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 ملخص

تأيت دراسة العقوبات املالية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين وتطبيقاهتا القضائية لبيان مشروعية 
وحتليل العقوبات املالية، وإظهار أمهيتها على املستوى العام واخلاص، وإبراز أنواعها وصورها املعاصرة، 

مدى مشروعيتها يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين، والكشف عن صلة وارتباط القانون اليمين 
بالشريعة اإلسالمية فيها، وبيان أوجه االتفاق واالختالف بينهما، ودراسة وحتليل األحكام الصادرة 

الشريعة اإلسالمية والقانون  مع هامن أبرز احملاكم اليمنية املتعلقة بالعقوبات املالية، ومعرفة مدى اتفاق
اليمين، ومعرفة جوانب التطور والقصور يف القضاء اليمين، وقد اعتمدت الدراسة على املنهجية 
املكتبية من خالل مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع، واملنهج التحليلي واالستنباطي من خالل 

األحكام منها، مع حتليل مواد القانون واألحكام الوقوف على النصوص الشرعية، وحتليلها واستنباط 
القضائية املطبقة عليهما، كما اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن من خالل مقابلة النصوص 
الشرعية والقانونية وأحكام القضاء، وبيان أوجه االتفاق واالفرتاق بينها، وقد خلصت الدراسة إىل 

لعقوبات املالية جبميع أنواعها من تغرمي وإتالف وحرمان مجلة من النتائج من أمهها: مشروعية ا
 ةومصادرة، وأمهيتها العامة واخلاصة يف حتقيق األمن واستقرار اجملتمع، وظهر من خالل الدراسة شح

النصوص واألقوال الفقهية يف بعض املسائل املعاصرة، وحاجة الفقه الشرعي املعاصر إىل إثراء مسائل 
عاصرة، كما كشفت الدراسة عن اتفاق مواد القانون اليمين مع أحكام الشريعة العقوبات املالية امل

اإلسالمية يف معظم مسائل العقوبات املالية ما عدا بعض املسائل اليت مل حيدد القانون منها موقفاً ومل 
ينص فيها بعقوبة مالية، كما اتفقت الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين على إعطاء القاضي سلطة 
واسعة يف التعزير بالعقوبات املالية وحتديد نوعها ومقدارها، وأن الدولة هي املخولة بإيقاعها، وتبني  
كذلك من خالل الدراسة قلة وزهادة املبالغ املالية املعاقب هبا يف كثري من اجلرائم اليت حيكم فيها 

على عقوبة السجن مقارنة بعقوبة التغرمي، كما بينت الدراسة اعتماد املشرع اليمين بصورة كبرية 
بالعقوبات املالية، وتوصلت الدراسة إىل أن األحكام القضائية اليمنية اليت طبقت على أنواع العقوبات 
املالية متفقة مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين يف مجيع تلك األنواع باستثناء 

  مسألتني.
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Abstrak 

Kajian ini membahaskan tentang penalti kewangan dalam perpektif syariat Islam 

dan undang-undang Yaman serta aplikasinya dalam undang-undang  kehakiman 

Yaman. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pensyariatan penalti kewangan dan  

kepentingannya di peringkat awam dan persendirian, menerangkan jenis dan 

bentuknya,  menganalisis pensyariatan penalti kewangan dalam perspektif syariat 

Islam dan undang-undang Yaman, menyatakan hubungan antara undang-undang 

Yaman dengan syariat Islam dan menjelaskan aspek persamaan dan perbezaan 

antara keduanya, menganalisis undang-undang yang telah ditetapkan oleh 

mahkamah Yaman yang berkaitan dengan penalti kewangan, mengenal pasti sejauh 

mana perlaksanaannya mematuhi syariat Islam dan undang-undang Yaman serta 

mengenal pasti aspek kemajuan dan kekurangan dalam sistem kehakiman Yaman. 

