بـه الواليـة صـك - العقليـة اإلعاقة الزوج ويل إنكار - الزوج عقلية عىل

 يثبت عيب اجلنون -للزوج العقيل التخلف من األطباء قرره ما - العقلية اإلعاقة
 احلكـم - الـدخول بعـد ولـو بعد العقـد العيب بحدوث يثبت اخليار - اخليار به

 . بال عوض زوجها من املدعية نكاح بفسخ
 ثـم ثالثـة أوالد، منـه وأنجبـت تزوجهـا أنـه عليه املدعى عىل املدعية ادعت

 صـربت وأهنـا وجسمية، عقليةبإعاقة  إصابته إىل أد مما مروري بحادث أصيب
 رـحض منه، نكاحها فسخ وطلبت معه، تطيق العيش تعد ومل تعبت، ولكنها عليه؛

 وبعـرض واليـة، صـك بموجب عليه املدعى عىل الرشعي املدعية الويل حلضور
صادق عليه املدعية دعو وذكـر عقليـة، بإعاقة مصاب أنه ذكرته ما عليها سو 

سـؤاالً  سألته إذا وأنك النطق، يف وصعوبة جسمية بإعاقة أنه مصاب الصحيح أن
عيـب، وباالسـتعانة  أو خلـل ابنـه عقل يف يكون أن وأنكر صحيحة، إجابة جييب

 وهـو العقـيل بحالة التخلف مصاب عليه املوىل أن قرروا األطباء من اخلربة هلبأ
وبنـاء  ويل، إىل وحيتـاج بنفسه إدارة شؤونه يستطيع وال حوله، يدور ملا مدرك غري
 يثبـت اخليـار وأن اخليـار، بـه يثبت اجلنون عيب أن من الفقهاء عليه نص ما عىل

مُ  .، ٣٢٤-٣٢٣املجلد العارش،  هـ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١( قْ كِّ  رَ تارخيُـه ٣٤٢٣٤٧١٤  الصَّ
 .هـ١٤٣٤/ ٧/٦

مُ  قْ  .هـ٩/٧/١٤٣٤تارخيه  ٣٤٢٦٢٥٢٧االستئناف حمكمة من التصديق قرار قمر ٣٣٢٦٠٥٤ الدعو رَ
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زوجهـا  مـع جـرباً  الزوجة بقاء وأن الدخول، ولو بعد العقد بعد العيب بحدوث
 لذا ؛)رضار وال رضر ال( : ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله عليها، ظاهر رضر فيه احلال هذه عىل وهو

 ملحكمـة احلكـم رفـع عـوض، تـم بال زوجها املدعية من نكاح بفسخ احلكم تم
 بعـد بـذلك النكـاح عقـد عـىل القارص والتهمـيش حلق نظراً  لتدقيقه االستئناف

 حتى يكتسـب تتزوج وأال الرشعية، العدة القطعية، وعىل الزوجة احلكم اكتساب
 .)١(عليه املصادقة االستئناف متت ملحكمة احلكم رفع وبعد القطعية، احلكم

 بسـبب دخـول غـري مـن قضائي بفسخ نكاح الزوجـةحكم : القضية السابعة
 .مرض الزوج النفيس

 بسـبب دخـول غـري مـن نكـاح بفسخ املطالبة- نكاح فسخ: ملخص احلكم
 إثبـات التقريـر)- الـزوج(  ابنـه بمرض عليه املدعى والد إقرار -املرض النفيس

 النكـاح بفسخ احلكم- للفسخ موجب عيب املرض - عليه املدعى مرض الطبي
  . املهر إعادة مع

ي، ـالنفسـ ملرضـه زوجهـا مـن نكاحهـا بفسـخ تطالـب دعو زوجة أقامت
 والـد رـعليـه، وحضـ املدعى رـحيض مل هبا، دخوله وعدم الطبيعية غري وترصفاته

 بمرض مصاب عليه ابنه املدعى وأن املدعية، دعو يف جاء بام وأقر عليه، املدعى
 مـانع ال أنـه عليـه املدعى والد وقرر املحكمة،إىل  إحضاره بسببه يستطع مل نفيس
 عدم سبب عن عليه املدعى والد املحكمة فسألت الوجه الرشعي، إجراء من لديه

 ي ويـرفضـنفس مريض ابنه بأن فأجاب عليه، والية صك استخراج أو توكيله له
  .ىاملستشف إىل الذهاب ويرفض مكان، ألي اخلروج

املثبـت  الرسـمي املستشـفى مـن الصـادر الطبي التقرير عىل اطلعت املحكمة
 عيب هذا املرض وألن الشخصية، انفصام يسمى نفسيًّا مرضاً  عليه املدعى ملرض

مُ  ٣٣١ -٣٣٠املجلد العارش،  هـ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١( قْ كِّ  ، رَ : تارخيُـه ٣٤٥٧٥٦١ :الصَّ
 .هـ٨/٣/١٤٣٤

مُ  قْ  .هـ٢٥/٥/١٤٣٤تارخيه  ٣٥٢٢٩٢٨االستئناف  حمكمة من التصديق قرار رقم ٣٣٤٠٦٣٨٥الدعو رَ
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 وألن ريعة،ـالشـ النكـاح يف مقاصـد معـه يتحقـق وال الفسخ، يوجب الزوج يف
 من نكاحها فسخ حق املحكمة للمدعية جعلت لذا الرضر؛ بإزالة جاءت الرشيعة

 املحكمـة فأثبتـت املهـر، كامـل لـه منه، وأعـادت نفسها ففسخت عليه، املدعى
 سـلم ثـم صغر، بينونة عليه املدعى من بانت قد املدعية بأهنا وأفهمت الفسخ،

ا .املهر عليه املدعى املدعية لوالد والد  عقليـاً ومل مريضاً  عليه املحكوم لكون ونظرً
 .)١(احلكم وصدق االستئناف ملحكمة اإلجراء هذا رفع حيرض؛

 .حكم قضائي بفسخ النكاح بغري عوض بسبب عقم الزوج: القضية الثامنة
 رة،ـالعش لسوء الدخول بعد النكاح فسخ طلب-نكاح فسخ :ملخص احلكم

نَّة  اخليار للزوجة به يثبت عيبٌ  الزوج عقم - العقم عىل املصادقة - وللعقم، والعِ
 . الزوج عقم بسبب عوض دون النكاح فسخ -

 ترزق ومل هبا، وأنه دخل والدها تزوجها بوالية عليه املدعى أن املدعية ادعت 
 عقيم وعنـني أنه كام أهلها، عند وأنه تركها بينهام، ساءت العرشة وأن بأوالد، منه

 نكاحهـا فسـخ وطلبـت والذريـة، األوالد يف ترغب اجلامع، وأهنا عىل قادر وغري
هـي  أهنـا وقرر واملهر، الزواج عىل صادق عليه املدعى عىل وبعرض الدعو .منه

 وقـرر العقـم، ادعته من ما عىل صادق كام الزوجية، بيت إىل العودة رفضت التي
 ومل العنـة، من ادعته ما وأنكر باملدعية، زواجه من سنتني بعد إال بذلك يعلم مل أنه

  .فلم يصطلحا الطرفني بني اإلصالح حماولة وجر الفسخ، طلبها عىل يوافق
ا تقرر وبناء عىل ما مؤاخذ بإقراره، املرءوألن   به يثبت عيب العقم أن من رشعً

 نكاح املدعية بفسخ احلكم تم لذا النكاح؛ فسخ يف كاف عيب وهو للمرأة، اخليار
 تـاريخ مـن ابتـداء رعيةـالشـ العـدة عوض، وعليهـا بال عليه املدعى زوجها من

 .القطعيـة احلكـم يكتسـب خلاطب حتى تتعرض أو تتزوج أال عليها وأن احلكم،

قْمُ ٣٨٣-٣٨٢ارش، املجلد الع هـ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١( ـكِّ  ، رَ  تارخيُـه ٣٤٢٥٢٣٦٧الصَّ
ـمُ  .هـ٢٦/٦/١٤٣٤ قْ  ٣٤٣٧٤٣١٦ :االسـتئناف حمكمـة مـن التصـديق قـرار ، رقـم٣٤١٢٢٠٨١الـدعو  رَ

 .هـ١/١٢/١٤٣٤تارخيه
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عـدم  عليـه املـدعى القناعـة، وقـرر املدعيـة قـررت الطرفني عىل وبعرض احلكم
 أربع من املكونة االعرتاضية بالئحته عليه وتقدم املدعى التمييز، وطلب القناعة،

يف  أمـل هنـاك كـان إذا حالته عن لإلفادة املستشفى خماطبة وطلب فيها صفحات،
 :اإلفادة باآليت املتضمن اجلواب فورد املستشفى، خماطبة وجرت شفائه،

 بجميـع تـم األخـذ منهـا، وقـد شفاء ال دائمة حالة )كلينيفيلرت( متالزمة -١
 مل أهنـا إال وإنجـاب حـدوث محـل يف املسـاعدة ملحاولـة طبيًّـا املعروفة األسباب

 .تنجح
 وإنـام اإلنجـاب؛ صـعوبة لعالج حاليا ليس املريض يتناوله الذي الدواء -٢ 

 الالئحـة يف القضـية نـاظر جيـد ومل .لد املـريض أخر صحية جوانب لتحسن
 احلكم ورد ، االستئناف ملحكمة املعاملة رفع احلكم، وتم يؤثر عىل ما االعرتاضية

 .)١( مصدقاً  االستئناف من حمكمة
حكـم قضـائي بإثبـات النسـب بتحليـل احلمـض النـووي : القضية التاسـعة

 .للطرفني
هــ ٢٦/٥/١٤٢٤رشعي مـن املحكمـة الكـرب بجـدة بتـاريخ صدر صك 

رت عنـد القـايض وادعـت أن احلـارض معهـا ـمتضمنا أن امرأة اسمها مريم حض
قد تزوجها منذ أربع سنوات، وأنجبت منه ولـداً، ثـم أنكـر هـذا الـزواج ) أمحد(
أنكـر صـحة : الولد، وتطلب إثبات النكـاح والنسـب، وبسـؤال املـدعى عليـهو

ة وتفصيالً، وذكر أنه مل يتزوجها، وأن الولد ليس منـه، فطلبـت البينـة كالمها مجل
ر، ـ، وهو صاحب العامرة التي أسكنها، فحضاً أن لدهيا شاهد: من املدعية، فقالت

 هأن لديـ: ق مكتب للعقار، وقال له وشهد باهللا أن املدعى عليه حرض إليه عن طري
، وسـكنت عنـده املـرأة شغالة تريد أن تشـتغل يف مشـغل، واسـتأجر منـه الشـقة

ـمُ  ٣٥٨-٣٥٦املجلـد العـارش،  هــ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١( قْ ـكّ  ،  رَ   )٣٣٤٥٥٧٤٩( الصَّ
ــه ـــ١٦/١١/١٤٣٣ :تارخيُ ــمُ . ه قْ ــدعو رَ ــم)  ٣٣٤٧٤٩٣٥( ال ــرار رق ــديق ق ــن التص ــة م  حمكم

 .هـ٢٥/٥/١٤٣٤ تارخيه  )٣٤٢٢١٦٦٠(االستئناف
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سبوعني وجود املدعى عليه داخل الشقة، فنهاه عـن ذلـك، أاملدعية، والحظ بعد 
وبعد فرتة أخر رأ املدعى عليه داخل الشقة بمالبـس البيـت، فاسـتنكر عليـه 
ذلك، وطلب منه اخلروج، وبعد ذلك خرجت املرأة من الشقة، وال يعلم بأن كان 

مـا : ، وبعرض الشهادة  عـىل املـدعى عليـه قـالجر بينهام عقد نكاح من عدمه
ذكره الشاهد صحيح، لكنه مل يثبت، ومل يشهد عىل عقد النكاح، وأن ما ذكـره مـن 
كونه داخل الشقة بمالبس البيت صحيح وأن ذلك لغرض إصالح مكيف داخل 

، أرص عـىل إنكـاره، وأنـه ملدعى عليه وختويفه باهللا عـز وجـلالشقة، وبعد نصح ا
للمدعية، وال والـداً البنهـا، فأحـال القـايض ذلـك لألدلـة اجلنائيـة؛  ليس زوجاً 

إلجراء حتليل احلمض النووي، وإثبات نسب الطفل املدعى عليه، فوردتـه إجابـة 
للطفــل ....اشــرتكت العينــة القياســية رقــم «: األدلــة متضــمنة النتيجــة التاليــة

ألنامط الوراثيـة عبدالعزيز موضوع الفحص يف نصف أنامطها الوراثية مع نصف ا
مريم هي األم احلقيقيـة : للمدعية مريم مما يثبت أن املدعوة...للعينة القياسية رقم 

، و اشـرتكت %)٩٩٫٩٩٩(عبدالعزيز موضوع الفحص بنسبة أكرب مـن : للطفل
للطفل عبـدالعزيز موضـوع الفحـص يف نصـف أنامطهـا ....العينة القياسية رقم 

مما ...أمحد : للمدعو...... ة للعينة القياسية رقم الوراثية مع نصف األنامط الوراثي
ز موضـوع الفحـص عبـدالعزي: أمحد هو األب احلقيقي للطفـل: يثبت أ ن املدعو

ــن  ــرب م ــبة أك ــعب %) ٩٩٫٩٩٩(بنس ــة للش ــات الوراثي ــدة املعلوم ــب قاع حس
: عليـه ىعبـدالعزيز ابـن للمـدع: وبناءً عليه حكم القايض بأن الطفل »السعودي

كـون  -: نسبه به، وعزر املدعى عليه لكذبه، وسبب حكمـه بـام يـيل أمحد، وأحلق
ما تضمنه تقرير األدلة اجلنائيـة، وألن احلمـض -. الرشع متشوف إلثبات النسب

 .)١(النووي يعد قرينة قوية جدا يف إثبات النسب، لدقته وقوته 

 . ٢٥٩-٢٥٧أو نفيه بالبصمة الوراثية ، عبدالعزيز مداوي ، احلكم بإثبات النسب  :ينظر) ١(
                                                           



 ١٧٥   أثر اخلربة الطبية يف جودة عمل القايض وتطبيقاهتا يف قضايا األحوال الشخصية يف املحاكم الرشعية                                                          
  -جامعة أم القر -أستاذ الفقه املشارك بقسم الرشيعة -ابتسام بنت بالقاسم القرين. د                                                      

ى باحلكم فيهـا بعـد ـأن القايض قض يالحظ من خالل عرض القضايا السابقة
استعانته بخربة طبية، لتعينه عىل حتقيق العدل بـني اخلصـوم؛ ألن حكمـه يتوقـف 

، ومل يعـد متصـوراً أن واحلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ،عىل هذه املعرفة الطبية
حيكم القايض بالعدل يف املسائل الطبية دون الرجوع فيها إىل شـهادة أهـل اخلـربة 

وجيلوها له؛ ليتمكن مـن احلكـم بنـاء عـىل  واملعرفة؛ ليبينوا للقايض حقيقة األمر،
 ذلك؛ فاخلربة يستعني هبا القايض عىل فهم بعـض الوقـائع املوجـودة يف الـدعو
والتي قد تعرتضه أثناء البـت فيهـا، وتدفعـه إىل تكليـف ذوي االختصـاص مـن 
الذين يمتلكون دراية علمية وطبية ملساعدته عـىل استيضـاح تلـك الوقـائع التـي 

صل يف القضايا املختلفة، وإصدار حكمـه باطمئنـان كبـري، ومـن هنـا تعينه يف الف
مـرتبط بشـكل كبـري بجـودة اخلـربة  جودة احلكم الصـادر عـن القـايض إن: قيل

 . )١(املنجزة
التي صدر فيها حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة بناء عـىل  القضية األوىلففي 

 . )اإليدز(بمرض نقص املناعة املكتسب   طلبها من زوجها املصاب باإليدز
يالحظ أن القضاء يف املحاكم الرشعية يف السعودية اعترب وجود مرض اإليدز 
يف الزوج من العيوب التي تبيح فسخ النكاح ولو حـدث بعـد العقـد والـدخول؛ 
ألنه من العيوب التي توجب نفرة من أصيب به من الزوجني مـن اآلخـر، فيمنـع 

 . ، بفسخ عقد النكاحالنكاح، فيجب إزالة الرضرمن عقد املقصود 
وملا كان التثبت من إصابة الزوج باإليدز ال حيصل إال باالستعانة بخربة طبية؛ 
 فقد اعتمد القايض عىل التقرير الطبي الصادر من مركز صـحي إصـالحية احلـائر

 .والذي أثبت إصابة الزوج بمرض اإليدز
حكم قضائي بفسخ نكاح الزوجة مـن زوج التي صدر فيها  ويف القضية الثانية

مدمن عىل املخدرات، ويؤذي الزوجة بالرضب، يالحـظ أن القضـاء يف املحـاكم 

 .٨٤التقرير الطبي يف اإلثبات أمام القضاء اجلنائي ص، حجية ٣٧دور اخلبري يف الدعو اجلزائية ص: ينظر) ١(
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رعية يف السعودية اعترب تعاطي احلبـوب واملخـدرات عيـب يفسـخ بـه عقـد ـالش
النكاح؛ ألن إدمان املخدرات وإيذاء الزوجة بالرضب بسبب ذلك ينـايف احلكمـة 

ة الزوجية، وهو موجب لفسـخ الزواج، وهو عيب خيل باحلياالتي رشع من أجلها 
 .النكاح

وملا كان التثبت من إدمان الزوج عىل املخدرات ال يثبت إال باالستعانة بخـربة 
خـربة طبيـة، وحكـم طبية؛ فقد أجاد القايض بمخاطبة املستشفى للحصول عـىل 

 . بفسخ عقد النكاح
ن خمـدرات، وعلـل القـايض ولكنه طلب من الزوجة اليمني بأن زوجها مـدم

طلبه اليمني من الزوجة املدعية؛ ألنه تعذر عىل الزوجـة إحضـار بينـة، وشـهدت 
القرائن عىل صدقها؛ إذ اعترب القايض اخلربة الطبية الواردة يف التقريـر الطبـي مـن 
      القرائن القوية التي تؤيد ما جاء يف دعـو املدعيـة، واستشـهد بقـول ابـن القـيم  

فإنه سـبحانه رشع األيـامن يف جانـب املـدعي إذا احتـاج إىل ذلـك «: -رمحه اهللا-
ر عليه إقامة البينة، وشهدت القرائن بصدقه كـام يف اللعـان ، بيـنام )١(ـهـ. أ. »وتعذّ

؛ وملا سبقت اإلشارة إليه لطبية املكتوبة تقوم مقام البينةبعض القضاة يعترب اخلربة ا
 كـاخللع املـال؛ يقصـد منـه فـيام إال األيـامن فيها جتري ال الزوجية القضايا من أن

  .واملهر والنفقة
التي صـدر فـيهن حكـم  والقضية السادسة ويف القضية الثالثة والقضية الرابعة

قضائي بفسخ نكاح الزوجة بغري عوض لوجود ختلف يف عقـل الـزوج، اسـتعان 
ة القايض بأهل اخلربة؛ حيث خاطب القايض يف القضـية الثالثـة مستشـفى الصـح

 :النفسية بمحافظة جدة للكشف عىل املدعى عليه واإلفادة عن
مد قدرته العقلية، وهل لديه ختلف عقيل؟ وما نسبته؟ وإذا كـان لديـه فهـل 

رف يف ـيرض غريه ممن يقيمون معه؟ وإذا كان لديه ختلف عقيل، فهل حيسـن التصـ
 ماله؟

 . ٦٨-٦١ص /٣) الثالث اإلصدار(مدونة األحكام القضائية  :ينظر) ١(
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ل وتـــاريخ /١٤٩واب مـــن املستشـــفى باخلطـــاب رقـــم وورده اجلـــ
واملتضمن أن اللجنـة الطبيـة املحليـة وبمعاينـة حالـة املـذكور،  هـ٦/٤/١٤٣٣

وباالطالع عىل ملفه الطبي والفحوصـات الطبيـة والنفسـية والتقـارير الصـادرة 
أن املذكور يعـاين مـن ضـعف يف القـدرات العقليـة، مـع ضـعف يف : بحقه تقرر

الـذكاء احلـدي فه يف فئة السمع، وبعد إجراء اختبار الذكاء حتصل عىل درجة تصن
رر ملـن يقيمـون ـ، ومل يتبني لنا أن لديه ميالً إلحلـاق الضـ)أقل من الطبيعي(البيني

 .  )١(معه، وتبني لنا كذلك أنه يستطيع الترصف يف ماله يف احلدود البسيطة
بأهل اخلربة من األطبـاء، وورد التَّقريـر  القضية الرابعةكام استعان القايض يف 

 ، ، مـع ضـالالت عظمـةٍ الطِّبي النَّفيسِّ بأن الزوج يعاين من ذهانٍ فصـاميٍّ مـزمنٍ
، وهو غري مستبرصٍ بحالته، وتمَّ عرضـه  ، و هالوس سمعيَّةٍ ةٍ وضالالتٍ اضطهاديَّ

سن التَّرصف يف نفس ه وشؤونه، و بحاجةٍ عىل اللجنة الطبيَّة املحليَّة ورأت أنَّه ال حيُ
 .إىل إقامة ويلٍّ عليه

بأهل اخلـربة مـن األطبـاء، فقـرروا أن  القضية السادسةكام استعان القايض يف 
املوىل عليه مصاب بحالة التخلف العقيل وهـو غـري مـدرك ملـا يـدور حولـه، وال 

 .، وهو عيب يثبت به اخلياردارة شؤونه بنفسه وحيتاج إىل ويليستطيع إ
قضاة يف كل القضايا السابقة فسخ نكاح املدعية من زوجها املدعى ولذا قرر ال

عليه بغري عوض؛ ألن العيب الذي يبيح الفسخ هو ما ينفـر عـن االسـتمتاع، وال 
 .ة ، والتخلف العقيل من هذا النوعحيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملود

وجـة التـي صـدر فيهـا حكـم قضـائي بفسـخ نكـاح الز القضية السابعة ويف
استعان القايض بالتقرير الطبي الصادر من بعوض؛ لوجود ختلف يف عقل الزوج؛ 

املستشـفى الرســمي املثبــت ملـرض املــدعى عليــه مرضـاً نفســيًّا يســمى انفصــام 

، مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، اململكـة العربيـة السـعودية، هــ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام : ينظر) ١(
قْمُ هـ١٤٣٦ط كِّ  ، املجلد العارش، رَ مُ  - هـ٦/٨/١٤٣٣: تارخيُه ٣٣٣٧٠٥٥٩ :الصَّ قْ  ٣٢٢٧٣٥٢٦: الـدعو رَ
 .هـ٨/٣/١٤٣٤وتارخيه ٣٤١٤٤٢٥ :االستئناف حمكمة من التصديق قرار رقم -
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الشخصية، وألن هذا املرض عيب يف الـزوج يوجـب الفسـخ، وال يتحقـق معـه 
رر؛ لـذا جعلـت ـضـريعة جاءت بإزالـة الـمقاصد النكاح يف الرشيعة، وألن الش

املحكمة للمدعية حق فسخ نكاحهـا مـن املـدعى عليـه، ففسـخت نفسـها منـه، 
 . وأعادت له كامل املهر

التي صدر فيها حكم قضائي بفسخ نكـاح الزوجـة بغـري  ويف القضية اخلامسة
عوض من زوج يف غيبوبة ملدة أربع سنوات، اسـتعان القـايض بأهـل اخلـربة مـن 

بأن املـريض يف غيبوبـة سـباتية ناجتـة عـن : الطبي املتضمنباء، وورد التقرير األط
نزيف سابق باملخ، وألن املرض الواقع عىل زوج املدعية يذهب مقصد االسـتمتاع 

، وبقاء املدعية يف عصمة زوجها مع مرضـه، فيـه رضر عليهـا، وألن جنيبني الزو
املـدعى الرضر يزال يف الرشيعة؛ لذا تم احلكم بفسخ نكـاح املدعيـة مـن زوجهـا 

 .عليه بغري عوض
التي صدر فيها حكم قضـائي بفسـخ نكـاح الزوجـة بغـري  ويف القضية الثامنة

رعية يف السـعودية ـعوض بسبب عقم الزوج؛ يالحظ أن القضاء يف املحاكم الشـ
 نكاح املدعية بفسخ احلكم تم لذا اعترب العقم من األسباب املبيحة لفسخ النكاح؛

متـت  التمييـز، وطلـب ض الـزوج عـىل احلكـم،وملا اعرت عوض، بال زوجها من
 فـورد يف شـفائه، أمـل هنـاك كـان وفـيام إذا حالتـه عن لإلفادة املستشفى خماطبة

 الالئحـة يف القضـية نـاظر جيد ومل .منها شفاء ال دائمة حالته أن املتضمن اجلواب
 احلكم ورد االستئناف، ملحكمة املعاملة رفع احلكم، وتم يؤثر عىل ما االعرتاضية

 .مصدقاً  االستئناف من حمكمة
وملا كان التأكد من أن عقم الزوج الدائم الذي ال يمكن عالجـه ال حيصـل إال 

املستشفى وأثبتت اخلربة الطبية أن حالـة  باالستعانة بخربة طبية فقد جرت خماطبة
 .، وعليه تم فسخ النكاحمنها عقم الزوج ال شفاء
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التي صدر فيها حكم قضائي بإثبات نسب طفل أنكره والـده،  القضية التاسعة
ــ ــعودية قض ــاكم الس ــاء يف املح ــظ أن القض ــووي ـيالح ــض الن ــون احلم          ي بك

يؤخذ به يف جمال إثبات النسـب؛ ألَنـه قرينـة مبنيـة عـىل الظـن ) البصمة الوراثية(
ة، وال يُعمـل الغالب الذي يأْخذ حكم اليقني؛ بل يعتربه بعض القضاة قرينة قطعي

ي اللعان؛ ملخالفة الدعو للحس أَصالً، واللعان يكون يف حال التنايف املجرد الذ
١(، ومعلوم أَنَّ الشارع يتشوف للحوق النسبخيلو عن قوة أَحد جانبي الدعو( . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منصور /يف التطبيق القضائِي السعودي، القايض د -أَو حمتملة الوقوع  -أَبرز األَحكام املتفاوتة التي وقعت  :ينظر) ١(
 .www.saaid.net/bahoth/200.htm//:بن فايز الثبيتي، 
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 :ي تشرتط يف الطبيب املقدم للخربةمعايري يف الصفات الت:أوالً 
الطبيب مسـؤول عـن أمانتـه يف تقـديم ، فواإلتقاناحلفظ والعلم واألمانة ) ١

خربته، وعليه واجب رشعي ونظامي يف حفظ أمانة رقابته الذاتية، والتـزام أدائهـا 
 . )١(يف عمله وما يقدمه يف العملية القضائية

 :األدلة    
ــاىل - ــال تع ﴾   ﴿:ق ــيمٌ لِ ــيظٌ عَ فِ ضِ إِينِّ حَ َرْ ائِنِ األْ ــزَ ــىلَ خَ ــي عَ نِ لْ عَ ــالَ اجْ      قَ

. والعلم أساس جلودة العمـل وإتقانـهفاآلية أكدت عىل أن احلفظ )  ٥٥: يوسف(
وهذا املعيار تتبـني أمهيتـه يف أن اخلـربة الطبيـة املكتوبـة ينبنـي عليهـا الفصـل يف 

 : يشرتط فيمن يقـدم  اخلـربة العلـم  بموضـوع اخلـربة، قـال تعـاىلاخلصومات، ف
بِريٍ ﴿ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ الَ يُ  )١٤:فاطر(﴾وَ

يُّ ﴿: تعاىل قال - ـوِ تَ الْقَ رْ ـتَأْجَ ـنِ اسْ َ مَ ريْ هُ إِنَّ خَ رْ تَأْجِ ا أَبَتِ اسْ ا يَ َ امهُ دَ الَتْ إِحْ قَ
﴾ نيُ َمِ . )٢(العمـل سـبب جلـودة واألمانـة إشـارة إىل أن القـوة )٢٦: القصص( األْ

لُـوا ﴿: ووعد اهللا بحفظ أجر من حيسن العمل بقولـه تعـاىل مِ عَ نُـوا وَ ينَ آمَ إِنَّ الَّـذِ
ي ا الَ نُضِ اتِ إِنَّ احلَِ ﴾الصَّ الً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ  .  ) ٣٠:الكهف( عُ أَجْ

الدالالت اللغوية ملا اشرتطه الفقهاء يف الطبيب الذي يؤخذ بقوله يف بعـض  -
، فداللة الثقـة تسـتلزم األمانـة واحلفـظ اً املسائل الفقهية من أن يكون ثقة، وحاذق

 . وغريمها، وداللة احلذق تستلزم املهارة يف الصنعة

 .٢٦،٢١الرقابة الذاتية يف القضاء الرشعي ص: ينظر) ١(
ـــــر) ٢( ـــــود أ :ينظ ـــــد اجله ـــــاس لتوحي ـــــودة أس ـــــاهيم اجل ـــــدي . مف ـــــيل الغام ـــــن ع ـــــد ب حمم

https://saaid.net/aldawah/151.htm. 
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 : ومن النصوص الفقهية الواردة يف هذا السياق
إذا كان هذا يف موضعٍ يضطرُ إليـه إذا مل يكـن إال طبيـب واحـد : قال أمحد« ●

 .)١(»جائز، إذا كان ثقةً وبيطار واحد، قوله 
جيوز إذا خاف من بعينه وجـع العمـى، أو بـطء الـربء، أن يصـيل مسـتلقيا  ●

 .)٢(بإخبار طبيب ثقة
جواز الفطر ملرض خيـاف زيادتـه أو متاديـه، واخلـوف املجـوز للفطـر هـو  ●

 .)٣(املستند صاحبه إىل قول طبيب ثقة حاذق
إن : ق فطـن ملـريضعـدل ضـابط، حـاذ: وإذا قال طبيب مسـلم ثقـة أي« ●

ولـو الصالة مسـتلقيا، : ملريض ذلك، أيصليت مستلقيا أمكن مداواتك فله أي ا
 .)٤( »مع قدرته عىل القيام

أن يكون مؤهله شهادة جامعية يف االختصـاص، وكفـاءة مهنيـة باملامرسـة ) ٢
 .وخربة مناسبة

 .  )٥(مهمتهالدراية الفنية والعلمية للخبري؛ للتأكد من نجاح اخلبري يف أداء ) ٣
 :معايري تتعلق بمامرسة عمل اخلربة: ثانيا

  ال جيوز للطبيب أن حيرر تقريراً طبياً أو يديل بشهادة بعيـداً عـن ختصصـه، ) ٤
 .أو خمالفة للواقع الذي توصل إليه من خالل فحصه الشخيص للمريض

   عىل الطبيب أن يتنحى عن إجراء خربة موضـوعها شـخص مـن أقربائـه، ) ٥
 . أو معارفه، أو من بينه وبينهم عداوة؛ حرصا عىل حتقيق الشفافية التامة

 ).١٣٢/ ١٣(الفقه  -اجلامع لعلوم اإلمام أمحد ) ١(
دقـائق أويل النهـى = ، رشح منتهـى اإلرادات )٣٠٩/ ١(الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القـريواين الفواكه : ينظر) ٢(

 ).١/٢٩٠(هى لرشح املنت
ى املطالـب يف رشح روض ، أسـن)٢/٢٠(رواين والعبـادي ـرشح املنهـاج وحـوايش الشـ حتفة املحتـاج يف: ينظر) ٣(

 ).١/١٤٨(الطالب 
 ).١/٥٠١(كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٤(
 .٢٠١، ١٩٨مبدأ القايض خبري اخلرباء ص: ينظر) ٥(
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 مـن أو طبيبـني قبل من الطبي التقرير توقيع فيها يتوجب التي احلاالت يف) ٦
ا التقريـر عىل يوقع أن للطبيب جيوز ال جلنة طبية قبل  بالطبيـب ثقتـه عـىل اعـتامدً

 التوقيع؛ قبل احلالة عىل بنفسه يطلع أن عليه بل ؛ اللجنة يف الزمالء أو ببقية اآلخر
 .)١(ويقني علم عن ليكون توقيعه

من القضاة السعوديني أن أبرز ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج الدراسة التي شملت 
ما يثري خماوف القضـاة هـو أن اللجـان الطبيـة تأخـذ املوضـوع بشـكل روتينـي، 

األعضاء بموافقتـه بـدون  فبمجرد اقتناع أحد أفراد اللجنة الطبية برأي  يقوم بقية
إن التقريـر : رر يقـولـالبحث والتدقيق، وذكر أحد القضاة أنه نظر يف قضية ملتض

الذي صدر بحقي متت كتابته رغم إجازة اثنني من أعضاء اللجنـة، وأهنـم وقعـوا 
. اعىل التقرير بعد إجازهتم، فقط وقعوا عـىل األوراق ومل تؤخـذ مـوافقتهم مبـدئيًّ 

 .ضاء اللجنة للمحكمة بتهمة التزويرفجر استدعاء أع
ر ـجيب عىل الطبيب أثناء ممارسة أعاملـه مراعـاة التـدقيق والشـك يف أيسـ) ٧

ا، ، األمور املعروضة عليه فاحلاالت التي تبدو سهلة يمكن أن تكـون أكثـر تعقيـدً
وجتنب الترسع يف اختاذ القرار مع مراعاة اإلتقان والدقة، ولو اكتشف أثنـاء عملـه 

ا ية فيلزمـه اإلشـارة لـه يف يعتقد أنه يعني القايض عـىل فهـم مالبسـات القضـ أمرً
 . التقرير

من القضـاة السـعوديني أهنـم ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج الدراسة التي شملت 
يؤكدون عىل األطباء مراعـاة دقـة الوصـف يف التقريـر والـرأي، والتحـري فيـه، 

 .رها مهم يف احلكمن أثأل؛ سبة كل منهاوإيراد االحتامالت املتوقعة ون
ـل ) ٨ ا عىل املعلومات الصحيحة التي توصّ جيب أن يكون التقرير الطبي حمتويً

إليها الطبيب من خالل الفحص الرسيري، والفحوص املخربية، وبقيـة الوسـائل 
، مــع مراعــاة الوضــوح و االختصــار والدقــة يف النتــائج املقدمــة إىل )٢(املســاعدة

 .القضاء

 .٢١تزوير التقارير الطبية ص) ١(
 .١٩ص املرجع السابق) ٢(
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 .حددة إلجراء اخلربة؛ حتى ال تتعطل مصالح الناسااللتزام باملدة امل) ٩
من القضاة السعوديني ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت  

أن بعضهم حلظ تأخر التقارير؛ ممـا يعرقـل سـري القضـية؛ ممـا يؤكـد وضـع آليـة 
بالتنسيق مـع اجلهـات الصـحية لضـامن انسـيابية العمـل، وعـدم تـأخر وصـول 

 .التقارير
ينبغي أن يبدأ التقرير الطبي باملقدمة التي تشمل تـاريخ املعاينـة، ومكـان  )١٠

ــا ــرض املشـــــاهدات، ، إجرائه ــد املقدمــة تع ــة، و بع ــم طالــب املعاين واس
فغالبًا مـا يتجـه ، جيب أن تكون موجزة واضحة خالية من أي تساؤل والنتيجـــة

 .التقريرالقضاة مبارشة لقراءة النتائج دون الرتكيز عىل متن 
 .املتعلقة باخلربة الطبية التي قدمها للقضاء )١(عدم إفشاء األرسار) ١١

 :بتعامل القضاة مع اخلربة الطبية معايري تتعلق: ثالثًا    
عند خماطبة القايض خلرباء يف الطب لطلب خربة طبية فالبـد أن يضـمن يف ) ١

 .خطابه املهمة ومدة اإلنجاز 
ة وعنايـة، واالطـالع عـىل كافـة الوسـائل التـي دراسة اخلربة الطبيـة بدقـ) ٢

استخدمها الطبيب أثناء قيامه بمهمته، والنتائج التي توصـل إليهـا، ومـد دقتـه 
ووضوحه؛ وذلك ألن القايض ال جيوز له أن حيكم استناداً إىل خربة طبيـة غامضـة 

 .)٢( مل توضح أسباهبا
يف اإلفادة غـري كافيـة إذا وجد القايض أن اإليضاحات التي قدمها الطبيب ) ٣

ومل تفِ بالغرض، وحتتاج إىل إيضاح أكثر؛ فله أن يكلف الطبيب بتاليف النقص يف 
 .  )٣(عمله بتقرير إضايف، أو أن يستبدل به  طبيباً آخر، ويعود تقدير ذلك للقايض

ال يستعني القايض بطبيب آخر لتفسري أو إيضاح تقرير مل يصدر منه، ويف ) ١٢
   .)٤(ايض إعادة إجراء اخلربة الطبية الرشعية مرة أخرهذه احلالة للق

 .٢٠١، ١٩٨مبدأ القايض خبري اخلرباء ص: ينظر) ١(
 .٥٨٩-٥٨٨للعاديل   تقرير الطبيب الرشعي يف اإلثبات اجلنائيحجية ) ٢(
 .٢٠٨صمبدأ القايض خبري اخلرباء : ينظر) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
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احلمد هللا رب العاملني الذي وفقني وأعانني عىل إمتام هـذا البحـث املتواضـع، 

 :وبعد الفراغ من البحث أخلص أهم نتائجه وتوصياته عىل النحو التايل
 :النتائج: أوالً 

هي شهادة مكتوبـة صـادرة مـن طبيبـني أو أكثـر مـن ذوي : اخلربة الطبية )١
الكفاءات تتعلق بقضية قضائية، يرشح فيها الطبيب االستفسار وظروفه ونتائجه، 

 .وإعدادها يتم بناء عىل طلب من القايض
الراجح أن قول أهل اخلربة واملعرفة من األطباء أمام القايض يعترب شهادة؛ ) ٢

 .علق به حقوق اآلدمينيألنه مما يت
 .  الراجح اشرتاط العدد يف اخلربة الطبية) ٣
يرتجح قول مجاهري العلامء باشرتاط العدالة يف اخلربة الطبيـة؛ ألن القـايض ) ٤

رورة عنـد انعـدام ـسيعتمد عليها يف حكمه يف القضية املنظورة، أما حـاالت الضـ
 .  العدل فهي نادرة الوقوع، والنادر ال حكم له

يرتجح اعتبار اخلربة الطبية املكتوبة املقدمة بناء عىل طلب القـايض وسـيلة  )٥
 والتقنيـة العلمية اجلوانب يف الصنعة أهل من املختصني رأي أخذ يف إثبات تتمثل

 .اختصاصهم إىل الراجعة
ا من) ٦  يرتجح اعتبار اخلربة الطبية املكتوبة املقدمة بناء عىل طلب القايض نوعً

 .) شهادة فنية مكتوبة(ت أنواع الشهادا
 ،-الشـهادات يف هو احلـال كام- طبيبني اخلربة الطبية من تُوقع أن األصل) ٧

إذا كانـت احلالـة  طبيبـني، وأمـا شـهادة فإذا كانت احلالة الطبية عادية فيلزم فيهـا
الطبية مستعصية، أو القضية املنظورة خطرة، ويرتتب عليها حقوق كبرية؛ فـاألمر 

 . طبية جلنة إىل قد حيتاج
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 روعية قـول أهـلـروعيتها مـن مشــمرشوعية اخلربة الطبية، وتستمد مش) ٨
 .اخلربة أمام القايض

فال  ملزمة للقايض يف القضايا التي حتتاج إىل إفادة وخربة طبية، اخلبري إفادة) ٩
الطبية يف القضايا التـي ال طريـق للحكـم  ألن اخلربة حكمه؛ بناء يسعه جتاهلها يف

 من خالهلا تنـزل منزلـة احلاجـة بالنسـبة لعمـل القـايض، ألهنـا وسـيلة عليها إال
 .لتحقيق مقصد الرشع من حتقيق العدل

 : من قضايا األحوال الشخصية التي حيكم فيها بناء عىل خربة طبية ) ١٠
 . قضايا سوء العرشة الناجتة عن مرض الزوج النفيس، أو إدمان املخدرات ●
 .الزوجني أو يف أحدمهاقضايا الفسخ لعيب يف  ●
 .قضايا إثبات النسب ●

وجـود قضـايا يف األحـوال الشخصــية حكـم فيهـا القضـاة يف املحــاكم  )١١
 .السعودية بناء عىل استنادهم عىل خربة طبية

معـايري ختـتص بالصـفات التـي : تتنوع معايري اجلودة يف اخلربة الطبية إىل )١٢
معـايري  ،تعلـق بمامرسـة عمـل اخلـربةتشرتط يف الطبيب املقدم للخربة، معـايري ت

 .تتعلق بتعامل القضاة مع اخلربة الطبية
 :التوصيات: ثانيا

من القضـاة السـعوديني ) ٩٩(أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت ) ١
جـاء يف : يف الطريقة التي يتم هبا حصوهلم عىل اخلربة الطبيـة يف القضـايا املنظـورة

ضمن قائمـة خمتـارة بـل هـو بحسـب اختيـار اجلهـة  ال يعد(املرتبة األوىل طبيب 
) ضمن قائمة خـرباء يـتم تـأهيلهم(ثم طبيب يكون ، )%٧٧٫٨(بنسبة ) املخاطبة

 ).%٨٫١(بنسبة ) أخر(ثم طبيب ، )%١٤٫١(بنسبة 
وعليه فيوىص باختيار أطبـاء ضـمن قائمـة خـرباء يـتم تـأهيلهم وتزويـدهم 

م للخـربة، مـن خـالل دورات بمعارف رشعية ونظامية؛ لضـامن جـودة تقـديمه
ا لألحكام الرشعية يف القضايا التي يتعلق هبا تقديم خربة طبية   .تتناول رشحً
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من القضاة السـعوديني ) ٩٩(وقد أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت 
عن تأييدهم تشكيل أو ترشيح جلان خربة طبية خمتصـة يـتم تـأهيلهم وتـدريبهم؛ 

األوىل الذين يؤيـدون تشـكيل أو ترشـيح جلـان خـربة طبيـة حيث جاء يف املرتبة 
ثـم الـذين ال يؤيـدون ، )%٩٨٫٠(بنسـبة ) نعـم(خمتصة يتم تأهيلهم وتـدريبهم 

بنسـبة ) ال(تشكيل أو ترشيح جلان خـربة طبيـة خمتصـة يـتم تـأهيلهم وتـدريبهم 
)٢٫٠%.( 

ظامية كام أوىص بعض القضاة بأن يكون لد اخلرباء الطبيني معرفة رشعية ون
 .تعينهم عىل حبك تقديراهتم بام يوافق الرشع والنظام 

من القضـاة السـعوديني ) ٩٩(أظهرت نتائج بيانات الدراسة التي شملت ) ١
 :أهنم يوصون باآليت

بعض القضاة بعقد ندوة تتضـح فيهـا آليـة اخلـربة الطبيـة للقضـاة،  أوىص ●
ريعة واجلهـات ـيـات الشـواملطلوب حتديده من اخلربة الطبية لألطبـاء برعايـة كل

 .الطبية ووزارة العدل
أال تتعامل اإلدارة املختصة باملستشفى والطبيب واجلهاز العامل معه بشكل  ●

 .مبارش مع اخلصوم يف القضية 
 .البحث يف مسألة اشرتاط العدد املعترب يف اخلربة الطبية ●
املـرتبط بطبيعـة عقد دورات تدريبية تعريفية عامة يف املجال الطبي للقضاة  ●

قضاياه؛ لكي يكون هلم تصـور عـام يسـاعدهم يف جـودة قـراءة وفهـم التقـارير 
 .واإلفادات الطبية متهيداً جلودة ودقة األحكام القضائية

دقة الوصف يف التقرير والرأي، والتحري فيه، وإيراد االحتامالت املتوقعة،  ●
 .ن أثرها يف احلكم مهمألونسبة كل منها؛ 

التي نواجهها كثرياً هي تساهل اجلهـة الطبيـة يف إصـدار هـذه  اإلشكاالت ●
اإلفادات؛ خاصة مستشفيات الصحة النفسية التي قد تثبت إصابة املـتهم بمـرض 
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أن ال نعتمـد  -كقضـاة-نفيس وهو يف احلقيقة خالف ذلك، األمر الذي اضـطرنا 
تشـفى شـهار عىل تقاريرها أبداً إال إذا اعتضدت هذه اإلفادة بإفادة أخر من مس

 .بالطائف
ينبغي للطبيب أن يعرف حينام يقدم اخلربة أنه قد وضع موضع القايض بـني  ●

 . خمتصمني، وأن إفادته قد تؤخذ عىل أهنا سبب من أسباب احلكم
●  وجود تعاون بني القضاء والطـب يتمثـل يف تعريـف كـل طـرف بـام لـد

لبـة اخلـربة خيضـع اآلخر، ووضع قواعـد تـنظم التعامـل بـني اخلبـري واجلهـة طا
 .إلجراءاهتا كل منهام

تدريب أطباء رشعيـني يف ختصـص طـب األسـنان؛ ألمهيـة هـذا الفـرع، ) ٢
فيمكن عن طريقه التعرف عىل األشخاص وحتديـد عمـرهم الزمنـي، وختصـص 
الطب الرشعي اإلشعاعي، واألمراض النفسية، وكل هذه التخصصـات بحاجـة 

رعي ال يـدرس ـالفيزياء، فالطبيب الش إىل درجة عالية من التخصص، وميكانيكا
األسلحة يف كلية الطب، وال يدرس رسعة الرصاصة، فيحتاج ملتخصص يفحص 

   .)١(األسلحة
 
 
 
 
 

 أيمن فودة كبري األطباء الرشعيني السابق. د) ١(
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/4627 
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حممد زهري بـن نـارص : صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، املحقق= 
ــاة  ــوق النج ــارص،  دار ط ــلطانية (الن ــن الس ــورة ع ــرمص ــافة ت ــؤاد بإض ــد ف                   قيم حمم

 .هـ١٤٢٢، ١، ط)عبد الباقي
، )هــ٦٧١: املتـوىف( القرطبي، حممد بن أمحد القرطبـيتفسري= اجلامع ألحكام القرآن  -٢٨

 -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط -أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية : حتقيق
 .م ١٩٦٤

بمشـاركة البـاحثني [الفقه، خالد الرباط، سيد عزت عيـد  -أمحد اجلامع لعلوم اإلمام -٢٩
ر ـمجهوريـة مصـ -، دار الفالح للبحث العلمي وحتقيـق الـرتاث، الفيـوم ]بدار الفالح

 .م٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العربية، الطبعة األوىل،
ــن حممــد الطحطــاوي احلنفــيحاشــية الطحطــاوي عــىل مراقــي الفــال -٣٠                -ح، أمحــد ب

لبنـان،  -حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية بـريوت : هـ، املحقق١٢٣١تويف
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط
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 -، دار الفكـر )هــ٤٥٠: املتـوىف(، عيل بن حممـد، الشـهري باملـاوردي احلاوي الكبري -٣١ 

 .بريوت
 ، املجلـةيفاجلنائي، وريـايش عبـد الكـا القضاء أمام اإلثبات يف الطبي التقرير حجية -٣٢  

 .٢٠٠٩- ٧٠املغرب، ع - والتنمية املحلية لإلدارة املغربية
عبد الكـايف، منشـورات حجية التقرير الطبي يف اإلثبات أمام القضاء اجلنائي، وريايش  -٣٣

 .٢٠١٦،  ٣٠علة املعارف القانونية والقضائية،سلس- جملة احلقوق -٣٤
ئي، العاديل ،  جملة املحقق احلـيل للعلـوم حجية تقرير الطبيب الرشعي يف االثبات اجلنا -٣٥

  .٢٠١٦لعدد األول، السنة الثامنة القانونية والسياسية، ا
جـابر، مكتبـة ، عبـدالعزيز مـداوي آل احلكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثيـة -٣٦

 .هـ١،١٤٣٠الرشد، الرياض، ط 
ــز  -٣٧ ــوش، مرك ــي، ســعيد خن ــور رشع ــن منظ ــائية م ــوث اخلــربة القض ــرية للبح البص

 .م٢٠١٥ربيع األول ،٢٢عات واخلدمات التعليمية، اجلزائر،واالستشار
، ٦السـعودية، ع  -، عبـد القـادر الشـخييل، جملـة القضـائيةاخلبري يف العملية القضائية -٣٨

 .م٢٠١٣
ـني املالدر املختار للحصكفي -٣٩ صْ عـروف بعـالء الـدين ، حممـد بـن عـيل بـن حممـد احلِ

 -هــ ١٤١٢، ٢بـريوت، ط -،دار الفكـر)مع حاشـية ابـن عابـدين(احلصكفي احلنفي
 .م١٩٩٢

               رو ـدرر احلكــام رشح غــرر األحكــام، حممــد بــن فرامــرز الشــهري بمــال خســ -٤٠
 .، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ٨٨٥: املتوىف(

رح منتهـى اإلرادات منصـور بـن يـونس ـدقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف بش -٤١
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١عامل الكتب ط) هـ١٠٥١: املتوىف(احلنبىلالبهوتى 

دور اخلبري يف الدعو اجلزائيـة طبقـا لنظـام اإلجـراءات اجلزائيـة السـعودي دراسـة  -٤٢
تأصيلية حتليلية، حامد بن مساعد السحيمي، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الدراسات 

-هــ١٤٢٨ا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة، اململكـة العربيـة السـعودية، العلي
 .   م٢٠٠٧

حتقيق حممد حجي ) هـ٦٨٤:املتوىف(إدريس الشهري بالقرايف أمحد بن : الذخرية املؤلف -٤٣ 
 .م ١٩٩٤، ١بريوت ،ط -ن دار الغرب اإلسالميخريآو
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الرياض، مـج -دبيان، جملة العدلبن راشد العيل .الرقابة الذاتية يف القضاء الرشعي، د -٤٤
 .ه٣٣،١٤٢٨ع ،٩

رجوع القايض إىل أهل اخلربة يف الفقه اإلسالمي، حممود شمس الـدين، جملـةُ جامعـةِ  -٤٥
 .   م٢٠٠٩ -هـ١٤٣١السنة األوىل حمرم/لعلوم اإلسالمية يف العدد الرابعاألنبار ل

زهـري : ى بـن رشف النـووي ، حتقيـقروضة الطالبني وعمدة املفتني، حميي الـدين حييـ -٤٦
 .م١٩٩١/هـ ١٤١٢، ٣عامن، ط -دمشق -بريوتالشاويش، املكتب اإلسالمي، 

           ري احلنـبيلـي املصــرشح الزركيش عىل خمترص اخلرقـي، حممـد بـن عبـد اهللا الزركشـ -٤٧
بـريوت،  -عبـد املـنعم خليـل إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة: ، حتقيق)ه٧٧٢:املتوىف( 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 )١٠٩-١١/١٠٨(ح املمتع عىل زاد املستقنع الرش -٤٨
 ، رشح حدود ابن عرفة اهلداية الكافية الشافية لبيان حقـائق اإلمـام ابـن عرفـة الوافيـة -٤٩

، املكتبـة العلميـة، )هـ٨٩٤: املتوىف(حممد بن قاسم األنصاري، الرصاع التونيس املالكي
 .هـ١٣٥٠، ١ط

الـدكتور امحـد ادريـوش، : يف القانون املغريب، عـادل العشـايب، إرشاف الشهادة الطبية -٥٠
ادية ، كلية العلوم القانونية واالقتصـدراسات العليا يف القانون املدينرسالة لنيل دبلوم ال

ــاص ــانون اخل ــة، الق ــاط،، اواالجتامعي ــد اخلامس،الرب ــة حمم ــدين جامع ــانون امل           لق
 .م٢٠٠٢-٢٠٠١

، )هــ٣٩٣: املتـوىف(اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلـوهريالصحاح تاج  -٥١
 -  هــ١٤٠٧، ٤بـريوت، ط -أمحـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للماليـني : حتقيق

  .م١٩٨٧
رنامج منظومة ، ب)هـ١٤٢٠:املتوىف(د نارص الدين األلباين حمم: صحيح أيب داود حتقيق -٥٢ 

بحـاث القـرآن والسـنة إنتاج مركز نـور اإلسـالم ألمن  -املجاين -التحقيقات احلديثية
 .باإلسكندرية

                     حممـــد نـــارص الـــدين األلبـــاين : صـــحيح وضـــعيف ســـنن ابـــن ماجـــة  حتقيـــق -٥٣
من إنتاج مركز نـور  -املجاين -ج منظومة التحقيقات احلديثية، برنام)هـ١٤٢٠: املتوىف(

 .ريةاإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكند
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ـــق -٥٤ ـــذي، حتقي ـــنن الرتم ـــعيف س ـــاين : صـــحيح وض ـــدين األلب ـــارص ال ـــد ن                      حمم
من إنتاج مركز نـور -املجاين -رنامج منظومة التحقيقات احلديثية، ب)هـ١٤٢٠: املتوىف(

 .اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية
لعربية ، أكاديمية نايف اصادق جندي إبراهيم. اجلنائية، د الطب الرشعي يف التحقيقات -٥٥

  .م٢٠٠٠-١٤٢٠-للعلوم األمنية، الرياض
ــ -٥٦ ــة الش ــة يف السياس ــرق احلكمي ــة ـالط ــيم اجلوزي ــن ق ــر اب ــن أيب بك ــد ب              رعية، حمم

 .القاهرة -حممد مجيل غازي مطبعة املدين . د: ، حتقيق)هـ٧٥١: املتوىف(
أبو بكر بن العـريب : املؤلف( ريةـاملص. ط(الرتمذي رح صحيح ـعارضة األحوذي بش -٥٧  

 .رية القديمةـاملالكي الكتاب تصوير دار الكتب العلمية من الطبعة املص
 .هـ٢،١٣١٠ظام الدين البلخي، دار الفكر، طالفتاو اهلندية، جلنة علامء برئاسة ن -٥٨

، رقـم كتبـه العسـقاليني، أمحد بـن عـيل بـن حجـر فتح الباري رشح صحيح البخار -٥٩ 
: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجـه وصـححه وأرشف عـىل طبعـه: وأبوابه وأحاديثه

 -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، دار املعرفة : حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة
 .هـ١٣٧٩بريوت، 

          بــابن اهلــامم فــتح القــدير كــامل الــدين حممــد بــن عبــد الواحــد الســيوايس املعــروف  -٦٠
 .، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ٨٦١: املتوىف(

سـوريا، الطبعـة  -دلته، للدكتور وهبة الزحييل، دار الفكـر، دمشـقأو الفقه االسالمي -٦١
 . هـ ١٤١٨الرابعة 

 النفـراوي) غنـيم أو(الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بـن غـانم  -٦٢
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بدون طبعة،  ،األزهري املالكي، دار الفكر

٦٣-   حتقيق)هـ٨١٧: املتوىف(القاموس املحيط، أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آباد ، :
ـويس، مؤسسـة : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف حممـد نعـيم العرقسُ

  .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ٨ان، طلبن -الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 
    ، هـالل مصـيلحي:هـويت، حتقيـق، منصور بن يـونس البكشاف القناع عن متن اإلقناع-٦٤

 .١٤٠٢بريوت،  -دار الفكر
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مركـز بحـوث  -رطيـمبدأ القايض خبري اخلرباء، رمضـان األلفـي، جملـة الفكـر الشـ -٦٥
 .م١٩٩٣، ٢ع ٢مج، اإلمارات -القيادة العامة لرشطة الشارقة -رطة ـالش

ـــاض، -٦٦ ـــب، الري ـــامل الكت ـــح، دار ع ـــن مفل ـــراهيم اب ـــع، إب ـــدع ، يف رشح املقن                  املب
 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

خليـل املـيس، دار الفكـر، : ، حتقيـق)هـ٤٨٣ت (يـاملبسوط، حممد بن أمحد الرسخس -٦٧
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١بريوت، ط

             عبـد الـرمحن بـن حممـد املعـروف بشـيخي زادهجممع األهنر يف رشح ملتقـى األبحـر،  -٦٨
 -هــ ١٤١٩بـريوت،  -، حتقيق خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية)هـ١٠٧٨( 

 .م١٩٩٨
 .، دار الفكر)هـ٦٧٦: املتوىف(املجموع رشح املهذب، حييى بن رشف النووي  -٦٩
زارة العـدل، اململكـة ، مركـز البحـوث بـوهــ١٤٣٤جمموعة األحكام القضائية لعام  -٧٠

 .هـ١٤٣٦العربية السعودية، 
ةَ البخــاري احلنفــي  -٧١ ــازَ ــن مَ ــن أمحــد ب ــنعامين، حممــود ب           املحــيط الربهــاين يف الفقــه ال

 -عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت : ،املحقق)هـ٦١٦: املتوىف(
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األوىل، : لبنان، الطبعة

، دار الصـحابة للـرتاث، )هــ٣٣٤: املتـوىف(عمر بن احلسـني اخلرقـي ترص اخلرقي،خم -٧٢
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

ر األحكام ـمدونة األحكام القضائية اإلصدار الثاين، إصدار اإلدارة العامة لتدوين ونش-٧٣
، ٢٠٠٧-هــ ١٤٢٨لشـؤون القضـائية، بوزارة العدل، وزارة العـدل وكالـة الـوزارة ل

 .  ٤٢ص
     ري احلنفـي ـرنباليل املصــ، حسـن بـن عـامر الشـالفـالح رشح نـور اإليضـاحمراقي  -٧٤

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥، ١، املكتبة العرصية، ط)هـ١٠٦٩: املتوىف(
مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويـه، إسـحاق بـن منصـور، املعـروف بالكوسـج  -٧٥

كـة دينـة املنـورة، اململ، عامدة البحث العلمي، اجلامعة اإلسـالمية بامل)هـ٢٥١: املتوىف(
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٥، ١العربية السعودية، ط

مصطفى : ، حتقيق)هـ٤٠٥: املتوىف( احلاكماملستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبداهللا  -٧٦
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١، ١بريوت، ط -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
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         ضـوء آراء الفقـه وأحكـام القضـاء، املسؤولية اجلنائية عن التقارير الطبية الكاذبـة يف -٧٧
  .حممود صالح العاديل، دار النهضة العربية. د

 -المية ،أسامة ابراهيم عيل التايه، دار البيارقمسؤولية الطبيب اجلنائية يف الرشيعة االس-٧٨
  .١٩٩٩، ١ط،عامن

         لعبــاس ، أبــو ارح الكبــري، أمحــد بــن حممــد الفيــوميـاملصــباح املنــري يف غريــب الشــ -٧٩
  .بريوت -، املكتبة العلمية )هـ٧٧٠نحو : املتوىف(
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ـــــــ. د -١٠٣ ـــــــاء الش ـــــــري األطب ـــــــودة كب ـــــــن ف ـــــــابق ـأيم رعيني الس
http://www.almasryalyoum.com/news/details/4627 

ــوعة  -٤١٠ ــة موس ــامو اململك ــعوديةحم ــة الس  http://www.mohamoon-األنظم
ksa.com/  

أمـل صـدوق .د حمرض الضابطة القضائية يف ظل قـانون املسـطرة اجلنائيـة املغـريب، -١٠٥  
  ).بترصف يسري (  topic-maroc.com/t488-http://www.pressاملزكلدي، 
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 مقدمة

احلمد هلل الذي أحل احلالل، وحرم احلرام، وشييد اححاي؛مل لي يل لس ي؛     

أمور الدين، وأصيل وأسسم عىل امل عوث رمحة لسع؛ملل، السهم صل وسيسم وبي؛ر  

 .عسيه وعىل آله وصح ه أمجعل

 :وبعد

فسقد خصت الرشيعة اإلسالمية اإلنس؛ن ب؛لتاريم من بيل سي؛ ر املوسوتي؛  

﴾ ومن عالم؛  التايريم احلييف   َوَلَقْد َكَرْمنَا َبنِي َآَدمَ املوىل ﴿أمجعل، حيث ت؛ل 

اخلصوصية واحلرية الشوصية واملع؛مسة احلسي ة واإلنسي؛نية عيدم ادعتيدا  عيىل 

 .خصوصي؛ته

ود شييأ أن عمسييي؛  الت تيييح والتحقييييف ميين اإليييرا ا  التيي  اسييت  ته؛ 

حمر بم ع يريمة أو الاشي  الرشيعة مراع؛ة لسمصسحة الع؛مة، خ؛صة إذا تعسيف ا

ع ه؛، لان مع ان ت؛ح الع؛مل بعضه عىل بعض، وت قل ال رش عيىل اخيتالأ أايي؛ م 

وي سي؛هتم بل اول الع؛مل، إم؛ سيعي؛ ورا  الير، ، أو بس ي؛ لسعسيم، أو الرف؛ يية، 

       توسعت اا رة الت تييح والتحقيييف، فبصي ل ال يرا د يسيتخيع اخيول أي اولية 

ه؛ إد إذا خضع إليرا ا  صي؛رمة، لت تيشيه يسيدي؛، فضيال عين أو اخلروج م 

 .ت تيح أمتعته وأغراضه، كبسسوب وت؛   أو احرتا،ي

 ذا ومع التخور   وس؛ ل وأس؛ليب اجلريمة والتهريب، فضال عين املوي؛بر 

ت ؛ع أحيدث وسي؛ ل االت  يمان أن هتدا أمن ال الا والع ؛ا،حرصت الدول عىل 

ت تييح، خ؛صية   املخي؛را  وامليوانرب الويية وال حريية،   التق ية   عمسي؛  ال

حم؛ولة لاش  كل من حي؛ول الع ث ببم ه؛، وهتديد شيع ه؛، ديدأ الوصيول إىل 

 .احلقيقة، تخ يق؛ لسعقوبة الرااعة، وحتقيق؛ لسعدالة ال ؛يزة

 ذا وتد أاى إاخ؛ل العديد مين اليدول حيهيزة امل؛سيل الضيو   لس سيم 

ال رشي   املخ؛را ، إىل إث؛رة الغضب والسوط   العديد من احوس؛ط، كام أث؛ر 
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احمر محية ري؛ل الدين مم؛ اع؛ م لسمخ؛ل ة بإصدار فت؛وى رشعيية رسيمية حيول 

وأ مين احاار الصيحية  ذه الوسيسة، مل؛ هل؛ من حم؛ذير رشعية، فضال عن املو؛

 .ال ؛جتة عن التعرض هلذه احيهزة

من   ؛ ك؛نيت اراسيت  هليذا املوضيوع ل يي؛ن أن الوسي؛ ل واحسي؛ليب التي  

   تستودم   عمسي؛  الت تيح والتحقييف، سيوا  الوسي؛ ل واحسي؛ليب التقسيديية، 

رعية ياحلدي ة ذا  التق ية الع؛لية، مر ونة ب؛لضوابط الش أم احلدي ة احتل تق ية، أم

واحخالتية واإلنس؛نية، فإذا ك؛نت الرشيعة اإلسالمية اعتو  مص؛لل الع ؛ا، فال 

شأ أن أمن ومصسحة ال الا من احمور املعتوة رشع؛، وأنيه لييم مين الصيعب 

ة الي الا، التوفييف بل حيف اإلنس؛ن   احلريية واخلصوصيية، وبيل أمين ومصيسح

 .حيث إنه د ان ا؛  بل مص؛لل الع ؛ا وأمن ال الا، فاالمه؛ ع يت به الرشيعة

 :أهداف البحث

 : عدة أمور من أمهه؛هيدأ ال حث إىل

بي؛ن أن الرشيعة اإلسالمية س قت ال ظم الوضعية   مع؛جلة  ذا املوضوع  -1

 .املهماحليوي 

فيهي؛ حيرام ود حيالل وإنيام بي؛ن أن وس؛ ل الت تيح والتحقييف د يقي؛ل  -2

 .العوة فيام تستودم له  ذه الوس؛ ل وتسأ احس؛ليب

بي؛ن رأي الرشيعة   استودام الوسي؛ ل واحسي؛ليب املسيتحدثة    يذا  -3

 .امل ؛ل، والت  يا ر السؤال حوهل؛

إيض؛ح أمهية  ذا املوضوع دسيام   عرصن؛ احل؛ا الذي أص ل الت تيح  -4

را مسح؛، خ؛صة مع ك رة الوت؛ ع واملوي؛وأ التي  هتيدا أمين فيه والتحقييف أم

 .ال الا والع ؛ا، ومل؛ له من مس؛  بحي؛ة ال ؛ ، فهو يع؛لج مسبلة واتعية



   814 أحكام وسائل التفتيش والتحقيق يف الفقه اإلسالمي                                                                                                                                        
 كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى -املشاركأستاذ الفقه  -حممد سعيد حممد الرمالوي .د

بي؛ن أنه د تعي؛رض بيل حقيو  اإلنسي؛ن وحي؛تيه اخل؛صية، ومي؛ أترتيه  -5

 .الرشيعة من يوا، الت تيح والتحقييف، مراع؛ة لسمصسحة الع؛مة

ع واملم وع   إيرا ا  الت تييح والتحقيييف، إلتيرار مي؛  يو بي؛ن املرشو -6

 .مرشوع وال حث عن بدا ل رشعية مل؛  و مم وع

توييه أنظ؛ر املع يل والق؛ مل عيىل عمسيي؛  الت تييح والتحقيييف إىل أن  -7

 .ذلأ مقيد بمراع؛ة الضوابط الرشعية

ليايون ريعة  يذا املوضيوع، يإخراج بحث عسم  ي ل كي  ع؛جلت الش -8

 .مريع؛ يريع إليه ع د احل؛ية إىل معرفة حام الرشع   ذلأ

 :أمهية البحث

 :ر أمهية ال حث   ال ق؛ط اآلتيةتظه

  يأن التخور الا ري الذي شهده الع؛مل   وس؛ ل الت تيح والتحقييف يقتض -1

اراسة  ذا املوضوع اراسة عسمية ي؛اة، ووضيع ال تي؛ ج والتوصيي؛  التي  

 .الدراسة وغري ؛ من الدراس؛  موضع احخذ وادعت ؛رتصدر عن  ذه 

ري   يأن استودام وس؛ ل وأيهزة امل؛سل الضو   لا؛مل اجلسيم ال شي -2

عمسي؛  الت تيح، أث؛ر غضب العديد من ال ؛ ، وك ير السيؤال عين احلايم 

الرشع  دستودام  ذه الوسيسة، وامل ي؛ااة بوييوب إصيدار فتي؛وى رشعيية 

 .بنرسمية حول  ذا الش

أن   املوضوع موا،نة بل املص؛لل وامل ؛سد الت  تد ترتتب عىل إيرا ا   -3

 الت تيح والتحقييف، حيث تد تتع؛رض املصسحة الع؛مة واحمن امل تمعي  ميع

م؛ تد ي دو   الت تيح والتحقييف من انته؛  حلريية الشيوو وخصوصيي؛ته، 

 .فظهر  ثمرة املوضوع   إ،الة  ذا التع؛رض
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 :حثفرضيات الب

دشأ أن  ذا املوضوع من املوضوع؛  الت  مل تش ع ب؛لدراسية، خ؛صية مين 

 :التساؤل يثار دائام يف هذا املوضوع عن اآليتال ؛حية الرشعية، وأن 

 ل الوس؛ ل واحس؛ليب يق؛ل فيه؛ حالل وحرام؟، و ل است دال الوسي؛ ل    

واحس؛ليب التقسيدية وإحالل الوس؛ ل واحس؛ليب احلدي ة حمسهي؛ حيسيم احمير   

ريعة أو اسيت  ؛  مين يتسأ املسبلة؟، و ل  إيرا  الت تيح والتحقييف أصل   الشي

قيييف وحقيو  اإلنسي؛ن ذلأ احصل؟، و ل   ؛  تعي؛رض بيل الت تييح والتح

وحري؛ته أو أنه د تع؛رض   ذلأ؟، و ل استودام ذليأ يعيد تعيدي؛ عيىل إرااة 

اإلنس؛ن واختي؛ره، و ل   ؛  ح؛د  جيب فيهي؛ الت تييح إذا تعسييف احمير بيبمن 

الدولة ومص؛حله؛؟، وم؛    الضوابط الرشعية املعتوة   ذلأ احمر؟، كيل  يذه 

 .ل ال حث اإلي؛بة ع ه؛ بمشيئة اهلل وعونهال روض و تسأ التس؛ؤد  حي؛و

 :الدراسات السابقة

ر، يكوثر أمحد، مات ة الت سري لس شي/اإلث ؛  اجل ؛   ب؛لوس؛ ل العسمية، ا -1

 .أربيل

املخ عيية الع؛ملييية، القيي؛ رة : سيي؛م  صيي؛ا  املييال،ط/اعييرتاأ املييتهم، ا -2

 .م1775

اار : امل رساج اليدين، طالقواعد الع؛مة لستحقييف اجل ؛   وتخ يق؛هتي؛، كي -3

 .احص ه؛ين، يدة

فهد السويسم، املركز العريب  رب د/املتهم وحقوته   الرشيعة اإلسالمية، ا -4

 . ي1448لسدراس؛  احم ية والتدريب، الري؛ض، 

واملالحظ عىل  ذه الدراس؛  أ ؛ ت ؛ولت موضيوع الت تييح والتحقيييف مين 

؛حية الق؛نونية، وم؛ وييد م هي؛ ت ي؛ول ن؛حية ال ظم الوضعية، فه  تتحدث من ال 

ال ؛حية الرشعية، فإ ؛ مل تت ؛ول املوضوع من الويهة الت  تمت بخرحه؛، كام أ م 
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ترصوا الت تيح والتحقييف عىل مرحسة ادهت؛م، بي ام املوضوع أص ل أوسع وأشمل 

من اا رة ادهت؛م، حيث يتعرض اإلنس؛ن لعمسي؛  الت تيح والتحقيييف   العدييد 

ن احم؛كن الت  تخ يف أنظمية الت تييح الوت؛ يية وادحرتا،يية، فسيم يعيد احمير م

را عىل مرحسة ادهت؛م، كام أن مجيع الدراس؛  الت  ابسعت عسيه؛ مل تتحيدث يت؛ص

عن وس؛ ل وأسي؛ليب الت تييح عين بريييف امل؛سيل الضيو  ، ود عين وسي؛ ل 

 .وأس؛ليب التحقييف التقسيدية ب؛ست  ؛  وسيسة التعذيب

 :خطة البحث

 .م هوم الوس؛ ل واحس؛ليب وال ر  بي هام: متهيد

 :وفيه م ح ؛ن

 .م هوم الوس؛ ل   السغة وادصخالح: امل حث احول

 :وفيه مخس ؛ن

 .الوس؛ ل   السغة: املخسب احول

 .الوس؛ ل   ادصخالح: املخسب ال ؛ين

 .م هوم احس؛ليب وال ر  بي ه؛ وبل الوس؛ ل: امل حث ال ؛ين

 .م هوم الت تيح وأنواعه وحامه: ال صل احول

 :وفيه م ح ؛ن

 .م هوم الت تيح وأنواعه: امل حث احول

 :وفيه مخس ؛ن

 .م هوم الت تيح: املخسب احول

 .أنواع الت تيح: املخسب ال ؛ين

 .حام الت تيح: امل حث ال ؛ين

 :وفيه مخس ؛ن

 (.الت تيح الرسي)حام الت سم : املخسب احول
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 (.الت تيح العس  )حام ت تيح احشو؛ص واملس؛كن:  ؛يناملخسب ال

 :وفيه فرع؛ن

 .حام ت تيح احشو؛ص: ال رع احول

 .حام ت تيح املس؛كن: ال رع ال ؛ين

 .وس؛ ل التحقييف: ال صل ال ؛ين

 :وفيه ثالثة م ؛حث

 .م هوم التحقييف   السغة وادصخالح: امل حث احول

 .دية وحام استودامه؛وس؛ ل التحقييف التقسي:امل حث ال ؛ين

 :وفيه أربعة مخ؛لب

 .وسيسة الوعظ وحام استودامه؛ ع د التحقييف: املخسب احول

 .وسيسة التوبيخ وحام استودامه؛ ع د التحقييف: ال ؛يناملخسب 

 .وسيسة التهديد وحام استودامه؛ ع د التحقييف: ال ؛لثاملخسب 

 .التحقييفوسيسة التعذيب وحام استودامه؛ ع د : الرابعاملخسب 

 .وس؛ ل التحقييف احلدي ة وحام استودامه؛: امل حث ال ؛لث

 :وفيه مخس ؛ن

 .أ م وس؛ ل التحقييف احلدي ة: املخسب احول

 .حام استودام وس؛ ل التحقييف احلدي ة: املخسب ال ؛ين

 .اخل؛متة

 .فهر  املص؛ار واملرايع
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 متهيد

 مفهوم الوسائل واألساليب والفرق بينهما
  :ه م ح ؛نوفي      

 املبحث األول

 مفهوم الوسائل يف اللغة واالصطالح

 :وفيه مطلبان      

 مفهوم الوسائل يف اللغة :املطلب األول

   يمي؛ يتوصيل بيه إىل الشي: مجع وسيسة، والوسييسة  ي : الوس؛ ل   السغة   

 (1).ويتقرب به، و   أخو من الوصيسة، حيث إ ؛ تتضمن مع ى  الرغ ة

، والدريية، والقربية، امل زلية: ؛وتبيت الوسيسة   السغة بمع؛ن عيدة م هي :هـذا

م؛ روي عن ع د اهلل بن عميرو : فمن الوسيسة بمع ى الدرية (2).واحل؛ية، والرغ ة

( 3).«َفَمْن َسَبَل يل اْلَوِسيَسَة َحَسْت له الَشيَ ؛َعة  »:يقولملسو هيلع هللا ىلص بن الع؛ص أنه سمع ال    ا

 . ة الع؛ليةأي سبل يل الدرية وامل زل

ََ ﴿:   ت سيريه لقيول اهلل : ريض اهلل عي هام وت؛ل اإلم؛م ابن ع ؛  ُأوَلــِِ

ُِم اْلَوِسيَلةَ  ، ي يخس يون مين اهلل الزل ية والقربيةأ( 4).﴾اَلِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إََِل َرِّبه

 ( 5).يخس ون الوسيسة أي اجل ة رعون إليه يويتض

                                                           
 .31/75وم؛ بعد ؛ ، ت؛ج العرو  من يوا ر الق؛مو ،  1/523امل راا    غريب القرآن، ( 1)

،  344،خمت؛ر الصيح؛ح، صيي664وم؛ بعد ؛،املص ؛ح امل ري   غريب الرشح الا ري،صي 11/724لس؛ن العرب، ( 2)

 .1/182، الت ي؛ن   ت سري غريب القرآن،2/1432املع م الوسيط 

اسيتح ؛ب القيول م يل تيول امليؤذن ملين : الصالة، بي؛ب: ،كت؛ب(875: )، حديث رتم1/288صحيل مسسم، ( 3)

 .، ثم يسبل اهلل له الوسيسةملسو هيلع هللا ىلصسمعه، ثم يصيل عىل ال    

 .57:اإلرسا  ، من اآلية( 4)

 .3/522 د،،بدا ع ال وا14/277اجل؛مع ححا؛م القرآن،( 5)
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  (1).التي  يتوصيل دي؛ إىل حتصييل املقصيوا :هـي وعند علامء التفسري الوسيلة

ومق؛ميه   ملسو هيلع هللا ىلص َعَسٌم عىل أعىل م زلة   اجل ة، و   م زلة الرسول : يسة أيض؛والوس

الوسييسة بمع يى القربية تيول  ومين(2).، و   أترب أما ة اجل ة إىل العير اجل ة

 :ع رتة

وِ  تَ أْن يْبخ  ** إَن الِري؛َل هل ْم إَليْيِأ َوِسييَسٌة   .َاَحسِي  وَتيَوَض ِي ذ 

 .تربة ف؛لوسيسة   ؛ بمع ى

 : تول ل يد الش؛عر: ومن الوسيسة بمع ى الرغ ة

وَن َميي؛ َتييْدر  َأْمييِرِ م      . ٍى إىَِل اهللِ َواِسييٌل َبييْل كييلي ِذي َرأْ * َأَرى ال َيي؛َ  دَ يييْدر 

 .واسٌل   ؛ بمع ى راغب: فقوله

، كل أمير يتوصيل بيه إىل أمير آخير»: والوسيسة   احصل السغوي تع   :هذا

روع؛ أم غييري ي، وسييوا  أكيي؛ن مشيي؛ن ذلييأ احميير حمسوسيي؛ أم مع وييي؛سييوا  أكيي

أن العرب تد استعمسوا كل مجع من مجوع  ذه الاسمة  :فمن هنا نرى( 3).«روعيمش

رين، ي  مع ى من املع؛ين، كام ي؛    لسي؛ن العيرب، و يو اجتي؛ه ك يري مين امل سي

ف؛ستعامد  العرب الا رية لساسمة   مع؛ين خمتس ية جيعسهي؛ حتتميل معي؛ين ك يرية 

هيوم الاسمية يتسيع ع يد م هلي؛ ن م إكسه؛ مقصواة   ادستعامد  العربيية، إذ 

 .مجيع؛

 :الوسائل يف االصطالح :املطلب الثاين

 :صوليل   مع ى الوس؛ ل اصخالح؛نلأل 

 . صخي؛: واآلخير. عي؛م: أحيدمه؛ 

                                                           
 .2/54، ت سري القرآن العظيم، 11/173الت سري الا ري ( 1)

 .ت سري القرآن العظيم، الس؛بيف( 2)

  املق؛صيد ريعة اإلسيالمية اراسية أصيولية   ضيويمصخ ى بن كرامة اهلل خميدوم ، تواعيد الوسي؛ ل   الشي/ا( 3)

 .334حممد ،كري؛ الواييس، أصول ال قه، صي/الشيخ 46رعية، صييالش
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الخيير  امل ضييية إىل املصيي؛لل : تييبيت بمع ييى: الوســائل يف االصــطالح العــام 

 .وامل ؛سد

 .   الخر  املؤاية إىل املق؛صد: ىوبع ؛رة أخر

و ي  املتضيم ة : مق؛صيد: وموارا اححا؛م عىل تسيمل» :قال اإلمام القرايف

 (1).«و   الخر  امل ضية إليه؛: ووس؛ ل. لسمص؛لل وامل ؛سد   أن سه؛

ات يي؛  ادصييخالح العيي؛م لسوسيي؛ ل مييع املع ييى  :ويالحــيف يف هــذا التعريــ 

السغوي، وأن ادصخالح الع؛م لسوس؛ ل يخسيف   مق؛بسة املق؛صيد، كيام ييدخل   

 :الوس؛ ل ب؛دصخالح الع؛م أمران مه؛

 .ملص؛لل ك؛حس ؛ب والرشوط الرشعيةالخر  املؤاية إىل ا :األول

 . ؛سد، ك؛حليل ال ؛بسة، والذرا ع املؤاية إىل احلرامالخر  املؤاية إىل امل :الثاين

وب ؛  عىل  ذا امل هيوم العي؛م تيدخل » :مصطفى بن كرامة اهلل/يقول الدكتور

ق؛صد، سيوا  ، ح ؛ يتوصل د؛ إىل حتقييف املع أفع؛ل الع ؛ا   مصخسل الوس؛ لمجي

 .( 2)«أك؛نت مص؛لل أم م ؛سد

: الوسي؛ ل: عرفه؛ اإلم؛م القرا  فق؛ل فقد :أما الوسائل يف االصطالح اخلاص

 .أي إىل املق؛صد( 3).«   الخر  امل ضية إليه؛»

، إذ  ييو يه تقيييدا لسمع يى السغيوي لسوسييسةأن ف :ويالحيف يف هذا التعري  

، كيام أن اون الوسيسة املؤاية إىل امل ؛سد، لوسيسة املؤاية إىل املص؛لل  فقطخ؛ص ب؛

 (4).الذريعة بمع ؛ ؛ اخل؛ص ؛ص تق؛بلالوس؛ ل ب؛ملع ى اخل

املوصل إىل اليش  املم وع املشيتمل » :وعرفها الشيخ زكريا الربدييس فقال هي

 (5).«اليش  املرشوع املشتمل عىل مصسحةعىل م سدة، أو 

                                                           
 .2/33ال رو  لسقرا  ( 1)

 .   48مصخ ى بن كرامة اهلل خمدوم، الس؛بيف،صي /ا( 2)

 .2/33ال رو  لسقرا ، ( 3)

 .14ع د اهلل الته؛م ، الوس؛ ل وأحا؛مه؛   الرشيعة، صي /ا( 4)

 .334،كري؛ الواييس، أصول ال قه، صي/الشيخ( 5)
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إىل يش  آخير  م؛ تاون وسيسة وبريقي؛»:هي: وعرفها الشيخ حممد شلبي فقال

 (1).«حالد ك؛ن أو حرام؛

 ،احفع؛ل الت  د ت قصد لذاهت؛» :، بأهنامصطفى بن كرامة اهلل/الدكتوروعرفها 

، وعيدم أاا هي؛ إليهي؛ م ي؛رشة، ولا هي؛ تقصيد لعدم تضم ه؛ املصسحة أو امل سدة

 (2).«صسحة أو امل سدة ، املؤاية إليه؛لستوصل د؛ إىل أفع؛ل أخرى    املتضم ة لسم

 سيي  احسي؛ليب وتوصييسه؛ إىل الخر  الت  ييتم دي؛ ت:   : ف؛لوس؛ ل :وعليه

أااة تسيتودم   نقيل امليراا الشوو املراا محسه؛ إليه، فه  ت ؛ة توصل لسغ؛يية، و

 (3).لس ؛ 

احااة الت  يستع؛ن د؛ لسقي؛م بعميل، وتيد تايون أيضي؛ عميال يمهيد  :أو هي

 (4).لعمل أو غ؛ية

 :خالصة القول يف ذلَ

ط امل؛ايية وغيري امل؛ايية، التي     جمموعية احاوا  والوسي؛ : أن الوسيسة    

يستودمه؛ اإلنس؛ن لسوصول إىل حتقييف  دأ معل، سيوا  أك؛نيت  يذه احاوا  

روع؛ أم غيري ي، وسيوا  أكي؛ن اهليدأ مشيروعةيوالوس؛ ط  مرشوعة أم غيري مشي

 .مرشوع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .344حممد شس  ، أصول ال قه اإلسالم ، صي/ا( 1)

 .54مصخ ى بن كرامة اهلل خمدوم ، الس؛بيف، صي /ا( 2)

 .27سيد الش قيخ ، رك؛ ز اإلعالم   اعوة إبرا يم صي /، ا427، أصول الدعوة، صيع د الاريم ،يدان/ا( 3)

 .، ال ر  بل الوس؛ ل واحس؛ليبم تدى ال ؛تد اإلعالم : موتع( 4)
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 املبحث الثاني

 مفهوم األساليب والفرق بينها وبني الوسائل
الخريييف، : ومع؛نيه السغويية ك يرية ومتعيداة، م هي؛: مجع أسسوب: احس؛ليب 

أي ات عيت : سيسات أسيسوب فيالن   كيذا: والويهة، واملذ ب، وال ن، تقول

  (1).أي أف؛نل م ه : بريقته ومذ  ه وويهته، وأخذ فالن   أس؛ليب القول

أي يماين تغيري ي؛  -بب ؛ الاي يية غيري الدا مية  :وعرفها تقي الدين النبهاين

، لسقي؛م ب؛لعمل، واحسسوب يقرره نيوع العميل، وليذلأ فتسي  -حسب احل؛ل 

 (2).احسسوب ب؛ختالأ العمل، ود فتس  ب؛ختالأ ويهة ال ظر

وال ر  بي ه؛ وبل الوسي؛ ل أن الوسي؛ ل  ي  احاوا  املسيتودمة   حتقيييف 

ن بي هام عميوم فه  كي ية استودام  ذه احاوا ، لذا فإ :اح داأ، أم؛ احس؛ليب

فمن حيث إن كال م هام يوصل إىل اهليدأ والغ؛يية، وأن : وخصوص، أم؛ العموم

الوس؛ ل أعم، إذ    احااة التي  ت قيل احسيسوب، فسيو أ فيرا أحيدمه؛ اخيل   

حااة مسمى اآلخر، وأم؛ لو ايتمع؛ فتاون الوسيسة أعم من احسسوبل ح ؛    ا

و  يي؛  ميين مل ي يير  بييل الوسيييسة  .التيي  ت قييل احسييسوب وتوصييسه إىل ال يي؛ 

أن كال من الوسيسة واحسسوب ياون : واحسسوب فباخل بعضه؛   بعض، فريى

ام، بل حس ام يتخسب العمل ود فتس ؛ن ب؛ختالأ ويهة ال ظر، ود يتم ادلتزام د

نظيير اإلسييالم بريقيية، ولايين اجلهيي؛ا   : فميي ال .يتغييريان بيي؛ختالأ اححييوال

، وكي يية السي ، وامليدفع، فهي  مين الوسي؛ ل :احاوا  الت  تستعمل فيه، م ل

استعامل  ذه احاوا ، فإنه من احس؛ليب، ومن   ؛ د يصيل أخيذ الخريقية مين 

                                                           
 . 1/441، املع م الوسيط ،  3/71لعرو  ، ، ت؛ج ا 1/284، املص ؛ح امل ري، 1/473لس؛ن العرب، ( 1)

 .43تق  الدين ال  ه؛ين، الت اري صي ( 2)
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غري اإلسالم، بوالأ الوس؛ ل واحس؛ليب، فإنه جيو، أخذ ؛ أَنى ويد ، إد مي؛ 

 (1).ي؛     رصيل ع ه

 :خالصة القول يف ذلَ

، ف؛لوسيسة أسسوب ومي هج يعتميده اإلنسي؛ن أن الوس؛ ل أعم من احس؛ليب   

لتحقييف أ داأ وغ؛ي؛  وأغراض معي ة، فه  ع ؛رة عن ب ير  وأاوا  مت؛حية، 

 . استودام  ذه الخ ر  وتسأ احاوا واحسسوب ع ؛رة عن كي ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  /http://www.alltalaba.com :تع الس؛حة، ال ارة اإلسالمية، مجسة أفا؛ر وم ؛ يممو( 1) 
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 :املبحث األول

 :مفهوم التفتيش وأنواعه 
 :وفيه مطلبان      

 :مفهوم التفتيش :املطلب األول

  :التفتيش يف اللغة

 :الخسب وال حث وال حو وادستقص؛ ، تقول:  و مصدر فتح، و و يع  

َ  فْتشً؛ وفَتَشه تْ تيش؛ً َفَتْشت   .(1) اليَشْ

 : التفتيش يف االصطالح

ريعة اإلسيالمية مح؛يتهي؛ عسييه، ب؛عت ي؛ره يادبالع عىل حمل أض ت الشي»:هو 

ما ون؛ يواع فيه اإلنس؛ن أرسار حي؛ته اخل؛صة، لس حث عين أالية ت ييد   كشي  

؛ أو إسي ؛ا ؛ احلقيقة عن اجلريمية موضيوع التحقيييف مين أييل إث ؛هتي؛ أو نسي ته

 .(2)«لسمتهم

   وادستقصيي؛    بس ييه وال حييث والت قيييب يالسييؤال عيين الشيي» :أو هــو

 .(3) «والتقسيب، و و دذا املع ى ي رصأ إىل كل بحث يتعسيف بحرية اإلنس؛ن

  :هذا ويمكن تعري  التفتيش رشعا بأنه

اإلنسي؛ن ع ؛رة عن إيرا  تقوم به السسخة املع ية يرتتب عسيه املسي؛  بحرمية 

وحقوته الت  أمر  الرشيعة اإلسالمية بصي؛نته؛ عن ادنته؛ ، سوا  أك؛نت  يذه 

غيري ذليأ مين احشيي؛  التي   ي   ممسيا ه أ ماحلرمة تتعسيف بذا  الشيوو، أ

 . مستواع وما ون أرساره

                                                           
 .138،مع م لغة ال قه؛ ، صي 6/246، كت؛ب العل، 6/325لس؛ن العرب ( 1)

 .4الز راين، الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي، صي أمحد بن ع د اهلل /ا( 2)

 .13أمحد العخوي، الت تيح واوره   اإلث ؛  اجل ؛  ، صي ( 3)
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 :املطلب الثاين

 :أنواع التفتيش

الت تيح الذي يتم »: يت وع الت تيح إىل عدة أنواع، م ه؛ الت تيح الرسي و و   

الت سم، أو مرات ة ال ؛  وال حث : أو  و...اون إشع؛ر الشوو الواتع عسيه،

  .(1) «عن أرسار م ببي صورة من الصور

ع ي؛رة عين القيي؛م بعمسيي؛  الت سيم والت صيت عيىل  :ويمكن تعريفه بأنه

ة خصوصي؛  اإلنس؛ن ومرات ة حترك؛ته، وما؛مل؛ته، واتص؛دته، وما؛ت ؛ته الويديي

ربة يفا يريا مي؛ نسيمع أن ريي؛ل أيهيزة الشي. وغري ؛ من الوس؛ ل اخلصوصية

يقومون بمرات ة فالن من ال ؛ ، أو يقومون بزرع مياروفون؛  وأيهيزة واحمن 

كيام . لست صت عىل ما؛مل؛ته، واتص؛دته السساية والالسساية، وما؛ت ؛تيه الويديية

 :ارتونية، و   تبخذ عدة أشا؛ليخسيف عىل  ذه احمور أيض؛ عمسية املرات ة اإلل

القيي؛م بعمسيية : و يو ع ي؛رة عين: الت صت الرسي عىل املا؛مل؛  اهل؛ت ية(: أ)

            ري عييىل املح؛اثيي؛  الصيي؛ارة والييواراة ميين وإىل تسي ييون معييليالت صييت السيي

 .(2) أو التق؛به؛ من أيل احلصول عىل حمتوي؛  تسأ املا؛ملة حمل املرات ة

تسيي يل احتييوال : و ييو ع يي؛رة عيين: ري الصييويتيالسيي التسيي يل(: ب)

واحح؛ايث الت  تصيدر مين وإىل الشيوو م ي؛رشة بواسيخة أيهيزة التسي يل 

 .(3) بصورة رسية وخ ية

عمسيية التقي؛ط لسصيو  : و ي  ع ي؛رة عين: ريةيك؛مريا  املرات ة الس(: ج)

والصورة من خالل ك؛مريا  أو أيهزة خ؛صة خ يية تسيتقط الصيو  والصيورة 

 .(4)ون عسم اجلهة املراا مرات ته؛ا

                                                           
عي؛مل الاتيب، الريي؛ض، : ط ،514نمر بن حممد احلميداين، ودية الرشبة   اإلسالم اراسة فقهية تخ يقية ص/ا( 1)

 .م1773 - ي 1413احوىل،

 . http://www.bouilloul.com/f194/t9655-13295- post1.html :موتع( 2)

ر واإلعالن، أربيل، احوىل يمات ة الت سري لس ش: ، ط223كوثر أمحد خ؛ل د، اإلث ؛  اجل ؛   ب؛لوس؛ ل العسمية صي( 3)

 .م2447

 .226كوثر أمحد خ؛ل د، املريع الس؛بيف صي ( 4)
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 املبحث الثاني

 حكم التفتيش
 :وفيه مطلبان

  :(التفتيش الرسي)حكم التجسس  :املطلب األول

 و ال حث والت تيح عن بوابن احمور، وأك ر م؛ يسيتعمل    :التجسس يف اللغة 

ص؛حب رِسِ الرش: الرش، واجل؛سو 
(1). 

بسب معرفية احخ ي؛ر الغ؛  ية »: د يا؛ا فرج عن املع ى السغوي، فهو :ويف الرشع

ال حث عن احخ ي؛ر، وادسيتامع إىل حيديث القيوم و يم ليه »: أو  و. (2)« واححوال

 .(3)«مك؛ر ون، أو يتسمع عىل أبواد

 .(4)«الت سم ال حث عام ياتم ع أ»:جاء يف تفسري القرطبي

أن يتت ع اإلنس؛ن أخ؛ه ليخسيع عيىل : الت سم  و»:وجاء يف رشح رياض الصاحلني

عوراته، سوا  أك؛ن ذلأ عن برييف م ؛رش، ببن يذ ب  و ب  سيه يت سيم لعسيه جييد 

عرسة أو عورة، أم ك؛ن عن برييف اآلد  املستودمة   ح يظ الصيو ، أم كي؛ن عين 

برييف اهل؛ت ، فال يش  يوصل اإلنس؛ن إىل عيورا  أخييه ومسي؛ل ه، فيإن ذليأ مين 

 .(5)« سمالت

يَل  :هذا وال ؛ظر   كتب ال قه جيد أن ال قه؛  يخسقون عىل اجل؛سيو  عي ي؛، حن ي 

. (6) عمسه بعي ه، أو لشدة ا تاممه ب؛لرؤيية واسيتغراته فيهي؛ كيبن مجييع بدنيه صي؛ر عي ي؛

 . (7)ويقصدون به الذي يتو؛بر مع الدول املع؛اية وي قل هلم أرسار اولته

                                                           
 .6/38لس؛ن العرب ( 1)

 .16/117رشح ال ووي عىل صحيل مسسم، ( 2)

 .26/255و  ة الزحييل / الت سري امل ري   العقيدة والرشيعة وامل هج، ا( 3)

 .16/333ت سري القرب   ( 4)

 .6/251حممد بن ص؛لل الع يمل، رشح ري؛ض الص؛حلل /الشيخ( 5)

 .7/225، عون املع وا رشح س ن أيب ااوا، 6/168فتل ال ؛ري، ( 6)

 .3/117، رشح خمترص خسيل، 4/168را املحت؛ر عىل الدر املوت؛ر ( 7)
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الت سم، أو مرات ة ال ؛  وال حث عن أرسار م ببي » :هو: التفتيش الرسي

 .(1)«صورة من الصور

ع ي؛رة عين القيي؛م بعمسيي؛  الت سيم والت صيت عيىل  :ويمكن تعريفه بأنه

خصوصي؛  اإلنس؛ن ومرات ة حترك؛ته، وما؛مل؛ته، واتص؛دته، وما؛ت ؛ته الويديية 

 .وغري ؛ من الوس؛ ل اخلصوصية

صل حرمة التجسس  وتتبع عـورات املسـلمني ذهب مجهور الفقهاء إَل أن األ

 (2).وأرسارهم

 :واستدلوا عىل ذلَ

 :من الكتاب -9

حن فييه تت يع عيورا  املسيسمل ومعي؛ي هم . (3)﴾َسُسواَوالَتَ ﴿:تول اهلل    

 . (4)عن ال ؛  وادستاش؛أ عام سرتوه

 يى  اآلية نو رصيل   حتريم الت سيم، حن اهلل  :وجه الداللة من اآلية

 .(5) يد التحريماملؤم ل ع ه، ود شأ أن ال ه    ؛ ي

 :من السنة -8

يوا، »: ملسو هيلع هللا ىلصتول ال    ( أ) َسس  ْم َوالَظَن، َفإَِن الَظَن َأْكيَذب  احلَيِديِث، َودَ حَتَ إَِي؛ك 

ون ييوا ِعَ ييوَ  ييوا، َوك  وا، َودَ َتَ ؛َغض  وا، َودَ َتييَداَبر  ؛َسييد  ييوا، َودَ حَتَ َسس  ؛َا اهللِ دَ جَتَ

 .(6)«إِْخَواًن؛

                                                           
 .514نمر بن حممد احلميداين، ودية الرشبة   اإلسالم اراسة فقهية تخ يقية ص/ا( 1)

، 2/74رة احلا؛مي، ت ص5/132،الت؛ج واإلكسيل3/251، ح؛شية ابن ع؛بدين3/645أحا؛م القرآن لس ص؛ص( 2)

، إحيي؛  عسيوم اليدين لسغيزايل 6/14املحتي؛ج ،  ؛يية4/184، أس ى املخ؛ليب2/8اححا؛م السسخ؛نية لساموراي

 5/52، املغ  1/261سسخ؛نية حيب يعىل ، اححا؛م ال3/338،363
 

 12:من اآلية: سورة احل را ( 3)

 .5/65لرواية والدراية من عسم الت سري،فتل القدير اجل؛مع بل ف   ا(4)

 .2/147عة اإلسالمية ع د العزيز احمحدي، اختالأ الدارين وآث؛ره   أحا؛م الرشي/ا( 5)

تعسييم ال يرا ض، صيحيل مسيسم : ال يرا ض، بي؛ب: ، كتي؛ب(6714: )، حديث رتم8/17صحيل ال و؛ري ( 6)

 .حتريم الظن والت سم: الو والصسة واآلااب، ب؛ب: ، كت؛ب(6741: )، حديث رتم4/1785
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ت ي؛ع اعين الت سيم عيىل ال ي؛  و ملسو هيلع هللا ىلص ى ال     :وجه الداللة من احلديث 

 . (1)أخ ؛ر م

ابسيع عسييأ بغيري إذن فحذفتيه بحصي؛ة  ليو أن اميرأً »:ملسو هيلع هللا ىلصوتول ال    ( ب)

  (2)«ف قب  عي ه مل يان عسيأ ي ؛ح

ذا اليل عىل أنه إذا ي؛، له أن ي قب عل املت سم، فه :وجه الداللة من احلديث

 . وإد مل؛ ي؛، له أن ي قب عي ه عق؛ب؛ له عدم مرشوعية الت سم،

إىل ويوب الت سم والت تيح   بعض احل؛د ، كام   : وقد ذهب الشافعية

ليو أخيو : ح؛لة م؛ لو تعل ذلأ بريق؛ إىل إنق؛ذ ن م، أو امل ع من معصية، فمي ال

رع   م يل  يذه احل؛لية يأن ريال خال ب؛مرأة ليزين د؛، أو بريل ليقتسيه، فيشيثقة 

الت تيح والت سم واإلتدام عيىل الاشي  وال حيث، حيذرا مين فيوا  مي؛ د 

يستدر  من انته؛  املح؛رم، وارتا؛ب املحظورا ، و اذا لو عيرأ ذليأ تيوم 

 .(3) ذلأمن املتخوعة، ي؛، هلم اإلتدام عىل الت تيح والاش ، وال حث  

أن املغرية بن شع ة يعل فتس  إىل امرأة مين ب ي  »: بام روي :مستدلني لذلَ

 الل يق؛ل هل؛ أم مجيل ب ت حم ن بن احفقم بن شعي ة بن اهلزن، وتد ك؛ن هل؛ ،وج 

       روح ميوىليمن ثقي  يق؛ل له احل ؛ج بن عتييأ، ف سي  ذليأ أبي؛ بايرة بين مسي

من مولدي ثقي ، وش ل بن مع د بن ع يد ال  يل، ون؛فع بين احلي؛رث  ملسو هيلع هللا ىلص  ال   

بن كسدة ال ق  ، و،ي؛ا بن ع يد، فرصدوه حتى إذا اخل عسيه؛   موا عسييه فيإذا 

فشيهدوا ع يده  مه؛ عري؛ن؛ن و و مت خ ه؛، فوريوا حتى أتوا عمر بن اخلخ؛ب 

رصدوا املشيت ه فييه أي رات يوه،  ف    ذه الواتعة ن د أن الصح؛بة .(4) «بام رأوا

                                                           
 .4/123مع؛مل الس ن، حيب سسيامن، محد اخلخ؛يب ( 1)

 .حتريم ال ظر   بيت غريه: اآلااب، ب؛ب:، كت؛ب(5767: )حديث رتم، 7/13صحيل مسسم ( 2)

،أسي ى 14/224،روضية الخي؛ل ل وعميدة امل تيل، 366اححا؛م السسخ؛نية والودي؛  الدي ية، لساموراي صي ( 3)

 .6/11،مغ   املحت؛ج إىل معرفة مع؛ين أل ؛ظ امل ه؛ج،  4/184املخ؛لب   رشح روض الخ؛لب، 

 .335دان، صي فتوح ال س( 4)
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ومل؛ تبكدوا من اجلريمة   موا عىل اجل ؛ة ومل ي ار عسيهم ذليأ سييدن؛ عمير وإن 

 . (1)ك؛ن تد حد م حد القذأ لسقصور   شه؛اهتم

روعيون اآلم يل والسصيوص إذا كي؛ن د يماين كذلأ تخ؛ع الخر  اليذين ي  

ع مين ذليأ، ويايون احمير إد ب؛لت سم وتت ع أخ ؛ر م، فال م؛ن مالقدرة عسيه

 . (2)موكود إىل الوايل أو ري؛ل الرشبة

لو تعل الت سم بريق؛ لدر  م سدة ك رية، أو يسب مصسحة عظيمية  كذلَ

مل يان حمرم؛، كام إذا عسم ؛ أن أشو؛ص؛ عزموا عىل ارتا؛ب يريمة تتيل أو رستية 

جتسسي ؛  م الل فت سس ؛ عسيهم ل حول اون وتوع اجلريمية أو ل قي ض عسييهم أو

 .(3)ملعرفة ي ؛ة ارتا وا يريمة وفّروا فإنه د حرج   ذلأ

جيو، الت تيح والت سم عىل كيل مين فشيى م يه فسي؛ا اليدين واليدني؛،  كام

 .(4)ويضمر ال تأ بب ل اإلسالم

 :(التفتيش العلني)حكم تفتيش األشخاص واملساكن  :املطلب الثاين

 :وفيه فرعان

  :األشخاصحكم تفتيش  :الفرع األول

كل م؛ يتعسيف باي؛ن الشيوو املي؛اي، ومي؛ : تفتيش األشخاص هو عبارة عن

يتصل به مم؛ يرتضيه من مالبم، أو م؛ حيمسيه مين أمتعية، وأشيي؛  م قوليٍة، أو مي؛ 

 .(5)يستعمسه من أغراض، أو سي؛رته اخل؛صة 

                                                           
 .276، اححا؛م السسخ؛نية حيب يعيل ص366اححا؛م السسخ؛نية لساموراي ص( 1)

 .14/162، املوسوعة ال قهية الاويتية، 2/187ت رصة احلا؛م   أصول احتضية وم ؛ ج اححا؛م، ( 2)

 . 136حممد ع د العزيز اخلويل، احاب ال  وي صي ( 3)

 .3/343رشح صحيل ال و؛ري دبن بخ؛ل ( 4)

أمحيد /، ا374مية والقي؛نون الوضيع ، صيي ريعة اإلسياليمراا ع د ال ت؛ح، التحقييف اجل ؛   العمييل   الشي/ا( 5)

 .13الز راين، الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي صي 
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حتسم مالبم الشوو وفحصه؛ بدتية وإخيراج مي؛ ف ييه اإلنسي؛ن  :أو هو

فحو اجلسد فحص؛ ظ؛ ري؛، وت تيح مي؛   حيو،ة اإلنسي؛ن مين : يع  فيه؛، كام 

 .(1)م قود 

فحو يسد اإلنس؛ن ومي؛ عسييه  :ويمكن تعري  تفتيش األشخاص بأنه هذا

من مالبم وأاوا  خ؛ريي؛ وااخسي؛، بشتى وس؛ ل الت تيح مع مراع؛ة الضوابط 

 ت تييح رورة  ي يذا ولييم ب؛لضي.الرشعية الت  ختو عمسيية ال ظير والسميم

، كيام  يو احلي؛ل   املخي؛را  متهام، فقد ياون الت تيح وت؛ ي؛الشوو أن ياون 

رار واملو؛بر، وتد ياون اضخراري؛ لسرضورة، وتد ياون يواملوانرب، لت ؛اي احض

 .إااري؛

ي صيوا رصاحية  ال ؛حث   مسبلة ت تيح احشو؛ص جيد أن ال قهي؛  مل ذا و

 بعض ال صوص ن يد أن احصيل فيهي؛ عيدم ، لان ب؛ل ظر  عسيه؛   كتب ال قه

 :اجلوا،، وأنه يمان ادستددل عىل ذلأ بام ييل

 :القرآن الكريم

 .(2)﴾ال ُُيُِب املُْْعَتِدينَ  َوال َتْعَتُدوا إَِن اهللَ﴿:تول اهلل   

 .(3) ذا ال ه  ع؛م يشمل مجيع أنواع ادعتدا : وجه الداللة من اآلية

ود شأ أن   ت تيح الشوو اعتيدا  عيىل خصوصييته بغيري وييه حييف،  

 .فيدخل   عموم ال ه 

 :السنة الرشيفة

ه  »:ملسو هيلع هللا ىلصتول ال       ، َوِعْرض  ه  ، َوَم؛ل  ه  لي املْ ْسسِِم َعىَل املْ ْسسِِم َحَراٌم، َام   .(4)«ك 

                                                           
 .513نمر احلميداين، ودية الرشبة   اإلسالم صي( 1)

 .87: من اآلية: سورة امل؛ دة( 2)

 .4/354ط   الت سري، حيب حي؛ن، حممد بن يوس  ال حر املحي( 3)

حتيريم ظسيم املسيسم، : اليو والصيسة واآلااب، بي؛ب: ، كتي؛ب(6746: )، حديث رتم4/1786صحيل مسسم ( 4)

 .وخذله، واحتق؛ره، وامه، وعرضه، وم؛له
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فقد ال احلديث عىل أن مجيع أنواع م؛ يؤذي املسيسم  :وجه الداللة من احلديث

 .(1) و حرام

ود شأ أن ت تيح الشوو والتعدي عىل خصوصيته بغري ويه حيف يؤذييه،  

 .فياون ااخال   ال ه  الوارا   احلديث

 :املعقول

عيىل حريتيه وحي؛تيه اخل؛صية  ؛ً حلرمته وتعيدي ؛ً إن   الت تيح لسشوو  تا   

 .فا؛ن ذلأ مم وع؛

رورة، في يو، ت تييح احشيو؛ص إذا يأنه يست  ى من ذلأ حي؛د  الضيال إ

اتتضت الرضورة ذلأ، وك؛ن   ت تيشهم مصسحةل حنه ربام يتوت  عىل الت تييح 

 .كش  أرسار القضية، واحلصول عىل أالة من شب ؛ أن تس؛عد   القضية

لية كام أنه يسيت  ى مين ذليأ احلي؛د  التي  يتوتي  عسيهي؛ مح؛يية أمين الدو

وامل تمع، فربام حيمل الشوو معه مت  را  أو وس؛ ل تتل وختريب، أو حيميل 

معه خمدرا  هيدأ إىل إاخ؛هل؛ ال الا ونرش سمومه؛ بل الع ؛ا، أو حيميل وسي؛ ل 

 .إب؛حية ل رش ؛ بل الش ؛ب ددأ إفس؛ا م

 ذا ويمان ختريج  ذه احل؛د  عىل ح؛لة الرضورة ، وأن العي؛  د حرمية 

وبسب الدا ن ت تيشيه، بيل  وعىل يوا، ت تيح املدين الذي ااعى اإلعس؛ر، .(2)له 

جيب عىل احل؛كم إي؛بته إىل بس هل دحتامل صدته وعيدم امل سيدة »:  (3)ت؛ل احل ؛بسة

فيه، وإذا ي؛،   ح؛لة املدين مدع  اإلعس؛ر مع أن اره ربام د يتعيدى اليدا ن، 

 .«أوىلفمن اره وخخره أشد عىل امل تمع من ب؛ب 

                                                           
 .2/214الدين، حممد ع د الر وأ امل ؛وي التيسري برشح اجل؛مع الصغري، لزين( 1)

 .12/314 ؛ري رشح صحيل ال و؛ريفتل ال( 2)

 3/424كش؛أ الق ؛ع ( 3)
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 :ويمكن أن يستدل عىل ذلَ بام ييل

 : القرآن الكريم-9

َفَبَدَأ بَِأْوِعَيتِِهْم َقْبـَل ِوَعـِِء َأِخيـِه ُثـَم اْسـَتْخَرَجَها ِمـن ِوَعـِِء ﴿: تول اهلل    

 .(1)﴾َأِخيهِ 

ف   اآلية ادلة عىل يوا، الت تيح، حييث تي؛م سييدن؛ : وجه الداللة من اآلية

املسأ، ف يدأ   ت تيشيه . (2)بت تيح احوعية والرح؛ل، بح ؛ عن صواع يوس  

ِوع؛ً  ت ل وع؛  أخييه مين أبييه وأميه،  ؛ ً إخوته من أبيه، ف عل ي تشه؛ وع ببوعية

واع من وع؛  أخيه  .(3) فإنه أّخر ت تيشه، ثم فتح آخر ؛ وع؛  أخيه، ف؛ستورج الصي

ن رشع من ت س ؛ رشع ل ؛ م؛ مل يرا م؛ ود يق؛ل إن  ذا ك؛ن   رشع من ت س ؛ل ح 

 .ي سوه

 : السنة الرشيفة-8

، بعث عسي؛ وأب؛ مرثد الغ وي، والزبري بن العيوام : ملسو هيلع هللا ىلصم؛ روي أن ال     (أ)

وا َحَتى َتْبت وا َرْوَضَة َخ؛خٍ »:فق؛ل ، َفإَِن ِدَ؛ اْمَرَأةً .(4) اْنَخسِق 
ِركَِل، َمَعَهي؛ يِميَن امل ْشي. (5) 

كِلَ  فبارك ؛ ؛ تسري عىل بعيري هلي؛، حييث « كَِت؛ٌب ِمْن َح؛بِِب ْبِن َأيِب َبْسَتَعَة إىَِل امل رْشِ

م؛ مع ؛ كت؛ب، فبنو ؛ ؛ ف؛لتمس ؛ فسيم : الات؛ب، فق؛لت: ، فقس ؛ملسو هيلع هللا ىلصت؛ل رسول اهلل 

رأ   ، لتورين الات؛ب أو ل  رانأ، فسيامملسو هيلع هللا ىلصم؛ كذب رسول اهلل : نر كت؛ب؛، فقس ؛

اجلد أ و  إىل ح زهت؛، و   حمت زة باس؛ ، فبخريته، ف؛نخسق ؛ دي؛ إىل رسيول 

ف   احلديث ادلة عىل إب؛حة الت تيح، حيث  :وجه الداللة من احلديث .(6) ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                           
 .76: من اآلية: سورة يوس ( 1)

، تي؛ج السغية وصيح؛ح العربيية، 8/215لسي؛ن العيرب . رب فييه املسيأيإن؛  يا؛ل به، أو إن؛  ك؛ن يشي: الّصواع( 2)

6/2384. 

 .13/21،ت سري املراغ ، 16/184ي؛مع ال ي؛ن   تبويل القرآن، ( 3)

 .2/335مع م ال سدان، . موضع بل احلرمل بقرب محرا  احسد من املدي ة( 4)

 .8/12، نيل احوب؛ر، 7/4412مرت؛ة امل ؛تيل،. أم س؛رة مودة لقريح: ك وا، وتيل: اسمه؛ س؛رة، وتيل( 5)

 .فضل من شهد بدرا: املغ؛،ي، ب؛ب: ، كت؛ب(3783: )، حديث رتم5/77صحيل ال و؛ري ( 6)
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ت؛م الصح؛بة بت تييح رحيل امليرأة، وحيي ام مل يع يروا عيىل الصيحي ة،  يداو ؛ 

 .ق؛مت بإخراج املاتوب من يسد ؛بت تيشه؛ شوصي؛ وك؛نوا ي؛اين   ذلأ، ف

ى اهلل د حرمية ليه، وأن ي   ذا احلديث من ال قه أن مين عصي» :قال املهلب

املعصية ت يل حرمته وتزيل سرتته، أد ترى أن عسي؛ والزبري أرااا كش  املرأة ليو مل 

خترج الات؛بل حن محسه؛ له اب من الت سم عىل املسسمل، ومين فعيل ذليأ 

 (1)«بقدر ايته؛ا اإلم؛م مسساًم ك؛ن أو ك؛فًرافعسيه ال ا؛ل 

صسوا عىل ص؛ح ام، فتغري  وييوه القيوم »: ت؛لملسو هيلع هللا ىلص م؛ روي أن ال     (ب)

إن صي؛ح ام غيَل   سي يل اهلل، ف تشي ؛ مت؛عيه : لذلأل فسام رأى الذي دم تي؛ل

  (2)«فويدن؛ فيه خر،ا من خر، اليهوا م؛ يس؛وي ارمهل

ه احل؛لة غري يي؛ ز ل هي؛ م لو ك؛ن الت تيح    ذأنه : وجه الداللة من احلديث

 .ع ه ملسو هيلع هللا ىلصال    

 :(4) قاعدة الرضورات تبيح املحظورات-4

فعمال دذه الق؛عدة ي ؛ح الت تيح إذا اعت الرضورة إليه عىل أن يايون ذليأ  

  أضييف احلدوا، مل؛   الت تيح من ادعتيدا  عيىل حريية اإلنسي؛ن   ادحت ي؛ظ 

 .(4) ومرك ه وغري ذلأ من خصوصي؛ته ببرساره وحرمة مسا ه

إن الت تيح فيه مصسحة، حيث عن بريقه يماين احلصيول عيىل : املعقول -3

أالة تدين امل رم، كام أن عن بريقه يمان احلصول عىل أالية ت  يت بيرا ة امليتهم 

 .وت قذه من العقوبة

إد أنه جيب مع ذلأ مراع؛ة الضوابط الرشعية وذلأ بعيدم جترييد الشيوو 

يدا ياش  عورته أم؛م ال ؛ ، فهو غري ي؛ ز رشع؛، مل؛ فيه من انتهي؛  آلاميية جتر

                                                           
 .5/244ل و؛ري، دبن بخ؛ل رشح صحيل ا( 1)

  تعظيم الغسول، ضيع ه احل ي؛ين   صيحيل : اجله؛ا، ب؛ب: ، كت؛ب(2712)، حديث رتم3/24س ن أيب ااوا ( 2)

 ..1/77وضعي  س ن أيب ااوا

 .1/276،القواعد ال قهية، لسزحييل 1/45،احش ؛ه وال ظ؛ ر، لسس ا ،  73احش ؛ه وال ظ؛ ر، دبن ن يم صي ( 3)

 .2أمحد بن ع د اهلل الز راين، الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي صي /ا( 4)
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اإلنس؛ن وحرمته، وم؛ يرتتب عسيه من احثر ال  يس السيرب عيىل الشيوو، وكيل 

َر َودَ »: ملسو هيلع هللا ىلصريعة، حييث يقيول ال  ي  يذلأ من الرضر امل ه  ع يه   الشي دَ َاَ

ارَ  «ِاَ
(1). 

، فإنيه جييب مراعي؛ة ىالشيوو امليراا ت تيشيه أن يكام أنه   ح؛لة م؛ إذا كي؛ن 

الضوابط الرشعية   ذلأ، ببن تقوم بت تيشه؛ أن ى م سه؛، بعيدا عن أعل الري؛ل، 

جلي م حيث إن الت تيح تيد يسيتدع  ال ظير والسميم، وال ظير والسميم مين ا

، أم؛ ال ظر والسميم بيل احي؛نيب مين الريي؛ل لس  م م ؛ح   حدوا املرشوع

 . فهو حمرم رشع؛وال س؛ ، 

وعسيه فسو ت؛م الريل بت تيح احن ى، أو ت؛مت احن يى بت تييح الرييل، كي؛ن 

 .(2)ذلأ حمرم؛، حيث إن الت تيح يستدع  السمم وال ظر و و حمرم بل احي؛نب

الريي؛ل  ذا وي  غ  أن يالحظ أن اإلشيا؛لية   الت تييح بيل اجل سيل مين 

اسيتودام  ييدوي التقسييدي، أمي؛   حي؛للالت تييح ا وال س؛  إنام تامن   حي؛ل

لارتونية الت  د تستدع  خسع املالبم فال إشا؛لية   ذليأ، وس؛ ل الت تيح اإل

حيث د يص؛حب ذليأ كشي  لعيورة، ود إمعي؛ن ال ظير   الشيوو كيل مي؛ 

  ؛لأ، أن الق؛ م بعمسية الت تيح، إم؛ أنه ي ظر إىل م؛ يظهر عىل ش؛شية اآللية التي  

الت  حيمسه؛ الشوو، أو أنه يستمع إىل صو  اإلنذار الذي تيد  تعرض احيس؛م

تصدره اآللة ع د استشع؛ر ؛ أي يسم غرييب  حيمسيه الشيوو يايون مم وعي؛، 

السهم إد إذا ك؛ن احمر يتعسيف بزراعة ك؛مريا  خ ية   احمي؛كن التي  تيد يت يرا 

ى اخلي؛ص اليذي فيه؛ اإلنس؛ن من مالبسه عىل اعت ؛ر أنه د ييراه أحيد وأنيه امليبو

                                                           
 د ار ود اار، صيححه: الصيسل، بي؛ب: ، كتي؛ب(11718: )، حديث رتيم6/74الس ن الاوى لس يهق  ( 1)

 .1/172احل ؛ين   خمترص إروا  الغسيل

حيط الو ؛ين   ال قيه فام بعد ؛، امل 14/152وط،امل س: اجل سل ب؛لت صيل ي ظرمعرفة حام السمم وال ظر بل ( 2)

، م ل اجلسيل رشح 1/247ر خسيليفام بعد ؛، رشح خمتص 12/128اهلداية، ، ال  ؛ية رشح335-5/334ال عامين،

فع ، فيام بعيد ؛، ال يي؛ن   ميذ ب اإلمي؛م الشي؛ 1/122، بداية امل تهد و ؛يية املقتصيد،1/222خمترص خسيل،

 .7/142تصحيل ال روع لسمرااوي، املغ  ، ، ومعه2/35، ال روع،3/167ملهذب،، امل موع رشح ا2/118
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لاشي  العيورة  ضيةعيدا عن احعل، فإن ذلأ فيه عريامر  فيه حي؛ته اخل؛صة ب

 .وادبالع عسيه؛

 :حكم استخدام جهاز املاسح الضوئي يف تفتيش األشخاص

تق ية آلية يديدة تقوم بتصيوير ك؛ميل لس سيم لس حيث : امل؛سل الضو    و  

مين مخي؛را  اليدول، ل حيو عن املم وع؛  واملح؛ذير، تم وضعه؛   العدييد 

 .املس؛فرين، و   تعمل ببشعة إكم راي

 ذا ويعد يه؛، املسيل الضيو   لوحية اتيقية جمهيزة ب؛حشيعة السيي ية ذا  

، والت  خترت  احيسي؛ا املظسمية بصي ة ع؛مية، يقي  الشيوو حلس؛سية الع؛ليةا

ة ث؛نية، لتس ل صورة يسده عىل نحو ش ؛أ، ك؛ش ة الت ؛صيل الدتيق 34أم؛مه؛ 

وم؛ يمان أن ف يه حتى   أحش؛ ه، و   أيهزة أمرياية الص ع، وتستودم ب ًيي؛ 

لساش  عن احورام والاسور، كام تستودمه؛ أيهيزة ادسيتو ؛را    العدييد 

 يذه احشيعة . «يس أي إييه»من اول الع؛مل خ؛صة ادستو ؛را  احمريايية اليي 

ب ؛ييية أو تت ييع  بصييورة أخييرى، تسييتودم ملعرفيية ميي؛ يييدور خسيي  يييدران أي

 .(1)احشو؛ص املرات ل ااخل غرفهم بصورة غري م ؛رشة 

وحيث ث ت أن  ذا اجله؛، ك؛ش  لسعيورا  فيال جييو، رشعي؛ اسيتودامه   

 .(2)ت تيح احشو؛ص، لويوب سرت العورة وحرمة ال ظر إليه؛

وتد ذ ب بعيض العسيام  املعي؛رصين إىل رفيض اسيتودام  يذا اجلهي؛، وأن 

الت تيح غري ي؛ ز  رشع؛ل مل؛ يرتتب عسيه من كش  العورا ، وأنيه استودامه   

د اورة   اسيييتودامه حييييث توييييد بيييدا ل أخيييرى، مييي هم مييين عسيييام  

عبـد الفتـاح . جعفـر عبـد السـالم، د. حممد عبد الفضـيل القـو ، د.د:اح، ر

                                                           
انقسي؛م أورويب حيول ... امل؛سيل الضيو  : م، حتت ع يوان7/1/2414/ موتع السعواية حتت امل هر، بت؛ريخ( 1)

 .وضع اجله؛، ب؛ملخ؛را  واملسسمون يع؛رضونه بشدة

، 4/288، ال يي؛ن والتحصييل 4/163ادختي؛ر لتعسيل املوتي؛ر : ملعرفة ويوب سرت العورة وغض ال رص ي ظر( 2)  

 .316، 1/315، اإلنص؛أ   معرفة الرايل من اخلالأ 2/174الوسيط لسغزايل 
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سـعاد صـالح، ماجـدة /د امن، الشيخ عبد احلميـد األطـر ،زكي عث.د إدريس،

مفتـي : وبه قال، حممد النجيمي.د: ومن خرباء جممع الفقه اإلسالمي. عحممود هزا

حممد املرخيي، ومركـز الفتـوى، /رفيق فريس، والشيخ/الديار التونسية، والشيخ

 .(1)واملجلس الفقهي بأمريكا الشاملية

بحرمة استعامل أيهزة امل؛سل اجلسدي   ت تييح  :أخلص من ذلَ إَل القول

احشو؛ص، مل؛ تات  ه  ذه العمسية من كش  لسعورا  الت  حرم اهلل كش ه؛، ومل؛ 

ي  م عن التعرض هلذه احيهزة من أاار صحية، حيث تظهر احبح؛ث احيتامل 

رب؛ن، ييرا  يمس؛فر عو خخيوط الخيريان   العي؛مل ب؛لسي( 144-6)إص؛بة من 

حشعة يه؛، املسل الضو   لس سم، و و عام م؛ تشري إلييه أبحي؛ث  تعرضهم

وتق؛رير إاارة املواصال  الت  تؤكد أ ؛ آم ة، ولان عسمي؛ وب ي؛ تشيري احبحي؛ث 

إىل أنه حتى الامي؛  الصغرية من احشعة تصود؛ م؛سيح؛  احشيعة السيي ية إىل 

ة نيوييور  تي؛يمز فقيد نقسيت صيحي .(2)اجلسم تزيد من خخر اإلص؛بة ب؛لرسب؛ن

إن اإلشع؛ع الص؛ار عن أيهزة امل؛سيح؛  الضيو ية : احمرياية عن اخلوا  توهلم

ولاين بشيال . صغري يدا، وإن املو؛بر الت  يتعرض هل؛ ال را م ه؛ د تا؛ا تذكر

مج؛ع  فإن التعرض جلرع؛  إشع؛عية من امل؛سيح؛  الضيو ية بشيال تيدرجي  

ب؛ن الق؛تسة بل آدأ أو ماليل من املسي؛فرين يزيد من خم؛بر اإلص؛بة ببنواع الرس

وإذا ك؛نت   ؛  اورة، فإنيه جييب ال حيث عين .(3)الذين سيتعرضون لإلشع؛ع

                                                           
بدريية بيه حسيل، / رفض أ، ري جله؛، كشي  العيورا ، بقسيم/ م ، 18/1/2412/يريدة الوفد، بت؛ريخ( 1)

 -  ييي1432ميين ربيييع احول28إللارتونييية، م، صييحي ة سيي يف ا14/1/2414صييحي ة املدي يية، بتيي؛ريخ 

م ، صيحي ة 18/1/2412/ م، يرييدة ال  ير، بتي؛ريخ6/2/2414ر اجلديدة، يم، يريدة مص24/3/2411

، موتيع السيعواية حتيت (5746: )م، العيدا21/1/2414 -  يي6/2/1431/ادتتص؛ا ادلارتونية، بت؛ريخ

انقس؛م أورويب حيول وضيع اجلهي؛، ب؛ملخي؛را  ... امل؛سل الضو : م، حتت ع وان7/1/2414/ امل هر، بت؛ريخ

م، موتيع إسيالم وييب، مركيز 14/1/2414/ واملسسمون يع؛رضونه بشدة، صحي ة العيرب القخريية، بتي؛ريخ 

، موتيع رشكية (134278: )م، فتيوى رتيم14/4/2414 -  يي1431من ربيع اآلخير،  27ال توى،  احربع؛  

 .م2414اير من فو 13الس ت / م ارة اإلسالم، بت؛ريخ

 .م7/2/2412صحي ة القوة ال ؛ل ة اإللارتونية، بت؛ريخ ( 2)

 (.5735: ) م، العدا14/1/2414 -  ي24/1/1431اححد / صحي ة ادتتص؛اية، بت؛ريخ( 3)
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وس؛ ل أخرى حتقيف اهليدأ اون املسي؛  بصيحة اإلنسي؛ن أو التعيرض لاشي  

عورته الت  أمر اهلل بسرت ؛ ليم   الدين اإلسالم  فحسب، بل   مجيع احايي؛ن 

 .الساموية

 :الفرع الثاين

 :حكم تفتيش املساكن

إىل أن ت تييح : ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشـافعية واحلنابلـة

املس؛كن وال يو  والقي؛م ب؛تتح؛مه؛ أو مدامهته؛ بغري إذن مين أصيح؛د؛، احصيل 

 .(1)فيه احلرمة، سوا  أك؛نت ال يو  مساونة ببصح؛د؛، أم غري مساونة

 :ذلَ واستدلوا عىل

 :من القرآن -9

َيا َأُُّيَا اَلِذيَن آَمنُوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحَتـى َتْسَتْأنُِسـوا ﴿:تول اهلل 

َفإِْن ََلْ َتُِدوا فِيها َأَحـدًا َفـال * َوُتَسلهُموا َعىَل َأْهلَِها ذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم َلَعَلُكْم َتَذَكُروَن 

بِـام  هللُا َحَتى ُيْؤَذَن َلُكْم َوإِْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزكـى َلُكـْم َواَتْدُخُلوه

 .(2)﴾َتْعَمُلوَن َعلِيمٌ 

عين اخيول ال ييو  بغيري    اآلية احوىل  يى اهلل  :وجه الداللة من اآلية

وحن اإلنسي؛ن يايون   بيتيه . (3)استئذان، و ذا يدل عيىل أن ادسيتئذان واييب

عين اخيول  وما؛ن خسوته عىل ح؛لة د حيب أن يخسع عسيه؛ غيريه، ف هيى اهلل 

كام  ى اهلل   اآلية ال ؛نية عن اخول ال ييو  التي  د .(4)بيو  الغري بغري استئذان

يويد فيه؛ أصح؛د؛ بغري استئذان، وفيه ادلة عيىل أن حرمية اليدخول بغيري إذن 

                                                           
، بسغيية السيي؛لأ، 3/443؛  املمهييدا ، ، املقييدم5/325، املحيييط الو يي؛ين 5/124  يامل سييوط لسرسخسيي( 1)

، مخ؛لب أويل ال هى   رشح 2/158، كش؛أ الق ؛ع، 5/534، مغ   املحت؛ج 13/463،احل؛وي الا ري،4/762

 .1/746غ؛ية امل تهى 

 .28، 27: اآلية: سورة ال ور( 2)

 .24/418ت سري الرا،ي ( 3)

 .18/75، ت سري املراغ 4/23فتل القدير لسشوك؛ين( 4)



   881 أحكام وسائل التفتيش والتحقيق يف الفقه اإلسالمي                                                                                                                                        
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ت؛رصة عىل حرمة اإلنس؛ن فقط، بل إن احمر يتعدى إىل حرمية املي؛ل، ومي؛ ليست 

 .(1)يخويه ال ؛    بيوهتم ع؛اة وحي ظونه من أن يخسع عسيه غري م

 :من السنة املطهرة -8

ْل َبْيًتي؛ إِدَ »:ملسو هيلع هللا ىلصتول ال        يَو َحي؛ِتٌن، َودَ َييْدخ  م  الَصيالَة َو   ك  دَ َيْبِ  َأَحيد 

وَ  مْ بِإِْذٍن، َودَ  َو َنْ َسه  بَِدْعَوٍة ا  َمَن إَِم؛ٌم َتْوًم؛ َفَيو   . (2)« َيؤ 

 ى ال    عن اخول ال يو  بغيري اسيتئذان، سيوا   :وجه الداللة من احلديث

 .أك؛ن الدخول فعسي؛ ب؛جلسد، أم ك؛ن ب؛ل ظر فيه بغري إذن

 :من املعقول -4

عيىل  يذه  اسيتئذان تعيدٍ ري واتتح؛مه؛ ومدامهته؛ بغي .إن لس يو  حرمته؛ -1

    اعسم أن املسي؛كن محيى سي؛ك يه؛ سيوا  مساو ي؛، »: ت؛ل اإلم؛م امل؛وراي.(3)احلرمة

: أم اسيييتبيرو ؛ وهليييم م يييع غيييري م مييين اخوهلييي؛ إد بيييإذ م حميييرين

 .(4)«ح ؛ س؛ترة لعوراهتم وحلرمهم: وال ؛ين.دختص؛صهم ب؛لترصأ فيه؛:أحدمه؛

ن أن سهم، بل يشمل ال  م وامل؛لل حن إن ادستئذان ليم خ؛ص؛ ب؛لسا؛ -2

اإلنس؛ن كام يتوذ ال يت سرتا ل  سه، يتوذه سيرتا حمواليه، وكيام يايره أن يخسيع 

 .(5)الغري عىل ن سه، ياره أن يخسع عىل أمواله

ييوا، ت تييح ال ييو   إَل: ة والشـافعيةيهذا وقد ذهب فقهاء احلنفية واملالك

الرضورة إذا ترتب عىل ذلأ إحي؛  ن م  ح؛لته؛ بغري إذن من أصح؛د؛   ومدامه

أو م؛ل، بحيث لو انتظر أخذ اإلذن تس ت ال  م وض؛ع امل؛ل، كام لو تعيل ال ييت 

أو املسان وسيسة لسدف؛ع عن ال  م ضيد عيدو، أو أخيذ شيوو مي؛ل شيوو 

                                                           
 .3/228الاش؛أ عن حق؛ يف غوامض الت زيل، املعروأ بت سري الزخمرشي، ( 1)

َمن »: صحيل لغريه اون توليه: ، تعسييف شعيب احرنؤوط(22246: )،حديث رتم36/472مس د أمحد، ( 2) ود َييؤ 

 .، و ذا إس ؛ا ضعي  لضع  الَسْ ر بن ن َسري احَ،اي احلميص«إلخ... 