Kajian ini menggunakan pendekatan perpustakaan dalam mengumpulkan maklumat 

yang berkaitan dengan tajuk kajian. Begitu juga menggunakan metode analisis dan 

deduktif dalam mengkaji dan menganalisis teks-teks syariah serta mengeluarkan 

hukum-hakam daripadanya dan menganalisis bahan undang-undang dan peraturan 

kehakiman yang telah dilaksanakan. Selain itu, kajian ini juga menggunakan 

metode perbandingan di mana penulis membandingkan antara teks syariah dan teks 

undang-undang  dengan peraturan kehakiman dan menyatakan aspek persamaan 

dan perbezaannya. Kajian ini mendapati bahawa penalti kewangan adalah sah 

dalam pelbagai bentuknya, sama ada dalam bentuk denda, kemusnahan, kehilangan 

hak mahupun perampasan. Kepentingannya di peringkat awam dan persendirian 

adalah untuk mencapai keselamatan dan kestabilan masyarakat. Kajian ini juga 

mendapati kekurangan bahan teks dan pandangan ulama dalam beberapa isu 

semasa, kita memerlukan fiqh Islam kontemporari yang membahaskan isu-isu 

semasa mengenai penalti kewangan. Selain itu, didapati juga bahawa undang-

undang Yaman mematuhi syariah dalam kebanyakan kes penalti kewangan, kecuali 

beberapa kes yang tidak dikenakan penalti kewangan oleh undang-undang. Begitu 

juga Syariah dan undang-undang Yaman memberi kuasa yang luas kepada hakim 

Yaman untuk menghukum dengan hukuman kewangan dan menentukan bentuk 

serta jumlahnya. Tambahan pula, kajian ini telah mendedahkan bahawa nilai penalti 

kewangan yang dikenakan dalam banyak jenayah amat rendah dan undang-undang 

Yaman lebih banyak melaksanakan hukuman penjara berbanding dengan penalti 

kewangan. Akhir sekali, kajian ini mendapati bahawa perlaksanaan undang-undang  

kehakiman Yaman  mengenai penalti kewangan dalam pelbagai bentuknya selari 

dengan syariat Islam dan undang-undang Yaman dalam semua bentuk  kecuali 

dalam dua kes sahaja.  
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Abstract 

This study aims at analyzing the legitimacy of financial penalties in the scope of 

Shari’ah and Yemeni law. It is also to show the significance of financial penalties 

at a public and private level, highlight its contemporary types and forms, show the 

relevance of Shari’ah to Yemeni law, and to what extent they are linked in 

legitimizing financial penalties, as well as stating the aspects of agreement and 

disagreement between Shari’ah and Yemeni law in this regard. Moreover, it aims at 

studying and analyzing the rulings of the most prominent Yemeni courts relating to 

financial penalties, identifying whether these rulings conform to Shari’ah and 

Yemeni law, and identifying the aspects of development and deficiency in the 

Yemeni judiciary. The methodology of this study is based on the analytical and 

deductive method, considering Shari’ah texts and analyzing the articles of law and 

their judicial rulings. Besides, this study is also based on the comparative approach, 

in which Shari’ah texts and texts of law and judicial rulings are compared, and 

stating the aspects of agreement and disagreement between them. Among other 

findings, the study has concluded that the financial penalty is legitimate in its 

various forms, either being fine, destruction, deprivation, or confiscation, in 

addition to its need at public and private level, in order to achieve security and 

stability for the society. The study has also found scarcity in the jurisprudent texts 

and statements in some contemporary issues of financial penalties. Therefore, 

Islamic jurisprudence needs to enrich such issues. Besides, the study has shown that 

Yemeni law conforms to Shari’ah in most cases of financial penalties, except for 

some cases in which no financial penalty is specified by law. Moreover, it has been 

found that Shari’ah and Yemeni law are agreed in authorizing the Yemeni judge to 

a broad authority to punish by financial penalties and determine their forms and 

amounts, and consequently, the state is authorized to apply so. Furthermore, the 

study has revealed that there is a low amount of money imposed in many crime 

issues, in which fines are governed. It has also been demonstrated that Yemeni 

legislator has heavily adopted prison sentences compared to financial penalties. 