 .3/147املوسوعة ال قهية الاويتية ( 3)

 .13/463احل؛وي الا ري لساموراي ( 4)

 .5/124الص ؛ ع   ترتيب الرشا ع،بدا ع ( 5)
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وأاخسه بيته وحتصن به ود س يل إىل احلصول عسيه إد بدخول بيته واتتح؛مه بغري 

ن ريال خال   اار بريل ليقتسه، أو ب؛مرأة ليزين د؛، أو ك؛ن فيهي؛ م ايرا إذنه، أو أ

أم؛ إذا ك؛ن امل ار اليذي وتيع . (1)ي و  استدراكه إذا توت  عىل اإلذن   الدخول

مم؛ يمان إنا؛ره من اخل؛رج ود حيت؛ج احمر إىل الدخول، فال جيو، مه؛مجية ال ييت 

 .(2)ود اتتح؛مه

أنه د جيو، اتتحي؛م املسي؛كن وال ييو  بغيري اسيتئذان  :خالصة القول يف ذلَ

ريعة يأصح؛د؛، مل؛   ذلأ من اعتدا  عىل حرمة ال يو  واملس؛كن الت  محته؛ الشي

 أو اإلسالمية وأمر  بصي؛نته؛ عن ادنته؛ ، إد أنيه إذا ث يت عين بريييف اليقيل

أو ترتايب غ؛لب الظين أو التحريي؛  الدتيقية، أن   ي؛  بيوتي؛ متي؛ر  الرذيسية 

املحرم؛ ، أو تبوي امل رمل، فإنه جيو، هلم مدامهته؛ واتتح؛مهي؛ بغيري اسيتئذانل 

أو  حنه ربام إذا عسم  ؤد  ب؛هل وم أخذوا احليخة واحلذر وأخ وا معي؛مل اجلريمية،

دذوا ب؛ل رار، ف    ذه احل؛ل ياون التوت  عىل ادستئذان غري حمقيف لسمقصيوا، 

 .؛ربل وامل رملوتص ل ال يو  مالذا لسه

وم ل ال يو  واملس؛كن املرك ؛  اخل؛صة فإنه د م؛نع رشع؛ مين ت تيشيه؛، إذا 

ن ؛ إىل عسيم اجلهية املويول هلي؛ ذليأ أن دي؛ مم وعي؛  ك؛ملويدرا  أو احسيسحة 

 .واملت  را ، مح؛ية حمن الدولة، وح ؛ظ؛ عىل أرواح املواب ل

 

 

 

 

                                                           
مي ل اجلسييل رشح ، 1/251، ييوا ر اإلكسييل 5/125ع ، بدا ع الصي ؛  4/65، 6/177ح؛شية ابن ع؛بدين ( 1)

 .4/14، بدا ع ال وا د 6/11، مغ   املحت؛ج 4/184،أس ى املخ؛لب 6/55خمترص خسيل 

 .6/11مغ   املحت؛ج ( 2)
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  ؛  العديد من الوس؛ ل واحس؛ليب الت  ييتم اسيتودامه؛ ميع احشيو؛ص 

ع د إيرا  عمسي؛  التحقييف لسحصول عيىل ادعيرتاأ، والوصيول إىل احلقيقية، 

و ذه الوس؛ ل وتسأ احس؛ليب م ه؛ م؛  و تديم تقسيدي، وم هي؛ مي؛  يو حيديث 

وملعرفة  ذه الوس؛ ل وتسأ احس؛ليب وحايم اسيتودامه؛   عمسيي؛  مع؛رص، 

 :التحقييف وادست واب، سوأ تاون اراست  هلذا ال صل   امل ؛حث اآلتية
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 املبحث األول

 مفهوم التحقيق يف اللغة واالصطالح
أث تيه وتيق يه، وحقييف الظين : أيمصدر من حقييف احمير، : التحقيق يف اللغة

اإلث ي؛  ب؛ليدليل : ، في؛لتحقييف.(1)أحامه: وحقيف القول والقضية واليش  واحمر

 .(2)والو ؛ن

 :والتحقيق يف االصطالح الرشعي

بذل اجلهد من خمتو لست  ت من صيحة مي؛ ي سيب إىل امليتهم مين فعيل »: و

 .(3)«حمظور رشع  بام يؤكد التهمة أو ي  يه؛

 : والتحقيق اجلنائي هو

جمموعة اإليرا ا  واحعامل الت  يقوم د؛ املحقييف جلميع احالية وال ي؛ني؛  

الال،مييةل لاشيي  اجلييرا م والتعييرأ عييىل مرتا يهيي؛ والقيي ض عسيييهم متهيييدا 

 .(4)ملح؛كمتهم

جمموعة اإليرا ا  واحعامل التي  يقيوم دي؛ »:والتحقيق اجلنائي الرشطي هو

ب؛عت ؛ر م أحد ريي؛ل الضي ط اجل ي؛   بيام يماي هم مين كشي  ض ؛ط الرشبة 

 .(5)«ة، وتوفري احالة ِتَ ل مرتا يه؛اجلريم

 

 

 

                                                           
 .1/188، املع م الوسيط 14/47؛، لس؛ن العرب فام بعد  4/1461الصح؛ح لس و ري ( 1)

 .123مع م لغة ال قه؛  صي ( 2)

 .4ع د اهلل بن حممد آل خ ل، تس يب ترار التحقييف   اجلريمة، ص / الشيخ( 3)

 .14، عىل بن حممد املحيميد، س؛بيف صي21كامل رساج الدين، القواعد الع؛مة لستحقييف اجل ؛   صي( 4)

 .14املحيميد، س؛بيف صيعىل بن حممد ( 5)
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 املبحث الثاني

 وسائل التحقيق التقليدية وحكم استخدامها
  ؛  العديد من وس؛ ل التحقييف الت  تستودمه؛ الرشبة أو يهة التحقييف مع 

 سيتاوناملواب ل ع د است وادم، وملعرفة  يذه الوسي؛ ل وحايم اسيتودامه؛، 

 :اراست  هلذا امل حث   املخ؛لب اآلتية

 :املطلب األول

 :وسيلة الوعيف وحكم استخدامها عند التحقيق

ال صل والتيذكري ب؛لعواتيب، : يبيت بمع ى مصدر وعظ، و و: الوعيف يف اللغة

السيعيد : ويقي؛ل. وعظته وعظ؛ وعظة ف؛تعظ، أي ت ل املوعظة: والتووي ، تقول

 .(1)من وعظ بغريه، والشق  من اتعظ به غريه

ر مين الوعيد بي؛ل واب يالتذكري بام يراع عن الشي»:  و: الوعيف يف االصطالح

 .(2) «والوعيد ب؛لعق؛ب

         . (3) «مين العقي؛ب -تعي؛ىل  -بيام حييل بمين خي؛ل  أمير اهلل التذك؛ر »: أو  و 

 .(4) «ذكر اححا؛م الرشعية مقرونة ب؛لرتغيب أو الرت يب»: أو  و

إىل أنه يسيتحب : ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية

التحقيييف ع يد لريل الرشبة أو يهة التحقييف استودام الوعظ مع الشوو حمل 

است وابه، ببن يوعظ بحرمة الاذب، وأن الاذب تد يرتتب عسيه اهت؛م بري  وأن 

     الصد   و أترب وسيسة لس  ؛ة، فربام حصل املقصيوا بي؛لوعظ واعيرتأ امليتهم

 ذا وال ؛ظر جيد أن وسيسة الوعظ تد تم اسيتودامه؛ والعميل  .أو أرشد عىل غريه

                                                           
 .7/466العرب، لس؛ن 731، جممل السغة، صي 3/1181الصح؛ح لس و ري( 1)

 .546مع م لغة ال قه؛  صي ( 2)

 .3/677ال حر املحيط   الت سري( 3)

 .4/71حممد بن ع يمل، رشح ري؛ض الص؛حلل / الشيخ( 4)
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ال د  بوعظ الزوية إذا حصل نشو، م ه؛، ووعظ : د؛   العديد من املس؛ ل، م ه؛

احلي؛ل  ت يل احلسي ، وإعالمييه بوخيورة اليميل، ووعييظ املحتاير و ييه عيين 

ادحتايي؛ر وعييدم عقوبتييه إذا رفييع أمييره لسقضيي؛  لسمييرة احوىل، ووعييظ ال غيي؛ة 

واعوهتم إىل العدل والريوع إىل ص وأ اجلامعة ت يل تتي؛هلم، ووعيظ السيسخ؛ن 

فال مي؛نع : ، ووعظ املتالع ل وختوي هام من اليمل الا؛ذبة، وب؛لت؛يلاجل؛ ر وختوي ه

رشع؛ من وعظ الشوو حمل التحقييف وادسيت واب، إذا وييد املحقييف أو مين 

ي وبه أن  ذه الوسيسة ك؛فية   حتقييف املقصوا واملصسحة، واححسن تقديمه؛ عيىل 

 .(1)م؛ سواه من وس؛ ل التحقييف

 :املطلب الثاين

 :التوبيخ وحكم استخدامها عند التحقيقوسيلة 

: توييه السوم، والتبنيب، والتهديد، تقول: مصدر َوَبَخ، و و: التوبيخ يف اللغة

 .(2)َأَنْ ت ه  تبني ؛: وَبْوت  فالن؛ بسو  فعسه توبيو؛، أي

 : هناك العديد من التعريفات، أذكر منها: التوبيخ يف االصطالح

ادسيتو ؛أ اليذي د »: أو  يو.(3) «السيوم والعيذلالتعيري و»: إن التوبيخ  و

توييه السوم أو التبنيب إىل اجل؛ين عىل مي؛ : أو  و ع ؛رة عن. (4)«تذأ فيه ود سب

 .(5)صدر م ه وإنذاره بعدم العوا إليه مرة أخرى

                                                           
، ت ييل احلقي؛ يف رشح 3/236، ال حر الرا ييف، 14/128، امل سوط لسرسخيس 2/113ادختي؛ر لتعسيل املوت؛ر، ( 1)

ر خسييل، ي، التي؛ج واإلكسييل ملوتصي7/144، بيدا ع الصي ؛ ع 6/377،ح؛شية ابن ع؛بدين 6/28ك ز الدت؛ يف، 

، الا؛  4/277أمحد الدراير / ، الرشح الا ري، لسشيخ2/666أمحد الدراير / ، الرشح الصغري، لسشيخ8/368

، ال يي؛ن   ميذ ب اإلمي؛م 7/367، روضية الخي؛ل ل 5/345الوسيط   املذ ب، ، 1/486  فقه أ ل املدي ة، 

، الاي؛    فقيه 7/71، حت ية املحتي؛ج   رشح امل هي؛ج، 13/17، احل؛وي الا ري لسياموراي 13/227الش؛فع  

 .7/318، املغ   دبن تدامة 6/223، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرت ، 4/55احم؛م أمحد، 

 .1/434،الصح؛ح لس و ري 7/246، هتذيب السغة، 4/315ل كت؛ب الع( 2)

 .244تواعد ال قه، لسوكت  صي ( 3)

 .344اححا؛م السسخ؛نية لساموراي صي ( 4)

 .674ن يل ال واوي، سقوط احليف   العق؛ب بل ال قه اإلسالم  والترشيع الوضع  صي /ا( 5)
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 :حكم استخدام التوبيخ عند إجراء التحقيق

ات يف ال قه؛  عىل مرشوعية التوبيخ ب؛لقول أو ال عل، إذا ت ل أن   اسيتودام  

 .(1) ذه الوسيسة م؛ حيقيف املقصوا واملصسحة 

 :والدليل عىل مرشوعية استخدام وسيلة التوبيخ عند التحقيق

ت؛ل له ي؛ ابين السيواا ،  -سب ريال، ببن عريه ببمه  م؛ روي أن أب؛ ذر  -1

مْ »: ملسو هيلع هللا ىلصفق؛ل له ال     ٌؤ فِييَأ َي؛ِ سَِييٌة، إِْخيَوان ا  َتيه  بِب ِميِه؟ إَِنيَأ اْمير   َي؛ َأَب؛ َذٍر َأَعرَيْ

م  اهلل  ْم، َيَعَسه  ،  َخَول ا  يل  َت َيِدِه، َفْسي ْخِعْميه  مِمَي؛ َيْبك  وه  حَتْ ْم، َفَمْن َك؛َن َأخ  َت َأْيِديا  حَتْ

ْم، َفإِْن  ْم َم؛ َيْغسِ  ه  و   َاِس   ، َودَ ت  مْ َوْلي ْس ِْسه  مِمَ؛ َيْسَ م  ْم َفَبِعي  و   و    .(2)«َكَسْ ت م 

عىل فعسته، واص ؛  يوبخ أب؛ ذر ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ ن د ال     :وجه الداللة من احلديث

إي؛ه أن فيه خسق؛ من أخال  اجل؛ سية، لتعيريه غريه، وحيذره مين وتيوع م يل  يذا 

 .(3)ال عل م ه مرة ث؛نية 

ب ييوه  »: أ يِت بشيي؛رب ،يير، فقيي؛ل: ملسو هيلع هللا ىلصبييام روي أن ال  يي   -2 ربوه ي، فضيي«اْاِ

 :ملسو هيلع هللا ىلصب؛حيدي وال ع؛ل وأبراأ ال ي؛ب وح وا عسييه مين اليرتاب، ثيم تي؛ل ال  ي  

م؛ اتقيت اهلل، م؛ خشيت اهلل، ومي؛ اسيتحييت مين : ، فبت سوا عسيه يقولون«َبِات وه  »

بتيوبيخ اجلي؛ين، حييث إن  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا أمر مين ال  ي  . (4)«، ثم أرسسوهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 .(5)الت ايت  و التوبيخ والتعيري ب؛لسس؛ن

وَبَته  وَ »: أنه ت؛لملسو هيلع هللا ىلص وبام روي عين ال     -3 ق  لي ع 
ِ
 .(6)«ِعْرَضه  يَلي الَواِيِد حي 

                                                           
، 12/118،اليذخرية،  لسقيرا  5/344الع ؛يية رشح اهلدايية، ، 3/248 احلقي؛ يف ل، ت يي7/58بدا ع الص ؛ ع ( 1)

، 6/124، كشي؛أ الق ي؛ع 4/162، أس ى املخ؛ليب 14/174، روضة الخ؛ل ل 4/544الرشح الصغري لسدراير 

 .7/178، املغ   4/111الا؛    فقه اإلم؛م أمحد بن ح  ل 

 .املع؛  من أمر اجل؛ سية: بد  الوح ، ب؛ب: ، كت؛ب(34: )، حديث رتم1/15صحيل ال و؛ري ( 2)

 .1/85فتل ال ؛ري دبن ح ر ( 3)

 مشيا؛ة  احلد   اخلمير، و يو صيحيل : احلدوا، ب؛ب: ، كت؛ب(4484: )، حديث رتم4/163س ن أيب ااوا ( 4)

 .2/1474املص؛بيل، 

 . 14/332، رشح الس ة، لس غوي 12/115، عون املع وا 6/374مرت؛ة امل ؛تيل، ( 5)

ح م من عسيه ايين إذا مل يظهير : الت سيم، ب؛ب: ، كت؛ب(11647: )، حديث رتم6/51وى لس يهق الس ن الا( 6)

 .1/281م؛له، حَس ه احل ؛ين   خمترص إروا  الغسيل 
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روعية ي   يذا احليديث ادلية واضيحة عيىل مشي :وجه الداللة من احلـديث

التوبيخ، حيث ف رَس إحالل الِعْرض بإغالظ القول، ببن ي س ه إىل الظسيم، ويسوميه 

 .(1)ويعريه ببكل أموال ال ؛  ب؛ل ؛بل

ربة وغيري م مين سيسخة ال حيث والتحقيييف أن يفي و، لري؛ل الشي: وعسيه

 ذه الوسيسة، مع من يقع حتت أيدهيم من مرتا ي  صيغ؛ ر احميور، إذا تستودم 

 .ويد أن    ذه الوسيسة م؛ حيقيف اهلدأ من عدم العوا إىل م ل  ذه الصغ؛ ر

إد أنه ي  غ  أن يراعى عدم الت ؛و،   احل ؛ظ املستودمة   التوبيخ، حن م؛ 

  احل ؛ظ ع د إيرا   حيدث من بعض ري؛ل الرشبة أو اجلهة املوتصة من جت؛و،

التحقييف وادست واب يدخل حتت ب؛ سة السيب والقيذأ املع؛تيب عسييه رشعي؛ 

وت؛نون؛، فاون التوبيخ م ؛حي؛   بعيض احلي؛د  ادسيت  ؛ ية د يعخي  احلييف   

 .التخ؛ول لدرية السب والقذأ

 :املطلب الثالث

 :وسيلة التهديد وحكم استخدامها عند التحقيق

 َداه هيداه هتديدًا، و يو ميبخوذ مين : مصدر  َدا، تقول :للغةالتهديد يف ا   

 (2)الوعيد والتووي 

تيييي؛م »: أو  ييييو. (3)«اإلخ؛فيية والتوعييد ب؛لعقوبيية» :التهديــد يف االصــطالح

لإلييييرام بيبن يايون الق؛ضي  بإيق؛ع اخلييوأ ب؛مل يييرم، وتوعييده إذا عيي؛ا 

 .(4)«يييزاؤه أشيد

إن استودام وس؛ ل التهديد ع د إيرا  التحقييف وادست واب احصيل فييه    

عدم املرشوعية، حيث يعيد التهدييد والوعييد ابي؛ مين اوب اإلكيراه ع يد 

                                                           
 .5/1761مرع؛ة امل ؛تيل رشح مشا؛ة املص؛بيل ( 1)

 .3/433، لس؛ن العرب 3/347كت؛ب العل ( 2)

 .147مع م لغة ال قه؛  صي ( 3)

 .243أمحد فتح  د يس، العقوبة   ال قه اإلسالم  صي /ا( 4)
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الرضورة، إذا ك؛ن   استودامه مي؛  إليه إد   ح؛ل ، وأنه د يتم الس و .(1)ال قه؛ 

الواتعة حمل التحقييف، وتد ورا  حيقيف ال ت؛ ج املريوة، من ادعرتاأ واإلرش؛ا عن

        رورةي  الرشع م؛ يدل عىل يوا، اسيتودام  يذه الوسييسة إذا اعيت إليهي؛ الضي

 :أو احل؛ية، م ه؛

ِل َأْرَبِعَل اْب َية  َل  يوٍن، دَ »:ت؛ل ملسو هيلع هللا ىلصم؛ روي أن ال     -1 ِل إِبٍِل َس؛ِ َمٍة ِ  ك  ِ  ك 

وَ ؛،  َ ي؛، َوَميْن َأَبيى َفإَِني؛ آِخيذ  ًرا َفَسه  َأْير 
ْؤجَتِ َ َر   إِبٌِل َعْن ِحَس؛ِدَ؛، َمْن َأْعَخ؛َ ؛ م  ي 

 َ لي آلِل حم 
 .(2)«ِم َْه؛ يَشْ ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَمٍد َوَشْخَر إِبِسِِه َعْزَمٌة ِمْن َعَزَم؛ِ  َرِب َ؛، دَ حَيِ

روعية اسيتودام ي   يذا احليديث ادلية عيىل مشي :وجه الداللة من احلديث

مين م يع الزكي؛ة وتوعيده ببخيذ ؛ وأخيذ  ملسو هيلع هللا ىلص وسيسة التهديد، حيث  دا ال  ي 

 .ال ص  عقوبة عىل م عه

، ف ي؛  رييل م؛ روي أن ريال   ؛ توم؛   ،م؛ن عمر بين اخلخي؛ب  -2

ْم لَِس؛ن ه  »:عسيه عمر، فق؛ل عمر نم، ف؛ستبذم ه ْم » :، ثم اع؛ الريل فقي؛ل«َلا  إَِيي؛ك 

واَ  ْست  َذلَِأ ِع َْد ال َ؛ِ  َكْ  دَ َيع  ، َفإيِِن إَِناَم ت  ْست  وا َله  بِ؛َلِذي ت   .(3)«َأْن ت ْعِرض 

   ذا احثر ادلة عىل مرشوعية التهديد، حييث  يدا  :وجه الداللة من األثر

 . ال ؛رو  من   ؛ ال ؛  بقخع لس؛نه، حتى د يعوا إىل م ل  ذا ال عل مرة ث؛نية

وعسيه في و،  لسسخة التحقييف واجلهة املع ية بذلأ استودام وسييسة التهدييد 

 .ذلأوالوعيد ع د إيرا  عمسية التحقييف وادست واب إذا اعت الرضورة إىل 

                                                           
، ت يل احلقي؛ يف 7/182بدا ع الص ؛ ع : ع د احل  ية: ملعرفة حام الترصف؛  الص؛ارة حتت اإلكراه والتهديد ي ظر( 1)

، 2/435، جممع اح ر  8/85، ال حر الرا يف 2/271، ارر احلا؛م رشح غرر اححا؛م 7/248، الع ؛ية 5/187

وم؛ بعد ؛، رشح  5/312وم؛ بعد ؛، الت؛ج واإلكسيل  2/548بسغة الس؛لأ : وع د امل؛لاية. 6/137ر املوت؛ر  الد

. 7/187، امل موع 3/282أس ى املخ؛لب : وع د الش؛فعية. وم؛ بعد ؛ 4/54، م ل اجلسيل 4/35خمترص خسيل 

 5/324، مخ؛لب أوىل ال هى 3/75اا  وم؛ بعييد ؛ ، شييرح م تهى اإلرا 5/235كش؛أ الق ؛ع : وع د احل  سية

 .وم؛ بعد ؛

 ذا حديث صحيل اإلسي ؛ا، : الزك؛ة، وت؛ل: ، كت؛ب (1448: )، حديث رتم1/554املستدر  عىل الصحيحل ( 2)

 .3/264وحس ه احل ؛ين   إروا  الغسيل 

 .تي؛ب والشتمادغ: ، ب؛ب(24257: )، رتم11/177، مص   ع د الر،ا ، 11/177ي؛مع معمر بن راشد، ( 3)
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 :لكن بضوابط ورشوط، هي

أن ياون الشوو حمل التحقيييف وادسيت واب مسي ال خخيرا، معروفي؛  -أ

 . ب؛لرش وال س؛ا

أن تاون   ؛  أالة وترا ن توية تدل عيىل أن  يذا الشيوو  يو اليذي  -ب

 .ارتاب اجلريمة

إمي؛ أن تْصيدت   : أن ياون اليش  املهَدا به ي؛ زا رشع؛، م ل أن يقول له -ج

 .وإد ابتأ أو ح ستأ، ونحو ذلأ القول

أم؛ التهديد ب؛حشي؛  املحرمة، كتقسيع احظي؛فر، ونتي  الشيعر، والتغخييم   

 .(1)امل؛ ، والتعريض لساهرب؛  وغري ؛ من الوس؛ ل املحرمة، فإنه غري ي؛ ز رشع؛

 :املطلب الرابع

 :وسيلة التعذيب وحكم استخدامها عند التحقيق

مصدر عيَذب، وأصيل العيذاب العقوبية والت اييل، ثيم  :التعذيب يف اللغة   

 . (2)استعري   كل شدة

استودام بر  خ؛صية »: عرفته املوسوعة العربية الع؛ملية ببنه :ويف االصطالح

                لسحصييول عييىل املعسوميي؛  عيين برييييف مع؛ت يية ال ييرا بييدني؛ بيي؛حمل اجلسييدي، 

واستودام الصدم؛  الت  تس؛عد عيىل   ، ب؛لتحام   اخلالي؛ العص ية،يأو ال  س

 .(3)«يسور التامسأ لدى ال را، وادمت ؛ل الت؛م مل؛  و مخسوب

اإليذا  ال دين، سوا  أكي؛ن م؛ايي؛، أم ن سيي؛، أيي؛ ك؛نيت : كام يقصد ب؛لتعذيب

ارية يس؛مته، في درج حتت صور التعذيب الرضب، واجلرح، والقيد ب؛حغالل، 

واحلرم؛ن من الخع؛م، أو من ال يوم، وغري ذلأ من واحل م، والتعيريض لسهوا ، 

 .(4)وس؛ ل اإليذا 

                                                           
 .3وا ل ال  ي؛ن، وس؛ ل التحقييف املستحدثة وأثر ؛   اإلث ؛  اجل ؛    صي ( 1)

 .1/585، لس؛ن العرب1/178الصح؛ح لس و ري( 2)

 .6/484املوسوعة العربية الع؛ملية، ( 3)

 .71عديل خسيل، اعرتاأ املتهم فقه؛ وتض؛  صي / مستش؛ر( 4)
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رع  د ياي؛ا فيرج عين املع يى يفيإن املع يى الشي :رعيـويف االصطالح الش

 .(1)السغوي

فتسي  حايم التعيذيب بي؛ختالأ اححيوال، واحسي ؛ب، واليدواع  هذا و

 .لستعذيب

وييه ع يه فييام ير ملسو هيلع هللا ىلصف؛لتعذيب   احصل مم وع رشع؛، مصيدات؛ لقيول ال  ي  

ْنَي؛»:  ش؛م بن حايم بن حزام َعِذب وَن ال َ؛َ  ِ  الدي َعِذب  اَلِذيَن ي   .(2)«إَِن اهللَ ي 

احلديث فيه ادلة واضحة عىل حتريم التعذيب بغيري : وجه الداللة من احلديث

 ذا ويبخذ تعذيب املتهمل صورًا وأشا؛دً خمتس ة م ه؛ م؛ يعيد .  (3)مويب رشع 

إكرا ؛ م؛اي؛، وم ه؛ م؛ يعد إكرا ي؛ أابيي؛، لاين اجلي؛مع بيي هام  يو احمل واملع؛ني؛ة 

ال دنية، أو ال  سية، أو العقسية الت  تصييب امليتهم مين ييرا  اسيتودام وسي؛ ل 

وىف عرصن؛ احلديث تم التوسو إىل حد مي؛ مين فايرة التعيذيب :  ذا. التعذيب

حقيو  اإلنسي؛ن وصيدر   لسمتهمل ع يد اسيت وادم، بعيد أن ظهير  فايرة

إعالن؛   ذه احلقو  وآخر ؛ اإلعيالن العي؛مل  حلقيو  اإلنسي؛ن الصي؛ار سي ة 

م ه، وأكد   ذا املع يى ( 5)م، والذي حظر من تعذيب املتهم ب ق؛ لساماة 1748

، ونصت عسيه ك يري مين (7)ادت ؛تية الدولية لسحقو  املدنية والسي؛سية   امل؛اة 

م يه، كيام ( 42)م   املي؛اة 1771املرصي الص؛ار سي ة  الدس؛تري وم ه؛ الدستور

مين ايسيمو سي ة  7أصدر  اجلمعيية العموميية لألميم املتحيدة   إعال ي؛   

م بشييبن مح؛ييية مجيييع احشييو؛ص ضييد التعييذيب وغييريه ميين العقوبيي؛  1775

واملع؛مال  الق؛سية، أو غري اإلنسي؛نية أو املهي ية، ونصيت املي؛اة احوىل مين  يذا 

كيل فعيل يسيتودم : ن عىل أن التعذيب   خصوص  ذا اإلعالن يشيملاإلعال

                                                           
 .12/242املوسوعة ال قهية الاويتية ( 1)

ب؛ب الوعيد الشديد ملن عذب : الو والصسة واآلااب، ب؛ب: ، كت؛ب(6823: )، حديث رتم8/32صحيل مسسم ( 2)

 .ال ؛  بغري حيف

 .878تخريز ري؛ض الص؛حلل، ل يصل بن ع د العزيز ال  دي صي ( 3)
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إلحداث أمل أو مع؛ن؛ة بدنيية أو عقسيية ضيد أحيد احشيو؛ص بواسيخة ميوظ ل 

عمومل، أو ب ؛  عىل حتريضهم، حتقيقي؛ ح يداأ معي ية، أو بغيية احلصيول عيىل 

 .(1)معسوم؛  أو اعرتاأ

 :حام تعذي ه عىل ال حو الت؛يل اختس  ال قه؛    فقد. (2)أما بالنسبة للمتهم

حييث :للجمهـور مـن احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية واحلنبليـة: الـرأي األول

دسييام إذا كي؛ن امليتهم معروفي؛ بي؛ل  ور، . (3)ربييسوغون تعذيب امليتهم ب؛لضي

 . ك؛لرستة، وتخع الخرييف، والقتل، والزن؛، ونحو ذلأ، واإلر ؛ب

 :واستدلوا عىل ذلَ

 :املطهرةمن السنة 

أمر الزبري بتعذيب املتهم اليذي غيب م؛ليه حتيى أتير بيه،    ملسو هيلع هللا ىلصأن ال     -1

يوَل : م؛ روي عن ن؛فع عن ابن عمير : تصة ابن أيب احلقيقة، ومت؛م القصة َأَن َرس 

ر م فغسيب عيىل احرض، واليزرع، يت؛تل أ ل خيو حتى أجلب م إىل تصي ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصم مي؛ محسيت ركي؛دم، ولرسيول اهلل وال ول، فص؛حلوه عىل أن جيسوا م ه؛ وهلي

الص را  وال يض؛ ، وفريون م ه؛، ف؛شرتط عسيهم أن د ياتموا ود يغي وا شيئ؛، 

فييه مي؛ل وحييل حليي  بين .(4)فإن فعسوا، فال ذمة هلم ود عصيمة، فغي يوا َمْسيًا؛

لعم  ملسو هيلع هللا ىلص أخخب، ك؛ن احتمسه معه إىل خيو، حل أيسيت ال ضري، فق؛ل رسول اهلل

                                                           
 .146 - 145معوض ع د التواب، احل م ادحتي؛ب  صي / مستش؛ر( 1)

مين أاخسيت : ف؛ملتهم. أي ظن به م؛ نسب إليه: اسم م عول من اهتم، تقول اهتم الريل فالن؛ اهت؛م؛:السغةامل َتَهم   ( 2)

من ااع  »: أو  و«  من ااع  عسيه فعل يويب عقوبة أو أخذ احليف م ه»:و  ادصخالح  و. عسيه التهمة فظ  ت به

ب؛دت ؛  أو ب؛ملس؛عدة، وتوافر  أالة أو ترا ن  عسيه ب؛رتا؛ب يريمة بص ته ف؛عال هل؛ أو رشيا؛ فيه؛ ب؛لتحريض أو

ح ييب، القي؛مو  ال قهي  صيي سعدي أبو / ، ا443مع م لغة ال قه؛  صي : ي ظر. «ك؛فية عىل توييه ادهت؛م إليه

، أمحد ص؛لل املخيرواي، 77مع ب العتي  ، حقو  اجل؛ين بعد صدور احلام   الرشيعة اإلسالمية صي /، ا371

 .27هم حلمسة عىل ادعرتاأ صي يريمة تعذيب املت

، 8/74فام بعد ؛، ح؛شيية العيدوي  2/157، ت رصة احلا؛م 617، ادعتص؛م، صي 7/185امل سوط لسرسخيس ( 3)

، اإلنصي؛أ   معرفية اليرايل مين اخليالأ، 2/582، فتي؛وى السي ا  323اححا؛م السسخ؛نية لساموراي ص 

11/261. 

 .4/1648الصح؛ح لس و ري . احسورة من القرون والع؛ج: ريأب؛ل تل وساون السل اجلسد، وب؛لتح( 4)
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َيٍ   َيٍ  اَلِذي َي؛َ  بِِه ِميَن ال َِضيرِي؟»: ح  أذ  تيه ال  قي؛  : ، فقي؛ل«َم؛ َفَعَل َمْسأ  ح 

، ملسو هيلع هللا ىلص، فدفعه رسيول اهلل «اْلَعْهد   َتِريٌب َواملَْ؛ل  َأْكَ ر  ِمْن َذلَِأ »: ملسو هيلع هللا ىلصواحلروب، فق؛ل

َيٌ  ت ل ذلأ تيد اخيل َخ  . (1)ِرَبيًة،إىل الزبري بن العوام، َفَمَسه  بعذاب، وتد ك؛ن ح 

َيًي؛ يخوأ   َخِرَبٍة  ؛  ؛، فيذ  وا فخي؛فوا، فوييدوا املَْْسيَأ ِ  : فق؛ل تد رأيت ح 

 .(2)َخِرَبةٍ 

 ذا احلديث أصل   يوا، اب املتهم الذي عسيم  :وجه الداللة من احلديث

كام أن فيه ادلة عىل يوا، تعيذيب امليتهم إذا . (3)م ه أنه تر  واي ؛، أو فعل حمَرم؛ 

امت ع من تسسيم يش  يسزمه تسسيمه وأنار ويواه إذا غسب عىل ظن اإلم؛م كذبيه، 

 .(4) وذلأ نوع من السي؛سة الرشعية

ندب ال ي؛ ، في؛نخسقوا حتيى نزليوا بيدرا،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل »: م؛ روي  -2

وورا  عسيهم َرَواَي؛ تريح، وفيهم غالم أسوا ل  ي  احل ي؛ج، فبخيذوه، فاي؛ن 

م؛ يل عسم ببيب : لونه عن أيب س ي؛ن، وأصح؛به، فيقوليسب ملسو هيلع هللا ىلصأصح؛ب رسول اهلل 

س ي؛ن، ولان  ذا أبو يهل، وعت ة، وشي ة، وأميية بين خسي ، فيإذا تي؛ل ذليأ 

نعم، أن؛ أخوكم،  ذا أبو س ي؛ن، فإذا تركوه فسيبلوه، فقي؛ل مي؛ يل : ابوه، فق؛ل

ال ي؛ ، ببيب س ي؛ن عسم، ولان  ذا أبو يهل، وعت ة، وشي ة، وأمية بن خس ،   

رأ، يت؛ م يصيل، فسام رأى ذليأ انصي ملسو هيلع هللا ىلصفإذا ت؛ل  ذا أيض؛ ابوه، ورسول اهلل 

مْ »: ت؛ل وه  إَِذا َكَذَبا  ك  ْم، َوَترْت  ب وه  إَِذا َصَدَتا   .(5) «َواَلِذي َنْ يِس بَِيِدِه، َلَترْضِ

  ذليأ ادلية واضيحة عيىل ييوا، اب امليتهم  :وجه الداللة من احلديث

 .وتعذي ه ليصد    كالمه

                                                           
. اخلراب ضد العامر، واجلمع أخربة، وكل ثقب واسع مستدير فهو خربة، واملا؛ن اخل؛يل،  و املا؛ن اخلرب: اخلربة( 1)

 .1/347فام بعد ؛، لس؛ن العرب  1/117الصح؛ح لس و رى : ي ظر

، ت؛ل احل ؛ين   صحيل وضيعي  سي ن ( 5177: )، حديث رتم11/647صحيل ابن ح ؛ن برتتيب ابن بس ؛ن، ( 2)

 .، حسن اإلس ؛ا7/6أيب ااوا 

 .35/447جمموع ال ت؛وى، حيب الع ؛ ، أمحد بن ع د احلسيم بن تيمية ( 3)

 . 8/57نيل احوب؛ر ( 4)

 .غزوة بدر: اجله؛ا والسري، ب؛ب: ، كت؛ب(4721) ، حديث رتم5/174صحيل مسسم ( 5)
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عييّل بين  ملسو هيلع هللا ىلصمل؛ وتعت ح؛اثة اإلفأ وتاسم ال ؛  د؛، استش؛ر رسول اهلل  -3

يي؛ رسيول اهلل َأْ س يَأ : أيب ب؛لب و،يد بن ح؛رثة، فبم؛ أس؛مة فبث ى خريا، ثم تي؛ل

يي؛ رسيول اهلل : ، فإنه ت؛لوأم؛ عيلّ . وم؛ نعسم م هم إد خريا و ذا الاذب وال ؛بل

َأ  ت  . إن ال س؛  لا ري وإنأ لق؛ار عىل أن تستوس ، وسيل اجل؛ريية فإ ي؛ َسَتْصيد 

رد؛ ابي؛ شيديدا يفقي؛م إليهي؛ عييٌل فضي: بريرة يسبهل؛ ت؛لت ملسو هيلع هللا ىلصفدع؛ رسول اهلل 

ِت  رسول اهلل : ويقول فتقول واهلل مي؛ أعسيم إد خيريا ومي؛ ك يت : ت؛لت ملسو هيلع هللا ىلصاْصد 

شة شيئ؛ إد أين ك ت أع ن ع ي   فآمر ؛ أن حت ظه فت ؛م ع ه فتبيت أعيب عىل ع؛ 

 .(1) الش؛ة فتبكسه

  ذلأ ادلة عىل يوا، اب املتهم سي؛سة، ليديل : وجه الداللة من احلديث

كام أن عسي؛ اب بريرة أمي؛م ال  ي  . (2)بام لديه من معسوم؛  ربام ياون تد أخ ؛ ؛

 .(3)ومل ي ار ال    عسيه ذلأ، فدل عىل يوا،ه لتبيت بام ع د ؛ من معسوم؛ ، ملسو هيلع هللا ىلص

 : ومن اإلمجاع

إن : وم؛ عسمت أحدا من أ مة املسسمل يقيول»: حيث يقول اإلم؛م ابن تيمية   

املدعى عسيه   مجيع  ذه الدع؛وى حيس ، ويرسل بال ح م ود غريه، فسيم  ذا 

عىل إبالته مذ  ؛ ححد من اح مة احربعة ود غري م من اح مة، ومن ،عييم أن 

 ذا عىل إبالته وعمومه  و الرشع، فقيد غسيط غسخي؛ ف؛حشي؛ خم؛ل ي؛ ل صيوص 

 . (4) «وإلمج؛ع احمة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .(5)د شأ أن    ذا ترصيل ببن اب املتهم  و من ب؛ب السي؛سة 

                                                           
، و  صيحيل مسييسم 2/212،حيي؛ة الصييح؛بة، 2/341، السيرية ال  وييية، دبين  شيي؛م 8/467ل يي؛ري فيتل ا( 1)

  حديث اإلفأ وت ول توبة : التوبة، ب؛ب: ، كت؛ب(2774: )، حديث رتم(ف؛نتهر ؛ بعض أصح؛به) ، 4/2127

 .الق؛ذأ

 .2/142ت رصة احلا؛م ( 2)

 .112ال قه اإلسالم  صي ب در فهد السويسم، املتهم مع؛مسته وحقوته   / ا( 3)

 .444/ 35جمموع ال ت؛وى دبن تيمية( 4)

 . 4/76ح؛شية ابن ع؛بدين( 5)
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 :ومن املعقول

أنه جيو، اب من ث ت أن احليف ع ده و و ت؛ار عىل أاا ه وامت ع م ه، فايذا    

وتيد سيئل . (1) اب املتهم إذا تعل بريق؛ إليص؛ل احليف إىل مستحقه فال م؛نع م ه

مي؛ مل »: أحيل اب الس؛ر  حتى يقر؟، فقي؛ل -رمحه اهلل  -ن بن ،ي؛ا اإلم؛م احلس

يقخع السحم ود يت ل العظم، وأفتى مرة ب وا، ابه، ثم ندم وات يع السي؛ ل إىل 

م؛ رأيت ييورًا أشي ه : ب؛ب احمري، فويده تد اب، وأتر ب؛مل؛ل، وي؛  به، فق؛ل

 . (2) «ب؛حليف من  ذا

ب املتهم ب؛لرضب إذا ك؛ن   القي؛م به مصيسحة و  ذلأ اليل عىل يوا، تعذي

 .ك؛عرتافه وإتراره بام  و مخسوب م ه

رب والسي ن بي؛لتهم لتعيذر يإنيه ليو مل ياين الضي» :فقد جاء يف االعتصـام

را  والغصي؛ب، إذ تيد يتعيذر إت؛مية ال ي ية، ياستوالص احموال من أيدي السي

 . (3) «ب؛لتعيل واإلترارفا؛نت املصسحة   التعذيب وسيسة إىل التحصيل 

حييث ييرون عيدم ييوا،  :أصبغ والغزايل وابـن حـزم: وبه قال :الرأي الثاين

 . (4) تعذيب املتهم

 :واستدلوا عىل ذلَ بام ييل

 :من السنة

ْم، » :ملسو هيلع هللا ىلصتيول ال  ي    ْم، َوَأْبَشي؛َرك  ْم، َوَأْعَراَضيا  ْم، َوَأْميَواَلا  َفيإَِن ِاَمي؛َ ك 

ْم َحَراٌم،  ْم َ يَذا، َأدَ َ يْل َعَسْيا  ْم َ يَذا، ِ  َبَسيِدك  ْم َ يَذا، ِ  َشيْهِرك  ْرَميِة َييْوِما  َكح 

 . (5)«َبَسْغت  

                                                           
، الخير  1/32، الذخرية لسقرا  2/164، ت رصة احلا؛م 4/87ي ظر   يوا، اب املتهم ح؛شية ابن ع؛بدين ( 1)

 .72احلامية، ملحمد بن أيب بار بن تيم اجلو،ية صي 

 .7/185امل سوط لسرسخيس ( 2)

 .617ادعتص؛م لسش؛ب   صي ( 3)

 .2/158ت رصة احلا؛م ( 4)

د تريعوا من بعدي ك ؛را  ملسو هيلع هللا ىلصتول ال    : ال تن، ب؛ب: ، كت؛ب(7478: ) ، حديث رتم7/63صحيل ال و؛ري ( 5)

 .يرضب بعضام رت؛ب بعض
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   ذا احلديث ادلة عيىل أنيه د حييل لسمسيسم أن  :وجه الداللة من احلديث

رع، واب امليتهم ييست يل ظهر أخيه ود برشته ب؛لرضب، إد بحيف أوي يه الشي

 . (1) تعذيب له بغري ويه حيف

وا أ َن؛ًسي؛ ِميَن . (2)َأَن َتْوًم؛، ِمَن اْلَاالِعِيلَ »: م؛ روي  َ  هَل ْم َمَت؛ٌع، َفي؛هَتَم  ِ رس 

ْم َأَي؛ًمي؛ ث يَم َخيىَل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبَتْوا ال يْعاَمَن ْبيَن َبِشيرٍي َصي؛ِحَب ال َ ِيِ  .(3)احْلَ؛َكةِ  ، َفَحَ َسيه 

ْم، َفَبَتْوا ال يْعاَمَن، َفقَ  ٍب، َودَ اْمتَِحي؛ٍن، َفَقي؛َل : ؛ل واَس ِيَسه   َاْ
ْم بَِغيرْيِ َخَسْييَت َسي ِيَسه 

ْم َفَذاَ ، َوإَِد َأَخْذ   ِميْن »: ال يْعاَمن   ا  َد ْم َفإِْن َخَرَج َمَت؛ع  َم؛ ِشْئت ْم، إِْن ِشْئت ْم َأْن َأْاِ

وِرِ مْ  ْم ِمْ َل َم؛ َأَخْذ   ِمْن ظ ه  وِرك  َأ؟ َفَق؛َل  َ : ؛ل وا، َفقَ «ظ ه  ْام  ْايم  »:َذا ح  َ يَذا ح 

ولِِه اهللِ ْام  َرس   .(4)«ملسو هيلع هللا ىلص، َوح 

احلديث الييل عيىل أنيه د جييو، امتحي؛ن السي؛ر   :وجه الداللة من احلديث

مسوغ  يويدب؛لرضب ت ل ادعرتاأ،حنه ت ل ادعرتاأ مل ت  ت عسيه التهمة، فال 

 . (5) تعذي هولرضبه وتعذي ه، أم؛ بعد ادعرتاأ، فقد ويد م؛ يسوغ ابه 

إن املصسحة احل؛صسة ب؛لرضب تع؛رضه؛ مصسحة املرضوب، فإنيه  :من املعقول

، فيإن الرضب   مذنب أ ون من اب بيري  ربام ياون بريئ؛ من الذنب، وتر 

رب فيتل بي؛ب إىل تعيذيب يك؛ن فيه فتل ب؛ب يعرس معه انتزاع احموال، ف   الض

 . (6)بري 

   مين العيذاب، يإىل القول ب وا، اب املتهم ومسه بشي: نخلص من ذلَ

لان برشط أن ياون املتهم معروف؛ ب؛ل سيف وال  ور، وارتا؛ب اجليرا م، دسييام 

                                                           
 .12/37، املحىل ب؛آلث؛ر، دبن حزم 8/444رشح صحيل ال و؛ري دبن بخ؛ل ( 1)

 .12/31عون املع وا . اليمن ة مننس ة إىل ذي كالع ت يس: اْلَااَلِعِيل( 2)

 .14/418، لس؛ن العرب4/1582الصح؛ح لس و ري. ال س؛يون،: ؛كةاحل( 3)

رب، السي ن الايوى ي  ادمتح؛ن ب؛لضي: احلدوا، ب؛ب: ، كت؛ب(4384: )، حديث رتم4/235س ن أيب ااوا ( 4)

 .7/15حت ة احرشاأ بمعرفة احبراأ . و و حديث م ار د حيتج بم سه ،(7324: )، حديث رتم7/7لس س؛  

 .8/66، ح؛شية الس دي عىل س ن ال س؛  ، حيب احلسن،حممد الس دي 12/32عون املع وا ( 5)

 .1/176املستص ى، حيب ح؛مد الغزايل( 6)
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  عرصن؛  ذا الذي ك ر  فيه أعامل اإليرام، وأصي ل اإلييرام حرفية يمته هي؛ 

 يعد انته؛ك؛ أو اب؛ بغري ويه حيف، حييث انت يت ال عض، فرضب م ل  ؤد  د

 .ع هم ص ة الوا ة وأص حوا معروفل ب؛إليرام

وعسيه فال جيو، ححد من ري؛ل الرشبة أن يعتدي ب؛لرضب أو التعذيب عيىل 

أحد املواب ل مل را ادهت؛م، فخ؛مل؛ أن املتهم الواتع حتت يد الرشبة غري معيروأ 

جيو، التخ؛ول عسيه، مل؛ فيه من انتهي؛  حرمية ميوابن ربيام ب؛دهت؛م واإليرام، فال 

ربة، أمي؛ امليتهم يياون بريئ؛، فيرت  ذلأ أثرا سيئ؛   ن سه، وي صب العدا  لسشي

رب والتعيذيب معيه، إذا ياملعروأ ب؛إليرام فال م؛نع من اسيتودام وسييسة الضي

يم   ولي.ك؛نت  ذه    الوسيسة الوحيدة املت؛حة دسيتوالص املعسومي؛  م يه

القول بذلأ فتح؛ ل ؛ب التعذيب، وإعخي؛  امليور لستعيدي عيىل الع ي؛ا، فريي؛ل 

الرشبة احم ؛  بووهتم وحتري؛هتم الص؛اتة املوثو  د؛ يستخيعون أن يميزوا بيل 

 .معت؛ا اإليرام وغريه

ف ي  : تييل!  يذا فيتل بي؛ب تعيذيب اليوي : فإن تييل» :جاء يف االعتصام

بل اإلااب عن التعيذيب أشيد ارا، . ي؛ع احموالاإلعراض ع ه إبخ؛ل اسرت

إذ د يعذب أحد مل را الدعوى، بل مع اترتان تري ة حتييأ   الي  م، وتيؤثر   

 .(1) «القسب نوع؛ من الظن

إىل حرمية مع؛ت ية  :هذا وقد ذهب فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبليـة

ته؛  حلقوته كإنس؛ن، أو بيام فييه اخلخير املس ون بام فيه إ ؛نة واحتق؛ر آلاميته وان

    فال جيو، مع؛ت ة املس ون أو املعتقل ب دع أن يه أو أذنيه، أو تخيع عضيوه،. عسيه

ره، أو غخيه   املي؛ ، وتسيسيط حييوان ليؤذييه يأو كرس عظمه، أو خ قه، أو عصي

ك؛لس ع والعقيرب وغيري ذليأ مين أليوان التعيذيب املعي؛رصة، كقسيع احظي؛فر 

لصعيف الاهربي؛  ، وجترييده مين املالبيم، وادعتيدا  عيىل عرضيه، والشعر، وا

                                                           
 . 617ادعتص؛م لسش؛ب   صي ( 1)
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وتركه   احلرارة الشديدة، فإنه مل يعهد يش  من ذليأ عين أحيد مين الصيح؛بةل 

 .وحن التبايب وايب و و د ياون ب؛إلتالأ

كام د جيو، مع؛ت ته برضب ويهه، أو ابه   موضع املق؛تل، وكيذا د جييو،  

د م   احرييل أو احييدي، إد إذا ييالسي  ؛ ، أو تقيوضع احغيالل   أع ي؛  

كام د جييو، ميّد املح يو  عيىل . خي  م هم ال رار كام  و ح؛اث   عرصن؛  ذا

 . احرض ع د ابهل إلت؛مة احلد أو التعزير

وتد سئل اإلم؛م م؛لأ عن عذاب السصوص ب؛ليد ن واخل ي؛فم التي  حتميل 

أرأييت إن مل :  و السوط أو السي ن، تييل ليهد حيل  ذا، إنام : عىل بخو م فق؛ل

د واهلل مي؛ أرى : رب   بيته ؟ فقييي؛لين د   ظهره مرضب؛ أترى أن يسخل فيض

 . (1)ذلأ، إنام عسيأ م؛ عسيأ، وإنام  يو الضيرب   الظهر ب؛لسوط والس ن

رشبية السي ن أد يتعيدوا    وتد أمر أمري املؤم ل عمر بن ع يد العزييز 

 .(2)   ؛ عقوبة الس

إىل الرشيد أن يبمر ودته ورشبتيه عيىل السي ون : كام أش؛ر اإلم؛م أبو يوس 

 .(3) أن د يرسفوا   احاب ود يت ؛و،وا م؛ د حيل ود يسع

 

 

 

 

 

                                                           
رة ي، ت صي5/377، ح؛شيية ابين ع؛بيدين 2/164رشح مستقى احبحر، ، جممع اح ر   5/63ال ت؛وى اهل دية، ( 1)

، ،ي ب الغزايل، أيي؛م 7/178،املغ   دبن تدامة 6/318،  موا ب اجلسيل   رشح خمترص خسيل، 2/151احلا؛م 

 .فام بعد ؛ 63من حي؛يت صي 

 .5/356الخ ق؛  الاوى، حيب ع د اهلل، حممد بن سعد ( 2)

 .156يعقوب بن ح يب احنص؛ري صي اخلراج، حيب يوس ، ( 3)
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 املبحث الثالث

 وسائل التحقيق احلديثة وحكم استخدامها
لقد ث؛ر ال حيث حيول ميدى ييوا، اسيتعامل الوسي؛ ل احلدي ية   التحقيييف 

وادست واب لسحصول عىل اعرتاأ من املتهم، م ل استعامل الت ويم املغ ؛بييس، 

، وملعرفية .(1)وعق؛ر احلقيقة، يه؛، كش  الاذب، وغري ؛ مين امليؤثرا  العقسيية

 :م؛ ية  ذه الوس؛ ل، وحام استودامه؛، سوأ أت ؛ول  ذا امل حث   مخس ل

 :املطلب األول

 :أهم وسائل التحقيق احلديثة

 : سيلة التنويم املغناطييسو -9

عمسية إحي؛ ية يتمان من خالهل؛ امل يِوم مين السييخرة عيىل »: و   ع ؛رة عن   

الشوو عىل نحو ياون عقسه الواع  معخال فيام يظل عقسه ال ؛بن مسيتيقظ؛ ممي؛ 

يس؛عد عىل حتقييف أ داأ العمسيية بتعيديل اريية اإلثي؛رة والت  ييه واليتحام   

 . (2) « ري وحتديد ادست ؛بةالسسو  واخت ؛ر امل

نوع معل من ال وم اإلحي؛   أو ادصيخ ؛ع  ييتم فييه ت يويم بعيض »: أو   

 .(3) «مسا؛  العقل الظ؛ ر عن برييف اإلحي؛  لسشوو ب ارة ال وم

والغرض من استودام  ذه الخريقية ميع املتهميل  يو اسيتدع؛  املعسومي؛   

ييرفض  التي واحفا؛ر الت  تاون خمزونة   الالشعور ع د نسي؛ ؛، أو   الشعور 

                                                           
  العقل أثرا وختريه من ح؛ل الضي ط وادعتيدال إىل حي؛ل ادن يال   حتدثاحشي؛  الت  : املؤثرا  العقسية   ( 1)

موت  الرشيعة اإلسالمية من استودام املؤثرا  : ي ظر. والغي؛ب، أو ح؛لة عدم اإلارا  الت؛م لسترصف؛  واحتوال

 .152اجل ؛  ، ص  العقسية   التحقييف

: رب ، جمسيديحممد ح ؛ر، الت ويم الرسيري وجم؛د  استودامه وخصوص؛   التحقييف اجلرم ، جمسة ال ار الشي( 2)

 .178غ؛،ي م ؛ر  ، الت ويم املغ ؛بييس ومصل احلقيقة ص / م، ا2444، يوليو، (2: )، العدا(13)

أكرم / ، ا2/146املتهم وحقوته   الرشيعة اإلسالمية،  ،184ع د املحسن بن ع د اهلل الزكري، الس؛بيف، صي /ا( 3)

 .41نشب ، عسم ال  م اجل ؛   صي 
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املتهم ال وح د؛، ود يمان الوصول إليه؛ عن برييف اسيتودام وسي؛ ل التحقيييف 

 .(1)ادعتي؛اية

  :وسيلة عقار احلقيقة -8

بعض املرك ؛  الايمي؛ ية الت  تبخذ متع؛بيه؛ إىل ع؛مل مين »: ؛رة عنو   ع    

الالشعور ي قده السيخرة والتحام اون أن ي قد الوع ، مم؛ جيعسه ي يوح بيبرساره 

 .(2)«وما ون؛ته اون ض؛بط

مصل يسيتودم إلحيداث نيوع مين الضيع  أو التعخييل : أو  و ع ؛رة عن 

، وإ،الية حيوايز عقسيه ال ي؛بن حتيى لستحام اإلرااي أو الشعور لدى اإلنس؛ن

 .(3)يمان التعرأ عىل املعسوم؛  املوتزنة   ااخسه ، في يض بام   ااخل ن سه

كام تعرأ  ذه الخريقة أيض؛ ب؛سم التحسييل التويديري، والتي  عين بريقهي؛ 

 . (4)يظهر اإلنس؛ن كل م؛ يس؛وره من أفا؛ر اون إما؛ن التحام فيه؛ 

 :وسيلة جهاز كش  الكذب -4

ذلأ اجله؛، الذي يقوم برصد بعض التغييريا  ال سييولويية التي  »:و      

ت ت؛ب اإلنس؛ن أثر توييه أسئسة معي ة إليه بغية الوتوأ عىل مدى صيدته أو كذبيه 

 .(5)«لدى اإلي؛بة

ييتم إخضي؛ع الشيوو إلييه لرصيد ادضيخراب؛  :أو  و ع ؛رة عين يهي؛،

أعصي؛به أو ت  هيت حواسيه حي  وادن ع؛د  ال  سية الت  حتصل ليه إذا ثي؛ر 

ادضيخراب؛  وادن عي؛د  التي  تعيرتي اإلنسي؛ن : م يل رصيد.(6)مؤثر يتبثر به

                                                           
 .485حممد س؛م  ال واوي، است واب املتهم صي/ا( 1)

 .175غ؛،ي م ؛ر  ، الس؛بيف، صي /عقيد اكتور( 2)

 .286حممد حم  الدين عوض، حقو  اإلنس؛ن   اإليرا ا  اجل ؛ ية صي /ا( 3)

 .67، كوثر أمحد ، س؛بيف صي613العوي ، حقو  اإلنس؛ن   الدعوى اجلزا ية صي مصخ ى/ ا( 4)

 .141، س؛بيف صيكوثر أمحد( 5)

حمموا عيل الرسب؛وي، موت  الرشيعة اإلسالمية مين / ، ا324إبرا يم غ؛،ي، التحقيق؛  واحالة اجل ؛ ية، صي( 6)

 .285استودام الوس؛ ل العسمية   تعذيب املتهم ص
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خ؛صة الت  تتعسيف برسعة ال  ض، وضغط الدم، والت  م، ورسعة إفيرا، العير ، 

                 و ييذا اجلهيي؛، ياشيي  الاييذب عيين برييييف رصييد التغيييريا  ال سيييولويية

الالإرااية الت  حتدث   يسم الشوو اخل؛ضيع لستحقيييف  أو احلرك؛  التع ريية

 .(1)ع د توييه احسئسة إليه

ويعتو من الوس؛ ل العسمية الت  يسيتع؛ن دي؛   التحقيييف ملعرفية مي؛ إذا كي؛ن 

 . (2)الشوو موضع التحقييف يقول احلقيقة أو يديل بمعسوم؛  ك؛ذبة

 :املطلب الثاين

 :حكم استخدام وسائل التحقيق احلديثة

إىل : والظاهريـة ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبليـة

عدم صحة ادعرتاأ إذا صدر عن جم ون أو ف؛تد عقل أو ن؛ م، فالبد لصحته مين 

  .(3)أن يصدر عن وع  وإرااة حرة مستقسة اون مم؛رسة ضغوط أو إكراه

 :مستدلني عىل ذلَ

 :من السنة املطهرة

فَِع اْلَقَسم  َعْن َثالَثٍة َعِن املَْْ   وِن املَْْغس وِب َعيىَل َعْقسِيِه َوَعيِن »: ملسو هيلع هللا ىلصتول ال       ر 

َتسِمَ    (4)«ال َ؛ِ ِم َحَتى َيْسَتْيِقَظ َوَعِن الَص ِِ  َحَتى حَيْ

  احلديث ادلة عىل أن فقد اليوع  وعيدم العقيل : وجه الداللة من احلديث

 .؛ مع التبثري عسيهمؤثر   الترصف؛ ، فال يعتد د

                                                           
آم؛ل ع د الرحيم ع امن، اخلوة / فام بعد ؛،ا 364م درا، أثر التخور التا ولوي  عىل احلري؛  الع؛مة، صيلويم ( 1) 

 .135فام بعد ؛، كوثر أمحد ، س؛بيف صي  168  املس؛ ل اجل ؛ ية صي 

 .م1775املخ عة الع؛ملية، الق؛ رة : ، ط172س؛م  ص؛ا  املال، اعرتاأ املتهم صي/ ا( 2)

، 7/4، احلي؛وي الا  يري 24/274، امل ميوع  6/87ر خسييل ي، رشح خمتص7/434، ال  ؛ية 5/2احلق؛ يفت يل ( 3)

 .12/37، املحىل ب؛آلث؛ر 5/147، املغ    4/278الا؛    فقه اإلم؛م أمحد  

: التبمل، وتي؛ل: اإلم؛مة وصالة اجلامعة، ب؛ب: ، كت؛ب(747: )، حديث رتم1/367املستدر  عىل الصحيحل ( 4)

 .2/5، وصححه احل ؛ين   إروا  الغسيل1/356صحيل عىل رشط الشيول، صحيل ابن ح ؛ن 
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 :من املعقول

أن ادعرتاأ الص؛ار من م ل  ؤد   و اعرتاأ ص؛ار من غ؛ ب العقل، فال   

 .(1)ي  ت له حام

فبم؛ الخ يل، . ود يصل اإلترار إد من ع؛تل خمت؛ر» :جاء يف املغني البن قدامة

نعسم    ذا د .، وال ؛ م، واملغمى عسيه، فال يصل إترار م.(2)وامل  ون، واملوَسم

 .(3)«خالف؛

ود شأ أن اخل؛ضع لستحقييف إذا تم عرضه عيىل  يذه الوسي؛ ل فإنيه    يذه 

احل؛لة ياون واتع؛ حتت تبثري ؛، ف؛لشوو امل َوم مغ ؛بيسي؛ يعد   حايم ال ي؛ م، 

وإعخ؛  الشوو العق؛تري املودرة لالعرتاأ، جيعسيه م عيدم اإلرااة وادختيي؛ر، 

، فضال عام يوي ه ذلأ من العق؛ب، ح ي؛ وسييسة مسيارة فال يعتد بام يصدر ع ه

حمرمة، جيب عق؛ب من يتع؛ب؛ ؛ خمت؛را وعقوبة من يعخيهي؛ لغيريه إكرا ي؛ كيام أن 

ادعرتاأ ال ؛تج عن إخضي؛ع الشيوو جلهي؛، كشي  الايذب، حيوبيه بعيض 

الشأ، حن الشوو ربام يعرتيه اخلوأ مين  يذه الوسييسة، فتيبيت نت؛  هي؛ غيري 

 .   (4)ب؛لت؛يل فال يعول عسيه؛صحيحة، و

أنه د جيو، استودام أي وسيسة من شيب ؛ أن تيؤثر   إرااة  :أخلص من ذلَ

اإلنس؛ن واختي؛ره، فال إترار أو اعرتاأ يصيدر مين اإلنسي؛ن بغيري حريية ت؛مية 

 ؛ً وإرااة مستقسة فهو ب؛بل ود يعول عسيه، حنه    ذه احل؛لة، إمي؛ أن يايون مغي ي

 ، وكيل ذليأ جيعيل الشياو  يحتيت التيبثري والضيغط ال  سي ؛ً تعيعقسي؛، أو وا

 .والش ه؛  ت ور حول نت؛ ج التحقييف، حيث إنه ياون   حام املاره

                                                           
 .5/147املغ   دبن تدامة ( 1)

ب تل السل،  و الشوو املص؛ب بعسة الِوس؛م و   عسة معروفة ع ؛رة عن التهي؛ب   الغشي؛  املحييط : املوسم( 2)

 .444، مع م لغة ال قه؛  صي36  ال قه  صي الق؛مو: ي ظر. ب؛لر ة جتعل ص؛ح ه؛ هيذي   كالمه

 .5/147املغ   دبن تدامة ( 3)

فيام بعيد ؛، نيدوة  2/146ريعة اإلسيالمية ياملركز العريب لسدراس؛  احم ية والتدريب، املتهم وحقوتيه   الشي( 4)

 .287-284، 255، 254ادستودام الرشع  والق؛نوين لسوس؛ ل احلدي ة   التحقييف اجل ؛   ص 
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س يب  ف؛ملاره إم؛ أن ياون له فعل اختي؛ري لا ه حممول عسيه، وإم؛ أن يايون م 

          د فعل له بل  و آلة حمضية، واملغسيوب عيىل عقسيه كمين يايون   ح؛لية سيار،

و  . (1)أو ي ون أو ،وال عقل برشب اوا  أو ب ج أو غضب شيديد ونحيو ذليأ

كال احل؛لتل د يعتد بإتراره حنه م عدم اإلرااة التي   ي  م ي؛ط التاسيي  والتي  

 .تويه سيخرته إىل م؛ يريده  و د إىل م؛ يريده غريه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/64إعالم املوتعل عن رب الع؛ملل، ( 1)
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    اخلامتة

احلمد هلل الذي ب عمته تتم الص؛حل؛ ،  ذه أ م ال ت؛ ج الت  تم التوصل إليه؛ مين 

 :خالل  ذا ال حث

صالحية الرشيعة لال ،م؛ن وما؛ن، فه  ت؛ارة عىل مواك ة كل مي؛ ييد ومي؛  -1

 .سيست د إىل أن يرث اهلل احرض ومن عسيه؛

ام العيوة فييام وس؛ ل الت تيح والتحقييف د يقي؛ل فيهي؛ حيالل ود حيرام، إني -2

 .تستودم له 

 .الت تيح بص ة ع؛مة مرشوع إذا اعت إليه املصسحة، وتعسيف به كش  احلقيقة -3

 .احصل حرمة ت تيح احشو؛ص واجلوا،  و است  ؛  من احصل -4

احصل حرمة ت تيح املس؛كن بغيري إذن مين أصيح؛د؛ واجليوا، اسيت  ؛  مين  -5

 .احصل

رورة يواملس؛كن حمظور رشعي؛، حييث إن الضي الت ؛و،   ت تيح احشو؛ص -6

 .تقدر بقدر ؛

 .ويوب مراع؛ة الضوابط الرشعية ع د إيرا  عمسية الت تيح -7

ت تيح احشو؛ص الذين فشى م هم إفس؛ا الدين والدني؛ وال تيأ ب؛إلسيالم  -8

 .ي؛ ز رشع؛

تيأ   ؛  ح؛د  جيب فيه؛ الت تيح كام إذا تعسيف احمر بإنق؛ذ ن م أو م يع   -7

 .عرض

 .د م؛نع رشع؛ من الت تيح  إذا تعسيف احمر ببمن الدولة ومح؛ية املواب ل -14

د م؛نع رشع؛ من استودام الوس؛ ل التقسيدية ع يد إييرا  عمسيية التحقيييف  -11

 .وادست واب

حيظر رشع؛ استودام وس؛ ل التحقييف وادست واب احلدي ة، مل؛ هل؛ من تبثري  -12

 .عىل عقل اإلنس؛ن
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 :توصيات البحث

إعداا برامج توعية لس ؛  ببن اهلدأ من إيرا ا  الت تييح والتحقيييف،  -1

 . و حتقييف السالمة واحمن هلم، وليم اهلدأ م ه التعدي عىل خصوصي؛هتم

لارتونيية التي  د تسيمل باشي  العيورة،   اإلتعميم وس؛ ل الت تيح  -2

عيىل وسييسة الت تييح  مجيع احل؛د  الت  تستدع  الت تيح، وصود لسقضي؛ 

 .اليدوية الت  يص؛ح ه؛ السمم وال ظر املحظور رشع؛

مراع؛ة احت؛ا اجل م   عمسي؛  املرات ة الرسية التي  تيتم عين بريييف ،رع  -3

الا؛مريا  الرسية، حيث إن نظر اجل م لس  م أخي  مين نظير اجلي م إىل 

 .غري ي سه
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 فهرس املصادر واملراجع
ماتيب الت سيري، أربييل، احوىل : اإلث ؛  اجل ي؛   ب؛لوسي؛ ل العسميية، كيوثر أمحيد، ط -1

 .م2447

أثر اإلث ؛  بوس؛ ل التق ية احلدي ة عىل حقو  اإلنس؛ن، فيصل مس؛عد الع يزي، ي؛معية  -2

 .م2447 - ي 1428ن؛ي  العربية لسعسوم احم ية، الري؛ض، 

 .اار احلديث، الق؛ رة: امل؛وراي، طاححا؛م السسخ؛نية، حيب احلسن، عيل  -3

 - يي 1421اار الاتيب العسميية، بيريو ، ال ؛نيية، : اححا؛م السسخ؛نية، حيب يعىل، ط -4

 .م2444

 .اار املعرفة، بريو : إحي؛  عسوم الدين، حيب ح؛مد، حممد الغزايل، ط -5

 .م1737 - ي 1356مخ عة احلس  ، الق؛ رة، : ادختي؛ر لتعسيل املوت؛ر، لسموصيل، ط -6

 . ي1423اار املعرفة، بريو ، الرابعة، : احاب ال  وي، ملحمد ع د العزيز اخلويل، ط -7

 - يي  1445املاتب اإلسالم ، بريو ، : إروا  الغسيل، ملحمد ن؛رص الدين احل ؛ين، ط -8

 .م1785

-م1768اار ال هضة العربيية، القي؛ رة : حممد س؛م  ال واوي، ط/است واب املتهم، ا -7

 .م1767

اار الاتيب العسميية، بيريو ، : أس ى املخ؛لب، حيب ع د الرمحن، حمميد الشي؛فع ، ط -14

 . ي 1418احوىل 

اار الاتيب العسميية، بيريو ، احوىل، : احش ؛ه وال ظ؛ ر، لزين اليدين بين ن ييم، ط -11

 .م1777 - ي 1417

اار الاتيب العسميية، احوىل : احش ؛ه وال ظ؛ ر، لت؛ج الدين ع د الو ي؛ب السي ا ، ط -12

 . ي1411

 .اار الوف؛  لسخ ؛عة وال رش والتو،يع: ع د الاريم ،يدان، ط. أصول الدعوة، ا -13

 .  ي1447املات ة ال يصسية، ال ؛ل ة : حممد ،كري؛ الوايسي ، ط. أصول ال قه ، لسشيخ -14

 .اار ال هضة العربية: حممد شس  ، ط . أصول ال قه اإلسالم ، ا -15

 .م1775املخ عة الع؛ملية، الق؛ رة : س؛م  ص؛ا  املال، ط/ اعرتاأ املتهم، ا -16

اار ابين ع ي؛ن، السيعواية، : ادعتص؛م، إلبرا يم بن موسى الغرني؛ب  الشي؛ب  ، ط -17

 . ي1412احوىل، 
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اار الاتيب العسميية،بريو ، : إعالم املوتعل، ملحمد بن أيب بار بن تييم اجلو،يية، ط -18

 .  ي1411، احوىل

اار إحيي؛  : اإلنص؛أ   معرفة الرايل من اخلالأ، حيب احلسين، عييل امليرااوي، ط -17

 .الرتاث العريب

 .م1784 - ي 1444مرص، الرابعة، : أي؛م من حي؛يت، ،ي ب الغزايل، ط -24

         : ال حر الرا يف رشح ك ز اليدت؛ يف، ليزين اليدين بين إبيرا يم بين ن ييم املصييري، ط -21

 .لات؛ب اإلسالم ا ارا

بيريو ،  اار  ال اير،: وسي ، طيال حر املحيط   الت سيري، حيب حيي؛ن، حمميد بين  -22

 . ي1424

اار الاتيب العسميية، ال ؛نيية، : بدا ع الص ؛ ع، عال  الدين بين مسيعوا الا؛سي؛ين، ط -23

 . ي1446

اار احليديث، : د، طبداية امل تهد و ؛ية املقتصد، حيب الوليد، حمميد بين رشيد احل يي -24

 . ي1425الق؛ رة، 

اار الاتيب العسميية،  : ال  ؛ية رشح اهلداية، حيب حممد، حمميوا بيدر اليدين العي ي ، ط -25

 .بريو ،احوىل

اار امل ه؛ج،ييدة، : ال ي؛ن   مذ ب اإلم؛م  الش؛فع ، حيب احلسل،  حييى العمراين، ط -26

 .- ي 1421

 .اار اهلداية: و ،ملحمد مرتىض احلسل اليزيدي، نشيرت؛ج العرو  من يوا ر الق؛م -27

مات ية الاسيي؛  اح، ريية، احوىل، : ت رصة احلا؛م، إلبرا يم بن  عيل بن فرحيون، ط -28

 . ي1446

املخ عة احمريية، الق؛ رة، احوىل، : ت يل احلق؛ يف رشح ك ز الدت؛ يف، لع امن الزيسع ، ط -27

 . ي 1313

املات ة الت ؛رية الاوى بمصير، : رشح امل ه؛ج، دبن ح ر اهليتم ، طحت ة املحت؛ج    -34

 . ي1357

مؤسسة ش ؛ب اجل؛معية، : ع د ال ت؛ح مراا، ط/التحقييف اجل ؛   العميل   الشيريعة، ا -31

 .اإلسا درية
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ع يد اهلل بين حمميد آل خ يل، جمسية العيدل، /تس يب ترار التحقييف   اجلريمة، الشيخ -32

 . ي1422ال ؛ل ة، ربيع اآلخر : ، الس ة(14: )العدا

 1423اار الع؛صمة، الريي؛ض، احوىل، : تخريز ري؛ض الص؛حلل، ل يصل ال  دي، ط -33

 .م 2442 - ي 

أمحد بين ع يد اهلل الز يراين، جمسية العيدل، / الت تيح التحقيق    ال ظ؛م السعواي، ا -34

 . ي1424، الس ة اخل؛مسة، حمرم (17: )العدا

 بيريو ، اار ال اير،: نشيير سري القرآن العظيم، حيب ال دا ، إسيامعيل  بين  ك يري،ت  -35

 . ي 1441

: اار الاتيب العسميية، بيريو ، ط: الت سري الا ري، ل ور الدين، حممد الرا،ي، نشيير -36

 .  ي1421احوىل، 

 - يي  1365احوىل،  مصيخ ى ال ي؛بى احلس ي ،: ت سري املراغي ، حمحيد املراغي ، ط -37

 .م1746

 . ي1418امشيف،  اار ال ار املع؛رص،: و  ة الزحييل، ط/ الت سري امل ري، ا -38

 .م1773 - ي 1373احوىل : الت اري، تق  الدين ال  ه؛ين ، ط -37

اار إحيي؛  اليرتاث العيريب،بريو ، : هتذيب السغة، حيب م صور، حمميد اح، يري، ط -44

 .م2441احوىل، 

مات يية اإلميي؛م : ع الصييغري، لع ييد اليير وأ امل يي؛وي، طالتيسييري بشيييرح اجليي؛م -41

 . ي1448الش؛فع ،الري؛ض، 

اار الشيعب، : اجل؛مع ححا؛م القرآن،حيب ع د اهلل، حمميد بين أمحيد القرب ي ، نشيير -42

 .الق؛ رة

مؤسسية الرسي؛لة، احوىل، : ي؛مع ال ي؛ن    تبويل القرآن، ملحمد بن يرير الخوي، ط -43

 . ي 1424

اار : شية الدسوت  عىل الرشح الا ري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوت  املي؛لا ، طح؛ -44

 .ال ار

اار : رح الصغري، حيب الع ؛ ، أمحيد بين حمميد اخلسيويت، طيح؛شية الص؛وي عىل الش -45

 .املع؛رأ

اار الاتيب العسميية،بريو ، احوىل، : احل؛وي الا ري، حيب احلسين،عيل املي؛وراي، ط -46

 . ي1417
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 .م شبة املع؛رأ، اإلسا درية: معوض ع د التواب، ط/احل م ادحتي؛ب ، مستش؛ر -47

: مع يب العتي ي ، ط/حقو  اجل؛ين بعد صيدور احلايم   الشييريعة اإلسيالمية، ا -48

 .م1772 - ي 1413الس ري، الري؛ض، احوىل 

 .لسرتاثاملات ة اح، رية : اخلراج، حيب يوس ، يعقوب بن ح يب احنص؛ري، ط -47

اار الغيرب اإلسيالم ، بيريو ، : الذخرية، حيب الع ؛ ، أمحد بن إاريم القرا ، ط -54

 .م 1774احوىل، 

اار ال اير، بيريو ، ال ؛نيية، : را املحت؛ر عىل الدر املوت؛ر، ملحمد أمل بن ع؛بدين، ط -51

 . ي1412

 . ي1415بريو ، احوىل اار الاتب العسمية، : ، ط(ت سري احلويس)روح املع؛ين  -52

املاتيب اإلسيالم ، بيريو ، ال ؛ل ية، : روضة الخ؛ل ل وعمدة امل تيل، لس يووي، ط -53

 .م1771 - ي1412

اار الاتيب العسميية، بيريو ، ال ؛ل ية، : الس ن الاوى، حيب بار، أمحيد ال يهقي ، ط -54

 . ي1424

 . ت ة العرصية، صيدا،بريو املا: س ن أيب ااوا، حيب ااوا سسيامن السِ ست؛ين، ط -55

 .اار إحي؛  الاتب العربية: س ن ابن م؛يه، حيب ع د اهلل، حممد بن يزيد القزوي  ، ط -56

 1426رشح ري؛ض الص؛حلل، ملحمد بن ص؛لل الع يمل، اار الوبن لس رش،الري؛ض،  -57

 . ي

 - يي  1413، اار الع يا؛ن، احوىل: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرت ، لسزركيش، ط -58

 .م 1773

مات ية الرشيد الريي؛ض، احوىل : رشح س ن أيب ااوا، حيب حمميد، حمميوا العي ي ، ط -57

 . ي1424

مات ية الرشد،السيعواية،الري؛ض، ال ؛نيية، : رشح صحيل ال و؛رى، دبين بخي؛ل، ط -64

 . ي1423

 .ع؛رأاار امل: الرشح الصغري، لسشيخ أمحد الدراير، ود؛مشه ح؛شية الص؛وي، ط -61

 .اار ال ار: الرشح الا ري، لسشيخ أمحد الدراير وعسيه ح؛شية الدسوت ، ط -62

 .اار ال ار لسخ ؛عة، بريو : رشح خمترص خسيل، حيب ع د اهلل، حممد اخلريش، ط -63

بيريو ، ال ؛نيية،  اار إحيي؛  اليرتاث العيريب،: رشح ال ووي عىل صيحيل مسيسم، ط -64

 . ي1372
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اار العسيم لسمالييل، بيريو ، : سغة وصح؛ح العربية، لس و ري، طت؛ج ال الصح؛ح، -65

 .  ي 1447الرابعة 

: م، ط1787 - يي 1447اار ابين ك يري، الياممية، بيريو ، : ريصحيل ال و؛ري، نش -66

 .ال ؛ل ة

 .م1773 - ي 1414مؤسسة الرس؛لة، بريو ، ال ؛نية : صحيل ابن ح ؛ن، ط -67

اار إحيي؛  اليرتاث : ريسم بن احل ؛ج القشيريي، نشيصحيل مسسم، حيب احلسل، مس -68

 .بريو  العريب،

 .مات ة اار ال ي؛ن: الخر  احلامية، ملحمد بن أيب بار بن أيوب بن تيم اجلو،ية، ط -67

 .م2445ر والتو،يع، عامن ياار ال ق؛فة لس ش: أكرم نشب ، ط/عسم ال  م اجل ؛  ، ا -74

 .اار ال ار: اهلل، حممد بن حممد أكمل الدين ال ؛بريت، طالع ؛ية رشح اهلداية، حيب ع د  -71

 . ي1415اار الاتب العسمية، بريو ، ال ؛نية، : عون املع وا رشح س ن أيب ااوا، ط -72

اار ال اير، ال ؛نيية : نظي؛م اليدين ال سوي ، ط/؛وى اهل دية، جل ية بر ؛سية الشييخال ت -73

 . ي1314

 اار املعرفية،: حمحيد بين ح ير العسيقالين، طفتل ال ؛ري رشح صيحيل ال وي؛ري،  -74

 . ي 1377بريو ، 
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=

Ô‹Ñ—‹=
وأعـوذ بـاهللا مـن رشور  إنَّ احلمد هللا أمحده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليـه، 

نا وسيئاتِ أعاملنا، من هيده اهللا ف  .ال مضل له، ومن يضلل فال هادي لهأنفسِ
نا  حممـداً عبـده وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه، وأشـهد أن سـيدَّ

، أرسله شاهداً ومبرشاً ونذيراً، وداعياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً منـرياً، صـىل ورسوله
 .بعهم بإحسان وسلم تسليامً كثرياً اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن ت

 : أمهية املوضوع
ــاجلرائم اإللك  ــرف ب ــا يع ــرية م ــود األخ ــر يف العق ــةظه ــة رتوني ، أو اجلريم

ى واجه العامل جريمة إلكرتونية خطرية باتت تؤرق الدول حت ، ومؤخراً املعلوماتية
الل وهـي جريمـة االسـتغ ،عقدت هلا املؤمترات واالتفاقات، وسنّت هلا القـوانني

 . اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت
وخطورة هذه اجلريمة تكمن يف عدة عوامل اجتمعت لتجعـل السـيطرة عـىل 

 :يدول، وههذه اجلريمة من أوجب مسؤوليات ال
فئة ضعيفة بـدنياً  -وهم األطفال- أن الفئة املستهدفة باجلريمة: العامل األول

ل اجلريمة بل تطويراهتا، ونفسياً   نـشءوال خيفـى عـىل العقـالء أن إنشـاء  مما يسهّ
 عـن أنـه قـد يسـتغل ، فضـالً مؤذن بضياع املجتمع كله منحرف نفسياً أو مريض

 .كجرائم اإلرهاب مثالً  ،يستخدم يف جرائم أخر، ثم الطفل جنسياً 
، وذلك أهنا جريمة دولية، املجرم فيها عاملي، ليس له نطاق مكاين حمدد: الثاين

ثوان يف  ، مما يمكنه من  الوصول إىل الضحية يفالختياره اإلنرتنت وسيلة جلريمته
 . أي بقعة من بقاع العامل

ملحتــو اإلنرتنــت، مــع صــعوبة ضــبط  صــعوبة الرقابــة والضــبط: الثالــث
 . املجرمني أيضاً 



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي                 ٢٧٠
 الثامن والثالثونالعدد  - الثانية والثالثونة السن                   

ــع ــال :الراب ــري إقب ــكل كب ــت بش ــىل اإلنرتن ــال ع ــأرسار األطف ــتهم ب ، ودراي
الوالدين من األوصـياء  ، أو من يقوم مقاملوجيا دراية تفوق دراية الوالدينالتكنو

علهـم فئـة معرضـة ملخـاطر ، وذلك مع عدم اكتامل النضج لدهيم مما جيواملعلمني
 .اإلنرتنت

يف البغـاء ويف  واسـتغالهلمحدة املعنية يف بيـع األطفـال قالت مقررة األمم املت
فئـات درايـة األطفال هم من بني أكثـر ال«: م٢٠١٤ د اإلباحية، يف تقرير سنةاملوا

دموهنا لتيسري حيـاهتم االجتامعيـة، وللنفـاذ إىل فهم يستخ ،بالتكنولوجيا اجلديدة
 )١( »، والتعبري عن هويتهماملعلومات

 -خاصــة املــراهقني-وجــود الفضــول الطبيعــي لــد األطفــال  :اخلــامس
 . ستكشاف اجلانب الغامض من أجسادهمال

من املراهقني الذين % ٨٠تؤكد البيانات الدوليّة أن«: وبحسب صحيفة عكاظ
كل خطـورة سنة ممـا يشـ١٧و١٥بني  احيّة ترتاوح أعامرهميشاهدون األفالم اإلب
من ينشئ صفحات ؛ لذلك يتم سن قوانني صارمة ملكافحة عىل هذه الفئة العمريّة

ج هلا  .)٢( »إباحية يف اململكة، ومن يروّ
تصاعد معدالت جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنـت  :السادس

  . ، كام سنعرف يف الفقرة املختصة بذلكالت األرقام واإلحصاءات عاملياً بدال
ة وتقنية مضمونة حلاميـة تدابري قانونية وإجرائيكل هذه عوامل تدعو إىل توفري 

 . األطفال
 : سبب اختيار املوضوع

، عقدت اململكـة جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال يف سبيل احلامية من خطر
ــة الســعودية  ــة-العربي ــة مــن « -ممثلــة يف وزارة الداخلي امللتقــى الــوطني للوقاي

 . مرجع سابق/م٢٠١٤ديسمرب  ٢٢بوكيتشيو بتاريخ -ير مود دي بورتقر) ١(
 http://www.alghad.tvقناة الغد ) ٢(
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نــوفمرب  ١٩-١٧الفــرتة مــن  اإلنرتنــت يف ي لألطفــال عــربـاالســتغالل اجلنســ
، واســتطاع امللتقــى أن حيمــل احلضــور عــىل استشــعار املســؤولية جتــاه »م٢٠١٦

رغبة يف القراءة موضوع االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت، مما أثار لدي ال
 .ول النظم والترشيعات يف مكافحتها، وححول هذه اجلريمة

اصـة عـن خ-ية يف هـذا املوضـوع ولقد أسفرت تلك القراءة أن الكتابة العلم
ـزت قليلة بل نادرة -اململكة العربية السعودية ، فلم أقف عـىل دراسـة واحـدة ركّ

عىل موضوع االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت من جهة رشعية وقانونيـة 
تْ املوضوع العنظم يف اململكة العربية السعوديةوفقاً لل نايـة الالزمـة وفـق ، ومنحَ

 .حثيةاألصول الب
ال وألن دراسة النوازل املعارصة من أوجـب الواجبـات عـىل البـاحثني يف جمـ

، عـىل عـاتقي البحـث يف هـذا املوضـوع ، فقد أخـذتالفقه اإلسالمي يف عرصنا
، ومراجعة الترشيعات الوطنيـة ة يف املكتبة الفقهية والقانونيةواإلسهام يف سد ثغر

ىل مد كفايتهـا يف تـوفري احلاميـة يف جمال االستغالل اجلنيس لألطفال للوقوف ع
 : لثالثة أسبابالالزمة 

، األمر الذي يستدعي توليـة االهـتامم الكـايف طورة املوضوع وأمهيتهخ :األول
 .  احثني لدراسات مستفيضة تتصل بذلكمن الب

مـة يف هـذه اجلريمـة احلديثـة ممـا : الثاين قلة بل نـدرة الكتابـات العلميـة املقدّ
 . كتبة الفقهية والقانونية العربيةسدّ هذه الثغرة يف امل يستوجب اإلسهام يف

ي ـاالستجابة لتوصيات امللتقى الوطني للوقاية من االستغالل اجلنسـ :لثالثا
      لألطفال عرب اإلنرتنـت الـذي عقدتـه اململكـة العربيـة السـعودية يف الفـرتة مـن

ت التوصية رقم م٢٠١٦نوفمرب  ١٩-١٧ وتشـجيع  دعم«: عىل) ١٤(، حيث نصّ
املؤسسات العلمية واجلامعات ومراكز الدراسات إلنشاء كـرايس بحثيـة وإجـراء 

   .)١(»حول محاية األطفال عرب اإلنرتنت الدراسات والبحوث

 /https://www.moi.gov.sa:انظر) ١(
                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي                 ٢٧٢
 الثامن والثالثونالعدد  - الثانية والثالثونة السن                   

 : تساؤالت البحث
 ؟ الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتما معنى االستغ

 ؟ نتالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتما التأصيل الرشعي جلريمة االستغ
 ؟ ال عرب اإلنرتنتما التأصيل القانوين جلريمة االستغالل اجلنيس لألطف

ي لألطفــال عــرب ـمـا األنظمــة الســعودية يف جمــال جتــريم االســتغالل اجلنســ
 ؟اإلنرتنت

ريعة والقـانون فـيام يتصـل ـما جوانب االتفاق وجوانب االختالف بـني الشـ
 . الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتبجريمة االستغ

 : حدود البحث
يف جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عرب  شقّ اجلريمةخيتص البحث بدراسة 

، ريعة ومقاصـدها وأحكامهـاـ، وتأصيله رشعيـاً يف ضـوء أصـول الشـاإلنرتنت
البحث ال هيتم ، فقة يف اململكة العربية السعوديةوقانونياً يف ضوء النظم ذات العال

ي لألطفـال ـتم بدراسة جريمـة االسـتغالل اجلنسـ، كام ال هيبدراسة شق العقوبة
 . امة خارج إطار الشبكة العنكبوتيةبصورة ع

 :الدراسات السابقة
ألطفال عرب اإلنرتنت جريمة حديثـة، ثـم هـي إن جريمة االستغالل اجلنيس ل

، وليست شائعة لد الرشق املسلم الذي ال يعـرتف جريمة مستوردة عن الغرب
 . واالنحراف اجلنيس، وال يقبلها ديناً وعرفاً ميع صور الشذوذ بج

، بـل تعلقة هبذه اجلريمة حديثة أيضاً وقد ترتب عىل ذلك أن القوانني العربية امل
 احلقيقـي إن القوانني العربية املتعلقة بجريمة االستغالل اجلنيس لألطفال يف العامل

واصـفاً األبحـاث  )١(، قال أكمـل يوسـف السـعيد يوسـفال الرقمي حديثة أيضاً 

رسـالة علميـة /أكمـل يوسـف السـعيد يوسـف/»ئية لألطفال ضد االستغالل اجلنسىاحلامية اجلنا«بحث : انظر) ١(
ـــــة  ـــــمقدم ـــــوق بجامع ـــــة احلق ـــــام ةلكلي ـــــورة ع ــــــ١٤٣٣املنص ـــــر. م ٢٠١٣ -ه  : انظ

http://www.eulc.edu.eg/eulc  عـام ار اجلامعة اجلديدة، باإلسـكندريةد: وقد طبع الكتاب، نرشته ،
 . ١، ط٢٠١٤
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لنظـر ، وبغـض ال اجلنيس لألطفال بشكل عـامالقانونية املتصلة بجريمة االستغال
ومن أهم مشـكالت هـذه الدراسـة قلّـة األبحـاث «: عن كوهنا إلكرتونية أو ال ؟

 . »ر حداثة الترشيعات الصادرة بشأنهالقانونية بشأن هذا املوضوع عىل اعتبا
 فـإن معظـم مـن كتـب حـول جريمـة -هاسيأيت ذكر-وباستثناء عدة أبحاث 

 ؛ مل يكتـب عنهـا كتابـةكتابة علمية رصينة استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنت
ـق يف كافـة تفاصـيلهامفر ، بـل تناوهلـا كنـوع مـن أنـواع اجلريمـة دة تـدقق وحتقّ
وباعتبــار إدراج الــدول للنصــوص  ،كرتونيــة باعتبــار أهنــا إحــد صــورهااإلل

 .ريمة املعلوماتيةكبعض مواد نظام مكافحة اجل ،العقابية اخلاصة هبالتجريمية أو ا
فـال جنسـياً عـرب اإلنرتنـت رعي السـتغالل األطـأما بخصوص التأصيل الش

ـلة بـذلك يف اململكـة العربيـة السـعودية حتديداً  ، ثم بخصوص القوانني ذات الصّ
بصـفة  فلم أقف عىل دراسة علمية تناولت ذلك -وهو موضوع بحثي- خصوصاً 

قة ليـه مـن دراسـات يف وفيام ييل إشـارة إىل بعـض مـا وقفـت ع..)١( مبارشة ومعمّ
 : موضوعات قريبة

 دراسة مقارنة، أمحد عيل -املؤثرات اجلنسية  احلامية اجلنائية للمراهقني من 
ر ـالدراسات العربية للنشـم مركز ٢٠١٥-١٤٣٦، ١ط، ل حيان الغامديآسعيد 

 ،.للعلوم األمنيـة، وأصله رسالة ماجستري مقدمة جلامعة نايف القاهرة -والتوزيع
، فإن بحثه اهتم باحلامية اجلنائية للمراهقني من وجهـة نظـر وبحسب قول املؤلف

فال عرب اإلنرتنت خالل السعودية للملتقى الوطني للوقاية من االستغالل اجلنيس لألطرغم إقامة اململكة العربية ) ١(
، والذي حو أوراقاً علمية وأبحاثـاً أيضـاً م١٧/١١/٢٠١٦-١٥هـ املوافق ١٤٣٨/ ٢/ ١٧-١٥٠الفرتة من

كة العنكبوتيـة طبيعة ومفهوم االستغالل اجلنيس لألطفال عرب الشب: يف موضوع االستغالل اجلنيس للطفال ، منها 
جتريم االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت والتقنيـة مـن منظـور القـانون /حسن مبارك طالب.د.،أوالتقنية

ي ـاإلطار القانوين لتجـريم االسـتغالل اجلنسـ«ورقة عمل بعنوان /حممد سيد عرفة. د.، أ والنظام املحيل والدويل
ن من االستفادة منها، واحلكم غري أهنا مل تن؛ العسرييحممد بن موسى . د »  لألطفال عرب اإلنرتنت رش بشكل يمكّ

   ، أو الكتيب الذي تم توزيعه  ملخص للبحـث ال يتجـاوز الصـفحة إذ غاية ما نرش يف موقع امللتقى ، عىل حمتواها
 .  أو الصفحتني يف النادر
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ريعات اإلســالمية والقــوانني الوضــعية يف القــانون الســعودي والقــانون ـالتشــ

 .)١(املرصي
 وفقــا لنظــام  الســعوديةيف اململكــة العربيــة  مكافحــة جــرائم املعلوماتيــة

 م ٢٦/٣/٢٠٠٧ املوافـق هــ٧/٣/١٤٢٨ مكافحة جرائم املعلوماتية الصادر يف
 . )٢(شيامء عبد الغني حممد عطا اهللا. د

اهتمت الدراسة بـالتعرف عـىل أدوات مكافحـة جـرائم تقنيـة املعلومـات يف 
، وتعرضـت الدراسـة لتحليـل الل نظام مكافحة جرائم املعلوماتاململكة من خ

 : بعة مباحثاجلرائم املذكورة يف النظام  يف أر
 .جتريم الدخول إىل النظام بشكل غري مرشوع: األول
 . بث بالنظام أو البيانات املربجمةجريمة الع: الثاين

 . جريمة التنصت عىل النظام: الثالث
 . ء موقع إرهايب عىل شبكة اإلنرتنتإنشا: الرابع

 . عىل أموال الغريبطريق االحتيال  االستيالء: اخلامس
 .تراأو تسهيل االجتار باملخد اإلخالل بالنظام العام واآلداب: السادس

 وجـاء تناوهلـا. املعلوماتيـة القواعد العامـة للمسـئولية عـن جـرائم : السابع
 .  عرضاً  جلريمة استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنت

ودورمهـا يف انحـراف سـوء اسـتخدام تقنيـة اإلنرتنـت واجلـوال « :دراسة ●
معـة نـايف ، جالألغا، بحث ماجسـتري ،»التعاون اخلليجي األحداث بدول جملس

مل أقــف عليهــا وإنــام أشــار إليهــا   م،٢٠٠٩/هـــ١٤٣٠العربيــة للعلــوم األمنيــة،
، وذكـر أن )٣(»ة للمراهقني من املـؤثرات اجلنسـيةاحلامية اجلنائي«الغامدي يف بحثه 

 .٣٥ص :انظر) ١(
)٢( http://faculty.ksu.edu.sa 
 .٣٢ص :انظر) ٣(
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ثري اسـتخدام تقنيـة انيـة لتحديـد مـد سـوء تـأالباحث أجر فيها دراسـة ميد
 .)١(، واجلوال يف انحراف األحداث بدول جملس التعاون اخلليجياإلنرتنت

، ودراسـة سـبل احلاميـة اجلنائيـة أن الدراسة اهتمت بوصف الظاهرة ذكركام 
وفعاليتهـا يف مكافحـة ، ة قي الترشيعات الوطنية والدولية، ومـد كفايتهـااملقرر
 .الظاهرةهذه 
محايـة األطفـال مـن اسـتغالل يف املـواد اإلباحيـة عـرب اإلنرتنـت يف «بحث  ●

جملـة /رق كلية احلقـوق والعلـوم السياسـيةاألستاذ عثامن طا/الترشيع اجلزائري
إىل   ٤١٧ الصـفحة)/ـرالعـدد الثالـث عشـ(الفكر، جامعة حممد خيضـر بسكرة 

لدوليـة اهـود واملخـاطر واجل، وتطرق الباحـث للتعريفـات ذات العالقـة »٤٤٨
   )٢(، وتقييم جهده يف هذا املجالوالترشيع اجلزائري

، رشـا خليـل ي لألطفـال عـرب اإلنرتنـتـجرائم االستغالل اجلنسـ«بحث  ●
م، العدد السابع ٢٠٠٦منشور يف جملة الفتح سنة  كلية القانون-جامعة دياىل/عبد

، اهـتم بتصـوير عـام جـداً للجريمـة، ثـم أمثلـة ، وهو بحث صـغري»والعرشون
ع ـ، وخــرج بعــدة توصــيات للمشــاألمريكيــة والربيطانيــة ملكافحتهــاللجهـود  رّ

   )٣(العراقي
دراسـة مقارنـة  -جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنـت «بحث  ●

، النوايسـةنانيس خالد سـليم ، يطاين والفرنيس واملرصي واألردينبني الترشيع الرب
 .  »م٢٠١١امعة عامن العربية، عامأطروحة الدكتوراه يف ج

ـرت بياناتـه، وفهـرس املحتـو، ، لكـن نُشـمل يتيرس الوقـوف عـىل البحـث
، ويبدو أنه من املفيـد الوقـوف عـىل البحـث ملـن وملخص البحث عىل اإلنرتنت

 ٣٦ص) ١(
)٢ (http://fdsp.univ-biskra.dz 
 http://iasj.net: البحث منشور عىل اإلنرتنت : انظر) ٣(
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ل إليه ف بني جريمـة ، خاصة اجلزء الذي بحثت فيه الباحثة أوجه الشبه واالختاليتوصّ
املخلّة باألخالق واآلداب العامة، ، واجلرائم اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتاالستغالل 

، كجريمــة االغتصــاب، وجريمــة هتــك العــرض، وجريمــة اإلخــالل باحليــاء العــام
 .. )١(والتكييف القانوين جلريمة االستغالل اجلنيس لألطفال

أنظمـة املعلومـات اجلريمة اإلباحية اإللكرتونية كام نظّمها قانون جـرائم «بحث  ●
ت علوم الشـريعة سا، جملة درا، حممد عبد املجيد الذينيباتأمحد حممد اللوزي -األردين

 . »٢٠١٥ ،نيةردألاجلامعة ، العلميالبحث دة اعما، )٣(العدد ، ٤٢املجلد والقانون
ع األردين يف قـانون ـاإلباحية كام نظمها املشـ تناولت الدراسة اجلرائم اإللكرتونية رّ

دات والعبارات الواردة يف النظـام، جرائم أنظمة املعلومات بمنهج حتلييل يدقق يف املفر
 )٢(ض املفاهيم وبعض التوصيات املهمة، وخرج البحث بتحديد بعويعلِّق عليها

وطـرق  ي لألطفـال عـرب شـبكة اإلنرتنـت،ـدراسة جـرائم االسـتغالل اجلنسـ« ●
عـادل عبـد العـال .د  -ريعات اجلنائيـة والفقـه اجلنـائي اإلسـالميـمكافحتها يف التش

م إىل كلية الش» م٢٠١٤خرايش ، جامعـة األزهـر، ريعة والقانونـوهو بحث ترقية مقدّ
 . م٢٠١٥نرشه بواسطة دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،عاموتم 

، )٣(موضـوع اجلريمـة اإللكرتونيـةكتابـات أخـر عامـة يف  ثم هنـاك أبحـاث و  
ي لألطفـال بغـض النظـر عـن النـوع ـوأبحاث أخر يف جريمـة االسـتغالل اجلنسـ

 .)٤(اإللكرتوين منها

 https://theses.ju.edu.jo: انظر) ١(
 https://webcache.googleusercontent.com: انظر) ٢(
ــل) ٣( ــ: مث ــيم التش ــث التنظ ــهـبح ــد ط ــدكتور  ولي ــت، لل ــة بودابس ــة يف اتفاقي ــرائم اإللكرتوني ــر.ريعي للج : انظ

http://www.lasportal.org بحث اإلطار اإلجرائي الدويل يف جمال البحث عن اجلريمـة اإللكرتونيـة ، /  
  ، بحـث اجلريمـة املعلوماتيـة  http://www.marocdroit.com/  موقع العلوم القانونية/ يوسف قجاج

)IN FORMATIONAL CRIME  /( حمروس نصار غايب ، انظر:http://www.iasj.net  
جريمـة اسـتغالل األطفـال : مرجع سابق،كتاب -يـاحلامية اجلنائية لألطفال ضد االستغالل اجلنس«بحث : انظر) ٤(

للدراسـات قـومي ، املركـز ال ٢٠١٣،  ١يوسف حسـن ط . ، د ريعة اإلسالميةـومحايتهم يف القانون الدويل والش
  ، وأوهلـا ، وإنام يبحـث مجيـع االنتهاكـاتيـوالبحث ال خيتص باحلديث عن االستغالل اجلنس، القانونية القاهرة

 =غالل األطفال يف املـواد، والذي من صوره استنيد األطفال، واالجتار باألطفالاألعامل العدائية أثناء احلرب وجت
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لنيـل اإلجـازة يف اإلرشـاد  روع مقـدمـمشـ -ي لألطفالـاالستغالل اجلنس ●
 ـهـ١٤٢٨-١٤٢٧فخر عـدنان عبـد احلـي -الرا حممد شويش: إعداد ،يـالنفس

والبحث اهتم بدراسة اجلريمة من وجهة هتتم باآلثـار النفسـية .م٢٠٠٧-٢٠٠٦
 . )١(عىل الطفل

اجلمع بني الدراسة التأصـيلية  -إن شاء اهللا تعاىل-والذي يضيفه هذا البحث    
، مـع نني يف اململكـة العربيـة السـعوديةالرشعية والقانونية فيام خيص النظم والقوا

رعي والقـانوين، وعقـد مقارنـة ـاجلانبني الشـحماولة االستيفاء والتعمق يف تأصيل 
 .-بإذن اهللا تعاىل-بينهام 

 :خطة البحث
مة ثالثة مباحـث رئيسـة، وخامتـة، و، ومبحث متهيدي يتكون البحث من مقدّ

 : وفهرسني، وذلك عىل النحو التايل
ــدي ــث التمهي ــتغ: املبح ــة اس ــت     جريم ــرب اإلنرتن ــياً ع ــال جنس الل األطف

ــا( ــدها  -تعريفه ــورها  -مقاص ــا  -ص ــود  -حجمه ــة اجله ــة والوطني يف الدولي
 ) .مكافحتها

الل األطفال جنسـياً عـرب استغجريمة «تعريف مفردات عبارة : املطلب األول
  . اإلنرتنت، وحتته مخسة فروع

ب اإلضايف :املطلب الثاين ي لألطفـال عـرب ـاالسـتغالل اجلنسـ«تعريف املركّ
  .القانوينيف االصطالح  »اإلنرتنت

 . جلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتل امقاصد جريمة االستغال: ثالثاملطلب ال
 .  الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتصور جريمة االستغ: املطلب الرابع

االجتار يف البرش واالستغالل اجلنيس لألطفال وسبل محايتهـا «: بعنوان، وأفرد له املؤلف الفصل الرابع اإلباحية= 
 ).١٣٦ص(» يف القوانني

)١ (http://www.nesasy.org 
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اً عرب اإلنرتنـت عامليـاً حجم ظاهرة استغالل األطفال جنسي: املطلب اخلامس
 .وحملياً، وحتته أربعة فروع

ي ـالل اجلنسـالدوليـة والوطنيـة ملكافحـة االسـتغاجلهـود : املطلب السادس
 . لألطفال عرب اإلنرتنت، وحتته فرعان

رعي جلريمـة اسـتغالل األطفـال جنسـياً عـرب ـالتأصـيل الشـ: املبحث األول
 .  اإلنرتنت 

طفــال جنســياً عــرب رعي جلريمــة اســتغالل األـاحلكــم الشــ: املطلــب األول
 . اإلنرتنت ودليله، وحتته مخسة فروع

الل األطفـال جنسـياً عـرب رعي جلريمـة اسـتغـالتكييـف الشـ: طلب الثاينامل
 . اإلنرتنت، وحتته مخسة فروع

الل األطفــال جنســياً عــرب التأصــيل القــانوين جلريمــة اســتغ: املبحــث الثــاين
 .  اإلنرتنت

ل الل األطفال جنسياً عـرب اإلنرتنـت، وحتتـه أركان جريمة استغ: املطلب األوّ
 .  ثالثة فروع

الل األطفــال جنســياً عــرب التكييــف القــانوين جلريمــة اســتغ: املطلــب الثــاين
 . اإلنرتنت، وحتته أربعة فروع

مكافحة ومحاية األطفال من استغالهلم جنسياً عـرب اإلنرتنـت : املطلب الثالث
 .  قوانني اململكة العربية السعودية، وحتته ثالثة فروعيف أنظمة و

الل رعي والقـانوين جلريمـة اسـتغـتأصـيل الشـموازنة بني ال: املبحث الثالث
 . األطفال جنسياً عرب اإلنرتنت

ل  .نقاط االتفاق: املطلب األوّ
 . اإلسالمية عىل القوانني الوضعية نقاط التميّز يف الرشيعة: املطلب الثاين

 ) النتائج والتوصيات(وفيها ، اخلامتة
 . ، ومها فهرسان للمراجع واملوضوعاتالفهارس
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 : البحثمنهج 
، وفيـه ريف الوايف بالنازلـة موضـوع البحـثقمت يف املبحث التمهيدي بالتع

رت  إذ، املنهج االستقرائي والتحلييل مجيعاً اعتمدت  ضت التعريفـات وحـرّ استعرّ
مي لألطفال، بتعريف مفرداهتا وتركيبهاـمعنى جريمة االستغالل اجلنس ت ، وقـدّ

راً عن صور اجلريمـة وحجمهـا، واجلهـود  ، مسـتعينة بـاملواقع يف مقاومتهـاتصوّ
ة والدولية املهتمة هبذه اجلريمة، وما فيها من اإللكرتونية الرسمية للجهات الوطني

 .عىل معلومات حديثة قدر املستطاع للوقوف. تقارير
ل قمت باستنباط احلكـم ، فقد االستداليل املنهجاستخدمت ، ويف املبحث األوّ

صول والقواعد يف الفقـه ، واألص الرشعيةالستدالل عليه من النصو، واالرشعي
ـت مبنياً عىل االجتهاد بصورة كبرية، وكان اإلسالمي فقّ ، وأسأل اهللا أن أكون قد وُ

 .فيه
، حيـث ظهر عندي املـنهج االسـتقرائي والتحلـييل جمـدداً ، ويف املبحث الثاين

عرضت للتأصـيل والتكييـف القـانوين للجريمـة عـن طريـق تنزيـل التنظـريات 
، جتريمها عىل النازلة موضـوع البحـثنية يف حتديد أركان اجلريمة وتكييف القانو

نـت ثم استعرضت النظم املتصلة بجريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عـرب اإلنرت
 ، وقمـت بدراسـتها وحتليلهـا الستيضـاح عالقتهـايف اململكة العربيـة السـعودية

وفري احلامية الالزمة لألطفال ، و مد كفايتها يف تباجلريمة يف صورهتا اإللكرتونية
 .ستغالل اجلنيس هلم عرب اإلنرتنتمن جريمة اال

ريعة ـبـني الشـ استخدمت املنهج النقدي يف عقد مقارنـة، ويف املبحث الثالث
 . إلنرتنتوالقانون يف معاجلة جريمة استغالل األطفال جنسياً عرب ا

 .ابة، والعزو والتوثيقني يف الكتوقد اتبعت املنهج العلمي املعروف عند الباحث
إال باهللا عليـه توكلـت وإليـه وما توفيقي . هللا أسأل العون والتوفيق والسدادوا
 .أنيب
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استغالل األطفال جنسـياً عـرب جريمة «تعريف مفردات عبارة : املطلب األول
 : »اإلنرتنت

اســتغالل األطفــال جنســياً عــرب جريمــة (فــيام يــيل أتنــاول مفــردات عبــارة 
قانوين للوقوف عىل معنى كلّ ، ويف االصطالح اليعة، ويف الرشيف اللغة) اإلنرتنت

ــا ــى  ،منه ــوالً إىل املعن ــوص ــارة كامل ــود بالعب ــيلّ املقص ــث الك ــذا البح                      ة يف ه
 :-بإذن اهللا تعاىل-

 : تعريف اجلريمة: الفرع األول
 : اجلريمة لغة -أ

، الـذنب: اجلـرم«و. )١(أذنـب واكتسـب اإلثـم: جرم جرمـاً مـن بـاب رضب

 . )٢(»...، وهو اجلريمةأجرام و جروم: جلمعوا
 : الفقهياجلريمة يف االصطالح  -ب

عنهـا  -تعاىل-حمظورات رشعية زجر اهللا: اجلرائم«: -رمحه اهللا-قال املاوردي 

 .)٣(»بحد أو تعزير

 .)١/٩٧(ج ر م : املكتبة العلمية، بريوت، مادة: املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، دار النرش) ١(
 . )١٢/٩١(ج ر م : ، مادةاألوىل: بريوت، الطبعة -صادر، دار ٧١١حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب) ٢(
 -هــ١٤٠٥-بـريوت -نية، أبو احلسن، عيل بن حممد بن حبيب املـاوردي، دار الكتـب العلميـةاألحكام السلطا) ٣(

 . ٢٤٨م، ص١٩٨٥
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 : اجلريمة يف القانون -ج
مه القانون، صـادر «: قال بعض القانونيني املعارصين اجلريمة هي كل فعل جرّ

ر عن إرادة إجرامية  .)١(»أم سلبياً  ء أكان الفعل إجيابياً ، سواله جزاء جنائياً ، يقرّ
 : تعريف االستغالل: الفرع الثاين

وخـصّ . خان: أغلّ وغلّ يغلّ غلوالً، و، مصدر استغل االستغالل يف اللغة -أ
 .)٢(بعضهم به اخلون يف الفيء واملغنم

  :االستغالل يف الرشيعة -ب
فـه بعـض  اً اصطالحي اً مي تعريفمل أجد يف الفقه اإلسال لكلمة اسـتغالل، وعرّ

انتهاز أحد العاقدين لضعف يوجد لد العاقد اآلخر للحصول «: املعارصين بأنه
ع هـذه املنفعـة تفاوتـاً غـري ، أو تتفـاوت مـيا ال تقابلها منفعة هلذا األخريعىل مزا
 )٣(»مألوف
مـداراة صـاحبه  الضعف الذي طلب الرشع: والضعف املخصوص هو«:قال

 )٤(» يف حاالت عقد الصبي، والسفيه والغلطانوالرفق به، كام
ويفهم مما سبق أن املعنى االصـطالحي يشـرتك مـع املعنـى اللغـوي يف تـوافر 

 . يانة التي تكاد تكون ركن التعريفاخل
حي لالسـتغالل غـري مقيّـد ، يمكـن وضـع تعريـف اصـطالوبناء عىل ذلـك

كامل األهليـة بالتـأثري خيانة مكلّف شخصاً غري : ستغالل هوفيكون اال، بالعقود
  .عىل وجه يلحق الرضر به أو بغريه عىل إرادته أو ترصفاته القولية والفعلية

 ٢ط  -خالــد محيــدي الزعبــي .د  ،فخــري عبــد الــرزاق احلــديثي. د  -القســم العــام -رشح قــانون العقوبــات ) ١(
ريع اجلنـائي ـاملسـامهة اجلنائيـة دراسـة مقارنـة بالتشـ: ، وانظـر٢٥ص ،عـامن -دار الثقافة  ،م٢٠١٠،هـ١٤٣١

حوكمـة : ، وانظـر٢٦م ص٢٠١٢، ١دار الفكـر اجلامعي،اإلسـكندرية، ط  منترص سعيد محودة ،.اإلسالمي، د
 ٣٥٩م، ص٢٠١١سنة ،١اإلسكندرية ط  -دار الفكر اجلامعي  -خالد حممود إبراهيم . د  -اإلنرتنت 

 ) .٥٠٢ -١١/٤٩٩(غ ل ل : مرجع سابق، مادة -لسان العرب : انظر) ٢(
                  ريعة بجامعـة دمشـق لنيـل درجـة املاجسـتري يف الفقـه اإلسـالمي وأصـوله بعنـوان ـرسالة أعدت يف كليـة الشـ) ٣(

/ ١٤٣٢سنة  أمحد كوارة: ، الباحث»اسة فقهيةدر -االستغالل غري املرشوع يف العقود املالية وتطبيقاته املعارصة «
 https://theses.ju.edu.jo ١٢م ص٢٠١١

 .١٣املرجع السابق ص) ٤(

                                                           



  ٢٨٣ التأصيل الرشعي والقانوين جلريمة استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنت دراسة مقارنة                                                                                
 بجامعة طيبة -أستاذ الفقه املشارك يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -إيامن بنت حممد عيل عادل عزام . د                              

 : االستغالل يف القانون -ج
) ٨(جاء تعريف االستغالل يف الالئحـة التنفيذيـة لنظـام محايـة الطفـل رقـم 

 :الشارحة للامدة األوىل بام ييل
روعة أو غـري ـالطفل يف أعامل مشـهو قيام أي شخص باستخدام : ستغاللالا

مرشوعة مستغالً صغر سنّه أو طيشه أو هواه أو عدم خربته ، أو عدم إيقاع العقوبة 
 . )١(عليه

 :تعريف الطفل: الفرع الثالث
: قال ابـن األنبـاري. لولد الصغري من اإلنسان و الدوابا: الطفل يف اللغة -أ
ـلِ ﴿:قـال تعـاىل. اجلمـعلفظ واحد للمذكر واملؤنث و ب) الطفل(ون ويك أَوِ الطِّفْ

اءِ  اتِ النِّسَ رَ وْ ٰ عَ ىلَ وا عَ رُ ظْهَ ْ يَ ينَ ملَ ويبقـى هـذا االسـم للولـد  :قال بعضهم.)٢(﴾الَّذِ
     ، )يـافع(، و)حـزور(، و)صـبي(، بـل )طفـل(ذلك حتى يميز، ثم ال يقال له بعد 

 )٣(.يقال له طفل إىل أن حيتلم: التهذيب و يف) بالغ(و ،)مراهق(و
 . يعة معنى غري ما عليه أهل اللغةوليس للطفل يف الرش

 : الطفل يف القانون -ب
ت التعريفا ر ـما دون الثامنـة عشـ: ت عاملياً عىل أن الطفل هو الشخصاستقرّ

  .. )٤(سنة

 https://sd.mlsd.gov.saموقع وزارة العمل والشؤون االجتامعية ) ١(
 . )النور(، سورة )٣١(آية ) ٢(
 ). ٢/٣٧٤(ط ف ل : مرجع سابق، مادة -املصباح املنري) ٣(
ت عليه املادة الثانية من ) ٤( ، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل ١٨٢/١٩٩٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقموهو ما نصّ

بروتوكول منـع «واعتمده /  http://www.ohchr.org: ت الفورية للقضاء عليها انظراجراءاألطفال واإل
ة النّ ،عاقبة االجتار باألشخاصوقمع وم فحـة اجلريمـة ، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكاساء واألطفالوبخاصّ

ت ، وأقـرت اتفاقيـة بودابسـhttps://www.unodc.org: انظـر .، الفقـرة د٣املـادة» املنظمة عرب الوطنية
املقصود بالقارص حيدد  أن«: التاسعة املتعلقة بدعارة األطفالالفقرة الثالثة من املادة : املتعلقة باجلريمة االلكرتونية

دون سـن الثامنـة  )األشـخاص(طفاليتضمن يف مجيع األحوال األ  ون الداخيل للدول األعضاء عىل أنتبعا للقان
ريعي للجـرائم ـم التشـ، التنظـي»سـنة ١٦ى أقـلّ عـىل أن ال يقـلّ عـن ، وللدول األعضاء اعـتامد حـدّ أدنـعرش

 .٢٤مرجع سابق ص -لكرتونيةاإل

                                                           

http://www.ohchr.org/
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كام يف الفصل األول مـن نظـام - وقد استقر تعريف الطفل يف النظم السعودية
كـل :الطفـل«: عـىل أن -املـادة األوىل ،لسـعوديةمحاية الطفل يف اململكة العربيـة ا

 .)١(إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره
 : )اجلنيس(تعريف قولنا  -الفرع الرابع 

 : اجلنيس نسبة إىل اجلنس، وهو
، وهو أعـمّ مـن )أجناس(من كل يشء، واجلمع  الرضب« :اجلنس يف اللغة -أ

 ) ٢(»النوع، فاحليوان جنس، واإلنسان نوع
 .جنس معنى خاصّ عند علامء الرشيعةوليس لل

 : املقصود باجلنس يف هذا البحث -ب
، كـل فعـل يتصـل باحليـاة اجلنسـية: الفعل اجلنيس هو«: قال بعض القانونيني

بمفهومها الطبيعي أو غري الطبيعـي،كام يف حالـة سواء اختذ صور املامرسة اجلنسية 
، كام يف الفعل الفاضح يكون يف صورة ال تبلغ هذا احلدّ  ، أو أناللواط أو السحاق

 . )٣(»تعرض لألنثى عىل وجه خيدش حياءهاأو ال
، وال نس باملعنى املقصود يف هذا البحـثوأنبّه هنا إىل أن العرب مل تستعمل اجل

سـتعملون نجد يف الفقه اإلسالمي أيضاً استخدام اجلنس باملعنى الذي يقصـده امل
 .ل اجلنيسلعبارة االستغال

 :  )عرب اإلنرتنت(معنى قولنا : الفرع اخلامس
، ومــن أهــم يقصــد بــه شــبكة االتصــاالت الدوليــة ،internet اصــطالح

شبكة هائلة من أجهزة الكمبيـوتر : أهنا شبكة اإلنرتنتالتعريفات التي قيلت عن 
  )٤(»اهلائلة املتصلة فيام بينها بواسطة خطوط االتصال عرب العامل

  .١فقرة  -املادة األوىل-الطفل نظام محاية ) ١(
 .)١/١١١(ج ن س : مرجع سابق ، مادة -نري املصباح امل) ٢(
اجلرائم الواقعة عىل األشخاص، دراسـة مقارنـة، فخـري عبـد الـرزاق، خالـد محيـدي  -رشح قانون العقوبات ) ٣(

 .١٨١، ص١، ط ٢٠٠٩الزعبي، عامن، دار الثقافة، 
طـاق تكنولوجيـا االتصـاالت اجلرائم املستحدثة يف ن: وانظر تعريفاً قريباً  ٩٧صع سابق مرج -حوكمة اإلنرتنت) ٤(

 ٢٢ص م، ٢٠١١ركز القومي لإلصدارات القانونية، طبعة، املعبد الفتاح بيومي حجازي.احلديثة، د 
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مــن نظــام ) ٣(املــادة األوىل يف رقــميف ) الشــبكة العنكبوتيــة(تعريــف وجــاء 
ية الصـادر وفـق مرسـوم مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكـة العربيـة السـعود

ارتبـاط بـني أكثـر مـن «:، كـام يـيلهــ٨/٣/١٤٢٨: وتاريخ١٧/م: ملكي رقم
الشـبكات  مثـل أو نظام معلومايت للحصول عـىل البيانـات وتبادهلـا، ،حاسب آيل

 .»)اإلنرتنت(امة والشبكة العاملية اخلاصة والع
 .أن اجلريمة من جرائم املعلوماتية:»عرب اإلنرتنت«ومعنى عبارة 