Finally, the study has found that the Yemeni judicial rulings applied to financial 

penalties are conformed to Shari’ah and Yemeni law in all forms, except in two 

cases. 
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 إهداء

 ، فبذلت من أجلي كل غال  مماهتا وبعد حياهتا ها يفوعومشر  ،وفلذة الكبد إىل من كنت هلا الولد

سكنها أونفيس، وأمدتين بدعائها وابتهاالهتا، إىل عميت شقيقة والدي، تغمدها اهلل بواسع رمحته، و 

 فسيح جناته، ومجعين هبا يف رضوانه.

حناناً  ، إىل من أفاضا علي  إىل من أمرين اهلل باإلحسان إليهما، والدعاء أن يرمحهما كما ربياين صغرياً 

اجلليلني  إحساناً، إىل نور بصري وبصرييت، ومن أتودد هلما وأرجو رضامها، والدي  وإنعاماً وكرماً و 

 يبارك هلما يف أعمارمها، وأن ميدمها بالصحة والعافية. الكرميني، أسأل اهلل الكرمي أن

ومن ضحت ألجلي، فكانت عوين ومستندي بعد اهلل، أرجو  ،وأنس حيايت ،إىل زوجيت رفيقة دريب

 اهلل أن يوفقها خلريي الدنيا واآلخرة.

هبم وساندوين جبهدهم وماهلم ودعائهم، حفظهم اهلل ونفع  ،إىل إخويت وأخوايت الذين محلوا مهي

 وسلمهم وذريتهم من كل مكروه.

 يف الدنيا واآلخرة. يل احلبيبني، جعلهما اهلل قرة عني   ولدي   ،وهبة اهلل ومنته ،إىل مهجة القلب

 .خلصني لدينهم وأمتهمإىل مشاعل النور واهلداية امل

 .إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل املتواضع

ماليزيا –كواالملبور   

Somah-1976@hotmail.com 

01115552658 

mailto:Somah-1976@hotmail.com
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 شكر وعرفان

احلمد هلل القائل }لَِئْن َشَكْرُتمْ أَلَزِيَدن كمْم{. وبعد أن أهنيت كتابة هذا البحث فإين أمحد اهلل وأشكره 

بإمتام هذه الرسالة، فهو صاحب الفضل واإلنعام، والكرم واإلحسان، فله احلمد  علي   ن  الذي مَ 

 والشكر أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً على عونه وتوفيقه.

، أتوجه بالشكر اجلزيل الوافر لسعادة األستاذ الدكتور مث إنين وبشعور مفعم باحلب والتقدير ملشريف  

مل يأل ، الذي وجعله اهلل ذخرًا لإلسالم واملسلمني ،نفعنا اهلل بعلومه يف الدارين غناأمحد هدايات بو 

له و  بنصحه وتسديده يل، ومل يتوانَ  ،والرد على استفسارايت وتساؤاليت ،جهدًا يف إعانيت وتبصريي

 فله خالص الدعاء. ،هذه الصورة إىل الفضل بعد اهلل الكرمي يف وصول البحث

املخاليف الذي بذل واسع جهده يف  حممد االحرتام لسعادة الدكتور عبداهللتقدير و كما أتقدم بوافر ال

شكره على توجيهاته األبوية اليت كانت أ، و ي  شكل علأرشادي وتقوميي ودالليت على حل كل ما إ

 مبثابة النور الذي أهتدي به يف غربيت.

سهامات متميزة يف هنضة األمة إواليت كان هلا  ،شكر جامعة ماليا مباليزيا بكل كوادرهاأال يفوتين أن و 

اإلسالمية يف شىت اجملاالت، وأخص بالشكر أكادميية الدراسات اإلسالمية وقسم الشريعة والقانون 

 فيها.