كافحة جـرائم كام جاء يف املادة األوىل من نظام م- ويقصد باجلريمة املعلوماتية
         أي فعــل يرتكــب متضــمناً اســتخدام احلاســب اآليل «: -املعلوماتيــة الســعودي

 . )١(»تية باملخالفة ألحكام هذا النظامأو الشبكة املعلوما
ي لألطفـال عـرب ـاالسـتغالل اجلنسـ«تعريف املركّب اإلضـايف  :املطلب الثاين

 : طالح القانوينيف االص »اإلنرتنت
ت عليه الالئحة الت مـن رشح ) ٩(نفيذية لنظام محاية الطفل يف رقـموفقاً ملا نصّ

          تعـريض الطفـل ألعـامل «: هـو ي لألطفـالـفإن االسـتغالل اجلنسـ، املادة األوىل
، رع أو النظـامـ، أو ألي من املامرسات اجلنسـية املخالفـة للشـأو عروض الدعارة

        ، وبموافقـة الطفـل ري مبـارش، بمقابـل أو بـدون مقابـلسواء بشكل مبارش أو غـ
مقصـود بـه عـرب اإلنرتنـت، » مبارشأو غري «وقوله يف تعريف )   ٢(»أو عدم موافقته

 .      واهللا أعلم
ي لألطفـال عـرب ـوقد اجتهدت يف وضع تعريف جلريمـة االسـتغالل اجلنسـ

ـاإلنرتنت نظـام مكافحـة ر التـي جعلهـا ـ، من خالل استصحاب استغالل القصّ
عـىل  جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية السعودية أحد أسـباب تشـديد العقوبـة

ـلة بـاألخالقمجيع األفعال يف مواد نظام مكافحة جرائ ، ألقـدم م املعلوماتية املتصّ
ل الـركن للجريمة يف صورهتا اإللكرتونية تعريفاً  ، جيمع أبرز األفعـال التـي تشـكّ

 -، جرائم احلاسـوب واإلنرتنـت٣٥٧، ص٣٥٩مرجع سابق ص -حوكمة اإلنرتنت: تعريفات أخر يف: وانظر) ١(
 ١٠ص م،٢٠١١/هـ١٤٣٢-٤ة املعلوماتية، حممد أمني الشوابكة، دار الثقافة،عامن ط اجلريم

 https://sd.mlsd.gov.saموقع وزارة العمل والشؤون االجتامعية ) ٢(
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كافحـة جـرائم املعلوماتيـة السـعودي، فجـاء املادي للجريمـة يف ضـوء نظـام م
 :التعريف عىل النحو اآليت

أو أي جهاز من أجهـزة التقنيـة  حلاسب اآليل أو الشبكة املعلوماتيةااستخدام «
د بكامريا يف إنشاء أو إنتاج أو إعداد أو ختزين أو إرسال أو نشـ ر ـمثل اجلوال املزوّ

، أو ألي مـن ض الطفـل ألعـامل أو عـروض الـدعارةتعريأو ترويج ما هيدف إىل 
ساعدة أو االتفـاق التحريض أو امل، أو جلنسية املخالفة للرشع أو النظاماملامرسات ا

، عىل يشء من ذلك، وسواء بشكل مبارش أو غري مبارش، بمقابـل أو بـدون مقابـل
 . »وبموافقة الطفل أو عدم موافقته

 :الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتمقاصد جريمة االستغ: املطلب الثالث
؛ هـذه اجلريمـةالنظم والقوانني حول من القراءة يف الكتابات الدولية وبعض 

 : جلريمة االستغالل اجلنيس لألطفاليمكن استنباط مقصديْن رئيسنيْ 
 .استخدام األطفال إلشباع الرغبة اجلنسية املنحرفة بأي صورة كانت -
طفـال يف إنتـاج املقـاطع ، عـن طريـق اسـتخدام األةحتقيق مكاسـب ماديـ -

  )١(.و االجتار باألطفال ألغراض جنسية، أاإلباحية

 : الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتصور جريمة االستغ: الرابع املطلب
، فكـل فعـل نيس لألطفال عرب اإلنرتنت كثريةإن صور جريمة االستغالل اجل

، أو يظهر فيه طفل يف االستغالل اجلنيس لألطفال يستخدم اإلنرتنت ويشجع عىل
مة ي ـالل اجلنسـ، يعد نوعاً من أنواع جريمـة االسـتغممارسة أو صورة جنسية حمرّ

 مـن% ٨م مـا نسـبته ١٩٩٩جمموع مشرتوات املواد اإلباحية من شبكة اإلنرتنت يف عام «تذكر بعض األبحاث أنّ ) ١(
ل عىل املواقـع ، يف حني بلغ جمموع األموال املنفقة للدخومليار دوالر أمريكي١٨ونية البالغدخل التجارة اإللكرت

 .حوايل ثالثة مليار دوالر أمريكيم إىل ٢٠٠٣ووصل املبلغ يف عام ،مليون دوالر أمريكي ٩٧٠اإلباحية ما قيمته
الشـباب التـي تـرتاوح  مـنومن جهة أخر فقد أوضحت دراسات أجريت أن أكثر زوار املواقع اإلباحية هـم 

جـرائم اإلنرتنـت «عاماً يف حني متثل الصفحات اإلباحيـة أكثـر صـفحات اإلنرتنـت طلبـاً ١٥و١٢أعامرهم بني
دار الفكـر اجلـامعي  -منـري حممـد اجلنبيهـي، ود ممـدوح حممـد اجلنبيهـي.مكافحتها د واحلاسب اآليل ووسائل 

 .٣٢-٣١ص م٢٠٠٦اإلسكندرية 
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مة تصـفح واملشـاهدة للمقـاطع اإلباحيـة، ال: لألطفال، ومن صور األفعال املجرّ
لطفـل ، واسـتدراج اوإرساهلا، ونرشها، والـرتويج هلـا، والتحـريض عـىل ذلـك

 ، وعقـد)١(.، وتصـوير الطفـلو االنخراط فيه بأي صـورة كانـتأملشاهدة ذلك، 
 . صفقات لالجتار فيه ألغراض جنسية، وغري ذلك

 : بودابست حول اجلريمـة اإللكرتونيـةوليد طه يف بحثه املتعلّق باتفاقية .قال د 
مواد دعارة األطفـال تشـمل أيـة مـواد عىل أن ) ٩(قضت الفقرة الثانية من املادة «

شـخص باتصـال ، أو ظهور أي مرئي قيام القارص بترصفات جنسية تظهر بشكل
ي تظهـر قـارصاً يتـدخل التـ ، وكذلك الصور الواقعيةأو ترصف جنيس مع قارص

ف جنيس    )٢(.بترصّ
ر البـالغ الـذي لـه مواصـفات طفوليـة، وهـو ظهو: ومن صور اجلريمة أيضاً 

، جـاء تعريـف االسـتغالل )٣(، وهو مـا يطلـق عليـه املحاكـاةيامرس عمل جنيس
اجلنيس لألطفال يف الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقـوق الطفـل عـىل 

          ، تصـوير أي طفـل، بـأي وسـيلة كانـت، يـامرس ممارسـة حقيقيـة«: النحو التايل
أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع ، أنشطة جنسية رصحية بمحاكاةأو 

 )٤(.»الرغبة اجلنسية أساساً 

، أو شـبه يف عرض صور ألطفال عـراة: ويتمثل استغالل األطفال يف املواد اخلليعة«: ير الدوليةبعض التقارجاء يف ) ١(
 ٢٠٠٩العامـة  اجلمعيـة. تقرير األمـم املتحـدة: انظر» رية هدفها جعل الطفل بضاعة جنسيةعراة يف صفحات مث

ق اإلنسان املدنيـة واالقتصـادية تعزيز محاية حقو«تقرير بعنوان  ٣جملس حقوق اإلنسان الدورة الثانية عرش البند 
 http://hrlibrary.umn.edu. »افية بام يف ذلك احلق يف التنميةوالسياسية واالجتامعية والثق

 ٢٤ص.لترشيعي للجرائم اإللكرتونية التنظيم ا) ٢(
حت بعض التقارير الدولية صو) ٣( باألطفـال أو املـواد يف املواد اإلباحية القائمة عىل التشـبه و«: رة املحاكاة بقوهلاوضّ

، أو صور فوتوغرافية تظهر فيه بمظهـر صـبياين، تؤخذ للشخصيات أرشطة فيديو اإلباحية القائمة عىل املحاكاة،
العامـة  اجلمعيـة. تقريـر األمـم املتحـدة: انظر» ف إىل تعزيز االنطباع بصغر السنّ وترافق العملية بمكمالت هتد

تعزيـز محايـة حقـوق اإلنسـان املدنيـة «تقريـر بعنـوان  ٣ر البند ـعش جملس حقوق اإلنسان الدورة الثانية ٢٠٠٩
 http://hrlibrary.umn.edu. »افية بام يف ذلك احلق يف التنميةواالقتصادية والسياسية واالجتامعية والثق

 . مرجع سابق -ـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفلالربوتوكول االختي) ٤(
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بة نوع من أنواع اجلريمة أيضاً والصور املر    : جاء يف بعض التقـارير الدوليـة: كّ
بـة عـىل شـبكة اإلنرتنـت : املواد اإلباحية اإللكرتونية يف وتتمثل« إنتاج صور مركَّ

، وبغـض النظـر عـن واقعيـة هـذه ألطفال غري حقيقيني يامرسون نشـاطاً جنسـياً 
م بأن الفاعلني أطفال  .)١(الصور، فهي توهِ

اً عـرب اإلنرتنـت عامليـاً حجم ظاهرة استغالل األطفال جنسي: املطلب اخلامس
 :وحملياً 
 : فال جنسياً عرب اإلنرتنت عاملياً حجم ظاهرة استغالل األط: فرع األولال

مـن يكاد يكـون احلصول عىل اإلحصاءات الرسمية  ، جيدر التنبيه إىل أنّ بداية
ة يف العامل العـريب ، لكـن أذكـر للقـارئ هنـا مـا أصعب ما يواجه الباحثني، خاصّ

، مـن حيـث إهنـا تعطـي املاضيةنرشت يف السنوات القريبة وقفت عليه من أرقام 
 . عىل حجم الظاهرة -ولو تقريبياً -ضوءاً 

 : الستغالل اجلنيس لألطفال عاملياً األرقام واإلحصاءات حول عدد جرائم ا
ذكرت املقـررة اخلاصـة لألمـم املتحـدة املعنيـة بمسـألة بيـع األطفـال وبغـاء 

واإلحصـاءات عـرب األرقـام  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بعض
تصـاعد ظـاهر ومسـتمر مـن حيـث عـدد إىل  - يف جمملها -األعوام، وهي تشري

إغــوائهم، أو تســويق ، أو هتــدف إىل ع اإلباحيــة التــي يظهــر فيهــا أطفــالاملواقــ
من متصيدي اجلنس عىل مد الساعة، ثم  ، ونسبة املوصولني هبااستغالهلم جنسياً 

تهاكـات اجلنسـية املتصـلة باألطفـال، باالن، ثم العدد املختص منها عدد البالغات
 . .  )٢(، وغري التجارية منهاوالنسبة التجارية

تعزيـز «تقرير بعنوان  ٣جملس حقوق اإلنسان الدورة الثانية عرش البند  ٢٠٠٩ة العامةاجلمعي. تقريراألمم املتحدة ) ١(
. »محاية حقـوق اإلنسـان املدنيـة واالقتصـادية والسياسـية واالجتامعيـة والثقافيـة بـام يف ذلـك احلـق يف التنميـة

http://hrlibrary.umn.edu 
، تقريـر ٣ر، البنـد ـجملس حقوق اإلنسان، الدورة الثانية عشـ ،٢٠٠٩اجلمعية العامة. تقرير األمم املتحدة: راجع) ٢(

افيـة بـام يف ذلـك احلـق يف بعنوان تعزيز محاية حقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية والسياسـية واالجتامعيـة والثق
طفـال يف غالل األالسيدة نجاة معال جميد املقررة اخلاصة املعنية بمسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واسـت/التنمية
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نجـد أن عـدد  )iwf(الصـادر عـن مؤسسـة  ٢٠١١وفقاً للتقرير السـنوي «و
، كام أفـادت %٧٤سنوات قد ارتفع ليصل إىل ١٠الضحايا الذين تقل أعامرهم عن

)iwf( ي لألطفـال ـصـور االعتـداء اجلنسـ أن هناك زيادة يف النسبة املئوية ألبشع
، ٢٠٠٣يف عـام % ٧بعـدما كانـت م٢٠٠٦م يف عـا% ٢٩عىل اإلنرتنت لتصل إىل 

عنفاً يف انتهـاك األطفـال جنسـياً،  ويف ذلك إشارة إىل تزايد الطلب عىل صور أكثر
% ٦٧أن ) iwf(،كام ورد يف تقرير صـادر عـن مؤسسـة ويستمر هذا التوجه املقلق

 .)١(»رض عملية اغتصاب الطفل أو تعذيبه، تعم٢٠١١من الصور عام 
نـت يف ي لألطفـال عـرب اإلنرتـحجم جريمـة االسـتغالل اجلنسـ: الفرع الثاين

 : اململكة العربية السعودية
ي لألطفـال عـرب ـاألرقام واإلحصاءات حول عدد جـرائم االسـتغالل اجلنسـ

 :اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية
، فإن احلصول عـىل إحصـائيات مـن مصـادر رسـمية إليه كام سبقت اإلشارة

ة حلاالت االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت يف اململكـة العربيـة السـعودي
رت بعـض القنـوات والصـحف ـلكـن نشـ .هـ ليس باألمر السـهل١٤٣٨لعام 

، رغـم ات ملعرفة تقديرية بحجم املشكلةأرقاماً تكفي يف إعطائها دالالت ومؤرش
 .  الرسمية ينقص من قيمتها العلمية ورها عن الصحف والقنوات غريأن  صد

، ـنية الــدائمة لإلنتــرنتأمـيــن اللــجنة األمـ رحياتـنقلت قناة الغـد تصـ
       ،ال عـرب اإلنرتنـت بـوزارة الداخليـةورئـيس فـريـق مـكافحة اســتغالل األطفـ

) ٢٩٤( هــ١٤٣٦استقبل األمن العام يف عام «أنه : ذكر فيها«حممد الصاعدي . د
فات ممارسـة لنشـ ، ومتـت شخصـاً  ٩٨مقـاطع إباحيـة، ضـبط منهـا ر ـبالغاً ملعرّ

بالغــاً مــن ) ٣١٤( إحــالتهم هليئــة التحقيــق واالدعــاء العــام، فــيام تــم اســتقبال

الطبعـة / لألطفـال املفقـودين واملسـتغلنياملركـز الـدويل/ريعاتـجي واالستعراض العاملي للتشالترشيع النموذ) ١(
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فات تنشـط داخـل اململكـة؛ أحلنـا منهـا اإلنرتبو شخصـاً هليئـة ) ٢٩(ل من معرِّ
فـات) ٦٠٨(دعاء العـام، ليكـون إمجـايل ذلـك التحقيق واال           ، ومتـت إحالـة معرِّ

 . النظاميةشخصاً هليئة التحقيق واالدعاء العام الستكامل اإلجراءات ) ١٢٧(
معرفـاً، ) ٨٤(استقبل األمن العام بالغات عن  ،هـ١٤٣٧وأضاف أنه يف عام 

العـام، فـيام ورد مـن  واالدعـاء، تم إحالتهم هليئة التحقيـق شخصاً ) ٦٠(يديرها 
                ، وتـــم ضـــبط )١(بالغـــاً عـــن معرفـــات داخـــل اململكـــة) ٩٥٨(اإلنرتبـــول 

ء العـام، ليكـون إمجـايل تلـك تم إحالتهم هليئة التحقيق واالدعا أشخاص)١٠٤(
فات استغلت الش١٠٤٢السنة بكة املعلوماتية يف مقـاطع إباحيـة؛ أحيـل بالغاً ملعرّ
         يئة التحقيـق واالدعـاء العـام، مضـيفاً أنـه خـالل الشـهر املـايض هل) ١٦٤(منها 

) ٢٤(استقبل األمن العام وعـالج  ])هـ١٤٣٨(من العام اجلاري ) حمرم: يقصد[(
فاً  ق واالدعاء العـام، وتـم ؛ أحيل من يديرها وهم مخسة أشخاص هليئة التحقيمعرِّ

نرش مقاطع إباحية، وتـم ضـبط  فاتبالغاً من اإلنرتبول عن معرِّ ) ٣٧٥(استقبال 
    )٢(.»هم هليئة التحقيق واالدعاء العامشخصاً، ومتت إحالت) ١٨(

ي لألطفـال عـرب ـاألنـواع الشـائعة جلريمـة االسـتغالل اجلنسـ :الفرع الثالث
 : نت يف اململكة العربية السعوديةاإلنرت

د اللواء  األمـن العـام لشـؤون األمـن  جــمعان الـغامـدي مـساعد مـديـرأكّ
ي ـ، ورئيس اللجنة العليـا للملتقـى الـوطني للوقايـة مـن التحـرش اجلنسـالعام

 http://www.alghad.tvقناة الغد ) ١(
مـتهام ) ١٤٩(متت إحالة  هـ١٤٣٦خالل العام : يسري يف هذه األرقام بني املصادر، فبحسب عكاظيوجد تفاوت ) ٢(

قنية، جنسيا عرب اإلنرتنت ووسائل التللتحقيق يف جرائم تصفح أو نرش مواد إباحية ذات صلة باستغالل األطفال 
ــت  ــة تلق ــات األمني ــ) ٩١٢(وأن اجله ــا م ــة بالغ ــال الدولي ــة االتص ــني(ن رشط ـــ ،٥/٦/١٤٣٧/االثن                        ه

مـدير إدارة مكافحـة  العقيد عبد العزيز احلسنوقال ،   http://www.okaz.com.sa) ٢٠١٦مارس١٤
هــ تلقـت ١٤٣٦أن اجلهات األمنية عام ...«: بإدارة التحريات والبحث اجلنائي باألمن العاماجلرائم املعلوماتية 

) ١٤٩(ر، أو إنشاء جـرائم أطفـال الكرتونيـاً، وـبالغاً عن جرائم األطفال، وهذه تتضمن حيازة، أو نش) ٩١٢(
: وانظـر www.alriyadh.comجريـدة الريـاض «... حالة متت إحالتهم إىل هيئة التحقيق واالدعـاء العـام

 http://www.hasatoday.comجريدة اإلحساء اليوم 
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.. رجمما ينرش من مواد إباحية تأتينـا مـن اخلـا% ٧٠«: أن :باألطفال عرب اإلنرتنت
: يف جريدة الرياض )٢(حممد الصاعدي. وقال د) ١(»والوعي كفيل بكبح التجاوزات

ملثل هذه املواد اإلباحية اخلاصة باألطفال، وإنام يتم إنتاجها خـارج ال يوجد إنتاج «
، ولكن مع األسف كثري من الدول يوجد فيها تداول كثيف ونرش ملثل هذه اململكة

، وبالتـايل يـتم واململكة هي من ضمن الدول التي هلا وجود عىل اإلنرتنتاملقاطع، 
وهـذه مـرات ومـرات،  رهاـنشـ ثـم إعـادةنرش مثل هذه املقاطع عىل هذا املوقع، 

اإلعادة تعد نرشاً للامدة، وكام هو معروف أن إنتاج املواد اإلباحية لألطفال، ومـن 
 .»راً، وهذه من أكرب اجلرائمـثم نرشها عىل شبكات التواصل تصبح إنتاجا ونش

حتليل حجم ظاهرة استغالل األطفال جنسـياً عـرب اإلنرتنـت يف  :الفرع الرابع
 : العربية السعوديةاململكة 
من البالغات املحلية والدولية  حمدوداً نسبياً إن األرقام املنشورة تذكر عدداً  ●

، السـعوديةيف اململكـة العربيـة  استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنتعن جريمة 
ليسـت جريمـة  استغالل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنـتوهذا يدلّ عىل أنّ جريمة  

يف  ويعود ذلـكمون يف اململكة العربية السعودية، املواطنون أو املقيشائعة يامرسها 
 : لسببنينظر البحث 

الطبيعة الدينية واالجتامعية لشعب اململكـة العربيـة السـعودية  :السبب األول
 . نها العالقات اجلنسية مع األطفال، ومبذ الشذوذ بأنواعهالتي تن

ريع احلـدود الـذي ـ، وهـو تشـالنظام اجلنائي الوقائي الصـارم :السبب الثاين
، ويستند عليه دسـتورها اجلنـائي، والـذي ململكة العربية السعودية بتطبيقهتلتزم ا

ارنة بغـريه أثبتت األرقام واإلحصاءات للجرائم نجاحه يف الوقاية من اجلريمة مق
 . من الترشيعات الوضعية

  www.alriyadh.comم ٢٠١٦نوفمرب ١٥جريدة الرياض بتاريخ ) ١(
ال عرب ، ورئـيس فـريـق مـكافحة اسـتغالل األطفجنة األمـنية الـدائمة لإلنتـرنتحممد الصاعدي أمـيـن اللـ. د) ٢(

 . اإلنرتنت بوزارة الداخلية
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ة البالغات يف اململكة  أنويوجد احتامل ضئيل يشري إىل  قلة األرقام ناتج عن قلّ
ملجتمـع باجلريمـة والتبليـغ ، وقد تعود قلّة البالغات لقلّة وعي االعربية السعودية

جهم من التبليغ ملساس اجلريمـة بشـؤون اجلـنس التـي يمنـع عـروآليته ف ، وحترّ
ث عنها رصاحة ف مـن ومع وجود هذا االحتامل إال أنـه  خيفـ. املجتمع من التحدّ

قليـل نسـبياً ) اإلنرتبـول( رطة الدوليـةـقيمته أن عدد البالغات الواردة مـن الشـ
، ويظل رقامً يصعب تصنيفه كجريمـة مـن اجلـرائم املتكـررة والتـي تشـكل أيضاً 

 . خطورة لتكررها
التي  »االطالع واملشاهدة والتداول«كام توجد احتاملية كبرية ألن تكون جريمة 

ي فيام سبق نقله عنه هي الصورة الغالبة مـن صـور جريمـة الصاعد. أشار إليها د 
، وتأكيـد أو نفـي ذلـك يلـزم منـه ي لألطفـال عـرب اإلنرتنـتـاالستغالل اجلنسـ

يف ، وهـذا مل يكـن ن جهـات االختصـاصإحصـاءات دقيقـة لصـور اجلريمـة مـ
 . استطاعتي إىل وقت كتابة البحث

ل واحــدة مــن جــرائم و االطــالع واملشــاهدة ملــواد إباحيــة متعلقــة باألطفــا
، ألن تأثريهـا الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت، فال ينبغي أن يستهان هبااالستغ

بالغ اخلطورة من حيث إهنا موصلة غالباً إىل ما بعدها يف خطوات متدرجـة تصـل 
 . جنسية حقيقية يستغلّ فيها الطفل إىل جريمة

لتخطــيط يوجــب ا -ولــو كانــت قليلــة-إنَّ املنحــى التصــاعدي لألرقــام  ●
 : ريع للوقاية واملكافحةـالس

، وإن طبيعـة اإلنرتنـت العامليـة، العربية السعودية جـزء مـن العـامل إنّ اململكة
أهنا عرب وطنيـة، فهـي تـذيب احلـواجز والنطاقـات،  وطبيعة اجلريمة اإللكرتونية

أن خيـرتق املجرمـون فضـاءنا  ال نسـتغرب، وذلك جيعلنا وخترتق احلدود املكانية
 .اإللكرتوين

، وتطـور ضاً يف ظل تزايـد اجلريمـة عامليـاً والتصاعد املستمر لألرقام متوقَّع أي
ر احلـديث، وقلّـة ـ، وتزايـد االنفتـاح يف العصـعرفة بالتكنولوجيا والنت حمليـاً امل
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ـة إىل سـنّ التشـالوازع الديني ريعات واإلجـراءات واختـاذ ـ، ولذا  فاحلاجـة ماسّ
وهـذا . ملقاومة جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنـتالتدابري املناسبة 

ما قامت به اململكة العربية السعودية السباقة إىل احلفاظ عىل أمن املـواطن واملقـيم 
، كـام سـنعرف يف ة هلم من كل صور اإليـذاء وأنواعـه، وكفالة احلامي أراضيهاعىل

 . املطلب التايل إن شاء اهللا تعاىل
ي ـاجلهـود الدوليـة والوطنيـة ملكافحـة االسـتغالل اجلنسـ: املطلب السـادس

 : لألطفال عرب اإلنرتنت
ل فـال عـرب ي لألطـاجلهـود الدوليـة ملكافحـة االسـتغالل اجلنسـ: الفرع األوّ

 :   اإلنرتنت
ن نتـائج يمكـن تصـنيفها ، وقد أسفر عاهتامم دويل كبري بحامية األطفاليوجد 

 : إىل ما ييل
ي لألطفال عـرب ـيتجاذب جريمة االستغالل اجلنس: )١(الدوليةالترشيعات  -١

 : رتنت نوعان من الترشيعات الدوليةاإلن
ريعات الدوليـة العامـة التـي اهتمـت بالطفـل ومكافحـة ـالتشـ: النوع األول

ض هلا ، والتي منها  اجلرائم املتَّصلة باجلنس بغض النظـر االنتهاكات التي قد يتعرَّ
، واإلنرتنت يف هذه الترشيعات هو أحد وسـائل اجلريمـة )٢(باإلنرتنتعن اتصاهلا 

 .تي يتم هبا االنتهاك حلقوق الطفلال

قال بعـض البـاحثني عـن . ي لألطفال واملراهقنيـالل اجلنسمن أجل منع ووقف االستغ »يروا دي جانريو«مؤمتر) ١(
نـت يف االسـتغالل تضمن ألول مرة معاجلة رصحية ملسألة االسـتعانة بالتكنولوجيـا املعلومـات واإلنرت«: املؤمتر

يهـا وم إنتاج املواد اإلباحية لألطفالا إىل رضورة جتري، حيث دعاجلنيس لألطفال حيازهتـا ، وجتريم توزيعها وتلقّ
محايـة «/عـثامن طـارق الـخ...الذي يسـتغلّ األطفـال جنسـياً  ، بام يف ذلك الصور االفرتاضية أو التصويرعمداً 

 http://fdsp.univ-٤٢٧ص/ريع اجلزائـريـرب اإلنرتنت يف التشـاألطفال من استغالل يف املواد اإلباحية ع
biskra.dz . 

ناهضـة االسـتغالل مـؤمتر يوكوهامـا مل -م١٩٩٦ي لألطفـال ـناهضة االستغالل اجلنسمؤمتر ستوكهولوم مل: مثل) ٢(
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشـأن  - م١٩٨٩تفاقية حقوق الطفل ا -م٢٠٠١اجلنيس لألطفال

 =أسـوأ أشـكال اعـامل بشـأن١٨٢تفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـما. رشاك األطفال يف النزاعات املسلحةإ

                                                           

http://fdsp.univ-biskra.dz/
http://fdsp.univ-biskra.dz/
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، والتـي مـن أنواعهـا كرتونيـةالترشيعات اخلاصة باجلريمـة اإلل :النوع الثاين
لة باالستغالل اجلنيس لألطفال، ومنهااجلرائم امل  : تصّ
باتفاقية حقوق الطفل بشـأن بيـع األطفـال الربوتوكول االختيـاري امللحق  ●

        كــانون ١٨وقــد حصــل يف  )١(واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة
نفيـذ، وأصـبح عىل التصديقات العرش الالزمة لدخوله حيز الت م٢٠٠٢يناير/ثاين

 )٢(.دولة١٠٠صكاً ملزماً قانوناً، وصادقت عليه حالياً أكثر من
، وقد دخلت حيز م٢٠٠١ملكافحة اجلرائم املعلوماتية عاماتفاقية بودابست ● 

ملعلوماتيـة م، وهي تعترب أول معاهدة دولية ملكافحـة جـرائم ا٢٠٠٤النفاذ يف عام
   ، والتحـالف بـني الـدولضبط والتحقيق وأساليب ال ،عن طريق سن الترشيعات

 . )٣(دعارة األطفال :اجلرائم املرتبطة باملحتو ٩ادة ذكرت االتفاقية يف امل و
فقرات وتتضمن بنود املعاهدة ، ألوروبية ملكافحة جرائم اإلنرتنتاملعاهدة ا ●

دول بمسـاعدة بعضـها يف مجـع األدلـة، ، وتلزم الـتكفل للحكومات حق املراقبة

 .)٤(»وفرض القوانني

موقــع اليونيســف  : انظــر.١٩٧٣ســنة  ١٣٨اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليـة رقــم  -م  ١٩٩٩ســنة  األطفـال=
https://www.unicef.org وانظر ،: http://www.mandint.org   

)١ (https://childrenandarmedconflict.un.org  
  https://www.unicef.orgموقع اليونيسف  ) ٢(
عضو قطاع /رئيس حمكمة -وليد طه /الدكتور/التنظيم الترشيعي للجرائم اإللكرتونية يف اتفاقية بودابست: انظر) ٣(

تقريـر األمـم   )http://www.lasportal.org (٢٢ر العربيـة صـمجهورية مصـ -الترشيع بوزارة العدل 
تعزيـز محايـة «تقرير بعنـوان  ٣ر البند ـجملس حقوق اإلنسان الدورة الثانية عش م٢٠٠٩اجلمعية العامة . املتحدة 

تقرير مقدم من  -»افية بام يف ذلك احلق يف التنميةحقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية والثق
 املـواد األطفـال واسـتغالل األطفـال يفالسيدة نجاة معال جميد املقررة اخلاصة املعنية بمسألة بيع األطفال وبغـاء 

               مرجــع ســابق  -جــرائم اإلنرتنــت واحلاســب اآليل ووســائل مكافحتهــا : وانظــر . مرجــع ســابق -اإلباحيــة 
 .١٨٥ -١٨٠ص

يمـة ، وانظر املزيد حول اجلهود و الترشيعات األمريكية والربيطانية يف مكافحة جر١٨٦املرجع السابق ص: انظر) ٤(
ــ ــاالس ــال يفـتغالل اجلنس ــت : ي لألطف ــوب واإلنرتن ــرائم احلاس ــة -ج ــة املعلوماتي ــابق  -اجلريم ــع س                      مرج

 . ١٣٥ -١١٧ ص

                                                                                                                                                    

http://www.eastlaws.com/Etf/ETFtxt.aspx?ID=4006&txtSearch=
http://www.eastlaws.com/Etf/ETFtxt.aspx?ID=4006&txtSearch=
https://www.unicef.org/
http://www.mandint.org/
https://www.unicef.org/
http://www.lasportal.org/
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العريب املوحد لرعاية القارصين الذي اعتمـده املكتـب  األنموذجيالقانون  ●
نموذجي اسرتشادي بـالقرار رقـم أالتنفيذي ملجلس وزراء العدل العرب كقانون 

محايـة القـارص مــن (يف الفصـل اخلـامس بعنــوان   م٤/٣/٢٠٠٢-٢٤ج -٣٢٣

 .)١()٤٢،٤٣،٤٤،٤٦(يف املواد رقم ) اإلرضار به
التحالفات الدولية الترشيعية واإلجرائية املالية للتعاون يف ضبط املجرمني  -٢ 

 ..)٢(أو حتى تسليمهم

، وإقامـة )٣(، مثل اجلهود يف إطـار بـرامج متكـني األطفـالاجلهود التوعوية -٣

 )٤(م٢٠٠١، ومؤمتر يوكوهاما سنة م١٩٩٦مؤمتر استكهومل سنة : املؤمترات، مثل
، مثـل تطبيقـات العمليـة واملامرسـات اإلجرائيـةاجلهود التـي اهتمـت بال -٤

إرشـادات املوجهـة ملامرسـات : ، ومثل)٥(، نحو تكنولوجيا الرتشيحاملعاجلة التقنية
املنظامت الرسمية واألهلية  أثناء الكوارث واحلوادث التي أعدهتا منظمة إيكبـات 

ــا ــونال يف إيطالي ــد)٦(انرتناش ــالغ والرص ــراءات اإلب ــدر، )٧(، وإج ــىل والت  يبات ع
ة بتحديد هوية الضحايا واملعتدين، اإلجراءات املتصل، ومهارات الضبط والتحقيق

 ..)٨(حتديد هوية الضحايا واملعتدين خمتربات حتليل الصور التي تساعد عىل: مثل

 .املرجع السابق) ١(
 -تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء يف املـواد اإلباحيـة، مـود دي بـور: انظر) ٢(

 . مرجع سابق -بوكيتشيو
 .  )٦٤-٦٣(، فقرة رقم املرجع السابق) ٣(
 . ٧٦م، ص١،٢٠١٣ط -يإيناس حممد البهج.ركز القومي لإلصدارات القانونية، دجرائم االجتار بالبرش امل: انظر) ٤(
، فقـرة رقـم سابقء يف املواد اإلباحية، مرجع تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغا) ٥(

)٦٤-٦٣ ( 
)٦ ( Stephanie Delaney, ECPAT Internationaاالسـتغاللـــــــال ضد محـــايـــة األطــفـــ 

 http://www.ecpat.org. ةل أوضاع الكوارث واألحداث الطارئيف ظ  ةجلنسيا واالنتهاكات اجلنيس
بوكيتشـيو  -تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء يف املواد اإلباحية، مود دي بور ) ٧(

 .مرجع سابق -
 ) ٥٥،٥٣(الفقرات رقم : نفس املرجع) ٨(
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اهتمـت بسـنّ منـاظرة  جهـود إقليميـة عربيـة وخليجيـةوال خيفى أنه توجـد 
مة هلذا السلوك البشع الترشيعات ، ن جاءت متأخرة عن اجلهود الدوليـة، وإاملجرّ

، ومـع تـأخر انتشـار ريعاتـمع االحتياج ملثل هذه التشـ وهو أمر يتناسب طردياً 
وجاءت . يف العامل العريب مقارنة بالغرب استخدام الشبكة العنكبوتية بشكل شائع

ة  أنموذج اململكـة ، وأكتفـي بـ)١(هبـذا اخلصـوص جهود توعوية إقليميـةأيضاً عدّ
 . بية السعودية؛ لضيق مساحة البحث عن االستيعابالعر

جهـود اململكـة العربيـة السـعودية يف احلاميـة مـن االسـتغالل  -الفرع الثـاين
 : طفال عرب اإلنرتنتي لألـاجلنس

نستطيع تقسيم اجلهود التي بذلتها حكومة اململكة العربية السـعودية يف جمـال 
 :اإلنرتنت إىل أنواعل اجلنيس عرب محاية األطفال من االستغال

ل  :  املصادقة عىل االتفاقات الدولية: النوع األوّ
 :وأشهر هذه االتفاقيات فيام خيصّ موضوع البحث

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلّق ببيع األطفـال وبغـاء  ●
 . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 .اإللكرتونيةاتفاقية بودابست للجريمة  ●
ن سنّ النظم الوطنية والنصوص القانونية  لضامن محاية األطفال م: النوع الثاين

 .االستغالل اجلنيس عرب اإلنرتنت

 والبيانات حـولم ، وأوىص املؤمترون بجمع املعلومات ٢٠٠١متر تناول املوضوع يف الرباط عامأول مؤ: من ذلك) ١(
، )ر حاجز الصمتـلنكس(حتت عنوان  م٢٠٠٣موضوع االستغالل اجلنيس لألطفال، ثم مؤمتر يف األردن يف عام

 العنـفم ، ثـم امللتقـى اخلـاص حلاميـة الطفـل مـن ٢٠٠٤ثم املؤمتر الوطني األول للطفولة بمدينة حلـب سـنة 
اخلطـة اإلقليميـة  فريقي الثاين حلامية األطفال سعياً وراء، ثم املؤمتر العريب اإلواالستغالل يف دمشق يف نفس العام

: انظـر.م٢٠٠٥ألطفال يف القاهرة عام،  تاله املؤمتر اإلقليمي ملناهضة العنف ضد ام ٢٠٠٥حلامية األطفال، سنة 
 .٥مرجع سابق ص  -لنيل اإلجازة يف اإلرشاد النفيس مرشوع مقدم -نيس لألطفالاالستغالل اجل
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 :عنها يف هذا املجالفصدر 
: ،الصادر وفق مرسوم ملكي رقمهـ١٤٢٨نظام مكافحة جرائم املعلوماتية  ●
   .هـ٨/٣/١٤٢٨: وتاريخ١٧/م
: بتـاريخ١٤/م(الصادر بموجب مرسـوم ملكـي رقـم : نظام محاية الطفل ●
 .والئحته التنفيذية، هـ٤/٣/١٤٣٦:وتاريخ النرش ،هـ ٣/٢/١٤٣٦

 : جرائية للمملكة العربية السعوديةاجلهود اإل: النوع الثالث
وبرنامج األمـان  ،)١(اللجنة الوطنية للطفولة: وذلك من خالل جلان فاعلة منها

اللجنـة األمنيـة الدائمـة لإلنرتنـت ، و)٢(١١٦١١١خط مساندة الطفلو ،األرسي
التـي هتـدف إىل ضـبط اسـتخدام  باإلدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخليـة

عام، ومـا يتعلـق بإباحيـة  اإلنرتنت يف اململكة، بام يف ذلك املواقع اإلباحية بشكل
، وعضوية عدد الداخلية ، واستغالهلم جنسياً بشكل خاص برئاسة وزارةاألطفال

املناطـة  إدارة مكافحة اجلـرائم املعلوماتيـة بـاألمن العـام، ومن اجلهات احلكومية
 ..)٣( بمتابعة شبكة اإلنرتنت وبرامج التواصل االجتامعي عىل مدار الساعة

إقامة امللتقى الوطني للوقاية من : مثل: اجلهود الوقائية والتوعوية: النوع الرابع
الـذي  ،م ٢٠١٦نـوفمرب  ١٧-١٥األطفال جنسـياً عـرب اإلنرتنـت مـن استغالل 

، واهـتامم الدولـة طي ذلـك بعـداً آخـر ألمهيـة امللتقـى؛ ليعأقامته وزارة الداخلية
 ... )٤( بموضوعه

 
 

 https://ar-ar.facebook.com/ncc.gov.sa . الوطنية للطفولة  موقع اللجنة) ١(
 https://www.nfsp.org.sa:  انظر) ٢(
ة للشؤون الفنية حممد الصاعدي املسؤول عن أمانة اللجنة األمنية الدائمة لإلنرتنت باإلدارة العام. ترصيح د: انظر) ٣(

 . بوزارة الداخلية
  /https://www.moi.gov.saىاملوقع اإللكرتوين للملتق: انظر) ٤(
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طفال جنسياً عرب اإلنرتنـت احلكم الرشعي جلريمة استغالل األ: املطلب األول

 : ودليله
ام تعدّ الرشيعة اإلسالمية الدين اخلاتم الذي ارتضـاه اهللا تعـاىل لعبـاده إىل قيـ

 . الساعة
ـيتُ ﴿:ىلقال تعا ضِ رَ ي وَ تـِ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ ـمُ الْيَوْ لَكُ

مَ دِينًا الَ ِسْ   )١( V﴾اإلْ
يـرث اهللا  ، فإنّ الرشيعة اإلسالمية صاحلة لكـل زمـان ومكـان إىل أنومن ثمّ 

 . تعاىل األرض ومن عليها
نصـوص ، فقـد جـاءت معظـم وألنّ النصوص منتهية، واحلوادث غري منتهية

، لتسـمح بشـمول الصـور فأتت بأصول األحكام، الكتاب والسنة بصيغة العموم
 .  ملستجدة الداخلة حتت االسم العاما

ي لألطفـال عـرب ـومن هنا يمكن االسـتدالل عـىل حكـم االسـتغالل اجلنسـ
اإلنرتنت بنصوص الكتاب والسـنة ومـا اسـتنبط مـنهام مـن األصـول والقواعـد 

ات املعارصة التي  مل تكن الرشعية بالرغم من أن اجلريمة إحد النوازل واملستجدّ
 . لوحيموجودة يف زمن نزول ا

اجلنيس لألطفـال  وقد وصل البحث إىل أنّ احلكم الرشعي جلريمة االستغالل
، وعىل ذلك هو التحريم )عرب اإلنرتنت(، أو بشكل غري مبارشسواء بشكل مبارش

  ٣:املائدة ، اآلية: سورة ) ١(
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ريعة اإلسـالمية، ـ، ومقاصد الشـرعيةـأدلّة من عموميات وكليات النصوص الش
 : وقواعدها، وفيام ييل بيان ذلك

ل  : األدلة من الكتاب :الفرع األوّ
ـ﴿:قال تعاىل -١ مْ أَالَّ تُشْ ـيْكُ لَ ـمْ عَ بُّكُ مَ رَ ـرَّ ا حَ ا أَتْلُ مَ الَوْ عَ لْ تَ ـيْئًا ـقُ هِ شَ وا بـِ كُ رِ

بُوا رَ قْ الَ تَ مْ وَ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نُ نَ قٍ نَحْ الَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ الَ تُلُوا أَوْ قْ الَ تَ ا وَ انً سَ يْنِ إِحْ الِدَ بِالْوَ  وَ
تُلُوا ا قْ الَ تَ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ مَ اهللاُالْفَ ـرَّ سَ الَّتِي حَ ـمْ  لنَّفْ لِكُ قِّ ذَ احلَْ إِالَّ بـِ

لُونَ  قِ عْ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ   )١(﴾وَ
نِ  ﴿إِنَّ اهللاَ:وقال جل وعال  ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ رُ بِالْعَدْ أْمُ يَ

عِ  الْبَغْيِ يَ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ ونَ الْفَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ  .)٢(﴾ظُكُ
 : وجه الداللة

. )٣(»القبيح مـن القـول والفعـل«: هنى اهللا تعاىل عن الفواحش، والفاحشة هي
، وهو كـل لفحش والفاحشة والفاحش يف احلديثقد تكرر ذكر ا: قال ابن منظور
رياً مـا تـرد الفاحشـة وكثـ«:قال ابـن األثـري. من الذنوب واملعايصما يشتدّ قبحه 
ــةٍ ﴿:، وقــال اهللا تعــاىل، ويســمى الزنــا فاحشــةبمعنــى الزنــا شَ احِ ــأْتِنيَ بِفَ إِالَّ أَنْ يَ

بَيِّنَةٍ﴾    )٥(.ألقوال واألفعال، فهي فاحشة من ا، وكل خصلة قبيحة)٤(مُ
قبيح مـن قـول أو كل «:يف تفسري الفحشاء -رمحه اهللا-قال القايض ابن العريب

 )٧(»ملنكر ما أنكره الرشع بالنهي عنهوا«:، وقال يف تفسري املنكر)٦(»فعل وغايته الزنا

 . ١٥١:األنعام، آية: سورة) ١(
 .٩٠:النحل، آية: سورة) ٢(
 ) ٦/٣٢٥( ف ح ش: مرجع سابق، مادة -لسان العرب : انظر) ٣(
  ١:آية سورة الطالق،) ٤(
 )٦/٣٢٥(ف ح ش : مرجع سابق مادة  -لسان العرب : انظر) ٥(
دار الفكر للطباعـة  ر عطا،حممد عبد القاد: هـ ، حتقيق٥٤٣اهللا ابن العريب ت ، أبو بكر حممد بن عبد القرآنأحكام )٦(

 .)١٥٥/ ٣(لبنان  -والنرش
 .املرجع السابق) ٧(
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: الفـواحش«: -رمحـه اهللا-كـام قـال ابـن كثـري-الفرق بني الفاحشة واملنكرو
    :، وهلـذا قـال يف املوضـع اآلخـرما ظهر منها من فاعلهـا: واملنكرات. املحرمات

ا بَطَنَ ﴿ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ شَ مَ احِ وَ َ الْفَ يبِّ مَ رَ رَّ امَ حَ لْ إِنَّ  .)  ٢(») ١(﴾قُ
نسياً خصلة قبيحة تقود إىل الزنا، فهـو فاحشـة ظـاهرة، واستغالل األطفال ج

 .منهي عنها يف القرآن الكريم
بِيالً ﴿:تعاىل عن الزناقال  -٢  اءَ سَ سَ ةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ ا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ الَ تَ    )٣(﴾وَ

 : وجه الداللة
   ، وعـن مقاربتـه ،ول تعاىل ناهياً عباده عن الزنـايق: رشح اآليةقال ابن كثري يف 

    ذنبـاً عظـيامً : أي»وال تقربـوا الزنـا إنـه كـان فاحشـة«و خمالطة أسـبابه ودواعيـه 
 . )٤(»وبئس طريقا ومسلكا: أي )وساء سبيال(

ــة املتصــلة  واســتخدام اإلنرتنــت يف التحــريض عــن طريــق املواقــع اإلباحي
ب إىل الزنا  ه، وتستهدف الـنشء إلغـوائهمباألطفال وسيلة تقرّ يـول ، أو املوتيرسّ

ب إىل ، فهي بذلك تدخل يف نصّ النهي عن كلّ مـاملنحرفة للبالغني إلثارهتا ا يقـرّ
ىل  .الزنا بطريق األوْ

ابٌ :قال تعاىل-٣ ـذَ ـمْ عَ نُـوا هلَُ ينَ آَمَ ةُ يفِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ حيُ ﴿إِنَّ الَّذِ
اهللاُأَلِيمٌ يفِ ال ةِ وَ رَ َخِ اآلْ يَا وَ نْ عْ  دُّ ونَ يَ لَمُ عْ تُمْ الَ تَ أَنْ    )٥(﴾لَمُ وَ

زنى يف الذين صدقوا أن يذيع اليقول تعاىل ذكره إن الذين حيبون «:قال الطربي
 )٦(»باهللا ورسوله، ويظهر ذلك فيهم

  ٣٣:سورة األعراف، آية) ١(
               هــ ، ١٤٠١هــ ، دار الفكـر، بـريوت،٧٧٤إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري الدمشـقي، ت ،تفسري القرآن العظـيم) ٢(

)٢/٥٨٣. (  
 ٣٢:اإلرساء،آية: سورة) ٣(
 . )٣/٣٩(مرجع سابق  -تفسري ابن كثري) ٤(
  ١٩:النور، آية: سورة) ٥(
هــ ، دار الفكـر، ٣١٠، حممد بن جرير الطربي، أبـو جعفـر ت)جامع البيان عن تأويل أي القرآن(ي تفسري الطرب) ٦(

 . )١٨/١٠٠(هـ  ١٤٠٥بريوت
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أن تشــيع «:اده عــن ســعيد بــن جبــري يف قــول اهللاورو ابــن أيب حــاتم بإســن
 )١(»الزنا: أن تفشو وتظهر، والفاحشة: يعني»الفاحشة

اسـتخفاف  عـايصوىف املجاهرة بامل«: البخاري قال ابن بطّال يف رشح صحيح
 يكلّ أمت«: عناد هلام فلذلك قال عليه السالم، ورضب من اللهبحق اهللا وحق رسو
 )٢(»معاىف إال املجاهرون

 -ريض اهللا عنـه-قول سـيدنا أيب بكـر الصـديق  هـ٢١٣وحكى ابن هشام ت
هم اهللا بالبالء....«: بعد بيعته  )٣(»... وال تشيع الفاحشة يف قوم قط إال عمّ

 : وجه الداللة
ــدت الــذين حيبّــون أن تـواألحاديــث الشــ، نّ اآليــة الكريمــةأ شــيع ريفة توعّ

جريمـة االسـتغالل  ، واسـتخدام اإلنرتنـت يفر بـني املسـلمنيـالفاحشة وتنتشـ
، وإثـارة ر والـرتويج لإلباحيـةـ، هو نوع مـن اإلشـاعة والنشـي لألطفالـاجلنس

           ر ـ، فكان بذلك استخدام اإلنرتنت يف إرسال أو نشـبهيمية نحو األطفالال الغرائز
 .. الوعيد املذكور يف اآلية الكريمةأو ترويج املقاطع اإلباحية داخل يف 

لـِ﴿:قال تعاىل -٤ مْ ذَ هُ وجَ ـرُ ظُـوا فُ ْفَ حيَ مْ وَ هِ ارِ نْ أَبْصَ وا مِ غُضُّ نِنيَ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ كَ قُ
مْ إِنَّ اهللاَ كَى هلَُ نَعُونَ  أَزْ بِريٌ بِامَ يَصْ نَا) ٣٠(خَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ نَّ وَ هِ ـارِ ـنْ أَبْصَ نَ مِ ضْ غْضُ تِ يَ

ـ لْيَضْ ـا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ نَّ إِالَّ مَ ينَتَهُ ينَ زِ بْدِ الَ يُ نَّ وَ هُ وجَ رُ ظْنَ فُ ْفَ حيَ ـىلَ ـوَ نَّ عَ هِ ـرِ مُ بْنَ بِخُ رِ

أسـعد حممـد : هــ ، حتقيـق٣٢٧بن إدريس الـرازي ت، عبد الرمحن بن حممد )تفسري القرآن(ابن أيب حاتم تفسري ) ١(
 )٨/٢٥٥٠(ا  ، صيدالطيب، املكتبة العرصية

أبـو متـيم : هـ ، حتقيق٤٤٩لف بن عبد امللك بن بطال القرطبي، ت ، أبو احلسن عيل بن خرشح صحيح البخاري) ٢(
واحلـديث أخرجـه ). ٩/٢٦٣(الثانية، : م، الطبعة٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ -، الرياضيارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد

، وإن كل أمتي معاىف إال املجاهرين«: مرفوعاً بلفظ -ريض اهللا عنه -، من حديث أيب هريرة البخاري يف الصحيح
كـذا وكـذا،  يا فالن، عملت البارحـة: ليل عمالً ثم يصبح وقد سرته اهللا، فيقولمن املجاهرة أن يعمل الرجل بال

، حممد بن )صحيح البخاري(اجلامع الصحيح املخترص: انظر » وقد بات يسرته ربه، ويصبح يكشف سرت اهللا عنه
 -بـريوت-الياممة، مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري. د: هـ، حتقيق٢٥٦تإسامعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي 

 .)٥٧٢١(ملؤمن عىل نفسه، حديث سرت ا: ، باب)٥/٢٢٥٤(الثالثة، : ، الطبعة١٩٨٧ -١٤٠٧
 -بـريوت-طـه عبـد الـرءوف سـعد، دار اجليـل: هـ، حتقيق٢١٣مللك بن هشام املعافري تعبد ا السرية النبوية،) ٣(

 )٦/٨٢(، األوىل: ، الطبعة١٤١١
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نَـائِ  نَّ أَوْ أَبْ ـولَتِهِ عُ نَّ أَوْ آَبَـاءِ بُ ـائِهِ نَّ أَوْ آَبَ ـولَتِهِ نَّ إِالَّ لِبُعُ ينَتَهُ ينَ زِ بْدِ الَ يُ ِنَّ وَ يُوهبِ نَّ جُ       هِ
نَّ  ـائِهِ ِنَّ أَوْ نِسَ اهتِ ـوَ ي أَخَ نـِ ِنَّ أَوْ بَ اهنِ وَ نِي إِخْ ِنَّ أَوْ بَ اهنِ وَ نَّ أَوْ إِخْ ولَتِهِ عُ نَاءِ بُ ـا  أَوْ أَبْ أَوْ مَ

وا ـرُ ظْهَ ْ يَ ينَ ملَ ـلِ الَّـذِ الِ أَوِ الطِّفْ جَ نَ الرِّ ةِ مِ بَ رْ ِ ِ أُويلِ اإلْ ريْ ُنَّ أَوِ التَّابِعِنيَ غَ هنُ امَ تْ أَيْ لَكَ  مَ
ينَ  نْ زِ نيَ مِ ْفِ ا خيُ لَمَ مَ نَّ لِيُعْ لِهِ جُ بْنَ بِأَرْ ِ الَ يَرضْ اءِ وَ اتِ النِّسَ رَ وْ ىلَ عَ تُوبُوا إِىلَ عَ نَّ وَ  اهللاِتِهِ

ونَ  لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ َا املُْؤْ ا أَهيُّ ِيعً  .)١(﴾مجَ
 : وجه الداللة

يشـري إىل ، وهـو سـياق واحـد، وحفظ الفـرج يف نّ الشارع يأمر بغض البرصأ
ر هـو النهـي عـن النظـر إىل ـ، ومفهوم األمر بغض البصوجود عالقة بني األمرين

مات  .العورات واملحرّ
احد أن من تـداعيات ومفهوم اخلطاب بغض البرص وحفظ الفرج يف سياق و 

م؛ عدم حفظ الفرج  .النظر املحرّ
اإلنرتنـت توجـد مـواد إباحيـة ويف جريمة االستغالل اجلنيس لألطفـال عـرب 

ب وداخل يف عمـوم األمـر ، مطلورات متكشفة، وغض البرص عنها، وعوجنسية
 .اإلنرتنت أو التلفاز أو الفيديو ، وسواء شاهدها الفاعل يفبغض البرص

ا:قال تعاىل-٤ هَ حِ الَ دَ إِصْ عْ ضِ بَ َرْ وا يفِ األْ دُ سِ الَ تُفْ : -جل وعال -وقال )٢(﴾﴿وَ
كَ ﴿ ْلـِ هيُ ـا وَ ـدَ فِيهَ سِ ضِ لِيُفْ َرْ عَى يفِ األْ ىلَّ سَ ا تَوَ إِذَ اهللاُ وَ ـلَ وَ النَّسْ ثَ وَ ـرْ بُّ  احلَْ ـِ الَ حيُ

ادَ  سَ    )٣( ﴾الْفَ
 :وجه الداللة

          قلـيالً كـان اخلـروج عنـه ، يء عـن االعتـدالـخـروج الشـ«: الفساد يف اللغة
 )٤(»أو كثرياً، ويضاده الصالح

 ٣٠،٣١:النور، آية: سورة ) ١(
 .٥٦اآلية :سورة األعراف )٢(
 .٢٠٥اآلية : سورة البقرة )٣(
لبنـان   -حممد سيد كيالين، دار املعرفة: هـ ، حتقيق٥٠٢احلسني بن حممد  ت ، أبو القاسمغريب القرآناملفردات يف ) ٤(

)١/٣٧٩( . 
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 )١(هو الكفر وعمل املعصية: والفساد يف الرشيعة
يعبـدون غـري اهللا : أي» ويفسـدون يف األرض«: قوله تعـاىل وقال القرطبي يف

 )٢(»، وهذا غاية الفسادشهواهتموجيورون يف األفعال، إذ هي بحسب ، تعاىل
وهـو  ،مـال أو ديـنواآلية بعمومها تعم كـلّ فسـاد كـان يف أرض أو «: وقال

 )٣(»الصحيح إن شاء اهللا تعاىل

ــ ــت ي ــرب اإلنرتن ــياً ع ــال جنس ــتغالل األطف ــدين و اس ــاد يف ال دخل يف الفس
د عليها  . واإلخالق، فهو بذلك معصية كرب، منهي عنها ومتوعّ

ـنِ :قال تعاىل -٥ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ ﴿كُ
نُونَ بِاهللاَِّ﴾ مِ تُؤْ رِ وَ  )٤( املُْنْكَ

 : وجه الداللة
مـه وكرهـهـوكل ما قبحه الش...،خالف املعروف: األمرمن املنكر « ، رع وحرّ

 .)٥(»فهو منكر
أيا كان -نية عرب اإلنرتنت منكر يف عرف اإلنساو االستغالل اجلنيس لألطفال 

، ثـم هـو منكـر يف ريعات الوضـعية لـهـبداللة جتريم التشـ -دينها الذي تدين به
واملـؤمن مـأمور بـالنهي عـن  ،ية السابقةالرشيعة كام تم إثباته يف النصوص الرشع

، فـإذا رـإلنرتنت وسيلة إشهار وإذاعة ونش، وااملنكر، ال بإشاعته وتروجيه، ونرشه
اإلنسان يف نرش الفاحشـة واملعـايص، فهـو بـذلك عـاص هللا تعـاىل، ما استخدمه 

 . وراض باملنكر، بل وداع إليه

 .)١/١٢٥(مرجع سابق  -تفسري الطربي : انظر) ١(
      ، القـاهرة  هــ ، دار الشـعب٦٧١تالقرطبـي  األنصاريحممد بن أمحد ، )اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطبي ) ٢(

)١/٢٤٧.( 
 . )١٨/ ٣(املرجع السابق : انظر) ٣(
 ١١٠:سورة آل عمران اآلية) ٤(
 . )٥/٢٣٣(ن ك ر : مرجع سابق، مادة - لسان العرب: انظر) ٥(
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 :األدلّة من السنة: الفرع الثاين
                    ن أيب ســعيد اخلــدري عــ«رو أبــو عبــد اهللا احلــاكم يف املســتدرك  -١

ه . رضر وال رضارال «: قال -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهللا  -ريض اهللا عنه- من ضـارّ ضـارّ

 . )١(»ومن شاقّ شاقّ اهللا عليه. اهللا
 : وجه الداللة

ه وضـاره بمعنـى، وهـو خـالف النفـع: الرضر والرضار ، كـذا قالـه مـن رضّ
، ون الثاين عىل هـذا تأكيـداً لـألول، لكـن املشـهور أن بيـنهام فرقـاً فيك. ياجلوهر

ىل من التأكيدفحمل الل  . فظ عىل التأسيس أوْ
األول إحلاق مفسدة بـالغري أن معنى : أحسنها...واختلف يف الفرق عىل أقوال

فال يرض الرجل  ،)٢(»فسدة بالغري عىل وجه املقابلة لهإحلاق م: مطلقاً، ومعنى الثاين

 )٣(، وال جزاءأخاه ابتداء
وهو عام يف ، )ال رضر وال رضار يف اإلسالم(قوله عليه السالم «: قال اآلمدي

  )٤(»ورضار رضورة، كونه نكرة يف سياق النفيكل حرج 
ريف دخـوالً ـ، فإنّ استغالل األطفال جنسياً داخل يف احلديث الشوعىل ذلك

لياً  ي ـ، لعظم الرضر الذي يصيب الطفل واملجتمع من جراء االسـتغالل اجلنسـأوّ
 . لألطفال بكل صوره

عبـد القـادر عطـا،  مصطفى: حتقيق،  هـ٤٠٥بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري ت،  حممد املستدرك عىل الصحيحني) ١(
 هـذا«: قـال احلـاكم )٢٣٤٥(،)٢/٦٦( األوىل،: م، الطبعـة١٩٩٠ -هــ ١٤١١-بـريوت -دار الكتب العلمية

 »ومل خيرجاه حديث صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم،
 -الزرقـا، دار القلـممصطفى أمحد : هـ ، حتقيق١٣٥٧رشح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ت: انظر) ٢(

 . )١/١٦٥(الثانية : م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ دمشق، سوريا،
 ١٤٠٧ -يـكراتشـ-رزـهـ، الصدف ببلشـ ٩٩٩٩حسان املجددي الربكتي ت ، حممد عميم اإلقواعد الفقه: انظر) ٣(

 .٣٥٨األوىل، ص: ، الطبعة١٩٨٦ -
 -بـريوت -سيد اجلمـييل، دار الكتـاب العـريب. د: هـ ، حتقيق٦٣١بو احلسن ت، عيل بن حممد اآلمدي أاإلحكام) ٤(

 ) . ٤/٢٣٥(األوىل،  : ، الطبعة١٤٠٤
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 : الدليل من القياس: الفرع الثالث
الرشعي الستخدام اإلنرتنـت يف جريمـة االسـتغالل باإلمكان ختريج احلكم 

رها وتروجيهـا والتحـريض ـ، أو نشـطفال سواء بعرض املواد اإلباحيةاجلنيس لأل
، فكـل ذلـك وسـيلة إىل ، أو سقيهسألة بيع اخلمر، أو محله، أو عرصهعىل معليها  

 . وكلّ ذلك ملعون فاعله ،رشبه
رَ عن أبيـه أَنَّ النبـي  عن عبد اهللاَِّ«رو اإلمام أمحد يف املسند  مَ بن عبد اهللاَِّ بن عُ

َا وَ :قــال -ملسو هيلع هللا ىلص - هبَ ــارِ ــنَ شَ عَ لَ ــرَ وَ َمْ ــنَ اهللا اخلْ عَ الَ ــاقِيَهَ ــسَ تَصِ عْ مُ ــا وَ هَ َ
ارصِ عَ ا ـ، وَ هَ           رَ

او هَ بْتَاعَ مُ ا وَ هَ ائِعَ حَ بَ ا، وَ نِهَ آكِلَ ثَمَ ةَ إليه، وَ ولَ مُ املَْحْ ا وَ لَهَ  )١(»امِ
ر، وبـني البـائع ـبني الشارب والساقي، والعارص واملعتصساو اإلسالم فقد 

اوت، وواحـدهم وسـيلة ، رغم أن الفعل متفـواملشرتي، واحلامل واملحمولة إليه
 .  لثانيهم

فيه من تعاون عىل اإلثم والعدوان، وهو منهـي عنـه بقولـه واإلثم للجميع ملا 
الَ ﴿:تعاىل  وَ التَّقْوَ ِّ وَ ْ الْربِ ىلَ نُوا عَ اوَ عَ تَ انِ  وَ وَ دْ الْعُ ثْمِ وَ ِ نُوا عىل اإلْ اوَ عَ ولـو كـان  )٢(﴾تَ

 . احلدّ الرشعي يقام عىل الشارب دون الباقني
        ، أو يرسـلها د اإلباحيـة لألطفـال عـرب االنرتنـت، فإنّ من يعـرض املـوافكذا

يجـة لشـيوع ، وللمجتمـع نتمشارك يف األذ الذي حيدث للطفل أو ينرشها فهو
 .   فيه املفاسد األخالقية

 : األدلة من القواعد الفقهية: الفرع الرابع
مـ، وهي نص احلـديث الشـ)ال رضر وال رضار(قاعدة  -١ ، ريف الـذي تقـدّ

رر عامـاً أوخاصـاً، ألهنـا نكـرة يف ـ، وسواء كان الضـونص القاعدة ينفي الرضر

 . )٥٧١٦: (،ح)٢/٩٧(مرص -مؤسسة قرطبة  ،٢٤١أمحد بن حنبل الشيباين ت مسند أمحد بن حنبل،) ١(
خالصة البدر املنري  »، وله طرق أخر مذكورة يف األصل رواه أبو داود بإسناد جيد وابن ماجه بنحوه«: قال ابن امللقن

محدي عبـد املجيـد إسـامعيل  :هـ ، حتقيق ٨٠٤بن عيل بن امللقن تعمر  ختريج كتاب الرشح الكبري للرافعي،يف 
 )٢/٣١٩(األوىل: ، الطبعة١٤١٠ -الرياض  -السلفي، مكتبة الرشد 

 . ٢اآلية:دةسورة املائ) ٢(
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رر حمرمـاً جيـب دفعـه قبـل ـ، وبالتايل يكـون الضـ-كام بيّنه اآلمدي-سياق النفي
مكـن مـن التـدابري التـي ، وجيب الردع عنه والعقاب عليه بعد وقوعه بام يوقوعه

 .، ومتنع تكرارهتزيل آثاره
اعـدة فيهـا مـن وهـذه الق«: -رمحـه اهللا-هـ  ٨٨٥رداوي احلنبيل املتوىف قال امل

          ، فـإن األحكـام إمـا جللـب املنـافع الفقه ما ال حرص له، ولعلهـا تتضـمن نصـفه
حفـظ الـدين، : يها دفع الرضوريات اخلمس التـي هـي، فيدخل فضارأو لدفع امل

 وهـذه. العرض، كام سبق ذلك ورشحه، وغري ذلـك، ووالنفس، والنسب، واملال

 .)١(»تقريرها بدفع املفاسد أو ختفيفها، والقاعدة ترجع إىل حتصيل املقاصد
 . ومنعهاإلنرتنت ظاهر، فيجب دفعه يف استغالل األطفال جنسياً عرب والرضر 

الوسائل يف الرشيعة هلا حكم املقاصد التي توصل إليهـا بـالقطع أو الظـن  -٢
 :الغالب 

ب «: الوسيلة هي  ..)٢(»به إىل الغري ليحصل الوصول إليهما يتقرّ
للمصـالح واملفاسـد أسـباب «: هــ رمحـه اهللا٦٦٠بـن عبـد السـالم ت قال ا
والتحـريم والكراهـة  جيـاب، وللوسائل أحكام املقاصد من النـدب واإلووسائل

 ...)٣( »واإلباحة
؛ ليس التي مل ينصّ الشارع عىل حكم هلا؛ تكون اآلالت واألدوات وعىل ذلك

ريعة ـ، فتكون الوسائل يف الشـوع عن قصد الفاعل وما تستخدم فيههلا حكم مقط

: هـ، حتقيق ٨٨٥ليامن املرداوي احلنبيل ت ، عالء الدين أيب احلسن عيل بن ستحبري رشح التحرير يف أصول الفقهال) ١(
 -السـعودية، الريـاض -مكتبـة الرشـد : رـ، دار النشـراحـأمحد السـ.عوض القرين، د.الرمحن اجلربين، د عبد.د

 ). ٣٢١( /األوىل، : م ، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 ٥٤٣ص  -مرجع سابق  -قواعد الفقه ) ٢(
الد الطباع، دار الفكـر إياد خ: هـ، حتقيق ٦٦٠د السالم السلمي ت عبد العزيز بن عبالفوائد يف اختصار املقاصد، ) ٣(

 ) .١/٤٣( األوىل، : ، الطبعة١٤١٦ -دمشق -دار الفكر ، املعارص
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يها أقـل ، ولكن اإلثم فوصل إليها بالقطع أو الظن الغالبهلا حكم املقاصد التي ت
 .   املفسدة املقصودةمن إثم 

ر كـام أن أجـ ،د دون إثـم املفاسـدوإثـم وسـائل املفاسـ«: قال ابن عبد السالم
ل بالقول الووسائل املصالح دون أجر املصالح احد والعمـل الواحـد ، وقد يتوصّ

 ..)١( »إىل ألف مصلحة، وألف مفسدة
، وهـي مقاصـد: ومـوارد األحكـام عـىل قسـمني«: -رمحه اهللا-وقال القرايف 

، الطـرق املفضـية إليهـا، ووسـائل وهـي ضمنة للمصالح واملفاسد يف أنفسـهااملت
غري أهنا أخفض رتبة من املقاصد ؛ وحكمها حكم ما أفضت إليه من حتريم وحتليل

 ..)٢(»يف حكمها
وعىل ذلك يكون استعامل اإلنرتنت يف اسـتغالل األطفـال جنسـياً حكمـه يف 

، وإن كـان دونـه يف العقوبـة املبارش لألطفـالي ـالستغالل اجلنسالتحريم حكم ا
 .وسيلة لهباعتباره 

 : ئر وأربت عليها؛ فهي من الكبائرإذا ساوت مفسدة املعصية مفاسد الكبا -٣
عرفـة إذا أردت م«:-رمحـه اهللا-هـ ٦٦٠مد العز بن عبد السالم ت قال أبو حم

الكبــائر عــىل مفاســد ؛ فــاعرض مفســدة الــذنب الفـرق بــني الصــغائر والكبــائر
، وإن سـد الكبـائر، فهـي مـن الصـغائر، فإن نقصت عن أقلّ مفااملنصوص عليها

 .أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها؛ فهي من الكبائر ساوت
ب واحـداً مـنهم      ، فمن شتم الرب، أو الرسـول، أو اسـتهان بالرسـل، أو كـذَّ

خ الكعبة بالعذرة، أو ألقى املصحف يف القاذورات ، من أكرب الكبائر ، فهذاأو ضمَّ
ح الرشع بأن ، أو مسلامً و أمسك امرأة حمصنة ملن يزين هبا، وكذلك له كبريةومل يرصّ

 .)٤٥-١/٤٤(السابق  املرجع) ١(
لصـنهاجي القـرايف ت ، أبـو العبـاس أمحـد بـن إدريـس ا)مع اهلوامش(وق يف أنواء الفروق الفروق أو أنوار الرب) ٢(

 .)٢/٦١(األوىل،:م، الطبعة١٩٩٨ -هـ١٤١٨ -بريوت-العلميةخليل املنصور، دار الكتب : هـ ، حتقيق٦٨٤
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ل مال اليتيم مع كونه مـن ، فال شكّ أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكملن يقتله
ار عىل عورة املسلمني مالكبائر ع علمـه بـأهنم يستأصـلوهنم ، وكذلك لو دلّ الكفّ

م، ويزنــون بنســائهم، ، ويغتنمــون أمــواهلحــرمهم وأطفــاهلم يســبون، وبداللتــه
زحـف بغـري ، فإن تسبّبه إىل هذه املفاسد أعظم من توليتـه يـوم الوخيربون ديارهم

 الخ...)١(»عذر مع كونه من الكبائر
ولـو كـان عـن -إن اسـتغالل األطفـال جنسـياً : وبناء عىل ذلك يمكن القول

ه أعظـم مـن ، ورضرونفسه، وتعريضه للخطـرجتنٍّ عىل بدن الطفل  -طريق النت
فاستغالل الطفـل جنسـياً  ،رضر التجني عىل ماله، وإذا كان أكل مال الطفل كبرية

 .أكل ماله ، فهو بذلك من الكبائر، واهللا أعلم ؛ ألنه أعظم مفسدة منأكرب منه
ي ـاالستدالل بمقاصد الرشيعة عىل حتريم االسـتغالل اجلنسـ: الفرع اخلامس 

 : لألطفال أياً كانت وسيلته

هـي حفـظ الـدين  ريعة أن مقاصد الشـارع مـن اخللـق مخسـة،ـمعلوم يف الش
 .ورشع اهللا احلدود حلفظها والنفس والعقل والنسل واملال،

ارع من اخللق مخسـة، هـي حفـظ مقاصد الش«: يف اإلحكام ٦٣١قال اآلمدي 
 )٢(»، والنسل واملالالدين، والنفس، والعقل

، ومـن ذلـك قـول احلفـاظ عليهـا رعية عـىل رضورةـالشـوحتضّ النصوص 
عـن «بإسـناده  -رمحه اهللا-فيام رواه البخاري  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسولنا الكريم سيدنا حممد 

رَ النبيعبد الرمحن بن أيب كَ ةَ عن أبيه ذَ رَ هِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - بَكْ دَ عىل بَعِريِ عَ انٌ قَ كَ إِنْسَ سَ أَمْ ، وَ
مَ  هِ أو بِزِ طَامِ ، قبِخِ هِ مٍ هذا: الامِ وْ نَّ أَيُّ يَ نَنَّا أَ تْنَا حتى ظَ كَ هِ ؟ فَسَ مِ  اسْ وَ يهِ سِ مِّ يُسَ . هُ سَ

نَا: قال لْ ؟ قُ رِ يْسَ يوم النَّحْ لَ رٍ هـذا: قال. بَىلَ : أَ ـهْ ا أَنَّـهُ فَـأَيُّ شَ نَنـَّ تْنَا حتـى ظَ ـكَ  ؟ فَسَ
هِ  مِ ِ اسْ ريْ يهِ بِغَ مِّ يُسَ ـيْسَ بـِ:فقـال. سَ لَ ؟ أَ ـةِ جَّ ي احلِْ اذِ لْنـَ مْ : قـال. بَـىلَ : قُ كُ ـاءَ فـإن دِمَ

 .)١/١٩(مرجع سابق  -األنام  قواعد األحكام يف مصالح) ١(
 . ) ٣٠٠/ ٣(مرجع سابق  -اإلحكام لآلمدي ) ٢(
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امٌ  رَ مْ حَ يْنَكُ مْ بَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ هذا يف شَ وَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ مْ ، كَ كُ لَـدِ مْ هذا يف بَ كُ رِ هْ
ائِبَ لِ  .هذا غَ دُ الْ اهِ بَلِّغَ من هو أَوْ يُبَلِّغ الشَّ ى أَنْ يُ سَ دَ عَ اهِ ى له منه، فإن الشَّ  .)١( »عَ

رصيـح عـىل الـدين والـنفس  واالستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت تعدٍّ 
ي ، بل قد يوصل إىل استباحة الـدماء يف احلالـة التـوالعرض، واستباحة للحرمات

، وحتصـل نتيجـة لـذلك يستجيب املجرم لتحريض اإلنرتنت، ويعتدي عىل طفـل
فـيام هـو  بدنـه أو نفسـه، أو حيصل إيذاء فاتهأرضار جسدية للطفل قد تؤدي إىل و

 .أدنى من ذلك من احلاالت
م وفقاً لل مقاصـد القطعيـة فاالستغالل اجلنيس لألطفال بكافة صوره فعل حمرّ

 . للرشيعة اإلسالمية
الل األطفـال جنسـياً عـرب رعي جلريمـة اسـتغـالتكييـف الشـ: املطلب الثـاين

 :اإلنرتنت
ل  : عرب اإلنرتنتنوع جريمة استغالل األطفال جنسياً : الفرع األوّ
 :نائي اإلسالمي نوعان من اجلرائميف النظام اجل
ل رة «: ريعةـواملقصود باحلدّ يف الش، جرائم احلدود: النوع األوّ هو العقوبة املقدّ

اً؛ ألنـه حـقّ العبـد، وال التعزيـر-تعاىل- حقا هللا ى القصاص حـدّ ؛ ؛ حتى ال يسمّ
 .)٢(»لعدم التقدير

يـب وزجـر بعقوبـة غـري تأد: واملقصود بـالتعزير، جرائم التعزير: النوع الثاين
رة رشعاً   . مقدّ

 .)٣(»هو التأديب دون احلدّ «: -رمحه اهللا-قال القونوي احلنفي

لِ النبي ، )١/٣٧(مرجع سابق -صحيح البخاري) ١( بَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبَاب قَوْ عٍ  رُ امِ ى من سَ عَ بَلَّغٍ أَوْ  ) ٦٧(مُ
 . )٢/٩٤(،املكتبة اإلسالمية، )هـ ٥٩٣(يب بكر املرغياين أبو احلسن عيل بن أ رشح بداية املبتدي، اهلداية) ٢(
   : ،حتقيـق)٩٧٨(عبد اهللا بن أمري عـيل القونـوي  قاسم بن ت األلفاظ املتداولة بني الفقهاء،أنيس الفقهاء يف تعريفا) ٣(

 . ١٧٤األوىل، ص:الطبعة ،١٤٠٦ -جدة -أمحد بن عبد الرزاق الكبييس، دار الوفاء.د
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عـىل  تأديب استصالح وزجـر: التعزير«:-رمحه اهللا-وقال ابن فرحون املالكي
 )١(»ذنوب مل يرشع فيها حدود وال كفارات

 .) ٢(»عىل ذنوب مل ترشع فيها احلدودتأديب «: -رمحه اهللا-وقال املاوردي
هو العقوبة املرشوعة عىل جناية ال حـدّ : التعزير« :-رمحه اهللا- وقال ابن قدامة

 .)٣(»فيها
ارة والتعزير  .)٤(مرشوع يف كلّ معصية ليس فيها حدّ وال كفّ

رب اإلنرتنـت مـن النـوازل ي لألطفال عــوحيث إنّ جريمة االستغالل اجلنس
، فهو هبذا من جـرائم التعزيـر عايص التي ال حدّ فيها وال كفارةتعترب من املو ، املعارصة

 . دد العقوبة فيها باجتهاد اإلمامحت، ولعقوبة لنظام التعزير يف اإلسالمختضع يف االتي 
ل األطفـال جنسـياً عـرب احلقـوق الناشـئة عـن جريمـة اسـتغال: الفرع الثـاين

 : اإلنرتنت
 :االستغالل اجلنيس لألطفال نوعان احلقّ الناشئ عن جريمة

ض وهو حـق الطفـل الـذي انتهكـت كرامتـه: احلق اخلاص: أحدمها ، وتعـرّ
  .واالستغالل اجلنيس عرب اإلنرتنتلإلساءة 

، برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم ابن اإلمـام شـمس الـدين أيب يف أصول األقضية ومناهج األحكام تبرصة احلكام) ١(
 -لبنـان، بـريوت-الشيخ مجال مرعشيل، دار الكتب العلميـة : ، حتقيق)٧٩٩(بد اهللا حممد بن فرحون اليعمري ع

، أبـو احلسـن، عـالء الـدين يـعيل بن خليـل الطرابلسـ عني احلكام،م:وانظر،)٢/٢١٧( م،٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
 . )٢/٤٤٦(، دار الفكر، )هـ٨٤٤(

 ٢٦٦مرجع سابق ص -األحكام السلطانية) ٢(
 -وت بـري -،دار الفكر) ٦٢٠ت (اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس عبد قه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، املغني يف ف) ٣(

عبـد اهللا أيب عبد اهللا حممـد بـن /ر اخلرقيـرشح الزركيش عىل خمتص: ،وانظر)٩/١٤٨(األوىل، : ، الطبعة١٤٠٥
 -بـريوت ، لبنـان -، دار الكتـب العلميـة عبد املنعم خليل إبـراهيم: ، حتقيق)هـ٧٧٢(الزركيش املرصي احلنبيل

 . )١٥٤/ ٣( ،األوىل: م ، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 -بـريوت  -، املكتـب اإلسـالمي) ٦٧٦ت (لنـووي ، حمي الدين بن رشف ااملفتنيروضة الطالبني وعمدة : انظر) ٤(

ــة١٤٠٥ ــة: ، الطبع ــاع،)١٧٤/ ١٠(، الثاني ــراهيم  ، اإلمج ــن إب ــد ب ــر حمم ــو بك ــابوري أب ــذر النيس ــن  املن ب
 ١١٥صالثالثة،:، الطبعة١٤٠٢ -اإلسكندرية -أمحد، دار الدعوةفؤاد عبد املنعم . د:،حتقيق)٣١٨(
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صـويره يف وضـع ، سواء بت، فيام لو تم استغالل طفل بعينهوينشأ احلق اخلاص
       ، كسـلعة جنسـيةأو برتكيب صـورته يف عمـل غـري الئـق، أو برتوجيـه ، غري الئق

 . أو باستهدافه إلغوائه واستدراجه
 .  اس بقيمها ومبادئها بنرش الفاحشة، واملسحقّ اجلامعة: الثاين

واحلقـوق التـي تنشـأ عـن اجلـرائم عـىل «: -رمحه اهللا -قال عبد القادر عودة 
 . ، وحقوق لآلدمينيحقوق هللا تعاىل: نوعني

 . التي متسّ مصالح اجلامعة ونظامها ، فينشأ عن اجلرائمفأما النوع األول
 .)١(»جلرائم التي متس األفراد وحقوقهم، فينشأ عن اوأما النوع الثاين

يف جرائم التحريض العـام عـرب االنرتنـت التـي هتـدف إىل  ويظهر احلق العام
 . ذا السلوك البغيضر وإشاعة هـنش

جريمـة االسـتغالل يف ) املسـؤولية اجلنائيـة(رشوط املؤاخـذة : الفرع الثالـث
 :اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت

ل  : التكليف: الرشط األوّ

 .)٢(»إلزام مقتىض خطاب الرشع«: ويراد به رشعاً 
ف أن اتفق العقالء عـىل أن رشط املكلّـ«: هـ يف اإلحكام ٦٣١قال اآلمدي ت

وال  ، وخطاب مـن ال عقـل لـهيكون عاقالً فامهاً للتكليف؛ ألن التكليف خطاب
، ومـن وجـد لـه أصـل الفهـم ألصـل اخلطـاب دون فهم حمُال كاجلامد والبهيمـة

اهللا ، ومن كون اآلمر به هو وهنياً ومقتضياً للثواب والعقاب تفاصيله من كونه أمراً 
كـاملجنون ، كون املأمور به عىل صـفة كـذا وكـذا، و، وأنه واجب الطاعة-تعاىل-

هم التفاصيل كاجلامد والبهيمـة بـالنظر إىل ؛ فهو بالنظر إىل فالذي ال يميز والصبي

 . )١/٤٣٨(هـ ، ١٣٧٣اجلنائي يف اإلسالم، عبد القادر عودة ت الترشيع ) ١(
       عبـد اهللا بـن .د:هــ، حتقيـق١٣٤٦خل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، عبد القـادر بـن بـدران الدمشـقي تاملد) ٢(

 . ١٤٥الثانية، ص:،الطبعة١٤٠١- بريوت -ن الرتكي، مؤسسة الرسالةعبد املحس
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ويتعذر تكليفه أيضاً إال عـىل رأي مـن جيـوز التكليـف بـام ال ، فهم أصل اخلطاب
و متوقـف ؛ ألن املقصود من التكليف كام يتوقف عىل فهم أصل اخلطاب، فهيطاق

 .عىل فهم تفاصيله
أنـه أيضـاً غـري  ، غـريكان يفهم ما ال يفهمه غري املميز، وإن وأما الصبي املميز

مـتكلامً ، وكونـه -تعـاىل-ا يعرفه كامل العقـل مـن وجـود اهللافاهم عىل الكامل م
، وغـري ، ومن وجود الرسول الصـادق املبلـغ عـن اهللا تعـاىلخماطباً مكلفاً بالعبادة

، فنسبته إىل غري املميز كنسبة غـري املميـز إىل مما يتوقف عليه مقصود التكليفذلك 
، وإن كان مقارباً حلالـة البلـوغ بحيـث مل بفوات رشط التكليف مة فيام يتعلقالبهي
ه كفهمـه املوجـب ، فإنـه وإن كـان فهمـبينه وبني البلوغ سو حلظة واحـدةيبق 

عقـل والفهـم فيـه خفيـاً، وظهـوره فيـه عـىل ؛ غري أنه ملا كان اللتكليفه بعد حلظة
، وحطّ و البلوغجعل له الشارع ضابطاً وهومل يكن له ضابط يعرف به ؛ ، التدريج

رفع القلم عن ثالثة عـن «، ودليله قوله عليه السالم عنه التكليف قبله ختفيفاً عليه
 . . )١(»حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن املجنون حتى يفيق الصبي

الل ، فإن التكليف يعدّ رشطاً للمؤاخـذة يف جريمـة االسـتغوبناء عىل ما سبق
أن يكـون املجـرم عـاقالً ، ويشرتط للحكم بتوافره اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت

فهـم اخلطـاب والقابليـة  ليتم لـه-سنة بحسب القانون ١٨أو الذي جتاوز-بالغاً، 
 .للتقيد به

ي ـ، أو يشـارك يف عمـل جنسـالذي يظهر يف مادة إباحيةوال يؤثّر رضا الطفل 
 .عىل مسؤولية اجلاين عن الفعل

ـةٍ « :، ولفظه-ريض اهللا عنه-مرفوعاً من حديث سيدنا عيل -اهللارمحه -رواه الرتمذي) ١( ثَ لَـمُ عـن ثَالَ قَ عَ الْ فـِ عـن  :رُ
بَّ  بِيِّ حتى يَشِ نْ الصَّ عَ ، وَ ظَ تَيْقِ سْ لَ ، وَ النَّائِمِ حتى يَ قِ عْ تُوهِ حتى يَ نْ املَْعْ ، قـال أبـو «:قال .عَ ـةَ ائِشَ بَـاب عـن عَ ويف الْ

ى يسَ يثٌ : عِ دِ ٍّ حَ يلِ يثُ عَ دِ هِ حَ حَ جْ وَ يبٌ من هذا الْ رِ نٌ غَ يَ من غَ سَ وِ ٍّ عن النبي، وقد رُ يلِ هٍ عن عَ جْ ِ وَ رَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ريْ كَ ذَ وَ
مِ حت الَ غُ نْ الْ عَ مْ وَ هُ ضُ تَلِمَ بَعْ ْ امَ ى حيَ نِ سَ سَ فُ لِلْحَ رِ الِبٍ ، وال نَعْ ِّ بن أيب طَ يلِ ا من عَ يثُ عـن عً َـدِ يَ هـذا احلْ وِ ، وقـد رُ

ائِبِ عن أيب  اءِ بن السَّ طَ بْيَانَ عن عَ الِبٍ عن النبيظَ ِّ بن أيب طَ يلِ ـشُ  ،نحو هذا احلديث -ملسو هيلع هللا ىلص  -عَ مَ َعْ اهُ األْ وَ رَ عـن  وَ
بَّاسٍ عن عَ  بْيَانَ عن بن عَ هُ أيب ظَ عْ فَ رْ ا ومل يَ قُوفً وْ ٍّ مَ لُ عىل هذايلِ مَ عَ الْ لْمِ  ، وَ عِ لِ الْ نْدَ أَهْ ى. احلديث عِ يسَ قـد : قال أبو عِ

انِ عَ ك مَ نُ يف زَ َسَ ٍّ ان احلْ كِنَّيلِ لَ هُ وَ كَ رَ ا منه، وقد أَدْ عً امَ فُ له سَ رِ  ). ٤/٣٢(مرجع سابق  -سنن الرتمذي » ا الَ نَعْ
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فيديو أو الذي يشارك يف عمل إباحي مـع فالطفل الذي يظهر يف الصورة أو ال
معفي من املسؤولية اجلنائية باعتبـاره ، فهو لغ أو مع طفل آخر بتحريض من بالغبا

ريعات ـوباعتباره ضـحية حسـب التشـ، ريع اإلسالميـغري مكلّف بحسب التش
ركته االختياريـة يف وقبولـه ومشـا هحتى لو ظهرت قرائن تشري إىل رضا، والدولية
 .  املشني، ألنه إما مكرهاً أو مغرراً بهالعمل 

 :)العلم واإلرادة(قصد العصيان :الرشط الثاين
للجريمـة يف  إن العلم بالتحريم مع إرادة الفعل وقصـده هـو الـركن املعنـوي

 .الرشيعة
 : فأما العلم
ريعة ـأن يعرف املجـرم أن مـا يرتكبـه جريمـة تعاقـب عليهـا الشـ: فيقصد به

 . والقانون
 تقبل فيها دعو اجلهـل االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت الو جريمة 

     ، ن دعو اجلهل تقبل يف حـدود معينـة، كحـديث العهـد باإلسـالم، ألبالتحريم
وأصبح ذلـك غـري متصـور . .)١(أو السكن بمنطقة نائية ال تشيع فيها أحكام الدين

مـع قـبح الفعـل وفحشـه،  ملعلوماتية احلديثة عرب اإلنرتنـت، ثـميف ضوء الثورة ا
ر؛ يكون وخمالفته للفطرة  رـ، ال سيّام وأنه تـم نشـادعاء اجلهل بالتحريم غري متصوّ

 .   القوانني املتّصلة هبذه اجلريمة
 : وأما القصد

مـع علمـه بـأن الفعـل أو الـرتك هو اجتاه نية الفاعل إىل الفعل أو الرتك «: فهو
م كمـن يلقـي حجـراً مـن نافـذة بقصـد  ، أو هو فعل املعصية بقصد العصيان،حمرّ

ام،  مبدأ الرشعية يف القانون اجلنائي وع«بحث : انظر) ١( القته بنظام العقوبات يف اإلسالم، إيامن حممد عيل عـادل عـزّ
   ، هــ١٤٣٦، رجـب معية العلمية القضـائية السـعوديةاجل، ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جامعقضاءالجملة 
   ١١٦ ص 
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صية مل يأهتا إال وهـو قاصـد إصابة شخص مار يف الشارع فيصيبه، فإنه يرتكب مع
 .)١( »فعلها

 .  الفقهاء قديام االختياروالقصد يسميه 
إيثــاره : والرضــا هــو. يء وإرادتــهـالقصــد إىل الشــ«: واالختيــار هــو

 ...)٢(واستحسانه
عـدم برتجـيح إىل مقدور مرتدد بني الوجود والالقصد : وحقيقة االختيار هو«

 .)٣(»فإن استقلّ الفاعل يف قصده فصحيح، وإال ففاسد، أحد جانبيه عىل اآلخر
 . ختيار علّة اشرتاط التكليف، وأشهر مبطالته اإلكراه برشوطواال

. )٤(»فعل يفعله اإلنسان بغريه، فيزول رضـاه، أو يفسـد اختيـاره«:هوواإلكراه 
 ..)٥(»خيتار ذلك، وال يرضاه -مثالً -اليشءفاملكره عىل 
   :ف اإلكـراه هـو، قال الفقهاء يف تعريهلذا الفرق بني االختيار والرضا و رعاية

ـيلّ ونفسـه، فيكـون ، ول الغري عىل أن يفعل ما ال يرضاهمح« ال خيتار مبارشته لو خُ
يفسد االختيار ؛ لكنه قد معدماً للرىض، ال لالختيار، إذ الفعل يصدر عنه باختياره

بـأن يبقـى الفاعـل مسـتقال يف  ، وقـد ال يفسـدأن جيعله مستنداً إىل اختيـار آخـرب
 .)٦(»قصده
بارشة الفعـل ، إما ملجئا بأن يضطر الفاعل إىل موهبذا االعتبار يكون اإلكراه«

، وإما غري ملجئ بأن يـتمكن خوفاً من فوات النفس، أو ما هو يف معناها كالعضو
 )٧(»من غري فوات النفس، أو العضو فاعل من الصربال

 . )١/٤٥٠(جع سابق مر -الترشيع اجلنائي يف اإلسالم ) ١(
هــ ،  ٧٩٢عمـر التفتـازاين ت سعد الدين مسـعود بـن /وضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقهرشح التلويح عىل الت) ٢(

 . )٢/٣٩٤(م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -ت بريو -زكريا عمريات، دار الكتب العلمية: حتقيق
 . )٢/٤١٤(املرجع السابق، ) ٣(
 )١/١٢٠(مرجع سابق -جلنائي يف اإلسالمالترشيع ا) ٤(
هــ ،  ٧٩٢عمـر التفتـازاين ت سعد الدين مسـعود بـن /وضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقهرشح التلويح عىل الت) ٥(

 . )٢/٣٩٤(م ، ١٩٩٦-هـ١٤١٦-بريوت-العلميةزكريا عمريات، دار الكتب : حتقيق
 . )٤١٤/ ٢(ملتن التنقيح يف أصول الفقه،مرجع سابق رشح التلويح عىل التوضيح) ٦(
 . املرجع السابق) ٧(
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، وعند احلنفية تفصيل يسـري فرشط اإلكراه املعترب أن يكون ملجئاً ، وعىل ذلك
 )١(يف ذلك

، وذلـك أال يكون دفع الرضر عن نفسه برضر مثله أو أكثر منـهويشرتط أيضاً 
 .الرضر ال يزال بالرضر: للقاعدة الفقهية املشهورة

كعائد يعود عـىل وهو «: ،)ررـالرضر ال يزال بالض(قال ابن السبكي يف قاعدة 
، فشأهنام شـأن األخـص مـع األعـم، بـل مهـا ، ولكن ال برضرقوهلم الرضر يزال

 .)٢(»أزيل بالرضر ملا صدق الرضر يزال ؛ ألنه لوسواء
طعـام ال يأكـل املضـطر «: من فروع هذه القاعـدة -رمحه اهللا-وذكر السيوطي

، وال فإنه جيوز له أخذه، وجيب عىل من معه بذله لـهمضطر آخر إال أن يكون نبياً، 
ة مـن نفسـه إن كـان ، وال قطـع فلـذخذه، وال قتل ولده، أو عبيدهقطع فلذة من ف

 .)٣(»اخلوف من القطع، كاخلوف من ترك األكل أو أكثر
، فإنـه يرتكـب األخـف رضراً لـدفع األكـرب فأما لو كان أحدمها أكـرب رضراً  

 . رضراً 
 . ذلك ما لو كان أحدمها أعظم رضراً يستثنى من : السبكيقال ابن «
 .ال بد من النظر ألخفهام وأغلظهام :بارة ابن الكتاينوع 

ــاة  ــال البغ ــدود وقت ــاص واحل ــذا رشع القص ــع وهل ــق ودف ــاطع الطري           وق
 .)٤(»......الصائل 
 عي أعظمهـام، وهي إذا تعارض مفسدتان روونشأ من ذلك قاعدة رابعة«: قال

  .رضراً بارتكاب أخفهام

 . )٤١٨-٢/٤١٦(املرجع السابق : راجع) ١(
: ، الطبعـة١٤٠٣ -وت بري -هـ ، دار الكتب العلمية ٩١١عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت، األشباه والنظائر) ٢(

 .  ٨٦ص ،األوىل
 . ع السابقاملرج) ٣(
  ٨٧املرجع السابق ص) ٤(
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ىل مـن جلـب املصـالح: ونظريها قاعدة خامسـة وهـي ، فـإذا درء املفاسـد أوْ
نهيـات ؛ قدم دفع املفسدة غالبـاً ألن اعتنـاء الشـارع باملتعارض مفسدة ومصلحة

 .)١(»أشد من اعتنائه باملأمورات
فتطبيـق هـاتني القاعـدتني يوجـب عـىل «: -رمحـه اهللا-عودة  عبد القادر قال

، وإنـام و ال خيتار يف الواقعاملكره أن يأيت من األمرين أمراً واحداً بعينه، فإذا أتاه فه
ريعة ثانيـاً، ـ، ونزوالً عىل حكـم الشـانه اضطراراً بحكم اإلكراه أوالً يضطر إىل إتي

رر سـالفي الـذكر، ـقاعـديت الضـ، فاختياره ينعدم متاماً إذا نـزل عـىل حكـم وإذاً 
 . ، وترتفع العقوبةنائية النعدام االختيارئولية اجلفتنعدم املس

رر األخف ـأما إذا خالف حكم قاعديت الرضر ودفع الرضر بمثله، أو دفع الض
، فقد اختار، وهذا االختيار ال يعدم املسئولية اجلنائية وال يرفع العقوبة ولو  باألشدّ

 )٢( ».كان مداه ضيقاً 
الفقهاء جرائم ال يُعتـرب  ذكر -وبرغم حتقق رشوط اإلكراه امللجئ- ومع ذلك

يف  ، وذلـك مي املجـرم مـن املسـؤولية اجلنائيـة، ويكون إدعاؤه ال حيفيها اإلكراه
 . جرائم الزنا واللواط

الم  ال جيوز اإلقدام عـىل الزنـا واللـواط ...«: -رمحه اهللا-قال العزّ بن عبد السّ
 .)٣(»بيشء من أسباب اإلكراه

إذا قام املجرم اإللكرتوين باستدراج الطفل : وتنزيل ذلك عىل موضوع البحث
، فالـدفع بـاإلكراه غـري به عرب اإلنرتنت لفعل الزنا به، وحتقـق مقصـودهوالتغرير 

كـراه ال ألن اإل ،مكرهاً إكراهاً ملجأ بقوة مادية، أو بالتهديـد معترب حتى ولو كان
قبَل يف الزنا واللواط، واهللا أعلم  .  يُ

 .  املرجع السابق ) ١(
 )١٣٢-٢/١٣١(املرجع السابق) ٢(
 )١/٨٥(مرجع سابق -قواعد األحكام يف مصالح األنام) ٣(
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نـا، جنسياً فيام هو دون الز األطفال جريمة استغالل ويف حال ثبوت اإلكراه يف
هاً   .  وحيث كان الرضر خفيفاً، فإن املجرم ضامن لألرضار، ولو كان مكرَ

ه مـدنياً يف هـذا القسـم عـن « -رمحـه اهللا-عـودة  عبد القادر قال يسـأل املكـرَ
عقوبتهـا؛ ، ولو أنه معفى مـن األرضار التي أصابت غريه من اجلرائم التي ارتكبها

ريعة أن الـدماء واألمـوال معصـومة؛ أي أن االعتـداء عليهـا ـألن القاعدة يف الش
؛ أي أن ما اعتربه الشـارع عـذراً  عيةحمرم، وأن األعذار الرش ال تبيح عصمة املحلّ

م  . للفاعل ال يبيح نفس الفعل املحرّ
ي ن األرضار التـعـ، فهو ملـزم بتعـويض غـريه الفاعل من العقوبة يفإذا أعف

 .سببها له بإنجاء نفسه من اهللكة والرضر
 ..)١(»قسم مع القوانني الوضعية احلديثةوتتفق الرشيعة يف هذا ال

هاً -، فإذا حصل أن قام وعىل ذلك باستغالل الطفل جنسـياً مسـتخدماً  -مكرَ
عليه ضامن الرضر الذي حلق الطفل، وأيـاً  كانـت درجـة  الشبكة العنكبوتية، فإن

ي لألطفـال عـرب ـوكام أن جريمة االستغالل اجلنسـ.  الرضر احلاصل، واهللا أعلم
رر ملجئـاً ـأن الض إذا ثبتإال  -، وال اإلكراه إلنرتنت ال تقبل فيها دعو اجلهلا

، فإنه أيضاً ال يقبل فيهـا دعـو اخلطـأ نه أكرب من رضر اجلريمة نفسهاأو للمجرم
م القصـد مـع حيـازة الصــور ألنـه ال يتصـور عـد -واهللا أعلـم-وعـدم القصـد 

أو إعادة  ، واالحتفاظ هبا عىل ذاكرة اهلاتف أو البحث يف املواقع اإلباحية،اإلباحية
، أو غــري ذلــك مــن أنــواع الســلوك أو التصــوير ،اإلرســال أو تركيــب الصــور

 .يقوم به املجرم يف هذه اجلريمة اإلجرامي الذي
 : عقوبة االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنت :الفرع الرابع 

م أنّ التعزير يكون عىل كلّ معصية  ـارةتقدّ ، ال حـدّ فيهـا وال قصـاص وال كفّ
 .  بام حيقق املصلحة، ويدفع املفسدةوأنه يقام بحسب اجتهاد اإلمام 

 ) ٢/١٣٠(مرجع سابق  -الترشيع اجلنائي يف اإلسالم) ١(
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م مع الفعل، والظـروف ءوعاً وقدراً بام يتالالعقوبة ن، فإن لإلمام اختيار وعىل ذلك
 . املحيطة، وحجم الرضر

د ا ، واختلفـوا لفقهاء أجناس العقوبات التعزيرية، واتفقوا عىل أنواع منهـاوقد حدّ
 . يف أنواع

، رب، وعقوبـة احلـبسـعقوبـة الضـ: ما اتفقت املذاهب عىل التعزير به، فهيفأما 
 .  )٢(عقوبة التشهري، و)١(وعقوبة التوبيخ أو الوعظ

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل التعزيـر بتسـويد ) ٣(وذكر الشافعية عقوبة الصلب حياً 
 .)٥(، ومنعه احلنفية واملالكية)٤(الوجه

                 هــو مــذهب أيب يوســف: ، وقيــل)٦(احلنفيــة، فأجــازه أمــا التعزيــر بــإتالف املــال
واملالكيــة بضــوابط  )٨(وإليــه ذهــب الشــافعي يف القــديم )٧(مــنهم خاصــة -رمحــه اهللا-

د املالكية عىل أن اجلائز هو إتالف اليسري من املال دون أخذه)٩(وقيود   .)١٠(حيث  أكّ

الثانيـة،  : بـريوت، الطبعـة -، دار املعرفـة)هــ٩٧٠(كنـز الـدقائق، زيـن الـدين ابـن نجـيم احلنفـي البحر الرائق رشح :انظر) ١(
م، ١٩٨٩ -هــ١٤٠٩ -بـريوت -، دار الفكـر)هــ ١٢٩٩(،منح اجلليل رشح عىل خمترص سيد خليل، حممد علـيش)٥/٤٩(
بـريوت،  -دار الفكـر)/هــ ٤٧٦(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن عيل بن يوسـف الشـريازي )٣٥٧-٩/٣٥٦(
 ).٩/١٤٩(مرجع سابق -، املغني)٢/٣٢٩(

ــد الواحــد الســيوايس: انظــر) ٢( ــن عب ــدين حممــد ب ــتح القــدير،كامل ال ـــ ٦٨١ت (رشح ف ــة -دار الفكــر )ه ــريوت، الطبع : ب
ــة، ــ ،)٤٧٦ -٧/٤٧٥(الثاني ــىل الش ــوقي ع ــية الدس ــوقي ـحاش ــه الدس ــد عرف ــري، حمم ــر)/١٢٣٠(رح الكب  -دار الفك

رح ـ، رشح منتهـى اإلرادات املسـمى دقـائق أويل النهـى لشـ)١٤٥-١١/١٤٤( ،النووي، روضة الطالبني)٤/١٤١(وتبري
 ). ٣/٦١١(الثانية،: ،الطبعة١٩٩٦-بريوت -عامل الكتب)/١٠٥١ت(منصور بن يونس بن إدريس البهويت  املنتهى،

ري ـين، عـيل بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي البصـر املـزـاحلاوي الكبري يف فقه مـذهب اإلمـام الشـافعي وهـو رشح خمتصـ) ٣(
 -بـريوت  -دار الكتـب العلميـة /الشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود -الشيخ عيل حممد معوض:حتقيق)/هـ  ٤٥٠ت(الشافعي

 ).١٣/٤٢٦(األوىل، : م، الطبعة ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩ -لبنان 
 ).٣/٣٦٦(مرجع سابق-اإلرادات  ، رشح منتهى٢٦٩مرجع سابق ص-األحكام السلطانية للاموردي  :انظر) ٤(
         : ، حتقيـق)هــ  ١٢٤١ت (، بلغـة السـالك ألقـرب املسـالك ،  أمحـد الصـاوي )٤٧٧/ ٧(مرجـع سـابق-رشح فتح القدير) ٥(

 ). ٤/١٤١( ،األوىل: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -لبنان، بريوت  -حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية 
هــ ، دار الكتـاب اإلسـالمي،  ٧٤٣احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الـدين عـثامن بـن عـيل الزيلعـي احلنفـي ت تبيني : انظر) ٦(

 ).٥/٤٥(مرجع سابق -، البحر الرائق)٣/٢٠٨(هـ ، ١٣١٣القاهرة،
وعنـدمها ، الجيوز التعزير للسلطان بأخذ امل: وعن أيب يوسف «): ٥/٣٤٥(مرجع سابق  -قال ابن اهلامم يف رشح  فتح القدير ) ٧(

 .»وباقي األئمة الثالثة ال جيوز
دار ،  )هــ٧٢٩ت ( د بن األخوة، القـريش، ضـياء الـدينحممد بن حممد بن أمحد بن أيب زي، معامل القربة يف طلب احلسبة: انظر) ٨(

 )١٩٥-١٩٤/ص. (كمربدج -الفنون 
 

 ). ٢/٢٩١،٢٩٤(مرجع سابق  -تبرصة احلكام : انظر ) ٩(
 ).٤/٣٥٥(مرجع سابق  -الدسوقي عىل الرشح الكبريحاشية ) ١٠(
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: بلة إىل املنع مـن التعزيـر باملـال، واحلنايف اجلديد -رمحه اهللا-وذهب الشافعي
: رمحـه اهللا-وقال البهـويت .)١(»والإنام العقوبة يف األبدان ال يف األم: قال الشافعي«
مل يرد بيشء مـن ذلـك عمـن يقتـد  ؛ ألن الرشعوحيرم تعزير بأخذ مال أو إتالفه«

 .)٢(»به
ز ، وأن هاء أن منع أخذ املال حملّ إمجاعوير بعض الفق املقصود عند مـن جـوّ

 .)٣(، وإنام إمساك املالإتالف املال، ليس حقيقة اإلتالف أو األخذ
هـل ....«: إىل خالف يف التعزير بالقتل، فقـال -رمحه اهللا- وأشار ابن فرحون

 .)٤(»؟ فيه خالفجيوز أن يبلغ بالتعزير القتل، أو ال
، فليس مذهب من املذاهب األربعة إال وقد و التطبيقات الفقهية تشهد جلوازه

 . )٥(عمل به يف صورة من الصور
تعزيـراً تظهـر أن  احلاالت التي قيل فيها بجواز القتـل«: وقال بعض الباحثني

شكل من أشـكال التعزيـر  املجرم قد وصل إىل مرحلة يف اإلجرام ال ينفع فيها أي
 .لة، لكنها خطرية خطر القتل نفسه، وهي حاالت قليغري القتل

جـرائم «: يهـا الفقهـاء بجـواز القتـل تعزيـراً ومن أهم احلـاالت التـي قـال ف
وكـذا مـن سـبّ  -والسـالم عليهم الصالة-، وسبّ األنبياء التجسس، والزندقة

)١ (حممد عبد القـادر : هـ ، حتقيق ٤٥٨بو بكر البيهقي ت ، أ بن عيل بن موسى، أمحد بن احلسنيسنن البيهقي الكرب
 ) .٨/٢٧٩( م،١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة

 .) ٣٦٦/ ٣(مرجع سابق  -رشح منتهى اإلرادات ) ٢(
 .)٤/٣٥٥(مرجع سابق  -حاشية الدسوقي ) ٣(
 . )٢/٢٢٣(جع سابق مر -تبرصة احلكام ) ٤(
 ، وقتـل اجلاسـوس يف بعـضقتل اللوطي إذا أكثر: ول فساده إال بالقتل عند احلنفية، ومنهقتل من ال يز: من ذلك) ٥(

ق جلامعة املسلمني يف أحد الوجوه عند احلنابلة ونقـل احلاالت عند املالكية واحلنابلة ، وقتل الداعية إىل بدعة املفرّ
ـس جيوز قتل اجلاسـ: وعندنا«: عن الشافعية أيضاً، قال ، وإليـه ذهـب بعـض للعـدووس املسـلم إذا كـان يتجسّ

، )هـ  ٤٧٨ت (بو املعايل  بن يوسف اجلويني أعبد امللك بن عبد اهللالتياث الظلم، يف غياث األمم : انظر .احلنابلة
ــق ــنعم، د. د: حتقي ــد امل ــؤاد عب ــي. ف ــطفى حلم ــدعوة /مص ــكند -دار ال ــة١٩٧٩ -رية االس األوىل، : ، الطبع

، اإلنصاف )٥/٢٦٢٩(مرجع سابق  -، رشح فتح القدير )٢/٢٢٣(مرجع سابق  -رة احلكام ـ، تبص)١/١٦٣(
، )٨٨٥(بن سـليامن املـرداوي أبـو احلسـن  ، عيلف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبليف معرفة الراجح من اخلال

 .)١٠/١٧٦(بريوت، -قي، دار إحياء الرتاث العريبحممد حامد الف: حتقيق
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 رضرهـم إىل النـاس، والسـحرة، وأهل الفاملالئكة ، واملبتـدع سـاد الـذين تعـدّ
 .)١( »...، واللواطعته املخالف لرصيح الكتاب والسنةالداعي إىل بد

، ريعةـطرق الوقاية والعـالج مـن اجلـرائم األخالقيـة يف الشـ: الفرع اخلامس
 : اإلنرتنتالل األطفال جنسياً عرب ومنها استغ

الً   : ذاتية والضمري الدينيالرقابة ال: أوّ
       من ميّزات الرشيعة اإلسالمية أهنا تقيم رقابـة ذاتيـة ناشـئة عـن اإليـامن بـاهللا 

فتنتج التزاماً بـاألوامر ، ، والرغبة يف رضاه، واخلوف من عقابه-سبحانه وتعاىل -
 . اإلهلية، واجتناباً للنواهي اإلهلية

ر اإلالكريمويف القرآن  نسـان بحقيقـة احلسـاب واجلـزاء، ، آيـات كثـرية تـذكّ
ـا ﴿: ، قال تعاىلوالرقابة قُولُونَ يَ يَ َّا فِيهِ وَ قِنيَ ممِ فِ شْ نيَ مُ مِ رِ  املُْجْ َ عَ الْكِتَابُ فَرتَ ضِ وُ وَ

ا  اهَ صَ ةً إِالَّ أَحْ بِريَ الَ كَ ةً وَ ريَ
غِ ادِرُ صَ غَ ا الْكِتَابِ الَ يُ ذَ الِ هَ تَنَا مَ لَ يْ لُـوا وَ مِ ـا عَ وا مَ دُ جَ وَ وَ

ا دً بُّكَ أَحَ ظْلِمُ رَ الَ يَ ا وَ ً
ارضِ مَ ﴿:وقال سبحانه..)٢( ﴾حَ كَ الْيَـوْ سِ ى بِنَفْ فَ أْ كِتَابَكَ كَ رَ اقْ

يبًا سِ يْكَ حَ لَ ـسٍ ﴿:وقال تعاىل..)٣(﴾عَ نْ نَفْ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ َا النَّاسُ اتَّقُ ا أَهيُّ يَ
لَقَ مِ  خَ ةٍ وَ دَ احِ لُونَ وَ اءَ ي تَسَ وا اهللاََّ الَّذِ اتَّقُ اءً وَ نِسَ ا وَ ريً

ثِ االً كَ جَ امَ رِ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ
قِيبًا مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ امَ إِنَّ اهللاََّ كَ حَ َرْ األْ  . )٤(﴾بِهِ وَ

اهُ ﴿:وقال سبحانه وتعاىل ـدَ تْ يَ مَ ـدَّ ا قَ ءُ مَ نْظُرُ املَْرْ مَ يَ وْ  :، ويف آيـة أخـر..)٥(﴾يَ
رَ ﴿ أَخَّ مَ وَ دَّ ئِذٍ بِامَ قَ مَ وْ انُ يَ نْسَ ِ نَبَّأُ اإلْ  ..)٦(﴾يُ

قـانون يف ريعة والـ، كليـة الشـايض يف تقدير العقوبات التعزيرية، سليم حممد النجار، رسـالة ماجسـتريسلطة الق) ١(
ال ال جريمة وال عقوبـة إ«رسيان مبدأ : بحث: وانظر. ٥٩صم ،  ٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨اجلامعة اإلسالمية بغزة، عام 

ام ، جملة العدل، وزارة العـدل، العـدد إيامن بنت حم. ، د )دراسة مقارنة(عىل باب التعزير » بنصّ  مد عيل عادل عزّ
 ١٧٨هـ، ص ١٤٣٦، رجب )٧٠(

  )٤٩(سورة الكهف، آية ) ٢(
 ) . ١٤(سورة اإلرساء، آية ) ٣(
 ). ١(آية : النساء) ٤(
 ) ٤٠(سورة النبأ، آية ) ٥(
 ) ١٣(سورة القيامة، آية ) ٦(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي                 ٣٢٢
 الثامن والثالثونالعدد  - الثانية والثالثونة السن                   

 . )١(»ه خريها ورشها ، قديمها وحديثهايعرض عليه مجيع أعامل«: قال ابن كثري
قِيبًا﴾ ﴿:-رمحه اهللا-قال ابن كثري مْ رَ يْكُ لَ انَ عَ و مراقـب جلميـع ه: أيإِنَّ اهللاََّ كَ

اهللاُ﴿ :، كــام قــال أحــوالكم وأعاملكــم يدٌ  وَ ــهِ ءٍ شَ ْ ــلِّ يشَ ــىلَ كُ ، ويف احلــديث ﴾عَ
وهذا إرشـاد وأمـر  ،.)٢(»اعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك«: الصحيح

 .)٣(»بمراقبة الرقيب
غادر صـغرية وال كبـرية ما هلذا الكتاب ال ي«: ال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىلق

ــرياً وال : أي«: »إال أحصــاها ــغرياً وال كب ــاً ص ــرتك ذنب ــغر إال ال ي عمــالً وإن ص
 ..)٤(»ضبطها وحفظها :أي. أحصاها

 - ملسو هيلع هللا ىلص-ملـا فـرغ رسـول اهللا «:  بإسناده إىل سعد بن جنادة قالورو الطرباين
امجعوا، : -ملسو هيلع هللا ىلص -، فقال النبي غزوة حنني نزلنا قفراً من األرض، ليس فيه يشء من

ال فـام كـان إ: قـال. وجد عظامً  أو شيئاً فليـأت بـهمن ، ومن وجد عوداً فليأت به
كذلك جتمع الذنوب ف! أترون هذا : -ملسو هيلع هللا ىلص -فقال النبي. ساعة حتى جعلناه ركاماً 

،  رجل فـال يـذنب صـغرية وال كبـرية، فليتق اهللاىل الرجل منكم، كام مجعتم هذاع
 ..)٥(»فإهنا حمصاة عليه

 : عبادة الصالة: ثانياً 
مكـررة مخـس مـرات يف اليـوم  -تعاىل-الصالة من العبادات التي رشعها اهللا 

، والتـزام السـلوك لعبـادات أثـراً عـىل هتـذيب األخـالق، وهي من أكثر اوالليلة

 )١/٤٤٩(مرجع سابق  -تفسري ابن كثري ) ١(
مـا : قـال ...« : اً ، ولفظـهمرفوعـ -ريض اهللا عنـه-، رواه البخاري يف صحيحه عـن أيب هريـرة جزء من حديث) ٢(

          مرجـع سـابق  -صـحيح البخـاري : انظـر» ، فإنه يـراك ن تراهأن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تك: اإلحسان؟ قال
 .   )٥٠(، حديث رقم »..... عن اإليامن واإلسالم واإلحسان  - ملسو هيلع هللا ىلص -سؤال جربيل النبي«: ، باب)١/٢٧(

 . رجع السابقامل) ٣(
 ) . ٨٨/ ٣(املرجع السابق ) ٤(
محدي بن عبد املجيد السـلفي، : هـ ، حتقيق ٣٦٠الطرباين تاملعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب، أبو القاسم ) ٥(

 ) ٥٤٨٥(، حديث رقم ) ٦/٥٢(،  ٢م ، ط  ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٤، مكتبة الزهراء، املوصل
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من فعلها قائام بواجباهتا وسننها، مـع استحضـار ، واة الدنيااجلميل احلسن يف احلي
، صناً مانعـاً مـن الفحشـاء واملنكـرح؛ كانت له القلب، وإمتام أعامل اجلوارح فيها

ـنِ ﴿:قوله تعاىلل ـى عَ نْهَ ةَ تَ ـالَ ةَ إِنَّ الصَّ الَ أَقِمِ الصَّ نَ الْكِتَابِ وَ يَ إِلَيْكَ مِ ا أُوحِ اتْلُ مَ
رُ اهللاِ كْ لَذِ رِ وَ املُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ اهللاُ الْفَ ُ وَ ربَ نَعُونَ  أَكْ ا تَصْ لَمُ مَ عْ  ..)١(﴾يَ

ـاءِ ﴿يف قوله تعاىل «: يف معنى اآلية قال ابن العريب شَ حْ ـنِ الْفَ ى عَ نْهَ ةَ تَ الَ إِنَّ الصَّ
رِ  املُْنْكَ  . .)٢(»ما دام فيها وفيام بعدها: والثاين. ما دام فيها: أحدمها: ﴾ قوالنوَ

فمـن «: فصالته قارصة كام قال ابن العريب، ا الذي ال تنهاه صالته عن املنكرأم
، ومل تتمرن جوارحه بـالركوع والسـجود حتـى يـأنس مل تنهه صالته عن املعايص

 .  .)٣(»أنساً يبعد به عن اقرتاف اخلطايا، وإال فهي قارصةبالصالة وأفعاهلا 
 : التدابري االحرتازية: ثالثاً 

م يف العقوبـة ، ثـلرقابة والنصح واإلصالح والتهـذيبوتتمثّل يف الرشيعة يف ا
ويات، ويف دوائر تبدأ مـن األرسة، مست، ويكون كل ذلك عىل الرادعة عن اجلريمة
ى األمـر، وفـيام يـيل ـ، وصوالً إىل احلاكم أو اإلمام إذا اقتضـثم تتسع إىل املجتمع

 : توضيح ذلك
 :رقابة األرسة -١
ـرَ «: و البخاري يف الصحيح بإسـناده عـنر مَ أَنَّ : -ريض اهللا عـنهام-ابـن عُ

ولَ اهللاَِّ سُ اعٍ :يقول -ملسو هيلع هللا ىلص-رَ مْ رَ لُّكُ     : واية عن ابـن عمـر مـن طريـق الليـثر ويف »كُ
اعٍ وَ « مْ رَ لُّكُ يَّتِهِ كُ عِ مْ مسؤول عن رَ لُّكُ مَ .كُ ِ هِ اإلْ يَّتـِ عِ اعٍ ومسؤول عن رَ ـلُ . امُ رَ جُ الرَّ وَ

اعٍ يف أَ  يَّتِهِ رَ عِ لِهِ وهو مسؤول عن رَ جِ . هْ وْ يْتِ زَ يَةٌ يف بَ اعِ أَةُ رَ املَْرْ ا ومسـؤولة عـن وَ هَ
ا يَّتِهَ عِ الِ . رَ اعٍ يف مَ َادِمُ رَ اخلْ يَّتِهِ وَ عِ هِ ومسؤول عن رَ يِّدِ بْتُ أَنْ قد قـال : قال. سَ سِ حَ وَ

اعٍ يف مَ  لُ رَ جُ الرَّ يَّتِهِ وَ عِ لُّكُ . الِ أبيه ومسؤول عن رَ كُ يَّتِهِ وَ عِ اعٍ ومسؤول عن رَ  )٤(»مْ رَ

 ). ٤٥(سورة العنكبوت، آية ) ١(
 ) ٥١٦/ ٣( مرجع سابق   -أحكام القرآن البن العريب ) ٢(
  .املرجع السابق) ٣(
ُمُ ) ٣٠٤/ ١(سابق مرجع  -صحيح البخاري ) ٤( ، حديث رقم، بَاب اجلْ نِ املُْدُ  وَ رَ قُ ةِ يف الْ  ) . ٨٥٣( عَ
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، وقلبـه الطـاهر الصـبي أمانـة عنـد والديـهاعلـم أن «:وقد قال بعض العلامء
يسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقـش، وقابـل جوهرة نف

د اخلري وعلمه نشـأ عليـه، لكل ما يامل به إليه وِّ ، وسـعد يف الـدنيا واآلخـرة، فإن عُ
د الشـ، وكل معلم لـه ومـؤدب ،يشاركه يف ثوابه أبواه ـوِّ ال ، وأمهـل إمهـرـوإن عُ

 .)١(»القيّم به والويلّ عليهوكان الوزر يف رقبة  ،البهائم شقي وهلك
، وحيفـظ مـن شعار التي فيهـا ذكـر العشـق وأهلـهويمنع من سامع األ«:وقال

ذلـك يغـرس ، فإن عمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبعخمالطة األدباء الذين يز
 .)٢(»يف قلوب الصبيان الفساد

فيهـا شـعار التـي والنّص السابق أشار إىل رضورة إبعاد األطفال عن سامع األ
اسـتغالل ، فام بالنا بذلك يغرس يف قلوب الصبيان الفساد، فإن ذكر العشق وأهله

ال سـيّام أن !! ، أو تعريضـهم ملشـاهدة مـواد إباحيـة األطفال يف الفعل الفـاحش
صحيح مستقر نـافع الغد الذين نتكئ عليهم يف بناء جمتمع  ر اليوم هم راشدوـقصّ 

 .   لإلنسانية مجعاء
، ومـا يشـاهدونه دين خاصة، واألرسة عامة مراقبة األطفـالفيجب عىل الوال

           بـاهللا ، مـع تعهـدهم بالنصـح والتـذكري األجهـزة اإللكرتونيـة مراقبـة جـادةعىل 
 . ترغيباً وترهيباً  -تعاىل-

 :رقابة املجتمع -٢
فرد من أفراده يف حدود  املجتمع يف اإلسالم له دور رقايب وهتذيبي يقوم به كل

 . يتسع املقام لذكرها يف هذا البحث، وبضوابط ورشوط معروفة ال استطاعته

، أبـو عبـد اهللا املـدخل: انظر . له املناوي عن اإلمام الغزايل عن القايض ابن العريب ، ونق املدخلنقله ابن احلاج يف ) ١(
، فـيض )٢٩٥/ ٤(م ، ١٩٨١ -هــ ١٤٠١ -دار الفكر  هـ ،٧٣٧حممد بن حممد العبدري الشهري بابن احلاج ت 

هــ ، ١٣٥٦ -ر ـمص -، املكتبة التجارية الكرب هـ١٠٣١القدير رشح اجلامع الصغري، عبد الرؤوف املناوي ت
 .  )٣٩٤/ ٣( األوىل : الطبعة

 .)٢٩٦/ ٤(املرجع السابق ) ٢(
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ـنِ :قال تعاىل نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ يَ ِ وَ ريْ ونَ إِىلَ اخلَْ عُ ةٌ يَدْ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ لْتَكُ ﴿وَ
﴾ رِ نْـتُمْ :، وقـال سـبحانه وتعـاىل) ١( املُْنْكَ ونَ ﴿كُ رُ ـأْمُ ـتْ لِلنَّـاسِ تَ جَ رِ ـةٍ أُخْ َ أُمَّ ـريْ خَ

﴾ رِ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ  )٢(بِاملَْعْ
ـولَ اهللاَِّ «: ورو مسلم يف الصحيح، بإسناده يف قصة قول سُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-سـمعت رَ

ْ : يقول يُغَريِّ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ إِ هُ بيدهمن رَ ـانِهِ ، فَ بِلِسَ ـتَطِعْ فَ ـ، نْ مل يَسْ ـتَطِعْ فَ إِنْ مل يَسْ
بِهِ  لْ بِقَ نِ فَ يامَ ِ عَفُ اإلْ لِكَ أَضْ ذَ  )٣(»، وَ

ريف، ـفاملؤمن مأمور باإلنكـار للمنكـر عـىل درجـات ذكرهـا احلـديث الشـ
 .وأضعف اإليامن اإلنكار بالقلب

فإذا ما قام املجتمـع املتمثّـل يف اجلـار واملعلّـم والصـديق وغـريهم بـدوره يف 
النفوس املريضـة فرصـة الرقابة وإنكار املنكر والنصح واإلرشاد ال جيد أصحاب 

أيضـاً يف إصـالحهم   -تعـاىل-قد تسهم النصيحة وتذكريهم باهللا ، ثملفعل املنكر
 . وهتذيبهم

 : قوبة عىل اجلريمةالقايض يف الع سلطة احلاكم أو -٣
ة عـن هتـذيب مـن لديـه ، واخلارجيـة الذاتية، واألرسيةفحيث مل تنجح الرقاب

ه عن إجرامه إقـرار العقوبـة التعزيريـة ، يـأيت دور احلـاكم يف  ميول إجرامية، وكفّ
الً  ـ«، وهـو منصـوص عليـه يف احلـديث السـابق مكمّ مَ ِ اعٍ ومسـؤول عـن اإلْ امُ رَ
يَّتِهِ  عِ  .)٤(»رَ

 : اخلالصة
عة مستقبحة لفعـل الفاحشـة إنّ استعامل األطفال يف العمل اجلنيس صورة شني

م، مل يعرفه تاريخ املسلمني ، حتـى ومل يعرفه العرب قبل اإلسالم، وال بعـده ،املحرّ

 ١٠٤: سورة آل عمران اآلية) ١(
 ١١٠: سورة آل عمران اآلية )٢(
ر إحيـاء حممد فؤاد عبـد البـاقي دا: هـ، ، حتقيق  ٢٦١، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ت صحيح مسلم) ٣(

يِ عن املُْنْ( باب ) ٦٩/ ١(بريوت  -الرتاث العريب  نِ النَّهْ وْ يَانِ كَ نِ بَ يامَ ِ رِ من اإلْ  ) 49(، ح ... ) كَ
 ٣٣ص:انظر) ٤(
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رت إلينـا عـعرصنا احلارض، فهو جريمة غربية املنشأ ـدّ رب اإلنرتنـت الـذي ال ، صُ
م بال شك، وهيعرف احلدود يلة لفعـل ، واإلنرتنت وسوال ريب و فعل جنيس حمرّ

هذه اجلريمة الشنعاء، ونرشها، وتروجيها، وحكم الفرع حكم األصـل، ووسـيلة 
مـا  ، و االستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنـت مـن الكبـائر لعظـماليشء كهو

والتسبب يف انحراف الناس والنشء، واحلق فيـه  ،يرتتب عليه من الفساد والرضر
، ، و ال يقبـل فيـه دعـو عـدم العلـموحـق خـاص لصـاحبه، حق عام للجامعة

، فاإلكراه املعتـرب  اإلكراه إال يف حدود ضيقة جداً ، ودعو)١(ودعو عدم القصد
    -مـع ذلـك-، وأنـه شديد مع غلبة الظنّ بسالمة الطفـلفيه ما يكون دفعاً لرضر 

 .ال يعفي من الضامن
 : جنسياً نرتنت يف استغالل األطفال و يتضمن استخدام اإل

  غريزة بطريق حمرم ، خمالف للفطرة، وعصيانه بإشباع ال -تعاىل-خمالفة اهللا
 . ال يرضاه اهللا تعاىل

  والـرتويج هلـا رها ـوعصـيانه بإشـاعة الفاحشـة ونشـ -تعاىل-خمالفة اهللا
 . واحلثّ واحلض عليها

  إلرضار هبم تعويدهم عـىل وعصيانه بإيذاء األطفال وا -تعاىل-خمالفة اهللا
مْ ﴿باإلحسان إليهم يف قوله تعـاىل  -تعاىل-االنحراف، وقد أمرنا اهللا  ـكُ سَ ـوا أَنْفُ قُ

ا ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ   .﴾وَ
 
 
 
 
 

 . من فئة العاملني يف جماالت احلامية واألمن اإللكرتوين ، واهللا أعلم  -عملياً  -عدم القصد قد يتصور  )١(
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ل   : الل األطفال جنسياً عرب اإلنرتنتأركان جريمة استغ: املطلب األوّ

 :  ألطفال عرب اإلنرتنت ثالثة أركانجلريمة االستغالل اجلنيس ل

ل  : )رشعية التجريم(الركن القانوين : الفرع األوّ

 .جتريم االستغالل اجلنيس لألطفال يكاد يوجد إمجاع دويل عىل

ت املادة بشـأن ١٨٢/١٩٩٩الدوليـة رقـمب من اتفاقية منظمة العمل /٣نصّ

يشـمل «: واإلجراءت الفوريـة للقضـاء عليهـا حظر أسوأ أشكال عمل األطفال

  )ب...يف مفهــوم هــذه االتفاقيــة مــا يــيل» أســوأ أشــكال عمــل األطفــال«تعبــري

     استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغـراض الـدعارة، أو إلنتـاج أعـامل إباحيـة 

  .)١( »أو أداء عروض إباحية

الل األطفـال والتغريـر يم استغنصّ نظام مكافحة اجلرائم املعلومايت عىل جترو

تعلقـة بـاملحتو اإللكـرتوين ، وجعله كأحد مشـددات العقوبـة يف اجلـرائم املهبم

ـها ٣ك يف الفقرة وذل ،اليسء         ال تقـل عقوبـة السـجن «: مـن املـادة الثامنـة، ونصّ

ها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة بأي مـن احلـاالت اآلتيـةأو : الغرامة عن نصف حدّ

رصَّ ومن يف حكمهم، واستغالهلمبالالتغرير  -٣  .»قُ

 .وبذلك توافرت الرشعيّة للتجريم

)١(  http://www.ohchr.org  
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ي لألطفــال عــرب ـل اجلنســالــركن املــادي جلــرائم االســتغال -: الفــرع الثــاين
 : اإلنرتنت

ارجي، ويـدخل ماديات اجلريمة التي تظهر هبا إىل العامل اخل«: هوالركن املادي 

 .)١(»ةالفعل، والنتيجة، وعالقة السببي :يف تكوين هذا الركن
وتتوافر يف جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عـرب اإلنرتنـت ذات العنـارص 

ن الركن املادي ألي جريم  : ة يف الترشيعات احلديثة بشكل عام، وهيالتي تكوّ
رع ـهو عبارة عن الفعل أو االمتناع الذي جعله املشـ: السلوك اإلجرامي -١ «

، فإنه ال عقاب عىل النوايـا واألفكـار للتجريم ومناطاً للعقاب عليه، ولذلكالً حم
دة من أي سلوك مادي حملّ جتريماملج  . رّ

، أو سيصيب مثل يف الرضر أو اخلطر الذي أصابوتت :النتيجة اإلجرامية  -٢
ع اجلنائي  .املصلحة حمل احلامية من املرشّ

وهي التي تربط بني السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجراميـة  :رابط السببية -٣

 )٢(.»لواله ما وقعت النتيجة اإلجراميةبحيث تصبح النتيجة بسبب السلوك و
، ي لألطفـال عـرب اإلنرتنـتـوالسلوك اإلجرامي يف جريمة االستغالل اجلنسـ

وك ال يمكـن اعتبـار السـل ن جـزأينوهو العنرص األول يف الركن املادي يتألّف م
 : كام ييل اطفال عرب اإلنرتنت إال بتوافرمها، ومهجريمة االستغالل اجلنيس لأل

 :  ة نشاط تقني من خالل بيئة رقميةمبارش: األول
أن «: وليد طـه يف حتديـد الـركن املـادي للجريمـة اإللكرتونيـة عمومـاً .ر دذك

وجود بيئـة رقميـة واتصـال النشاط أو السلوك املادي يف جرائم اإلنرتنت يتطلب 

  ٣٠، ص مرجع سابق -القسم العام  -رشح قانون العقوبات ) ١(
القسـم اخلـاص يف القـانون الوضـعي  -رشح قانون العقوبـات : ، وانظر٤٩مرجع سابق ص  -املسامهة اجلنائية ) ٢(

ر ـر والتوزيـع ودار الثقافـة للنشــالدار العلميـة الدوليـة للنشـ -حممد أمحد املشهداين . والرشيعة اإلسالمية ، د 
 ٦٩-٦٨م ، ص  ٢٠٠١عام  ١عامن ط  -والتوزيع 
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عطيــات التكنولوجيــة ، ويف ضــوء املر احلــايلـ، عــىل األقــل يف العصــباإلنرتنــت

   )١(»املوجودة اآلن
اسـتخدام القطـع الصـلبة واملرنـة جلهـاز : واستخدام تقنية الكمبيـوتر تعنـي

مبارشة نشاط تقني منه هـو الكمبيوتر يف إحداث اتصال الزم باإلنرتنت لكي تتم 
 )٢(.اجلريمة

أو إعداد هذه ...جتهيز احلاسب بوضع الربامج عليه«:ومما يمثل النشاط التقني
 ،واد غري قانونيـةوحتميل الصفحات التي حتمل يف طياهتا م ،الربامج عىل احلاسب

وحتميلها عىل اجلهاز  مثل الداعية إىل الفجور أو اإلخالل بالنظام واآلداب العامة،
    )٣(»...املضيف

ـلة بالطفـل ـتعلّق النشاط التقنـي بعمـل جنسـ: الثاين         ي أو مـادة إباحيـة متصّ
 :  أو القارص

م التعريف بصور جريمة االستغالل اجلنسـ ي لألطفـال عـرب اإلنرتنـت، ـتقدّ
    ، م للتقنية أو للشبكة املعلوماتيـة، سـواء يف تصـوير الطفـلويالحظ فيها استخدا

   ، أو جسد شـخص بـالغ بواسـطة التقنيـة أو تركيب صورة طفل حقيقي عىل وجه
، فكـل اسـتخدام للتقنيـة اصفات طفولية يامرس عمالً جنسـياً أو تصوير بالغ بمو

ي لألطفـال بـأي ـيؤدي إىل اإلثارة أو التحريض والتشجيع عىل االستغالل اجلنس
 . صورة كانت يعترب جريمة إلكرتونية

 جريمـة االسـتغالل وبناء عىل ما سـبق يمكـن حتديـد السـلوك اإلجرامـي يف
كـلّ فعـل يتصـل بمقطـع إبـاحي متعلـق : بأنـه اجلنيس لألطفـال عـرب اإلنرتنـت

رئـيس  -لـدكتور  وليـد طـه ا ١٦مرجع سابق  ص  -ست لكرتونية يف اتفاقية بودابالتنظيم الترشيعي للجرائم اإل) ١(
 http://www.lasportal.org. ر العربيـةـمجهوريـة مصـ -ريع بـوزارة العـدل ـحمكمة، عضو قطاع التش

 ٣٨٢مرجع سابق، ص -حوكمة اإلنرتنت : وانظر
م ، ص  ٢٠٠٩،  ١االسـكندرية ط -دار الفكـر اجلـامعي  -خالد ممـدوح إبـراهيم.د  -اجلرائم املعلوماتية : انظر) ٢(

١٠٤-١٠٢ 
 . املرجع نفسه) ٣(
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أو وسـيط ، أو أي وسـيلة حكامً ويستخدم الشبكة العنكبوتيـةباألطفال حقيقة أو 
 .  أو غري ذلك حمموالً  اً أو جهاز اً نزليأو م اً مكتبي اً وسواء كان  حاسوب ،رقمي

ي لألطفـال عـرب ـاملعنـوي جلريمـة االسـتغالل اجلنسـالـركن : الفرع الثالـث
 : اإلنرتنت

 . )١(إنّ اإلرادة مع العلم هو الركن املعنوي يف أي جريمة
تعبري عن اإلرادة اآلثمة لـد اجلـاين التـي هبـا ينتهـك «: فالركن املعنوي هو

ع اجلنائيالقاعدة القانو ها املرشّ ، والتي حيمـي هبـا مصـالح ذات قيمـة نية التي أقرّ
إلدارة الدولـة وعنارصهـا معتربة للمجتمع كلـه وألفـراده ومؤسسـاته الالزمـة 

 )٢(.»املختلفة
فعـل القصد اجلرمي يتوافر لد اجلاين يف جرائم إيذاء األشخاص إذا قـام ب«و

 دته اجتهـت إىل، وأن إرادوث النتيجة التي ترتبت عىل فعله، وكان يتوقع حاإليذاء

 )٣(»حتقيق تلك النتيجة
الذي يقوم بتصوير األعضاء اجلنسـية : مثل:وتنزيل ذلك عىل موضوع البحث

، وهو يعلم أنـه يقـوم بالتصـوير لغـرض نحو يثري الغريزة راضياً خمتاراً لطفل عىل 
، فقـد حتقـق الـركن نه يقوم بالتصـوير لغـرض طبـي مـثالً ، وال يظن أنوينغري قا

 .املعنوي للجريمة
    اين الفعيل بكـون ذلـك الفعـل جريمـة، أيضاً أنه ال يشرتط علم اجلومعروف 

ر ـ، فيكـون نشـن إمكان العلم يتحقق بنرش النظـامإ، إذ أو بأنّ هلا عقوبة يف النظام
 .-كام هو معروف- وال عذر جلاهل بالقانون ،النظام بمثابة علم اجلاين به

 . وما بعدها  ١٧٣مرجع سابق ص -القسم العام  -رشح قانون العقوبات : راجع لالستزادة ) ١(
 ٥٥مرجع سابق ص  -املسامهة اجلنائية ) ٢(
  ٧٠مرجع سابق ص -يف القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية  القسم اخلاص -رشح قانون العقوبات ) ٣(
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ألطفــال جنســياً عــرب اســتغالل االتكييــف القــانوين جلريمــة : املطلــب الثــاين
 : اإلنرتنت

ل ة التجريم ودرجته: الفرع األوّ  : علّ
، هـي اإليـذاء جنسـياً عـرب اإلنرتنـت يف القـانون علّة جتريم استغالل األطفال

ف بعض فقهوالرضر يشـمل االعتـداء الـذي «: اء القانون اإليـذاء بأنـه، وقد عرّ
أو يف جسمه يصيب اإلنسان يف مواضع خمتلفة من جسمه كإصابته يف قواه العقلية 

اجلـاين ويسـبب أملـاً  ، ويعرف أيضاً بأنه كل نشاط يصدر منأو يف غريزته اجلنسية
 .)١(»للمجني عليه

لألطفـال جتعـل جتريمهـا  يـواستخدام االنرتنت يف جريمة االستغالل اجلنسـ
 : مها انور املشددة يف التجريم أمريعدّ من األم«:قال بعض القانونيني، مشدداً 
 . العلنية أثناء ممارسة هذا الفعل -١
  .)٢(»العالنية يف التحريض عىل ممارسته -٢

 :ل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتحملّ جريمة االستغال: الفرع الثاين
نفسـه حمـلّ  وي لألطفـال عـرب اإلنرتنـت هــإن حملّ جريمة االستغالل اجلنس

دائامً املعطيات إما بـذاهتا أو بـام «، وحمل اجلريمة املعلوماتية هو اجلريمة املعلوماتية
، أو عـىل أحـد وسـائط متثّله هذه املعطيات التي قـد تكـون خمزنـة داخـل النظـام

ل املندجمـة مـع ، والتبادل ضمن وسـائل االتصـاالتخزين، أو تكون يف طور النقل
 .النظام املعلومايت

، أي البيانـات مـة املعلوماتيـة معطيـات الكمبيـوتر، فإن حملّ اجلرياء عليهوبن
املعاجلـة أو املخزنـة داخـل ، سواء املدخلـة أو واملعلومات والربامج بكل أنواعها

 .)٣(»اجلهاز

  ٦٩مرجع سابق ص  -رشح قانون العقوبات القسم اخلاص يف القانون الوضعي والرشيعة اإلسالمية ) ١(
 ٣٣-٣٢مرجع سابق ص -جرائم اإلنرتنت واحلاسب اآليل ووسائل مكافحتها ) ٢(
 ٣٧٥مرجع سابق ص  -حوكمة اإلنرتنت ) ٣(
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رقمية، وانتهـت حقيقيـة التكييف القانوين للجريمة التي بدأت : الفرع الثالث
 :أو العكس؟

اً يواجه البحث سؤاالً   : ، وهوملحّ
ي لألطفـال التـي تبـدأ رقميـة، وتنتهـي ـاجلنسـ ما تصنيف جريمة االستغالل

 ؟ حقيقية أو العكس
ديد كوهنا جريمـة حقيقيـة هل يعترب القانون بدء اجلريمة يف حت: وبعبارة أخر

 .؟ واملرحلة األخرية منها؟ أو أنه يعترب  األمريْن معاً  ؟ أو يعترب نتيجتهاأو رقمية
لو قام جمرم بـرتويج مقطـع إبـاحي يتعلّـق باألطفـال عـرب :  سبيل املثالفعىل 

ار بطفل مـا، ومتـت اجلريمـة بتحقيـق هـدفها؟  اإلنرتنت، وترتب عليه صفقة اجتّ
 ؟؟ فكيف تصنّف هذه اجلريمة

ون عقوبات اجلرائم اإللكرتونية، أو هـي هل هي جريمة إلكرتونية ختضع لقان
هتك عرض، أو اعتداء بالفاحشة، أو جريمـة  جريمة اغتصاب حقيقية، أو جريمة

 ؟  التي ختضع للقانون اجلنائي العاممن اجلرائم  -أياً كان هدفها-اجتار بالبرش
ض لـه القضـاء أو القـانون يف خصـوص  هذا يف احلقيقة سـؤال مهـم مل يتعـرّ

عليـه مـن كتابـات  جريمة استغالل األطفال جنسـياً عـرب اإلنرتنـت فـيام وقفـت
باب ملزيـد دراسـة ، لعلّه يفتح اليام ييل ألقي ضوءاً أوليّاً عليه، وفوعاهتمت باملوض

 : له من املتخصصني
التقنيــة أو اإلنرتنــت يف  أنــه متــى ظهــر اســتخدام: -واهللا أعلــم- الــذي أراه

، فهي جريمة رقمية لتوافر أركان اجلريمة فيها، وبغض النظر عن توقيـت اجلريمة
األوىل من اجلريمة، أو املرحلة األخرية، أو ما بيـنهام هل هو املرحلة ، واالستخدام
ط وعىل القضاء توقيع عقوبات اجلـرائ! من املراحل م اإللكرتونيـة عـىل مـن تـورّ

ل الـذي ، وتعترب جريمة حتريض أو ترويج أو وساطة أو تواطؤ بحسـب الفعـفيها
 . ارتكبه املجرم اإللكرتوين
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دود اإلنرتنت أيـاً كـان ذلـك ح ويف حال وجود أثر للجريمة يف الواقع خارج
، ويعامل املجرم الذي بارش اجلريمـة احلقيقيـة بحسـب األثر، فاجلريمة هنا مركبّة

، ر، أو بيـع أعضـاء أو غـري ذلـكـبالبشـ اً اجتـار مأ اً جريمته سواء كانـت اغتصـاب
 . ة حول جريمته اإللكرتونية بحسبهاوخيضع للمساءلة القانوني

ج أو النــارش اإللكـرتوين رشيكــاً يف ويـر البحـث اعتبــار الوسـيط أ و املـروّ
      هنـا جريمـة افرتاضـية ، ومل تتوقـف عنـد كوريمة إذا انتهت إىل جريمة واقعيـةاجل

ة يف قـوانني ، فإنه حياسب بحسـب العقوبـات عـىل اجلريمـأو إلكرتونية، وبالتايل
 . البالد

 :بني نوعنيّ من اجلرائموهذا جيعلنا نميّز 
ل ياً : النوع األوّ تم ضـبط ، ومل يـ، بدأت رقمية وانتهت رقميـةجريمة رقمية كلّ

قيقيـة بـدأت منهـا اجلريمـة ، وال توجـد جريمـة حجريمة حقيقية ترتبـت عليهـا
ومل يـتم تصـوير طفـل  ،تم اغتصاب أو وصول إىل طفل حقيقي، حيث مل يالرقمية

 . تنزيل ذلك عىل الشبكة العنكبوتية، ثم حقيقي، أو ممارسة اجلنس معه
، لكن هلا جـزء ، بدأت رقمية أو انتهت رقميةجريمة رقمية جزئياً : النوع الثاين

بـارشاً بطفـل يف الواقـع تـم تصـويره، أو اغتصـابه مادي حقيقي يتصل اتصاالً م
 . الخ...وتصويره 

كرتونيـة حمضـة مـن وجهـة نظـر ، تعـد اجلريمـة جريمـة إلالنـوع األول ففي
 . املعلوماتية يف التجريم والعقوبةئم ، وختضع كلياً لنظام مكافحة جراالبحث

، وتصنّف جريمة إلكرتونية معاً إىل اجلريمة باالعتبارين  ، ينظرويف النوع الثاين
يعـدّ ، واملجـرم اإللكـرتوين ريمة حقيقية، وججلزء من اجلريمة املتصل بالتقنيةيف ا

 . وسيطاً أو رشيكاً بحسب دوره، واهللا أعلم
طفل خارج حدود الشبكة النوعنيْ هو االتصال املبارش بالفارق األسايس بني و

 .  العنكبوتية، واهللا أعلم
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 ويؤيّد وجهة النظـر السـابقة مـا جـاء يف تعريـف اجلريمـة اإللكرتونيـة لـد
فوهــا بأهنــاأصــحاب االجتــ ــع، عرّ وك إجرامــي يــتم بمســاعدة كــل ســل:اه املوسّ

 .)١(»الكمبيوتر
 : املحكمة املختصة: الفرع الرابع

، تصـنّف ي لألطفـالـ، ومنها جريمة االسـتغالل اجلنسـاجلريمة اإللكرتونية
 .ضمن اجلرائم العابرة للحدود

مـن عـدة ، وذلـك ري عـدة تسـاؤالت يف جمـال االختصـاصوهذه اجلرائم تث
ل هلــا متابعــة امل«: جوانــب، منهــا جــرم، أو مــن خــالل املحكمــة اجلهــات املخــوّ

كـون تكون آثارها يف دولة أخر، وقـد يواجلريمة يف دولة ، فقد ترتكب املختصة
وتكون أاجلاين حيمل جنسية دولة أخر ،دلة اجلريمة موجـودة يف دولـة أخـر ،

فكيف يتم مجع األدلة وضبطها؟ وما هـو  وخارج النطاق اإلقليمي جلهة التحقيق،
 )٢(»القانون الواجب التطبيق؟

: يـة املتمثّلـة يفجلرائم اإللكرتونوبعد أن استعرض بعض الباحثني صعوبات ا
ــات ــبط، واإلثب ــة والض ــاف، و املتابع ــعوبة االكتش ــد ص ــتعرض قواع ــم اس ، ث

، وصـل إىل أنّ تية عليهـااالختصاص يف القانون يف حماولة لتنزيل اجلريمة املعلوما
يطبـق وفقـا هلـذا املبـدأ  »، حيـثمبدأ مناسب للتطبيق«مبدأ االختصاص العاملي 

القانون اجلنائي عىل كل جريمة يقبض عىل مرتكبها يف إقليم الدولة أيا كان مكـان 
، وهـذا املبـدأ يعطـي لقـانون العقوبـات جمـاالً تكاهبا وجنسية الفاعل أو اجلاينار

فال يتقيد بمكان ارتكـاب اجلريمـة، أو أحـد سـلوكياهتا،  متسعاً يشمل العامل كله،

 ٣٥٧مرجع سابق ص  -حوكمة اإلنرتنت ) ١(
اجلزائـر  -جامعــة قاصـدي مربـاح ورقلــة  -ملوســخ حمـــمد  - تـنازع االخـتصاص يف اجلرائم اإللكـرتونية) ٢(

https://revues.univ-ouargla.dz/ نية ولكتراجلرائم اإلمكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعاا
ـــة عليحسن  . د- ـــة لعلواجامعة  -الطوالب -https://www.policemc.gov.bh/mcmsم التطبيقي

store/pdf/ 
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، ساسها بالسيادة واملصـالح الوطنيـة، وال بطبيعة اجلريمة وممرتكبها وال بجنسية
وإنام يتطلب فقط القبض عـىل اجلـاين يف إقلـيم الدولـة ليعطـى للقـانون اجلنـائي 

كثرياً وطبيعة اجلريمة املعلوماتية رغم مـا  ءمالوطني االختصاص، وهذا املبدأ يتال
 )١(»الدول يطرحه من تنازع حاد بني الترشيعات اجلنائية يف

التعاون القضائي الدويل : ذكرها الباحث لتحقيق هذا املبدأ ومن الوسائل التي
 : ، ومن أهم وسائله يف ذلكيف جمال مكافحة اجلرائم املعلوماتية

املنظمـة الدوليـة : بـرز اجلهـات الفاعلـة يف ذلـك، ومن أتبادل املعلومات -أ
املنظمة بتشجيع التعاون الدويل بـني حيث تقوم هذه ) اإلنرتبول(للرشطة اجلنائية 

ال حيقق مكافحـة اجلريمـة، وهـذا  أجهزة الرشطة يف الدول األطراف عىل نحو فعّ
من خالل جتميع املعلومات والبيانات املتعلقة باملجرم واجلريمة عرب كـل املكاتـب 

 )٢(.الوطنية للرشطة الدولية املوجودة يف أقاليم الدول األعضاء
 :وهذا من خالل: ئية الدولية يف املواد اجلنائيةااملساعدة القض -ب
 .تبادل املعلومات -
بنـاء عـىل اتفاقيـة باختـاذ إجـراءات   نقل اإلجراءات عن طريق  قيام دولـة -

وهذا .) ٣(، وملصلحة هذه الدولةلة أخرجنائية بصدد جريمة ارتكبت يف إقليم دو
 : إذا ما توافرت رشوط معينة، أمهها

املنسوب إىل الشـخص يشـكل جريمـة يف الدولـة الطالبـة أن يكون الفعل  ●
 .والدولة املطلوب منها

لة املطلوب إليها عـن يف قانون الدو اً أن يكون اإلجراء املطلوب اختاذه مقرر ●
 . ذات اجلريمة

 . مرجع سابق -تـنازع االخـتصاص يف اجلرائم اإللكـرتونية) ١(
مرجع سابق، التعاون القضائي الدويل يف جمال مكافحة اجلـرائم  -تنازع االختصاص يف اجلرائم اإللكرتونية: انظر) ٢(

 . ٢مرجع سابق ص -اإللكرتونية
مكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعامرجـع سـابق، ا - تـنازع االخـتصاص يف اجلرائم اإللكـرتونية: انظر) ٣(

 .  ٧مرجع سابق ص  -نية ولكتراجلرائم اإل
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 . قنية الالزمة يف التحقيق اجلنائيتقديم املساعدة الفنية والت ●
اإلثبـات يف  مشـكالتوالتقنية من أجـل حـل  تسهيل اإلجراءات اإلدارية ●

 .)١(ماتيةجرائم املعلو
ـــادل ا -ج ـــة اإلنابة تب طلب : لقضائيةالية ولدايقصد باإلنابة  :لقضائيةالدولي

لى إلطالبة الة ولدابه م لجنائية تتقد الدعواءات اجرإقضائي من اء جرذ إتخاا
ــــــة ليها للفصل في مسألة ب إلمطلوالة ولدا لقضائية في السلطة اعلى معروض
 .به بنفسهام لقيااعليها ر يتعذ، ولطالبةول الدا

واإلنابة القضائية تسـهل اإلجـراءات اجلنائيـة بـني الـدول بـام يكفـل إجـراء 
التحقيقات الالزمة لتقديم املتهمني للمحاكمة، والتغلب عىل عقبة اإلقليمية التـي 

ل أقـاليم الـدول متنع الدولة األجنبية من ممارسـة بعـض األعـامل القضـائية داخـ
 .)٢( إجراء التفتيش والضبط واملعاينة: األخر، مثال ذلك

مكافحة ومحاية األطفال من استغالهلم جنسياً عرب اإلنرتنت يف : املطلب الثالث
 : ةأنظمة وقوانني اململكة العربية السعودي

 :)٣(نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف اململكة العربية السعودية: الفرع األول
الً   :الوصف العام: أوّ

 نظام مكافحة جرائم املعلوماتية :اسم النظام
ـــــم  صـــــدر :صـــــدور النظـــــام                                                النظـــــام باملرســـــوم امللكـــــي رق

 هـ٣/٨/١٤٢٨وتاريخ -١٧/م
 هـ١٤٢٨:تاريخ النرش

 .املرجع السابق: انظر) ١(
 . ١١مرجع سابق ص -نية ولكتراجلرائم اإلمكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعاا) ٢(
 https://www.boe.gov.saموقع هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء : انظر) ٣(
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مـادة لتنظـيم وتوصـيف اجلـرائم  رةـسـت عشـحـو النظـام   :مواد النظام
 .والعقوباتونية اإللكرت

عـن  والثالثـة، عـن األهـداف والثانيـة، عـن التعريفـات املـادة األوىلحتدثت 
ت والتهديد  عـن  والرابعـة، واملسـاس باحليـاة اخلاصـة والتشـهريعقوبات التنصّ

، م املتعلقــة بامللكيــة اإللكرتونيــةعــن اجلــرائواخلامســة ، اجلــرائم املتعلّقــة باملــال
عـن  والسـابعة، باملساس بالنظـام واآلداب العامـة عن اجلرائم املتعلّقةوالسادسة 

عـن والثامنـة . واألمـن الـداخيل واخلـارجي للدولـة اجلرائم املتصلة باإلرهـاب
 .د أو املشاركة يف ارتكاب اجلريمـةعن التسبب املتعمّ  والتاسعة، ضوابط املجرمني

ام غ وأحكـعـن اإلبـال رةـواحلادية عش، عن أحكام الرشوع يف اجلريمة والعارشة
عـن عالقـة النظـام بـبعض األنظمـة ذات رة ـوالثانية عشـ. اإلعفاء التي تتعلق به

، وإغالق املوقع اإللكـرتوين حتدثت عن عقوبات املصادرة، والثالثة عرشة العالقة
حتـدثت عـن حتديـد دور  رةـوالرابعة عشـ، أو مكان تقديم اخلدمة وضوابط ذلك

ــة املعلومــاتهيئــة االتصــاال ــد  رةـعشــ واخلامســة، ت وتقني حتــدثت عــن حتدي
  . اختصاص هيئة التحقيق واالدعاء العام املتعلقة باجلرائم الـواردة يف هـذا النظـام

ثت عن أحكام النرش والعمل والسادسة عرشة  . حتدّ
ت عىل : ثانياً  يف نظـام  »مة استغالل األطفال عرب اإلنرتنـتجري«املواد التي نصّ

 :العربية السعودية تية يف اململكةمكافحة اجلرائم املعلوما
ت امل ـادة الثامنة يف الفقرة الثالثـةنصّ ، وتعتـرب رـ، عـىل جريمـة اسـتغالل القصّ

ـ اً رصحياً عىل اسـتغالل القصّ ت نصّ ، وجعلتـه رـالفقرة الوحيدة يف النظام التي نصّ
كرت استغالل القرصّ بلفظ ، وحيث إهنا ذجلرائم التي تستحق تشديد العقوبةمن ا
 .االستغالل اجلنيس لألطفالخل فيه ، فيدعام
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 : نصّ املادة الثامنة كام ييلو
ها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة « ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدّ

 :بأي من احلاالت اآلتية
 .اين اجلريمة من خالل عصابة منظمةارتكاب اجل -١
، واتصـال اجلريمـة هبـذه الوظيفـة، أو ارتكابـه مـةشغل اجلاين وظيفة عا -٢

الً سلطاته أو نفوذها  .جلريمة مستغّ
رصَّ ومن يف حكمهم، واستغالهلمالتغرير بال -٣  .قُ
دانـة بحـق اجلـاين يف جـرائم صدور أحكـام حمليـة أو أجنبيـة سـابقة باإل -٤
 . )١(»مماثلة

ت عىل جتريم ارتكاب فعل غري مش: ثالثاً  روع يمـسّ األخـالق ـاملواد التي نصَّ
 : اإلنرتنت أو التقنيةخلصوصية عرب واآلداب العامة وا

حو نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية مـواداً 
ت عىل جتريم ارتكاب فعـل غـري مشـ روع يمـسّ األخـالق واآلداب العامـة ـنصَّ

اسـتغالل  ، فإنـه يـدخل يف ذلـكخلصوصية عرب اإلنرتنت أو التقنيـة، وبالتـايلوا
ـ ىل باعتبار ذكـر القصّ ر كأحـد ـاألطفال والقرصّ جنسياً عرب اإلنرتنت بطريق األوْ

م- مشددات العقوبة يف املادة الثامنة ،كام يدخل فيه غريه من األفعال غـري -كام تقدّ
 .  آلداب العامة واخلصوصية للبالغنياملرشوعة التي متسّ األخالق وا

، وذلـك عـىل املـادة السادسـة، وادة الثالثـةمن املـ) ٤،٥(الفقرتان  :ومن ذلك
 :  النحو التايل

 : املادة الثالثة -أ
 ، وبغرامـة ال تزيـد عـىل مخسـامئة ألـفعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنةي«

ا من اجلرائم املعلوماتيـة ريال، أو بإحد هاتني العقوبتني ؛ كلُّ شخص يرتكب أيً
 .»تيةاآل

 . املرجع السابق: انظر) ١(
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 : ييل ما) ٥(، )٤(وذكر النظام يف رقم 
ة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالـة املـ -٤ زودة املساس باحلياة اخلاصّ

 .بالكامريا، أو ما يف حكمها
وسـائل تقنيـات املعلومـات ، عـرب التشهري باآلخرين، وإحلاق الرضر هبم -٥

 . )١(»املختلفة
موبتأمل الفقرتني نجد أهنا وصفت األ  ، وملرضار التي تنشأ عـن الفعـل املجـرّ

ـهـحتص رر ـ، بحيـث أي فعـل مقصـود للفاعـل يوصـل إىل الضـره يف اسـم خيصّ
د بكـامريا املنصوص عليه يف النظام باسـتخدام ال املـزوّ ، أو وسـائل اهلـاتف اجلـوّ

 .التقنيات املختلفة يعدّ جريمة
فعال التي توصـل إىل تلـك و نجد أن االستغالل اجلنيس لألطفال من أهم األ

بـأي وسـيلة يف وضـع إبـاحي يمـسّ حياتـه اخلاصـة ، فتصوير أي طفل األرضار
ة طفـل ر صـورـ، ونش)٤(يلحق الرضر به، وهو ما تناولته الفقرة و، بشكل ميسء

سـلية يعـدّ تشـهرياً يلحـق ، أو تصـوير أعضـائه التنايف وضع جنيس خملّ باألداب
   .)٥(ما تناولته الفقرة ، وهو الرضر به

 :  املادة السادسة -ب
، وبغرامة ال تزيـد عـىل ثالثـة مدة ال تزيد عىل مخس سنواتالسجن يعاقب ب«

ـا مـن اجلـرائم  ماليني ريال، أو بإحد هاتني العقوبتني كـلُّ شـخص يرتكـب أيًّ
 :املعلوماتية اآلتية

القـيم الدينيـة، أو اآلداب ، أو م العـامما مـن شـأنه املسـاس بالنظـاإنتاج  -١
عن طريق الشبكة  ختزينه ، أوإرساله و، أإعداده، أو حرمة احلياة اخلاصة، أو العامة

 .املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل

 https://www.boe.gov.saموقع هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء : انظر) ١(
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أحــد أجهــزة احلاســب اآليل             ، أوعــىل الشــبكة املعلوماتيــة إنشــاء موقــع -٢
 .، لالجتار يف اجلنس البرشي، أو تسهيل التعامل بهأو نرشه

ة ـاملتعلقة بالشبكات اإلباحية، أو أنشطة امليس املواد والبيانات إنشاء -٣ ر املخلّ
    .)١(»تروجيهاأو  نرشهاباآلداب العامة أو 

ـي ومن قراءة اجلرائم املذكورة نجد أهنا أفعال يدخل فيهـا االسـتغالل اجلنسـ
  .فعال أخر، ويدخل فيها أيضاً ألألطفال عرب اإلنرتنت

أي مواد إباحية متصلة باألطفـال فهـي  إنتاج أو إعداد أو إرسال أو ختزينفأما 
 ، وهـو حمتـو الفقـرة سّ القيم الدينية واآلداب العامة، وحرمة احليـاة اخلاصـةمت

 ).١(رقم 
االجتـار يف فام حوته من أفعـال يعتـرب مـن أكـرب وسـائل ) ٢(وأما الفقرة رقم 

، ـي لألطفـال، وصلتها واضحة باالسـتغالل اجلنسـاجلنس البرشي عرب اإلنرتنت
 . خطوة أوىل تليها خطوات إنشاء املوقعويعدّ 

عـىل إنشـاء  ، وتتعـرض خلطـوة مرتتبـة)٢(فقرة مكملة للفقـرة ) ٣(والفقرة 
، ييل ذلك اً بتضمني املوقع حمتو إباحي، حيث يقوم اجلاين املوقع للغرض اإلباحي

 .  تروجيه ونرشهالعمل عىل 
 :  تية نظام مكافحة جرائم املعلوماالعقوبة يف: رابعاً 

تـي تكفـل االلتـزام اهتم نظام مكافحة جرائم املعلوماتية بوضع العقوبـات ال
مـح العامـة ، ومن خالل حتليل مواد النظام يمكـن إمجـال املالبنصوصه وأحكامه
 : للعقوبة فيه فيام ييل

ع بيـنهام ، ويكون اجلموالغرامة كعقوبة أصلية وتكميلية قرر النظام السجن ●
أو بإحـد هـاتني «، وذلـك بقولـه يف معظـم مـوادّه خيضع لنظـر القـايض جائزاً 

فإن قضت املحكمة بأحدمها كانت عقوبة أصـلية، وإن مجـع القـايض . »العقوبتني
 .العقوبتني كانت الثانية تكميلية بني

 . املرجع السابق: انظر) ١(
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، ن مدة ال تزيد عىل مخس سـنواتيعاقب بالسج«: املادة السادسة: مثال ذلك 
كـلُّ شـخص  أو بإحد هاتني العقـوبتنيثة ماليني ريال، ال تزيد عىل ثال وبغرامة

ا من     )١(»...اجلرائم املعلوماتية اآلتيةيرتكب أيًّ
           منح النظام القايض حـق االختيـار بـني عقوبـة الغرامـة وعقوبـة السـجن  ●

 .  قأو اجلمع بينهام ، كام يف املثال الساب
قرر النظام عقوبة املصادرة واإلغالق بوصفهام عقـوبتني تكميليتـني يكـون  ●

مـع عـدم «: رة عـىل أنـهـللمحكمة بنصـه يف املـادة الثالثـة عشـ جوازاً احلكم هبام 
         ، أو الـربامج، جيـوز احلكـم بمصـادرة األجهـزةاإلخالل بحقوق حسـني النيـة، 

ا النظام، م املنصوص عليها يف هذأو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائ
أو مكـان  ،كام جيـوز احلكـم بـإغالق املوقـع اإللكـرتوين، واألموال املحصلة منها

اخلدمة إغالقاً هنائياً أو مؤقتـاً متـى كـان مصـدراً الرتكـاب أي مـن هـذه  تقديم
 .)٢(»اجلريمة قد ارتكبت بعلم مالكه اجلرائم، وكانت

، والغرامة دون وضع حدّ أدنى هلـام السجن حدد النظام احلدّ األعىل لعقوبة ●
 .  ام بحسب نوع اجلريمة اإللكرتونيةواختلف احلدّ األعىل يف النظ

اعترب النظام استغالل القرصّ يف أي عمل خيالف املـواد املـذكورة يف النظـام  ●
دات العقوبة ت املادة الثامنـة عـىل أنّـهأحد مشدّ       ال تقـل عقوبـة السـجن «: ، ونصّ

ها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة بـأي مـن احلـاالت اآلتيـةأو الغرامة عن       : نصف حدّ

 .. )٣(»قُرصَّ ومن يف حكمهم، واستغالهلمالتغرير بال -٣
 : نظام مكافحة جرائم املعلوماتية العفو عن العقوبة يف: خامساً 

ت املادة احلادية عرش  :ييلحة جرائم املعلوماتية عىل ما من نظام مكاف ةنصّ

 . املرجع السابق: انظر) ١(
 . املرجع السابق: انظر) ٢(
 . املرجع السابق: انظر) ٣(
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للمحكمة املختصة أن تعفي من هـذه العقوبـات كـلّ مـن يبـادر مـن اجلنـاة «
رر، وإن كـان ـاملختصة باجلريمة قبل العلم هبـا وقبـل وقـوع الضـ بإبالغ السلطة

باجلريمة تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبـالغ ضـبط بـاقي  اإلبالغ بعد العلم

 .)١(» اجلريمةاألدوات املستخدمة يف اجلناة يف حال تعددهم، أو
أدّ الـبالغ ، أو إذا ررـونالحظ أن العفو مرشوط باإلبالغ وعدم وقوع الضـ

لــك للتشــجيع ، وذاألدوات املســتخدمة يف اجلريمــة ، أوإىل ضــبط بــاقي اجلنــاة
 .  والتحفيز عىل اإلبالغ

ه الرشيعة، بحسب املصلحة يف ذلك -عموماً -والعفو عن التعزير  .  تقرّ
لصلح عن التعزير؛ ألنـه حـق وجيوز ا«: من احلنفية -رمحه اهللا- قال الكاساين

 .)٢(»العبد
 وجيــوز العفــو عــن التعزيــر«: مــن املالكيــة -رمحــه اهللا-وقــال ابــن فرحــون 

د عــن حــق آدمــي، وانفــرد بــه حــق  والشــفاعة فيــه إذا كــان حلــقّ اهللا، فــإن جتــرّ
 .)٣(»... كان لويل األمر مراعاة حكم األصلح بالعفو أو التعزير؛السلطنة

عفو عنه ، وتسـوغ الشـفاعة فيجوز يف التعزير ال«: وقال املاوردي من الشافعية
 .)٤(»...فيه 

تعزيـر العفـو ، وتسـوغ فهـل جيـوز يف ال«: -رمحـه اهللا -وقال أبو يعىل احلنبيل 
هفإن تعلق ب: ؟ نظرتالشفاعة فيه   .)٥(»، جاز عفوهحق آدمي وعفا عن حقّ

 https://www.boe.gov.saموقع هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء : انظر) ١(
،  ١٩٨٢ -بريوت  -العريب  ، دار الكتاب)هـ  ٥٨٧ت ( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،  عالء الدين الكاساين) ٢(

   .)٤٨/ ٦( الثانية ،: الطبعة
 

 .)٢٢٤/ ٢(مرجع سابق   -تبرصة احلكام) ٣(
 )  ١/٢٦٧(مرجع سابق  -األحكام السلطانية ) ٤(
، دار حممد حامد الفقـي: هـ، حتقيق  ٤٥٨األحكام السلطانية ، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل ت ) ٥(

    .٢٨١م ، ص٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١علمية بريوت الكتب ال
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ي لألطفـال عـرب ـالقانونيـة املختصـة باالسـتغالل اجلنسـحتليل املواد : سادساً 
 :  تية يف اململكة العربية السعوديةاإلنرتنت يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوما

 : نصوص النظام يمكن استخالص ما ييلمن خالل القراءة الواعية ل
م يف اململكة العربية السعوديةاإلباحية فعل جم ●  كـان يتعلّـق بالطفـل  ، سواءرّ

ويميّز قـانون  ،ريعة اإلسالميةـ، ويتوافق مع مبادئ الشبالبالغني، وهو أمر جيد مأ
اململكة العربية السعودية عن معظم القوانني األخر العربية والغربية التي تسمح 

 .  باإلباحية للبالغني
ي لألطفـال عـرب اإلنرتنـت ختضـع يف النـوع ـإن جريمة االستغالل اجلنسـ ●

أسـباب  ، وتزيـد يف القـدر باعتبارهـا مـناجلرائم اإللكرتونية يف النّظام لعقوبات
 . تشديد العقوبة

إن جريمة استغالل األطفال عرب اإلنرتنت ذُكرت رصاحة بالنّص عليهـا يف  ●
، وهو »التغرير بالقرصّ ومن يف حكمهم واستغالهلم«مادة واحدة يف النّظام بصيغة 

 . اجلنيس ضمن أفراده ، يسمح بدخول االستغالل لفظ عام
استخدام الطفل يف النظام كأحـد أسـباب أو ظـروف تشـديد العقوبـة فيـه  ●

ة بالطفل تأكيد عىل  .  مضاعفة احلامية املختصّ
هليـة الناقصـة مثـل املعـاق اعتنى النظام بمن يف حكم القرصّ مـن ذوي األ ●

وبعـض الـنظم  ،قد أجـاد النظـام يف الـنّص عـىل ذلـك، وعقلياً، ومن ال إرادة له
 . العربية مل تنص عليه

، وسيأيت ـي لألطفالمل يفصح النظام عن مفهوم التغرير واالستغالل اجلنس ●
 .طفل والئحته التنفيذية كام سنعرفتوضيح ذلك يف نظام محاية ال

، وتكون مة كعقوبة أصلية يف حال االنفرادقرر النظام عقوبة السجن والغرا ●
  . ومنح القايض سلطة القرار يف ذلك، حال اجتامعهاما مكملة لألخر يف إحدامه
ديـد قـدر العقوبـة ، وتـرك للقـايض االجتهـاد يف حتحداً أعىلوضع النظام  ●

 . بحيث ال يتجاوزه
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ومنح القـايض سـلطة  ، تكميلية مها املصادرة واإلغالققرر النظام عقوبتني ●
 . تقدير أمد ذلك

ضـوابط، عليـه التأكـد مـن  أعطى النظام حـق العفـو للقـايض، وسـنّ لـه ●
 . توافرها
ة حقـق توازنـاً يظهر أن النظام العقايب يف  نظام مكافحـة جـرائم املعلوماتيـ ●

العدالـة مـع تقـدير خمتلـف  ، بـام يضـمنجيداً بني التقنني، وبني تفويض القايض
 .   احلاالت

  )١(نظام محاية الطفل والئحتة التنفيذية: الفرع الثاين
الً   : العامالوصف : أوّ

 .نظام محاية الطفل: اسم النظام
: بتـاريخ١٤/م(ر النظـام بموجـب مرسـوم ملكـي رقـم صد :صدور النظام

 .)هـ ٣/٢/١٤٣٦
 . هـ٤/٣/١٤٣٦:تاريخ النرش
 . حو النظام مخسة فصول، اشتملت عىل مخس وعرشين  مادة :مواد النظام

 . األهداف وحاالت اإليذاء واإلمهالالتعريفات و: الفصل األول
 . ةحق الطفل يف احلامي: الفصل الثاين

 .املحظورات املتّصلة بحامية الطفل: الفصل الثالث
 . طفل يف الرعاية واملسؤولية جتاههحق ال: الفصل الرابع

 .لنظام، والئحته، ووقت العمل بهاإلبالغ والنظر يف خمالفة ا: الفصل اخلامس

موقـع وزارة العمـل والشـؤون  ،https://www.boe.gov.saء موقع هيئة اخلرباء بمجلس الـوزرا: انظر) ١(
 .  https://sd.mlsd.gov.sa :االجتامعية
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ي لألطفـال عـرب ـاالسـتغالل اجلنسـعالقة نظام محايـة الطفـل بجريمـة : ثانياً 
 : نرتنتاإل

، يبـني ئحته التنفيذية ترشيعاً وقائياً وال -يف نظر البحث-يعدّ نظام محاية الطفل
ة حلامية تلـك احلقـوق جماالت حقوق الطفل والسبل والضامنات والتدابري الالزم

بالطفـل  لبيئة املحيطة، ومسؤوليات األطراف املختلفة جتاه الطفل يف امن االنتهاك
أو احلي، أو األماكن العامـة، أو دور الرعايـة، أو البيـوت  ،يف املنزل، أو املدرسة(

ــات احل ــة، أو املؤسس ــة، أو األرسة البديل ــة،االجتامعي ــة واألهلي ــا يف  كومي أو م
، والتـي التـي تعتـرب انتهاكـاً لتلـك احلقـوق، ويبنيّ النظام املحظورات )حكمهم

ض النظام للوسيلة التي تتم هبـا اجلريمـة، مـن يمكن تسميتها باجلريمة ، ومل  يتعرّ
ارشة، أو افرتاضـية عـرب وسـائل التواصـل، أو الشـبكة حيث كوهنا تتم بطريقة مب

ش أو االسـتغالل اجلنسـالعنكبوتية، ومن ثمّ  ي ـ، فإنّ إتيان أي من أفعـال التحـرّ
 .لألطفال خمالف لنظام محاية الطفل، ولو كان عن طريق اإلنرتنت

ـت الل األطفـال جنسـياً عـرب اإلنرتنـتجريمة اسـتغوبخصوص  ، فقـد نصّ
بشـكل غـري (يف تعريفها لالستغالل اجلنيس لألطفال عىل عبارة  الالئحة التنفيذية

نرتنـت ي لألطفـال عـرب اإلـالتي تسمح إلدراج جريمة االستغالل اجلنس) مبارش
 . ضمن مواد نظام محاية الطفل

يف حـال تعـرض وبنيّ النظام أيضاً التدابري اإلجرائيـة والتنفيذيـة التـي تتخـذ 
 .  الطفل النتهاك حقوقه

والنظـر يف خمالفـة النظـام  ،اإلبـالغ(نظم الفصـل اخلـامس : فعىل سبيل املثال
ت الفقرة  ،)والئحته، ووقت العمل به ) رينـالثالثـة والعشـ(من املـادة ) ١(ونصّ

قيـق يف خمالفـات أحكـام هـذا التحقيق واالدعـاء العـام التحتتوىل هيئة «: عىل أن
ت يف رقم، وإقامة الدعو أمام املحكمالنظام مع مراعاة مـا «:٢ة املختصة، ثم نصّ

نظر يف خمالفات تقيض به األنظمة األخر ذات العالقة، تتوىل املحكمة املختصة ال
  .»العقوبة املناسبة يف حق املخالف ، وتقريرأحكام هذا النظام
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 . فقرة ترشح كيفية التنفيذ) ٣٤(نظمت الالئحة التنفيذية ذلك يف ثم 
أن : واضـح مـن اسـم النظـام، ومعنـى ذلـك والطفل هو حمور النظام كام هو

النظام ركز عىل األفعال الوقائيـة والعالجيـة والتـدابري املتعلقـة بالطفـل نفسـه ال 
لتـي عاجلـت وبـني املـواد ا ،وهذا هو أساس الفرق بني نظام محاية الطفل. باملجرم

يف نظـام مكافحـة جـرائم ) يـاالسـتغالل اجلنسـ: ومنه(ر ـجريمة استغالل القص
، حيث نجد يف نظام حقوق الطفل توجيهاً إىل رضورة إسناد املسـؤولية املعلوماتية

؛ صنّفه النظام عىل أنه فعل إيذاء اجلنائية ملن ينتهك حقوق الطفل أو يقوم بفعل مما
ر ذلك نصّ لكنه مل ي ، كـون النظـام يتبـع لـوزارة الشـؤون عىل العقوبات، وقد يربّ

 . )١(االجتامعية التي وضعت له الئحة تنفيذية
ت عىل: ثالثاً   م يف نظـا  »ي لألطفـالـجريمة االسـتغالل اجلنسـ«املواد التي نصّ

 :  محاية الطفل والئحته التنفيذية
: رحية يف مـادتنيـالصـ ي لألطفال بصـيغتهـنصّ النظام عىل االستغالل اجلنس

 : الثالثة والتاسعة، عىل النحو التايل
 : املادة الثالثة -أ

ض الطفل ألي مما يأيت«: جاء يف املادة الثالثة ما ييل  :يعد إيذاء أو إمهاالً تعرّ
 . التحرش به جنسياً، أو تعريضه لالستغالل اجلنيس -٧
 .تؤدي إىل حتقريهاستخدام الكلامت املسيئة التي حتطّ من كرامته أو  -٩

 .تعريضه ملشاهد خملّة باألدب، أو إجرامية، أو غري مناسبة لسنّه -١٠
د سالمته أو صحته اجلسدية أو النفسية -١٤  .»كل ما هيدّ

 : ٣/١٦، ٣/١٣، ٣/١٢ىل ذلك الالئحة التنفيذية يف رقموأكّدت ع

 https://sd.mlsd.gov.sa :وزارة العمل والشؤون االجتامعية موقع) ١(
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تلتزم املـدارس واملؤسسـات الرتبويـة والتعليميـة ودور وبيـوت : )٣/١٢(«
الرعاية واإليـواء العاملـة يف جمـال الطفولـة بوضـع السياسـات الكفيلـة بحاميـة 
األطفال داخل أماكن تواجدهم هبا من أي إسـاءة عمديـة أو ممارسـة ضـارة غـري 
عمدية وأن تضع اإلجراءات الرقابية ملنـع وقـوع أي أذ للطفـل أوممارسـة غـري 

 .مرشوعة
تعرض الطفـل لالسـتغالل  تقوم اجلهات ذات العالقة بضامن عدم :)٣/١٣(

 . اجلنيس أو تركه دون والية أو سلطة رقابية أو رعاية أرسية
      تقوم اجلهات ذات العالقـة بمنـع تعـريض الطفـل بشـكل مبـارش  :)٣/١٦(

أو غري مبارش للمواد اإلعالمية املخلّـة بـاآلداب، أو اإلجراميـة، أو غـري املناسـبة 
 .»ره أو سلوكه للخطرض معتقده أو فكأو التي تعرِّ  لسنّه،

ض إىل الوســيلة  ، وهــل  التــي يســتخدمها املجــرمونالحــظ أن املــنظّم مل يتعــرّ
جرم اإلنرتنت أثناء فعلـه للجريمـة، فتكـون جريمـة إلكرتونيـة؟ أو مل استخدم امل

 ؟   يستخدم املجرم اإلنرتنت، فكان فعله جريمة تقليدية عادية
 : املادة التاسعة -ب

التاسعة من الفصل الثالـث املخـتص بـالنّص عـىل املحظـورات جاء يف املادة 
حيظــر اسـتغالل الطفــل جنسـياً، أو تعريضــه ألشــكال «:املتصـلة بحاميــة الطفـل

ل  . »االستغالل اجلنيس، أو املتاجرة به يف اإلجرام أو التسوّ
منهـا تتصـل بموضـوع  ، ثالثنقاط أربعورشحت ذلك الالئحة التنفيذية يف 

 :البحث
تعمل اجلهات ذات العالقة عـىل محايـة الطفـل مـن مجيـع أشـكال : )٩/١(«

ي ـمحله أو إكراهه عىل تعاطي أي نشـاط جنسـاالستغالل اجلنيس، وبوجه خاص 
غري مرشوع، أو استخدام الطفل أو استغالله يف الدعارة ، أو غريها من املامرسـات 

       ل ذكـراً  كـان ي للطفــاجلنسية غري املرشوعة، ويعدّ من قبيـل االسـتغالل اجلنسـ
      ، وبطريقـة مبـارشةأو بدون مقابـل أو أنثى؛ تعريضه ألعامل الدعارة سواء بمقابل

 .أو غري مبارشة
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 .حيظر استخدام الطفل أو استغالله يف العروض واملواد الداعرة: ٩/٢
ري املالئمــة ملنــع تعمـل اجلهــات ذات العالقــة عــىل اختــاذ مجيــع التــداب: ٩/٣

أو االجتـار هبـم ألي غـرض مـن ، ل، أو بيعهم، أو بيع أعضـائهماختطاف األطفا
ل ، أو بأي شكل من األشكال،األغراض  ..)١( »أو استخدامهم يف التسوّ

أو غـري وبطريقـة مبـارشة (استغالل األطفال جنسياً لعبـارة وتضمني تعريف 
ال عـرب اإلنرتنـت ي لألطفــجتعل املادة شاملة جلريمة االستغالل اجلنسـ) مبارشة

 . بصورة شبه رصحية
ي لألطفـال عـرب ـاملواد التـي اشـتملت عـىل جتـريم االسـتغالل اجلنسـ: رابعاً 
ــ ماإلنرتن ــرّ ــلوك املج ــف الس ــر وص ــطة ذك ــت بواس ــم ـ، ودون تص ريح باالس

 :  االصطالحي للجريمة
ي ـحو النظام ثالث مواد ذات صـلة واضـحة بجريمـة االسـتغالل اجلنسـ

يهــا نــصّ رصيــح عــىل اســم  ولــيس ف -بغــض النظــر عــن وســيلته-لألطفــال 
 : الثالثة، والرابعة، والثانية عرشة: االستغالل، وهي املواد

 : املادة الثالثة -أ
ألهـداف وحـاالت التعريفـات وا: (من الفصـل األول) الثالثة(ذكرت املادة 
، عليـه كونـه جريمـة إيـذاء أو أمهـال فعـالً ينطبـق أربعة عرش )اإليذاء واإلمهال

ي ـيمكـن اعتبارهـا مـن جـرائم االسـتغالل اجلنسـ) ١٠،١٤، ٩(: األفعال رقـم
 : م أنه مل يرد لفظ االستغالل فيها، وهي األفعال التالية، رغلألطفال

 استخدام الكلامت املسيئة التي حتطّ من كرامته أو تؤدي إىل حتقريه -٩ «
 . تعريضه ملشاهد خملّة باألدب، أو إجرامية، أو غري مناسبة لسنّه  -١٠ 

د سال -١٤  ..)٢(»مته أو صحته اجلسدية أو النفسيةكل ما هيدّ

 https://sd.mlsd.gov.sa:  موقع وزارة العمل والشؤون االجتامعية) ١(
 .  املرجع السابق) ٢(
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التي يستخدمها املجرم يف اإليـذاء، ، مل يتعرض املنظّم إىل الوسيلة ومرة أخر
   إلكرتونيـة؟ ، فتكـون جريمـة جرم اإلنرتنت أثناء فعله للجريمـةاستخدم امل وهل

 ؟   عاديةأو مل يستخدم املجرم اإلنرتنت، فكان فعله جريمة تقليدية 
 : املادة الرابعة -ب

د ا) الرابعة(ذكرت املادة  ضاً خلطر االنحراف، احلاالت التي يعَ لطفل فيها معرّ
ـل  )٦(«: مـا يـيل) ٦(جاء يف رقم . ذكر النظام فيها ستة أفعال قيامـه بـأعامل تتصّ

رات أو نحوه ا، أو قيامه بخدمة من يقومـون بالدعارة أو الفسق أو القامر أو املخدّ

 .)١(»هبا
دت الالئحــة التنفيذيــة يف  التــدابري الالزمــة يف حــال  ٤/٥و ٤/٤رقــم وحـدّ

 .. )٢( تعرضه لذلك
 : املادة الثانية عرش -ج

ت املادة الثانية عرشة من الفصـل الثالـث عـىل أنـه   رـإنتـاج ونشـحيظـر :«نصّ
ـه للطفـل  أي مصنّف مطبوع أو مرئـي أو وحيازة وتداول وعرض مسـموع موجّ

    ،ريعة اإلسـالميةـالفاً ألحكام الشـ، أو يثريها بام يزيّن له سلوكاً خمخياطب غريزته
  .»، أو اآلداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه عىل االنحرافأو النظام العام

ــتص  ــك خت ــذ ذل ــبيل تنفي ــود يف س ــتة بن ــة س ــة التنفيذي ــرت الالئح ــم ذك ث
 . الخ... ولية اجلهات املختلفة، واإلنتاج املضادبالرقابة،والتوعية ،ومسؤ

ي لألطفـال عـرب ـحتليل املواد القانونيـة املختصـة باالسـتغالل اجلنسـ: خامساً 
 :نرتنت يف نظام محاية الطفلاإل

 : ن دراسة نظام محاية الطفل ما ييليتضح م

 .  السابقاملرجع ) ١(
 .  املرجع السابق) ٢(
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ض النظـر عـن أنه ذكر األفعال املحظورة التي تنتهك حقـوق الطفـل ، بغـ ●
فإن دخول جرائم املعلوماتية يف أحكام النظـام مـن : الوسيلة التي تتم هبا، وبالتايل

، خاصـة وقـد تضـمن تعريـف بعض أفراد العام حتت االسـم العـامقبيل دخول 
ل اجلـرائم ي لألطفال يف الالئحـة التنفيذيـة مـا يسـمح بـدخوـاالستغالل اجلنس

 . اإللكرتونية يف أنواعه
   : الستغالل اجلنيس لألطفـال يف قولـهنواع جريمة انصّ النظام عىل بعض أ ●

تعمل اجلهات ذات العالقـة عـىل محايـة الطفـل مـن مجيـع أشـكال االسـتغالل «
روع، ـمحله أو إكراهه عىل تعاطي أي نشاط جنيس غري مشاجلنيس، وبوجه خاص 

، أو غريها من املامرسات اجلنسـية غـري ام الطفل أو استغالله يف الدعارةأو استخد
املرشوعة، ويعدّ من قبيل االستغالل اجلنيس للطفل ذكراً  كـان أو أنثـى؛ تعريضـه 

 .»، وبطريقة مبارشة أو غري مبارشةدعارة سواء بمقابل أو بدون مقابلألعامل ال
ـونالحظ أن النصوص القانونية والنصوص  ـزت ـاملفسّ رة السـابق ذكرهـا ركّ

 :عىل
o  تعريض الطفل للدعارة  . 
o  ىل تعاطي أي نشاط جنيس غري مرشوعمحله أو إكراهه ع. 
o استغالل الطفل يف العروض واملواد الداعرة  . 
:      بـاملواد اإلباحيـة، وهـينصَّ النظام عـىل بعـض أنـواع اجلـرائم املتصـلة  ●

رة التي سبقت ـيف املادة الثانية عش) احليازة -التداول -العرض -النرش -اإلنتاج(
  . اإلشارة إليها

مع  -رة ـوذلك يف املادة الثانية عش -نصّ النظام عىل جتريم احليازة البسيطة  ●
 . ام، وهذا مما حيمد للنظعىل صور اجلرائم األكثر تعقيداً  النَّص
     : املتعلقة بالطفل بالوصف يف قولـه أشار النظام إىل تعريف للمواد اإلباحية ●

ه للطفل خياطب غريزتـه أي مصنف مطبوع أو مرئي أو« ، أو يثريهـا مسموع موجّ
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، أو اآلداب الفاً ألحكام الرشيعة اإلسـالمية،أو النظـام العـامبام يزيّن له سلوكاً خم
ى و» العامة، أو يكون مـن شـأنه تشـجيعه عـىل االنحـراف          مل يـذكر املـنظّم املسـمّ

ف باسمه، وهو   .  )املواد اإلباحية(أو املعرّ
الً يف موضوع إبـالغ الشـشمل  ● ركات ـالنظام والئحته التنفيذية تنظيامً مفصّ

 . املزودة خلدمات اإلنرتنت 
 .نظام مكافحة جرائم املعلوماتية وهذا ليس منصوصاً عليه يف

            شمل النظام للتدابري اخلاصـة بالطفـل الضـحية سـواء يف جانـب الرعايـة  ●
وهذا لـيس منصوصـاً عفاءه من املسؤوليته اجلنائية أو التحقيق أو القضاء بام يبنيّ إ

  . نظام مكافحة جرائم املعلوماتيةعليه يف
ــزم اجل ● ــة تل ــامنات جزائي ــىل ض ــام ع ــنصّ النظ ــام مل ي ــة للقي ــات املختلف ه

طلقـة يف ، واكتفى بإحالة ذلك إىل القضاء لتكون له سلطة اجتهاديـة مبمسؤوليتها
 . حتديد العقوبات املناسبة

ي لألطفال ـاملحكمة املختصة بالنظر يف قضايا االستغالل اجلنس: الثالثالفرع 
 : نت يف اململكة العربية السعوديةعرب اإلنرت

، نـوع ملعلوماتية، أو نظـام محايـة الطفـلمل يذكر أي من نظام مكافحة جرائم ا 
، لكـن الل اجلنيس لألطفال عـرب اإلنرتنـتاملحكمة املختصة بنظر جريمة االستغ

معلوم من النظام اجلزائي يف اململكة العربية السعودية أن املحكمة اجلزائيـة  كام هو
 .  ملختصة بنظر اجلرائم اإللكرتونيةهي اجلهة ا

د ذلك ما  نرشته جريدة احلياة بتاريخ   م٢٠١٤ آب /أغسـطس ٢ السبت،يؤكّ
 ٦نيـة خـالل قضـية جريمـة إلكرتو ٧٨تفصـل يف » املحاكم اجلزائية« عنوان حتت

 .)١(»والدمام تتصدر.. أشهر

)١( www.alhayat.com 
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ت جريمته األطفـال يف املمويف حال كان املجرم يف دولة أخر لكـة ، وقد مسّ
، فـإن الضـبط والتحقيـق العربية السعودية عـىل نحـو مـا، أو كـان عكـس ذلـك

، أو ملـا املعاهدات املربمة بـني تلـك الـدولوالتقايض خيضع للعمل باالتفاقيات و
 .يسمى املعاملة باملثل

مت اإلشـارة به يف اململكة العربية السعودية والتعاون الدويل معمول ، وقد تقدّ
 . إىل بالغات اإلنرتبول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=
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ل  :نقاط االتفاق: املطلب األوّ

ت املادة السعودية دستورها الكتاب والسنّةمعلوم أن اململكة العربية  ، فقد نصّ
يسـتمد احلكـم يف اململكـة العربيـة «: للحكم عـىل مـا يـيل النظام األساسمن  ٧

احلـاكامن عـىل هـذا  ، ومهـاوسنة رسوله -تعاىل  -كتاب اهللا  السعودية سلطته من
 )١(»، ومجيع أنظمة الدولةالنظام

فإن النظم التي تعتمدها اململكـة العربيـة السـعودية يف احلفـاظ عـىل ، وبالتايل
 . رشيعة اإلسالمية وأحكامها الكليةاألمن يف أراضيها ختضع للمبادئ العامة لل

ريعة والقـانون يف اململكـة العربيـة السـعودية ـ، أننا نر الشوترتب عىل ذلك
، واعتباره من اجلـرائم نتالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتمتفقني يف جتريم االستغ

 .عزيرية التي يستحق فاعله العقوبةالت
وقــد اجتهــدت الســلطة التنظيميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف اختيــار 

مة كـام ، وهي عقوبة السجن والغراناسبة من ضمن العقوبات التعزيريةعقوبات م
، وحريـة نهامايض حرية االختيار بني العقـوبتني، أو اجلمـع بيـ، وتركت للقعرفنا

دار بحيث ال يتجاوز احلدّ األعىل، وحرية العفـو تقدير احلدّ املناسب فيام خيص املق
، وكل ذلك يتفق مع نظـام التعزيـر يف اإلسـالم الـذي يمـنح يف حال حتقق رشطه

، ودرء أكـرب تسمح بتحقيق أكرب قدر مـن املصـلحةالقايض سلطة تقديرية واسعة 
الظـروف املحيطـة باجلريمـة، وتراعـي خطـورة ر خمتلـف ، وتقدّ قدر من املفاسد

 .اجلريمة، ومقدار الرضر الناجم عنها

 https://www.boe.gov.saموقع هيئة اخلرباء بمجلس الوزراء : انظر) ١(
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، ويشـهد لـه اإلسالم معمول به سياسة للمصلحة والتقنني يف نظام التعزير يف

 )١(تقنني بعض العقوبات التعزيرية يف كتب الفقه اإلسالمي
 : اإلسالمية عىل القوانني الوضعية نقاط التميّز يف الرشيعة: املطلب الثاين

مـا ، وريعة أوالً وأبـداـنون يف صالح الشال شك أن املوازنة بني الرشيعة والقا
    ، وقـد قـال تعـاىل يف حمكـم آياتـه وكفى بذلك سبباً  ،ذاك إال لكوهنا ربانية املصدر

ثْ ﴿ أْتُوا بِمِ ىلَ أَنْ يَ نّ عَ اجلِْ نْس وَ ِ عَتْ اإلْ تَمَ لْ لَئِنْ اِجْ لَوْ قُ ثْلِهِ وَ أْتُونَ بِمِ آن الَ يَ رْ ا الْقُ ذَ لِ هَ

ا ريً انَ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ ظَهِ  )٢(﴾كَ
طفـال عـرب اإلنرتنـت ي لألـوقد متيّزت الرشيعة يف جتريم االسـتغالل اجلنسـ

 : خاصة بجانبنيْ 
بْق الرشيعة إىل: األول ريعة العامـة هلـذه ـ، وشـمول نصـوص الشـالتجريم سَ

 : اجلريمة
ي لألطفـال عـرب ـرأينا أثناء التأصيل الرشعي جلريمة االسـتغالل اجلنسـفقد 

تنهـى عـن الفاحشـة ومـا  اإلنرتنت كيف أن اجلريمة داخلة يف عموم اآليات التي
، وكيف كانت اجلريمـة داخلـة يقرب إليها، وعن املنكر، وعن اإلفساد يف األرض

ريعة بكوهنـا ـوكيف كانت حمـل اهـتامم الشـ »ال رضر وال رضار« -ملسو هيلع هللا ىلص-يف قوله 
 . اخلمسة التي قصد الرشع حلاميتها انتهاكاً للمقاصد

م وممنـوع  فالتعرض للمواد اإلباحية اخلاصة بالطفل أو تعريضه ملشاهدهتا حمـرّ
 .ملختصة بذلك يف السنوات األخريةيف الرشيعة اإلسالمية من قبل صدور النظم ا

ومـا . ر جلـداتـأال يزيد اجللد يف التعزير عن عش:  -ه اهللارمح-ملنصوص عليه من مذهب اإلمام أمحد، امن ذلك) ١(
، الرشح الكبري البن قدامة: انظر. فكل ذلك نوع تقنني. ال يتجاوز به اإلمام ثالثة أيامأ: ذكره الشافعية يف الصلب

                 مرجــع ســابق  -، رشح منتهــى اإلرادات )١٠/٣٥٣(،  ٦٨٢دامــة املقــديس ت بــن حممــد بــن ق عبــد الــرمحن
 . )٢/٢٢٤(، تبرصة احلكام ، مرجع سابق  ٢٦٩ مرجع سابق ص -األحكام السلطانية للاموردي ، )٣٦٥/ ٣(

 ٨٨: سورة اإلرساء ، آية ) ٢(
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 : رتازية والرادعة واإلصالحية فيهال التدابري االحسعة الرشيعة وشمو: الثاين 
يف حني يقترص القـانون الوضـعي عـىل دور السـلطة التنظيميـة والقضـائية يف 
تقرير التدابري االحرتازية والرادعة واإلصالحية كنوع مـن الوقايـة قبـل اجلريمـة 

مـدت عـىل تـدابري أكثـر سـعة ، اعتريعة اإلسـالميةـ، نجد أن الشـوعهاوبعد وق
يف  »التقـو«وهي ما نسميها  -تعاىل-دت الرقابة الذاتية هللا ، حيث اعتموشموالً 

فات املسلم كعنرص له -االصطالح الرشعي  .تأثريه عىل مجيع ترصّ
اً باملسؤولية املناطة ؛ قيامالدور الرقايب للوالدين واألرسة، ثم للمجتمع ثم يأيت
 .بكل منهم

 .القايضالسلطة ممثلة يف احلاكم و ثم يكون دور
اإلصـالحية يف وهبذا يظهـر سـعة  وشـمول التـدابري االحرتازيـة والرادعـة و

   .الرشيعة اإلسالمية
لسلطة املمنوحة له سعة السلطة التي متنحها الرشيعة للقايض مقارنة با: الثالث

 : بموجب النظام
حريـة حتديـد العقوبـة جنسـاً األصل يف نظام التعزير يف اإلسالم منح القايض 

  )١(، وفق ضوابط حتكم اجتهاده يف ذلكوقدراً 
، والتي أحـد مظاهرهـا تعقيـدات اجلـرائم وقد أدت تعقيدات احلياة املعارصة

، كنـوع جتهاد القايض بتحديد جنس العقوبة، واحلدّ األعـىل منهـاأيضاً إىل تقنني ا
، بـني القضـاة يف اجلـرائم املتشـاهبة؛ سعياً لتوحيد األحكـام من السياسة الرشعية

، وإن كـان األصـل أن جيتهـد حسن ملا حيققـه مـن املصـلحة العامـةوهو أمر مست
 .  للجريمة واملجرم والظروف املحيطةالقايض يف حتديد اجلنس والقدر املالئمنيْ 

 .  ١٨٦ - ١٨١مرجع سابق ص  -عىل باب التعزير   »ال جريمة وال عقوبة إال بنصّ «بحث رسيان مبدأ : انظر) ١(
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µ_¶^Ô 
الل تـم يف هـذا البحـث توضـيح معنـى جريمـة االسـتغ -تعاىل-بحمد اهللا  

، والتقيـيم التقريبـي حلجـم هـذه اجلريمـة عامليـاً لألطفال عرب اإلنرتنتي ـاجلنس
، والتعريـف بـاجلهود بعـض األرقـام واإلحصـاءات املنشـورةوحملياً من خـالل 

رعي ـ، ومعرفـة  التأصـيل الشـة ملكافحة هذا النوع مـن اجلـرائمالدولية والوطني
ة السـعودية يف جمـال ، واستعراض األنظمـالقانوين هلذه اجلريمة البشعة والتأصيل

انون ريعة والقـ، واملوازنة بني الشالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتجتريم االستغ
 . يف تعاملهام مع هذه اجلريمة

 :ت من خالل البحث إىل بعض النتائج، أمهها ما ييلوقد وصل
ريعة ـاالستغالل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنـت جريمـة حديثـة جترمهـا الشـ -١

 . الدولية والوطنيةوالقوانني 
م كـل الضــالش -٢ ي والفحـش مـن رر واإلرضار والتـريعة اإلسـالمية جتـرّ عـدّ

ي لألطفـال عـرب اإلنرتنـت يـدخل يف ـاالستغالل اجلنس، واألفعال واألقوال
 .  ةالنصوص والقواعد واملبادئ العامة للتجريم يف الرشيعة اإلسالمي

 .دوهنا يف الدرجة سائل يف الرشيعة هلا حكم املقاصد، وإن كانتالو -٣
 . ل عرب اإلنرتنت من جرائم التعزيراالستغالل اجلنيس لألطفا -٤
 .  اإلنرتنت فيها حق عام وآخر خاصجريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عرب -٥
 اإلكراه عىل ارتكاب جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال عـرب اإلنرتنـت غـري -٦

 . معترب إذا أد إىل الزنا بالطفل
 .ال يمنع من ثبوت الضامن -إذا ذهبنا إليه برشوطه -ه ثبوت اإلكرا -٧
الركن املادي يف جريمة االستغالل اجلنيس لألطفال هو مبـارشة نشـاط تقنـي  -٨

 .يتعلق بعمل جنيس أو مادة إباحية متصلة بالطفل أو القارص
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ونظـام محايـة الطفـل يتكـامالن يف جتـريم  نظام مكافحة جرائم املعلوماتية إن -٩
 . الل اجلنيس لألطفال عرب اإلنرتنتاالستغ

 ر ومـن يف حكمهـمـإن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية اعترب التغرير بالقصّ  -١٠
دات العقوبـة م حتديـداً واضـحاً واستغالهلم أحد مشدّ  لألنـواع، لكنـه مل يقـدّ

، ومن يف حكمهموأكان جرائم ا  . لتغرير واالستغالل اجلنيس للقرصّ
حتمـي الطفـل مـن  الطفل اعتنى بسنّ التدبريات الوقائية التيإن نظام محاية  -١١

 .ق مبارش أو غري مبارشبطري ،االستغالل اجلنيس
ا بشكل رصيح ومبارش عىل اسم جريمة االسـتغ -١٢ الل إنّ كال النظامني مل ينصّ

ي ـ، وإنـام تعـدّ جريمـة االسـتغالل اجلنسـي لألطفال عـرب اإلنرتنـتـاجلنس
يف نظام  »ر واستغالهلمـالتغرير بالقصّ «داخلة يف جتريم لألطفال عرب اإلنرتنت 

يف » ي لألطفـالـجريمـة االسـتغالل اجلنسـ«مكافحة جرائم املعلوماتية أو يف 
، التي سمحت الالئحة التنفيذية بإدخال اجلريمة يف صورهتا نظام محاية الطفل

 . )بطريقة غري مبارشة(اإللكرتونية فيها بقول املنظّم 
بني الرشيعة والقانون يف التأصيل جلريمة استغالل األطفـال جنسـياً  املوازنة -١٣

 . لصالح الرشيعة اإلسالمية بال ريبعرب اإلنرتنت جاءت 
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بعيـداً عـن ، ريعية أو التنظيميـةـعـىل ذكـر التوصـيات التشـ -فيام يـيل-سأقترص 

واإلجرائية يف جماالت الضـبط التوصيات املتعلقة بالربامج الوقائية والتوعوية 
صـيات ، والتويـة اخلصوصـية والسـالمة السـبرياليةمحاوالتحقيق والقضاء و

 :  التنظيمية كام ييل
 . ي لألطفال عرب اإلنرتنتـوضع نظام مفرد خاص بتجريم االستغالل اجلنس -١
ي لألطفال ـالعناية بالنصوص التجريمية يف موضوع جرائم االستغالل اجلنس -٢

، كـأن حتـوي النصـوص دةاملرتكبة عرب شبكة اإلنرتنـت لتكـون كافيـة وحمـد
العـرض،  احليازة واحلفـظ،: ية اإللكرتونية، أشهر األفعال اإلجرامالتجريمية

ــاهدة، ــاء، املش ــ اإلنش ــال، النش ــداول أو اإلرس ــرتويج،ـالت ــل،  ر، ال التحمي
ل املــنظّم حيــاو، والـخ...التوجيــه واإلرشــاد  التـأثري، املحاولـة، التحــريض،

 .االستيعاب ما أمكن
ا، رح املقصـود باألفعـال اإلجراميـة السـابق ذكرهــوضع الئحة تنفيذية تشـ -٣

 .  وحتديد الركن املادي هلا، وتوضيح الفروق بينها
كرتوين، ومجع األدلـة اإللكرتونيـة، سن ترشيعات تسهل الضبط للمجرم اإلل -٤

نـات واالحتفـاظ هبـا إىل البيا ، وتسجيلوطلبها، وتفتيش البيانات، ومتابعتها

وانني ، مـع رعايـة القـ)١(، ومتابعـة خـط سـري البيانـات وحركتهـاأمد معقول
 .األخر ذات العالقة

سنّ قوانني حتدد مسؤولية مقاهي اإلنرتنت يف حـال االسـتخدام للمقهـى يف  -٥
 .إحد جرائم االستغالل لألطفال عرب اإلنرتنت

 ٣١-٢٧مرجع سابق ص  -التنظيم الترشيعي للجرائم اإللكرتونية : انظر) ١(
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مزودي اخلدمات بدورهم يف احلفاظ عىل أمن وضع نظام عقايب يضمن التزام  -٦
 .الشبكة العنكبوتية ضد جريمة استغالل األطفال

سيدنا حممد وعـىل آلـه  ، وصلّ اللهم عىلأوالً وآخراً وظاهر وباطناً  واحلمد هللا
 . وصحبه وسلم
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          فـؤاد .د:حتقيـق ،)٣١٨( بكـر املنـذر النيسـابوري أبـو حممد بـن إبـراهيم بـن  اإلمجاع،  -١

 .الثالثة:، الطبعة١٤٠٢-اإلسكندرية -دعوة عبد املنعم أمحد، دار ال
: هـ، حتقيق ٤٥٨الفراء احلنبيل ت  ، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسنياألحكام السلطانية -٢

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بريوت
ري ـ، أبو احلسن عيل بـن حممـد بـن حبيـب البصـلواليات الدينيةام السلطانية وااألحك -٣

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ -بريوت  -العلمية هـ ، دار الكتب ٤٥٠البغدادي املاوردي ت 
سـيد اجلمـييل، دار .د: هــ ، حتقيـق٦٣١عيل بن حممد اآلمدي أبـو احلسـن ت ،اإلحكام -٤

 .  األوىل:طبعة، ال١٤٠٤-بريوت -الكتاب العريب
حممد عبد القادر : هـ ، حتقيق٥٤٣اهللا ابن العريب ت ، أبو بكر حممد بن عبد القرآنأحكام  -٥

 . لبنان -دار الفكر للطباعة والنرش ،عطا
حممـد الصـادق : هــ، حتقيـق ٣٧٠أحكام القرآن، أمحد بـن عـيل الـرازي اجلصـاص ت -٦

 .هـ ١٤٠٥-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب قمحاوي،
يل بن سليامن ، عف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلراجح من اخلالاإلنصاف يف معرفة ال -٧

 -، دار إحيـاء الـرتاث العـريبحممـد حامـد الفقـي: ، حتقيـق)٨٨٥(املرداوي أبو احلسن
 . بريوت

الرا : دادمرشوع مقدم لنيل اإلجازة يف اإلرشاد النفيس إع -االستغالل اجلنيس لألطفال -٨
 . م ٢٠٠٧ -٢٠٠٦م  ١٤٢٨-١٣٢٧فخر عدنان عبد احلي -حممد شويش 

إعـداد . دراسـة فقهيـة -االستغالل غري املرشوع يف العقود املاليـة وتطبيقاتـه املعـارصة  -٩
كليـة  -جامعـة دمشـق م رسـالة ماجسـتري، ١٤٣٢/٢٠١١الطالب أمحـد كـوارة سـنة

 .https://theses.ju.edu.jo/ pdfريعة ـالش
 -هـ ، دار الكتب العلميـة  ٩١١كر السيوطي تعبد الرمحن بن أيب ب، األشباه والنظائر -١٠

 .األوىل: ، الطبعة١٤٠٣-بريوت
عبد اهللا بن أمري عـيل  ،  قاسم بنت األلفاظ املتداولة بني الفقهاءأنيس الفقهاء يف تعريفا -١١

، ١٤٠٦-جـدة  -ي، دار الوفاءـزاق الكبيسأمحد بن عبد الر.د: ،حتقيق)٩٧٨(القونوي 
 .األوىل: الطبعة
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 -، دار املعرفـة )هـ ٩٧٠(البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي  -١٢
 . الثانية: بريوت، الطبعة

 ، دار الكتـاب)هــ  ٥٨٧ت (بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاسـاين  -١٣
 .الثانية: ، الطبعة١٩٨٢-بريوت -العريب

اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال واسـتغالل الربوتوكول االختيـاري امللحق ب -١٤
 https://childrenandarmedconflict.un.org  ،ل يف البغاء ويف املواد اإلباحيةاألطفا

         .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ pdf . 
حممد عبد السالم : ، حتقيق)هـ ١٢٤١ت (أمحد الصاوي  املسالك،بلغة السالك ألقرب  -١٥

 . األوىل: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -لبنان، بريوت  -، دار الكتب العلمية شاهني
  ، برهـان الـدين أيب الوفـاء إبـراهيم يف أصول األقضية ومناهج األحكام تبرصة احلكام -١٦

الشـيخ : ، حتقيـق)٧٩٩(فرحون اليعمـري بد اهللا حممد بن ابن اإلمام شمس الدين أيب ع
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -لبنان، بريوت -مجال مرعشيل، دار الكتب العلمية 

ـ ، ه ٧٤٣ت ن عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، فخر الديتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق -١٧
 .  هـ ١٣١٣دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،

ليامن املـرداوي ، عالء الدين أيب احلسن عيل بن سالفقهتحبري رشح التحرير يف أصول ال -١٨
راح، ـأمحد السـ. عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د.د: هـ، حتقيق ٨٨٥احلنبيل ت
  . األوىل: م، الطبعة٢٠٠٠-هـ١٤٢١-، الرياضالسعودية -مكتبة الرشد: دار النرش

 . ـه١٣٧٣الترشيع اجلنائي يف اإلسالم، عبد القادر عودة ت -١٩
، املركـز الـدويل لألطفـال ريعاتـالعـاملي للتشـريع النمـوذجي واالسـتعراض ـالتش -٢٠

ــابعة ــة الس ــتغلني ، الطبع ــودين واملس http://54.84.47.80/wp-،  013٢املفق
AR.pdf-Edition-content/uploads/2015/10/7th  . 

عليحسن  . د-نية ولكتراجلــــــــرائم اإلمكافحة ل لي في مجاولدالقضائي ون التعاا -٢١
م التطبيقيــــــــــــــــــــــــــــة لعلواجامعة  -الطوالبــــــــــــــــــــــــــــة 

store/pdf-v.bh/mcmshttps://www.policemc.go . 
هــ ، دار الفكـر، ٧٧٤إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشـقي، ت  ،تفسري القرآن العظيم -٢٢

 . هـ١٤٠١ ،بريوت
: هـ، حتقيـق٣٢٧د الرمحن بن حممد الرازي ت ، عب)تفسري القرآن(تفسري ابن أيب حاتم  -٢٣

 .مد الطيب، املكتبة العرصية، صيداأسعد حم

https://childrenandarmedconflict.un.org/
http://54.84.47.80/wp-content/uploads/2015/10/7th-Edition-AR.pdf
http://54.84.47.80/wp-content/uploads/2015/10/7th-Edition-AR.pdf
http://54.84.47.80/wp-content/uploads/2015/10/7th-Edition-AR.pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf
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يف املـواد  اخلاصـة املعنيـة ببيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاءتقرير املقـررة  -٢٤
ـــــور ـــــود دي ب ـــــة، م ـــــاريخ  -اإلباحي ـــــيو بت ـــــمرب  ٢٢بوكيتش  م٢٠١٤ديس

www.ohchr.org/doc . 
ــدة  -٢٥ ــم املتح ــر األم ــة . تقري ــة العام ــدورة  ٢٠٠٩اجلمعي ــان ال ــوق اإلنس ــس حق              جمل

تعزيز محايـة حقـوق اإلنسـان املدنيـة واالقتصـادية : تقرير بعنوان ٣البند  ةرـالثانية عش
 .السـيدة نجـاة معـال جميـد/افية بام يف ذلك احلق يف التنميةوالسياسية واالجتامعية والثق

http://hrlibrary.umn.edu/ pdf . 
جامعــة قاصـدي  -ملوســـخ حمـــمد  -تـنازع االخـتصاص يف اجلرائم اإللكـرتونية -٢٦

 .  ouargla.dz-https://revues.univ اجلزائر -مرباح ورقلـة 
رئيس  -، الدكتور وليد طه لكرتونية يف اتفاقية بودابستإلا التنظيم الترشيعي للجرائم -٢٧

. ر العربيـــةـمجهوريـــة مصـــ -ريع بـــوزارة العـــدل ـ، عضـــو قطـــاع التشـــمـــةحمك
http://www.lasportal.org . 

، حممد بن جرير الطربي، أبو جعفـر )تفسري الطربي(ي القرآن آتأويل  جامع البيان عن -٢٨
 .  هـ ١٤٠٥، بريوت هـ ، دار الفكر٣١٠ت 

ل أبو عبد اهللا البخاري ، حممد بن إسامعي)صحيح البخاري(ر ـاجلامع الصحيح املختص -٢٩
 -بـريوت  -الياممـة ، مصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـري.د: هـ، حتقيق ٢٥٦اجلعفي ت

 .الثالثة: ، الطبعة١٩٨٧ - ١٤٠٧
، دار هــ ٦٧١ت،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن -٣٠

 .القاهرة -الشعب 
ود ممـدوح  ،منري حممد اجلنبيهي.حلاسب اآليل ووسائل مكافحتها د جرائم اإلنرتنت وا -٣١

 .م٢٠٠٦دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية -حممد اجلنبيهي
ط -إيناس حممد البهجي. ركز القومي لإلصدارات القانونية، د جرائم االجتار بالبرش امل -٣٢

 . م٢٠١٣ ١
دار  -حممـد أمـني الشـوابكة  -اجلريمـة املعلوماتيـة  -جرائم احلاسـوب واإلنرتنـت  -٣٣

 . ٢٠١١هـ ١٤٣٢ - ٤عامن ط  -الثقافة
عبـد الفتـاح بيـومي .د ،طـاق تكنولوجيـا االتصـاالت احلديثـةاجلرائم املستحدثة يف ن -٣٤

 م ٢٠١١ومي لإلصدارات القانونية، ط ، املركز القحجازي

http://www.ohchr.org/doc
https://revues.univ-ouargla.dz/
http://www.lasportal.org/
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، ١االسكندرية ط -دار الفكر اجلامعي -خالد ممدوح إبراهيم .د  -تية اجلرائم املعلوما -٣٥
 . م٢٠٠٩

ن جرائم أنظمـة املعلومـات األردين،أمحـد اجلريمة اإلباحية اإللكرتونية كام نظّمها قانو -٣٦
ت علـوم الشــريعة والقـانون ساحممد اللوزي، حممد عبد املجيـد الـذينيبات، جملـة درا

 . 2015، نيةردألاجلامعة ، العلميالبحث دة اعما، )3(العدد ، 42املجلد
، حمــروس نصــار ) IN FORMATIONAL CRIME (يمــة املعلوماتيــة اجلــر -٣٧

 .http://www.iasj.net:غايب، انظر
 -دار الفكـر  ،)١٢٣٠(رح الكبري، حممـد عرفـه الدسـوقي ـحاشية الدسوقي عىل الش -٣٨

 .   بريوت
، عيل بن حممد بـن الشافعي وهو رشح خمترص املزينام احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلم -٣٩

 -ض الشيخ عـيل حممـد معـو: ، حتقيق)هـ ٤٥٠ت (اوردي البرصي الشافعي حبيب امل
-هــ ١٤١٩ -لبنـان -بـريوت-الشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود، دار الكتـب العلميـة

 .األوىل:ة، الطبعم١٩٩٩
عيل بـن امللقـن ت  عمر بنللرافعي، ختريج كتاب الرشح الكبري خالصة البدر املنري يف  -٤٠

، ١٤١٠ -الريـاض-محدي عبد املجيد إسامعيل السلفي، مكتبة الرشد:هـ ، حتقيق ٨٠٤
 . األوىل: الطبعة

، املكتـب )٦٧٦ ت(، حمـي الـدين بـن رشف النـووي روضة الطالبني وعمدة املفتـني -٤١
 .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بريوت -اإلسالمي

إيامن .، د )دراسة مقارنة(عىل باب التعزير » جريمة وال عقوبة إال بنصّ ال «رسيان مبدأ  -٤٢
ام، جملة العدل، وزارة العدل، العدد   .هـ١٤٣٦، رجب)٧٠(بنت حممد عيل عادل عزّ

، كلية العقوبات التعزيرية، سليم حممد النجار، رسالة ماجستري سلطة القايض يف تقدير -٤٣
 . م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨مية بغزة، عامقانون يف اجلامعة اإلسالالرشيعة وال

هـ، ٤٥٨سنن البيهقي الكرب، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى، أبو بكر البيهقي ت -٤٤
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤از، مكة املكرمة ، مكتبة دار البحممد عبد القادر عطا: حتقيق

أمحـد : هــ، حتقيـق ٢٧٩بن عيسى الرتمذي ت حممد ) اجلامع الصحيح(سنن الرتمذي -٤٥
 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  ،حممد شاكر وآخرون
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     طـه : هــ ، حتقيـق ٢١٣هشـام املعـافري ت  عبد امللك بـنالسرية النبوية البن هشام،  -٤٦
 . األوىل: ، الطبعة١٤١١-بريوت -عد، دار اجليلس الرؤوفعبد 

سعود بـن عمـر سعد الدين م/وضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقهرشح التلويح عىل الت -٤٧
هـ ١٤١٦-بريوت  -زكريا عمريات، دار الكتب العلمية : هـ، حتقيق ٧٩٢التفتازاين ت 

 . م١٩٩٦ -
ري ـي املصــعبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزركشـ وأب/رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي -٤٨

لبنان، بريوت  -، دار الكتب العلمية عبد املنعم خليل إبراهيم: ، حتقيق)هـ٧٧٢(احلنبيل 
 .  األوىل: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -

     ، لف بن عبد امللـك بـن بطـال القرطبـي، أبو احلسن عيل بن خرشح صحيح البخاري -٤٩
 -هــ ١٤٢٣ -أبو متيم يارس بن إبـراهيم، مكتبـة الرشـد، الريـاض: ـ، حتقيقه٤٤٩ت 

 .الثانية: م، الطبعة٢٠٠٣
دار ) / هــ ٦٨١ت (السـيوايس كامل الدين حممد بن عبـد الواحـد رشح فتح القدير،  -٥٠

 . الثانية: بريوت، الطبعة -الفكر
     ، فخـري األشـخاص، دراسـة مقارنـة اجلـرائم الواقعـة عـىل -رشح قانون العقوبات  -٥١

 . ١، ط ٢٠٠٩عبد الرزاق، خالد محيدي الزعبي، عامن، دار الثقافة، 
       ريعة اإلسـالميةـقـانون الوضـعي والشـسم اخلـاص يف الالق -رشح قانون العقوبات  -٥٢

ر ـر والتوزيـع ودار الثقافـة للنشــالدار العلمية الدولية للنشـ -حممد أمحد املشهداين . د
 . م٢٠٠١عام١عامن ط  -والتوزيع 

خالد محيـدي .د فخري عبد الرزاق احلديثي،.د  القسم العام، -رشح قانون العقوبات  -٥٣
 .عامن -دار الثقافة  ،م٢٠١٠،هـ ١٤٣١ ٢ط -الزعبي

مصطفى أمحد : هـ ، حتقيق١٣٥٧يخ حممد الزرقا ت ، أمحد بن الشرشح القواعد الفقهية -٥٤
 . الثانية: م، الطبعة١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دمشق، سوريا،  -قلم، دار الالزرقا

 . ٦٨٢بن حممد بن قدامة املقديس ت  ، عبد الرمحنالرشح الكبري البن قدامة -٥٥
ن يـونس بـن منصور بـ ،ى دقائق أويل النهى لرشح املنتهىرشح منتهى اإلرادات املسم -٥٦

 .الثانية: ، الطبعة١٩٩٦ - بريوت -عامل الكتب ) /١٠٥١ت (إدريس البهويت 
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حممد فؤاد : هـ ، حتقيق ٢٦١جاج القشريي النيسابوري ت ، مسلم بن احلصحيح مسلم -٥٧
 .بريوت  -الباقي دار إحياء الرتاث العريب عبد

          عبد امللك بن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلـويني أبـو املعـايل غياث األمم والتياث الظلم،  -٥٨
ـــ  ٤٧٨ت ( ــق)ه ــنعم، د. د: ، حتقي ــد امل ــؤاد عب ــي. ف ــطفى حلم ــدعوة/مص  -دار ال

 .األوىل: ، الطبعة١٩٧٩ -االسكندرية
إدريـس  ، أبو العباس أمحد بـن)مع اهلوامش(ق يف أنواء الفروق الفروق أو أنوار الربو -٥٩

 -بـريوت-خليل املنصـور، دار الكتـب العلميـة: هـ، حتقيق٦٨٤الصنهاجي القرايف ت 
 . األوىل: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ١٤١٨

: هــ، حتقيـق ٦٦٠د العزيز بن عبد السالم السـلمي تعبالفوائد يف اختصار املقاصد،  -٦٠
 .األوىل: ، الطبعة١٤١٦ -دمشق -دار الفكر، الطباع، دار الفكر املعارصإياد خالد 

هـ، املكتبة التجارية  ١٠٣١عبد الرؤوف املناوي ت فيض القدير رشح اجلامع الصغري،  -٦١
األوىل: هـ، الطبعة١٣٥٦ -مرص-الكرب. 

الكتـب هـ، دار  ٦٦٠حممد عز الدين السلمي ت واعد األحكام يف مصالح األنام، أبقو -٦٢
 .بريوت -العلمية 

 -هـ ، الصدف ببلرشز  ٩٩٩٩، حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي ت قواعد الفقه -٦٣
 .األوىل: ، الطبعة١٩٨٦ -١٤٠٧ -كراتيش

 .األوىل: بريوت، الطبعة -، دار صادر  ٧١١بن منظور حممد بن مكرم  ،لسان العرب -٦٤
القته بنظام العقوبات يف اإلسالم، إيامن حممد عـيل مبدأ الرشعية يف القانون اجلنائي وع -٦٥

ام، جملة قضاء معيـة العلميـة ، اجلالمية، جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـعادل عزّ
 .هـ١٤٣٦القضائية السعودية، رجب

هـ ، دار الفكر ٧٣٧، أبو عبد اهللا حممد بن حممد العبدري الشهري بابن احلاج ت املدخل -٦٦
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ -

هــ، ١٣٤٦خل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي تاملد -٦٧
: ، الطبعـة١٤٠١ -بريوت -هللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالةعبد ا. د: حتقيق
 . الثانية

منترص سعيد محـودة . د -دراسة مقارنة بالترشيع اجلنائي اإلسالمي  -املسامهة اجلنائية  -٦٨
 .م٢٠١٢ ١فكر اجلامعي االسكندرية ط ال دار -
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: هـ ، حتقيـق ٤٠٥اكم النيسابوري ت حممد بن عبد اهللا احلاملستدرك عىل الصحيحني،  -٦٩
: م، الطبعـة١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -بريوت-عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  مصطفى

 . األوىل
 .مرص -، مؤسسة قرطبة ٢٤١مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل الشيباين ت  -٧٠
حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بـن األخـوة، القـريش، ، معامل القربة يف طلب احلسبة -٧١

 .كمربدج-دار الفنون  ، )هـ٧٢٩ت (ضياء الدين 
: هــ، حتقيـق ٣٦٠املعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب، أبو القاسـم الطـرباين ت  -٧٢

 . ٢م،ط ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٤مكتبة الزهراء، املوصل، محدي بن عبد املجيد السلفي، 
 . ، دار الفكر)هـ٨٤٤(، أبو احلسن، عالء الدين ، عيل بن خليل الطرابليسمعني احلكام -٧٣
         اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقـديس عبـد قه اإلمام أمحد بـن حنبـل الشـيباين، املغني يف ف -٧٤

 .األوىل:الطبعة، ١٤٠٥ -بريوت-،دار الفكر)٦٢٠ت (
 .املكتبة العلمية، بريوت: ، دار النرشاملصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي -٧٥
حممد سـيد : هـ، حتقيق٥٠٢أبو القاسم احلسني بن حممد ت املفردات يف غريب القرآن، -٧٦

 .لبنان -كيالين، دار املعرفة 
 ECPAT-end مكافحـة اسـتخدام شـبكة اإلنرتنـت السـتغالل األطفـال،موقع -٧٧

Child prostitution in Asian tourism . 
 -، دار الفكـر )هــ ١٢٩٩(ر سيد خليـل، حممـد علـيشـعىل خمتص منح اجلليل رشح -٧٨

 . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩-بريوت
دار )/هـ  ٤٧٦(راهيم بن عيل بن يوسف الشريازي ،  إباملهذب يف فقه اإلمام الشافعي -٧٩

 . بريوت-الفكر
http://www.iap-، موقـــع اجلمعيـــة الدوليـــة ألعضـــاء النيابـــة العامـــة  -٨٠

association.org/Arabic . 
ــــــــــة  -٨١ ــــــــــة للطفول ــــــــــة الوطني ــــــــــع اللجن https://ar-  /موق

ar.facebook.com/ncc.gov.sa . 
، املكتبـة )هــ ٥٩٣(ن أيب بكـر املرغيـاين أبو احلسن عيل بـاهلداية رشح بداية املبتدي،  -٨٢

 .  اإلسالمية
 

http://www.iap-association.org/Arabic
http://www.iap-association.org/Arabic
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https://ar-ar.facebook.com/ncc.gov.sa
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 :عىل رسول اهللا وبعداحلمد هللا والصالة والسالم 
، ومل أكـن الً لديّ منذ زمن كلـام ورد ذكرهـافقد كانت هذه القاعدة تثري إشكا

؛ حتـى عزمـت عـىل مراجعـة هـذه القاعـدة ليـزول ذلـك كثـرياً  أقف عند ذلـك
، فدونكم يا أهل العلم هـذه املـذاكرة و أفهم القاعدة بصياغتها املشكلةاإلشكال أ

 .لتوفيق والسدادالً ريب جل وعال االعلمية سائ
 :فحو اإلشكال

          رورة عامـة كانـت ـاحلاجـة تنـزل منزلـة الضـ(أن ظاهر صـياغتها املشـهورة 
لإلطـالق  ،اخلاصة يف حكم الرضورة يف كل يشءيقتيض اعتبار احلاجة ) أو خاصة

رورة ولـو كانـت احلاجـة ـ، والنصّ عىل أن احلاجة تنـزل منزلـة الضـيف صياغتها
رورة ـوهذا مشكل بالنظر إىل كالم الفقهاء واألصوليني يف الفرق بني الض ،خاصة

 .واحلاجة، أو يف تعاملهم يف الفروع يف التفريق بينهام يف األحكام
ال معنـى للتمييـز ما دمنا أطلقنا أهنا تنزل منزلة الرضورة ف: بل لقائلٍ أن يقول

 .وال حاجة للقواعد التي ختص أياً منهام بحكم ،والتفريق بينهام
ومما يزيد اإلشكال أن طائفة من املعارصين يستدلون هبـا عـىل إحلـاق احلاجـة 

حلاجـة اخلاصـة ، وبعضهم يقرر رصاحة أن ايف بعض املسائل املعارصة بالرضورة
 .تنزل منزلة الرضورة

صة وأهنا تنـزل منزلـة ولعل باملثال يتضح اإلشكال فإننا لو اعتربنا احلاجة اخلا
رض لـه ؛ فام مـن شـخص إال وتعـ استباحة املحظور أو ترك الواجبالرضورة يف

، فلو قلنا احلاجة اخلاصة تبيح املحظور فلن يبقـى حاجة تشتد حينا وتضعف حينا
املحظـورات قـد حيتـاج العبـد  ثم حمظور إال وانفتح له باب استباحته؛ إذ كثري من

كال عنـد مـن م اإلشن كانت ال ينبغي أن حتول دون تفهّ وإ(، واألمثلة كثرية لفعله
 :)مل يسلّم هبا

ها حاجة من أهم فتملك املسكن مثال حاجة، وإن كانت قد تندفع باإلجيار لكن
 يستباح املحظور باقرتاض ربوي يسد احلاجة؟: احلاجات فهل يقال
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تـأخري  كذلك احلاجة للنوم ملن نام متأخراً أو كان قادماً من سفر فهل يسـتباح
 الفجر عن وقتها للحاجة؟

ال جيـد إال حلـم خنزيـر وهـو حمتـاج ) أو أي مكان آخـر(أو شخص يف طائرة 
 ؟لكنه ليس بمضطر، فهل له األكل ملجرد احلاجةلألكل 

 أو من بلغت حاجته للعمل أن يعمل يف ملهى أو بيع اخلمـور أو نحوهـا فهـل
 ؟ تلك احلاجة اخلاصة تبيح املحظور

ولـه احلـق يف هـذا  -ن من ير القاعدة عىل ظـاهر مـدلوهلا وعىل كل حال فإ
 :ل اإلشكالعليه أن يوضح ما ييل كي يزو -االجتهاد 

 ؟كل حاجة خاصة تنزل منزلة الرضورةهل  -١
 ؟ما ضابط تلك احلاجة وحدودها -٢
ما دليل اعتبار تلك احلاجة بمنزلة الرضورة التي تبيح املحظور كأكل امليتة  -٣

 ؟أو تقارب ذلك
 ؟ا الفرق بني تلك احلاجة والرضورةم -٤
 ؟دليالً رشعيا ما األمثلة التي تعترب أمثلة صحيحة للقاعدة وال تعارض -٥

ر أو نحـو نعني حاجة خاصة مقيـدة أو يف بعـض األحـوال والصـو: فإن قيل
فهـم منهـا إذن فاعتبارهـا قاعـدة مطـردة بحيـث يُ : ذلك مـن التفسـريات فيقـال

، وهـو الـذي صـياغة غـري مومهـة وال ذات لـبس فالبد من ،اإلطالق ال يستقيم
 . انا إلعادة النظر يف هذه القاعدةحد

 من ذكر هذه القاعدة هبذه الصياغة؟
 )عامة كانت أو خاصةاحلاجة تنزل منزلة الرضورة (
   احلاجة تنزل : القاعدة اخلامسة :قال، األشباه والنظائرذكرها السيوطي يف

 )١(.أو خاصة منزلة الرضورة عامة كانت

 ) .٨٨(األشباه والنظائر للسيوطي ص ) ١(
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   ،احلاجة تنزل منزلة : السادسة :قالوذكرها ابن نجيم يف األشباه والنظائر
 )١(.الرضورة، عامة كانت أو خاصة

سواء قبلهام أو بعـدمها ) أي ليس من املعارصين(املتقدمني  ومل أجد غريمها من
 .من ذكر هذه القاعدة هبذه الصياغة

 احلاجة تنزل : )٣٢املادة (العدلية  لة األحكامويمكن أن يلحق هبام ما يف جم
 )٢(.منزلة الرضورة عامة أو خاصة

 :رفع اإلشكال بإعادة صياغة القاعدة
فسـوف ) العامة(يظهر يل أن القاعدة لو أمكن إعادة صياغتها بتقييد احلاجة بـ 

 :كام ييليزول اإلشكال 
 .تنزل منزلة الرضورة، عامة كانت أو خاصة العامةاحلاجة 

رورة وليسـت باحلاجـة ـمتعلقـة بالضـ) عامة كانت أو خاصة(عبارة وتصبح 
 .وهي من حيث اإلعراب حال

 :أي املعنى
    رورة عامـة أو خاصـة ـأن احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة حالة كون الضـ

 .أو سواء كانت الرضورة عامة أو خاصة
ولكـن ) كبرشوط ذل(تبيح ارتكاب املحظور  ألن الرضورة العامة أو اخلاصة

 .ال تكون كذلك إال إذا كانت عامة احلاجة
، تفيـد ذات املعنـى فالقاعدة هبذه الصياغة يزول معها اإلشكال أو بأية صياغة

ل اال احلاجة العامة تنـزل : (قتصار عىل صدر القاعدة بحيث تصبحوإن كنت أفضّ
 . عجزها وهو مشمول ال حاجة لذكرهكي ال نقع يف اللبس يف) منزلة الرضورة

 ).٧٨(األشباه والنظائر البن نجيم ص ) ١(
 ).١٩(جملة األحكام العدلية ص ) ٢(
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 ؟هل من ذكر القاعدة قصد ذلك
يف عبارة ، وأزعم أن األمر حمتمل والسيام هذا جمال للبحث والتحليل العلمي 

ر عليه ما ذكره السيوطي من أمابن نجيم وجملة األحكام ثلـة جلـزء ؛ ولكن قد يُعكّ
اجة فكأنه أراد احل »...تضبيب اإلناء بالفضة : ومن الثانية«: القاعدة الثاين يف قوله

 .اخلاصة كام سيأيت مزيد توضيح
لقاعدة فمـع سقطت من عبارة ا) العامة(كأنك تريد أن كلمة  :وقد يقول قائل 

 ؟وجودها يرتفع اإلشكال
لقد تبادر إيل بادئ األمر، وقلت لعله سقط يف املطبوع؛ ولكن الظـاهر : فأقول 

 .عدم ذلك، ويبقى يشء من التفسري كام قدمت
ة التـي نـزعم نا الكبري ملن ذكر القاعدة هبذه الصياغوبكل حال فإننا مع إجالل 

أن نتأمـل ونعيـد النظـر ونـربط كـالم  فيها إشكاالً؛ فإن مقتىض التحقيق العلمـي
، وهـم أهـل السـبق يف التحقيـق بعضـه بـبعض مـا دام يف قاعـدة واحـدةالعلامء 

والتدقيق فكم يف األشباه والنظائر للسيوطي والبـن نجـيم مـن حتقيقـات علميـة 
 .دراكات وتعقبات رمحهم اهللا مجيعااستو

 :مؤيدات الصياغة العامة للقاعدة
احلاجة العامة تنـزل : يف هذه القاعدة بحيث تصبح) لعامةا(مما يؤيد اعتبار قيد 

 :منزلة الرضورة ما ييل
روا ـأن أكثر العلامء الذين وقفنا هلم عىل عبارة تشبه هذه القاعـدة اقتصـ  :أوالً 

رورة دون ـأن احلاجة العامة هي التـي تنـزل منزلـة الضـعىل هذا املعنى فقط أعني 
 :، فمنهماخلاصة
 :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهيةيف 
أن وقد ذكرنا : حيث قال، الربهان يف أصول الفقه إمام احلرمني اجلويني يف⇐

 )١(.احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة اخلاصة يف حق آحاد األشخاص

 ).٨٢/ ٢(يف أصول الفقه للجويني  الربهان) ١(
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وإن أذن هلا يف إطعامه إيـاه : حيث قال ،قواعد األحكامابن عبد السالم يف ⇐ 
، فال وجه ملخالفة القاعـدة مما ال متس احلاجة العامة وال الرضورة اخلاصة إليهفهذا 

 )١(.فيه لندرته وسهولة االنفكاك منه واالنفصال عنه
منزلة الرضورة اخلاصة احلاجة العامة تنزل : حيث قال ،املنثورالزركيش يف ⇐ 

. يف النهايـةكررها إمام احلرمني يف مواضع من الربهـان وكـذا  يف حق آحاد الناس
إن عقد الكتابـة واجلعالـة واإلجـارة ونحوهـا جـرت عـىل  :فقال يف باب الكتابة

رورة فتغلـب ـكالضـ) كانـت(تعم، واحلاجة إذا عمت ) تكاد) (خاصة(حاجات 
 .فيها الرضورة احلقيقية

مرشوعية اإلجارة مع أهنـا وردت عـىل منـافع معدومـة قـال شـارحه : )منها(
الشخص الواحد فكيـف ال ) بدفع رضورة(اإلبياري يعني به أن الرشع كام اعتنى 

تـدعو احلاجـة إليـه لنـال ) ممـا) (اجلنس(ولو منع ) اجلنس(به مع حاجة ) يعتني(
 )٢(.ية أوىلرضورة تزيد عىل رضورة الشخص الواحد فهي بالرعا) اجلنس(آحاد 

 )رصيح وبعضها يفيد املعنىبعضها ( :يف كتب الفقه
وقد ذكرنـا يف مواضـعَ  :حيث قال، هناية املطلبإمام احلرمني اجلويني يف  ⇐

 )٣(.أن احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة اخلاصة
ل منزلة الرضورة، يف حـق  :وقال يف موضع آخر فإن احلاجة يف حق الكافة، تنزّ

 )٤(.الواحد
إىل أن .. .هل جيوز اجلمـع ملنفـرد،: فصل:، حيث قال املغنيابن قدامة يف  ⇐

وألن ألن العذر إذا وجد استو فيه حال وجود املشـقة وعـدمها، كالسـفر، : قال
 ، كالسـلم،احلاجة العامة إذا وجدت أثبتت احلكم يف حـق مـن ليسـت لـه حاجـة

 )٥(.وإباحة اقتناء الكلب للصيد واملاشية يف حق من ال حيتاج إليهام

 ).٢/١٨٨(اعد األحكام يف مصالح األنام قو) ١(
 ).٢/٢٤(املنثور يف القواعد الفقهية ) ٢(
 ).٨/٦٧(اية املطلب يف دراية املذهب هن) ٣(
 ).١/١٩٧( املرجع السابق) ٤(
 ).٢/٢٠٤(املغني  )٥(
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رورة اخلاصـة أبلـغ مـن ـفـإن الضـ :حيث قال، العمدةابن تيمية يف رشح  ⇐
 )١(.احلاجة العامة

رورة ـأن الغلبة تنزل منزلة الضـولنا : حيث قال ،تبيني احلقائقالزيلعي يف ⇐ 
 )٢(.يف إفادة اإلباحة

احلاجـة (أن األمثلة التي ذكرها من ذكر القاعـدة بصـياغتها األوىل وهـي  ثانياً 
 )تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة

 :فمثالكل تلك األمثلة هي حاجة عامة ليست خاصة 
  احلاجة تنزل منزلـة : القاعدة اخلامسة«: قاليف األشباه والنظائر للسيوطي

 .الرضورة عامة كانت أو خاصة
مرشوعية اإلجارة، واجلعالـة، واحلوالـة، ونحوهـا، جـوزت عـىل : األوىلمن 

خالف القياس ملا يف األوىل من ورود العقد عىل منـافع معدومـة، ويف الثانيـة مـن 
اجلهالة، ويف الثالثة من بيع الدين بالـدين لعمـوم احلاجـة إىل ذلـك، واحلاجـة إذا 

 .عمت كانت كالرضورة
خالف القياس إذ البائع إذا بـاع ملـك نفسـه، ضامن الدرك، جوز عىل : ومنها

. لكن الحتياج النـاس إىل معاملـة. ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن
 .من ال يعرفونه وال يؤمن خروج املبيع مستحقا

 .مسألة الصلح وإباحة النظر، للمعاملة، ونحوها، وغري ذلك: ومنها
حاجة وال يعترب العجـز عـن غـري جيوز لل: تضبيب اإلناء بالفضة: ومن الثانية

الفضة، ألنه يبيح أصل اإلنـاء مـن النقـدين قطعـا بـل املـراد األغـراض املتعلقـة 
 .كإصالح موضع الكرس والشد والتوثق: بالتضبيب سو التزيني

 ).٣٠٤: ص(كتاب الصالة  -رشح العمدة ) ١(
 ولنـا أن الغلبـة تنـزل(، وقد توارد طائفة من احلنفية عىل هـذه العبـارة )٦/٢١٩(احلقائق رشح كنز الدقائق يني تب) ٢(

، ورشح )١٣/٥٤٣(والبناية رشح اهلداية ) ١٠/٥٢٨(كام يف العناية رشح اهلداية ) منزلة الرضورة يف إفادة اإلباحة
 .)١٠/٥٢٨(فتح القدير 
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األكل من الغنيمة يف دار احلرب، جائز للحاجة وال يشـرتط لآلكـل أن : ومنها
 )١(.»ال يكون معه غريه

  رورة، ـالسادسة احلاجة تنزل منزلة الضـ«: ه والنظائر البن نجيماألشبايف
جوزت اإلجارة عىل خالف القياس للحاجـة وكـذا : عامة كانت أو خاصة، وهلذا

قلنا ال جتوز إجارة بيت بمنافع بيت الحتاد جنس املنفعة فال حاجة بخـالف مـا إذا 
 .ضامن الدرك جوز عىل خالف القياس: اختلف، ومنها
جواز السلم عىل خالف القياس؛ لكونه بيع املعـدوم دفعـا حلاجـة : ومن ذلك

املفاليس، ومنها جواز االستصناع للحاجة، ودخول احلامم مع جهالـة مكثـه فيهـا 
وما يستعمله من مائها، ورشبة السقاء، ومنها اإلفتاء بصحة بيع الوفـاء حـني كثـر 

الشـافعية يسـمونه الدين عىل أهل بخار وهكذا بمرص وقد سموه بيع األمانة، و
الرهن املعاد، وهكذا سامه به يف امللتقط وقد ذكرناه يف رشح الكنز من بـاب خيـار 

 )٢(.»الرشط
 رورة عامة ـتنزل منزلة الضاحلاجة : )٣٢املادة («:يف جملة األحكام العدلية

حيث أنه ملـا كثـرت الـديون عـىل ؛ هذا القبيل جتويز البيع بالوفاء ومن، أو خاصة
 .)٣(»أهل بخار مست احلاجة إىل ذلك وصار مرعيا

 .انتهى املنقول من الكتب الثالثة
 ...نالحظ أهنا حاجة عامة  ففي مجيع هذه األمثلة

جيـوز : تضبيب اإلنـاء بالفضـة: ومن الثانية«: يف قوله يبقى ما ذكره السيوطي
 ؟فهل قصد أهنا حاجة خاصة» ...للحاجة 

، وهـو هو حكم يعم كل شـخص لـه تلـك احلالـةيظهر يل أهنا ليست كذلك ف
، وقـد ال يف اإلناء بالفضة مـن أصـل حتريمهـاأيضاً استنباط من استثناء التضبيب 

 ).٨٨(األشباه والنظائر للسيوطي ص ) ١(
 ).٧٨(األشباه والنظائر البن نجيم ص ) ٢(
 .)١٩(جملة األحكام العدلية ص ) ٣(
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: بل لقائـل أن يقـول) هنا حاجة عامةمع أ(يسلم أيضاً أنه رفع للمحظور للحاجة 
؛ ولذا أبيحـت الفضـة الذهبن حتريم الفضة ليس كتحريم هو استثناء بالدليل أل

يف مواضع أخر منها اخلاتم للرجل مـع أن لـبس اخلـاتم هـو مـن التحسـينيات 
 .وليس احلاجيات بغري خالف

؛ بـل ألن الشـارع مل جيعـل أن سبب اإلباحة ليس لذات احلاجة :أو بتعبري آخر
، ومنهـا اخلـاتم للرجـل ريم غريها بل أباحهـا يف صـور أخـرحتريم الفضة كتح

 .ء اليسري يف اإلناء ونحو ذلكاجلزو
رورة يف ـأن اعتبار احلاجة اخلاصة يف حكم الرضورة يصريّ احلاجـة كالضـ ثالثاً 

لقواعـد التـي ختـص أيـاً ، وال حاجـة لال معنى للتمييز والتفريق بينهام، فكل يشء
، وهذا ما ليس له ما يعضده ال من كالم الفقهـاء واألصـوليني وال يف منهام بحكم
رورة واحلاجـة، فمـثالً نجـد ـ الفروع يف التفريق يف األحكام بني الضـتعاملهم يف

لـه ومـن احتـاج إىل قسـم يشء مل حيلـل : األماإلمام الشافعي رمحـه اهللا يقـول يف 
مـن  روراتـوليس حيل باحلاجـة حمـرم إال يف الضـ، باحلاجة ما ال حيل له يف أصله

واحلاجـة فيـه وغـري  ،أما غري ذلك فـال أعلمـه حيـل حلاجـةخوف تلف النفس، ف
 )١(.احلاجة سواء

أجوبة أخر: 
مل أجـد  إن اإلشكال الذي وضحته يف صياغة القاعدة بداية هذه املقالة العلمية

؛ بل األكثرون يذكرون تلك القاعدة كام ذكرها السـيوطي من استشكله إال القليل
حظه من النظر واالعتبـار ، وهو اجتهاد له جيم بالتسليم هلا ولظاهر مدلوهلاوابن ن

، وذهبـوا إىل جوابـه وا عند هـذا اإلشـكال يسـرياً ؛ بيد أن نفراً قليالً وقفوالتقدير
فـة معينـة أو بلـد عىل خصـوص طائ) خاصة أو عامة(بحمل اخلصوص يف عبارة 

 .وليس خصوص الفرد

 ).٣/٢٨(األم ) ١(
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بـل قـد  ؛أنه قد ال يزيل اإلشكال بالكليـة وعند التأمل فإنه محل ال بأس به إال 
 :يورث إشكاالً آخر ملا ييل

أن األمثلة التي أوردها من ذكر القاعدة بصـياغتها املشـكلة مل يفـرق هـذا  -١
أوبـني عمـوم مطلـق وعمـوم دون ، أي بني خصوص فردي وغـريه التفريق،

 .ذلك
، وهـي أن كـر القاعـدة بالصـياغة غـري املشـكلةأن ذلك يقتيض أن مـن ذ -٢

إنام يقصد العموم املطلق، وهذا فيـه نظـر  لرضورة،احلاجة العامة تنزل منزلة ا
؛ بـل ن يكون املقصود به العموم املطلـق؛ فإن العموم إذا أطلق ال يلزم أظاهر

 .عموم وإن كان عموم طائفة أو بلد يصدق عىل كل
يوضح ذلك كله بعض األمثلة ممن ذكـر القاعـدة بكلتـا الصـياغتني فقـد  -٣
حاجة عامة للناس ؛ بل ال يمكن تصور ركروا السلم مثال وهو خاص بالتجاذ

 .كلهم إال نادراً 
كصـياغة مـن ؛ فـإن القاعـدة تصـبح بكل حال إذا أخذنا هبذا التفسريأننا  -٤

مل العمـوم ر العمـوم بأنـه يشــ، ثم يفسـأي احلاجة العامة؛ ذكرنا من العلامء
 .املطلق والعموم اجلزئي

 ظري من هـذا التوجيـه؛ وذلـكهلذا كله فإن رفع اإلشكال بام ذكرته أوىل يف ن 
 .لتتوافق القاعدة مع كل من ذكرها

 :إشكال يف كتاب املنثور وجوابه
 :  جاء يف املنثور للزركيش

اإلناء للحاجة قالوا ال يعترب العجـز ) كتضبيب(احلاجة اخلاصة تبيح املحظور«
بـل املـراد  عن التضبيب بغري النقدين فإن العجز يبيح أصـل اإلنـاء مـنهام قطعـا،

ر كالشـد ـموضع الكسـ) كإصالح) (سو التزيني(األغراض املتعلقة بالتضبيب 
أن يكـون : والتوثق وكذا قاله الرافعي وذكر اإلمام يف تفسريها احتاملـني أحـدمها
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    ) آخـر(العجز عن غري النقدين سـواء عجـز عـن إنـاء : وثانيهام. عىل قدر الشعب
 .أم ال
األكـل مـن طعـام الكفـار يف دار احلـرب جـائز للغـانمني رخصـة  :)ومنها(

للحاجة وال يشرتط أن ال يكون معه طعام آخر بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معـه 
 )١(».غريه

 .انتهى املنقول
احلاجـة العامـة تنـزل منزلـة (ي هـذه القاعـدة بعـد قاعـدة ـوقد ذكر الزركش

، فإذا أردنـا أن نـربط التي سبق إيرادها عنه )الرضورة اخلاصة يف حق آحاد الناس
إن السـيوطي مجـع القاعـدتني يف  :ه السيوطي بمن تقدمـه فـيمكن القـولما ذكر
 .واحدة ولذا اتفقا يف بعض األمثلةقاعدة 

أن السـيوطي اعتـرب احلاجـة  :ي والسـيوطيـإال أن الفرق بني صياغة الزركش
ي اعتـرب احلاجـة ـ حني أن الزركش؛ يفوبعبارة مطلقةاخلاصة تنزل منزلة الرضورة 

ي يعتـرب أن بعـض ـاخلاصة تبيح املحظور دون تشبيهها بالرضورة، وكأن الزركشـ
، وهذا املعنى هبذا التقييد غري مشكل فقد ور احلاجة قد تبيح بعض املحظوراتص

ترقى بعض صور احلاجات إىل إباحة املحظور ولكن من غري إطالق لكـل حاجـة 
 .ورولكل حمظ ولكل صورة

ن يكون اسـتنباطاً مـن صـنيع وأما ما ذكره الزركيش من األمثلة فهو ال يعدو أ
، وهو أيضاً ال ينـتج اجتهادي وقد مىض مناقشة بعض ذلكوهو استنباط  ،الشارع

 .قاعدة مطلقة يف أن كل حاجة تبيح كل حمظور فضالً عن إحلاقها بالرضورة
موضـع ) رورةـتنـزل منزلـة الضـاحلاجة العامة (هل القاعدة بصياغتها العامة 

 ؟اتفاق

 ).٢/٢٥(يف القواعد الفقهية للزركيش  املنثور) ١(
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والظـاهر عـدم االتفـاق عـىل ذلـك؛ وإن كـان األكثـر عـىل  ،هذا حمل بحث 
، مع العلم أن البعض من أهـل العلـم يضـع منزلـة احلاجـة العامـة دون اعتبارها

رورة ـفـإن الضـ«: ص شيخ اإلسالم ابـن تيميـة املتقـدمالرضورة اخلاصة كام يف ن
، وإذا وضعنا هذا الـنص بجانـب نـص خليـل يف »العامةاخلاصة أبلغ من احلاجة 

 )١(»رورة العامـة أم ال؟ـبناء عىل أن الرضورة اخلاصة هـل هـي كالضـ«: التوضيح
رورة مـن كـل وجـه، ـ، وأهنا بكل حال ليسـت كالضـأدركنا منزلة احلاجة العامة

 ؟فكيف باحلاجة اخلاصة
بل يف املواهب السنية رشح الفرائد البهية يف القواعد الفقهية ما قد يُفهـم منـه  

 )٢(.أن األكثر عىل عدم اعتبار احلاجة ولو كانت عامة كالرضورة
 :ختاماً 

مناقشـة يف (، وقد اخرتت هـذا العنـوان ما ظهر يل يف مناقشة هذه القاعدةهذا 
 تعاىل أن أكون قـد وفقـت ا سائالً اهللاليبقى جماالً للحوار واملناقشة فيه...) قاعدة 

، وقبل اخلتام فإن حترير القواعد الفقهية وحتقيقها مما جيب توجيه البحـوث يف ذلك
؛ فـإن بعـض القواعـد قـد ختيار قاعدة مـن القواعـد لتحقيقهـااألكاديمية إليه با

 يذكرها آحاد املؤلفني ثم ينقل عنه بعض من بعده بالتسليم مع أن تلك القاعدة قد
؛ ولـذا جتـب يف أمثلتهـا ال تكون موضع اتفاق سواء يف صياغتها أم يف مـدلوهلا أم

فر وسائل املعلومات ، وقد سهل االستقراء مع توالعناية باستقراء من ذكر القاعدة
؛ فإن االستقراء يفتح آفاقـاً حتقـق األمـر أو تعيـد النظـر، كـام جيـب يف هذا الزمن

إن جمرد استنباطها من حكم رشعي سابق قـد التحقيق العلمي يف مستند القاعدة ف
 ...ال يكفي يف اعتبار القاعدة أو يف اطرادها 

            التعامـل معهـا سـلباً وعىل كل حـال فـإن القواعـد الفقهيـة مزلـق خطـري يف
، كام أن املناقشة لقاعدةٍ ما ال يعني عدم التسـليم باألمثلـة التـي اسـتندت أو إجياباً 

 ).٢/٤٠٥(ضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب التو) ١(
 ) .١/٢٨٨(املواهب السنية رشح الفرائد البهية يف القواعد الفقهية : انظر) ٢(
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؛ بل يمكـن مناقشـة القاعـدة مثلة التي تعتمد عىل تلك القاعدة، وال هدم األإليها
؛ ألن لألمثلة تلك علالً أخر قد يعلق هبا احلكم لد من ناقش عزل عن ذلكبم

، وصـىل واهللا املوفق ومنـه السـداد.... القاعدة سواء أمثلة املتقدمني أم املعارصين
 .وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه اهللا

 أستاذ الفقه يف جامعة القصيم لرمحن اليحيىفهد بن عبد ا. د
 هـ٢٨/٥/١٤٣٩
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