هنلت قتبست منهم نور احلق واملعرفة، و كما أتقدم بوافر االمتنان لعلمائنا ومشاخينا وأساتذتنا الذين ا

بدررهم وجواهرهم، والشكر موصول لكل الفضالء والنبالء ممن  ي  ا علفاضو أمن معني علومهم و 

 معروفاً. يل  إبّصرين وسهل دريب، وكل من قدم يل نصحاً أو أسدى 
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 المقدمة:

  ،احلمد هلل اهلادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكايف من حترى رضاه

 األكمالن على سيدنا األمتّان محدًا بالغًا أَمَد التمام ومنتهاه، والصالة والسالم 

 حممد  وعلى آله وصحبه ومن وااله.

 خلفية الدراسة:

إن من ضرورة احلياة اإلنسانية توفر املال الكايف حلاجات اإلنسان؛ لكي يتسىن له القيام بوظيفته 

احلقيقية، اليت وجد من أجلها، وهي عمارة األرض، وإقامة شعائر الدين عليها وإعالء كلمة اهلل تعاىل 

 .فيها

وقد اتفقت األديان السماوية على ضرورة املال ووجوب احملافظة عليه، واعتربته من مجلة 

 الضروريات اخلمس اليت جاءت الشرائع لتحقيقها واحملافظة عليها.

بالغة يف اإلسالم وسائر الشرائع السماوية والقوانني الوضعية فقد شمرع للحفاظ وملا للمال من أمهية 

ود واألحكام، ومما شمرع للحفاظ عليه وعلى غريه العقوبات املالية باختالف عليه الكثري من احلد

صورها وأنواعها؛ لردع املتهم وزجر من تسول له نفسه املساس أو التالعب باألموال اخلاصة أو العامة، 

وذلك يساهم بنسبة كبرية يف احلد من اجلرمية؛ ألن احلكمة من العقوبات أو احلدود الشرعية كما 

: هي زجر الناس، وردعهم عن اقرتاف اجلرائم املوجبة هلا، وصيانة اجملتمع عن ممارسة ألوان تبني

الفساد، ووقاية اجملتمع من العقاب القدري الدنيوي واألخروي، والتخلص من ظاهرة اإلجرام بقدر 

ساس وهو أ ،اإلمكان وهتذيب احلواس، ومحاية اجملتمع من طبائع النفوس الشريرة، وإصالح النفوس

، ودفع الفساد يف األرض، ومنع إحلاق الضرر باألفراد هاالجتماعي، وأخذ احلق للمجين عليالصالح 

 واجملتمعات. 
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ونظراً إىل تبادر وانصراف كثري من أذهان الناس جملرد مساع لفظ العقوبة إىل العقوبات اجلسدية من 

تقتصر على نوع واحد من  ضرب وحبس وغريها، صار من املهم بيان أن الشريعة اإلسالمية مل

العقوبات يف مكافحة اجلرمية، بل نوعت يف العقوبات مبا يتناسب وحجم اجلرم املرتكب، ومن هذه 

ونوع  ءممبا يتال - العقوبات املالية –هنا أوجدت تنوعاً داخل هذا النوع إاألنواع العقوبات املالية، بل 

            اجلرم ومقدار العقاب املناسب له.

ت تساؤالت حول ري ثدد احلوادث والوقائع اليت حكم وحيكم عليها بالعقوبات املالية، فقد أم ولتج

 ؟اجملتمعات واألفراد هي أمهية هذه العقوبات على حياة مشروعية وقانونية هذه األحكام، وما

ومع حاجة القضاء الشرعي والقانوين لألخذ هبذه العقوبات اليت تقدمت ومتيزت على معظم 

ومع  ، امة اإلنسان يف كثري من األحيانالبديلة، وباألخص عقوبة السجن اليت امتهنت كر  العقوبات

كون العقوبات املالية أخذت مساحة ال بأس هبا من العقوبات التعزيرية، فقد احتاج ذلك إىل دراسة 

، وإشباع وقضاءً  اً وقانون اً شرعية وقانونية هذه العقوبات، وتطبيقاهتا القضائية؛ لالستناد إليها فقه

الباحث أنه من الضروري واملهم الوقوف على دراسة املسائل املعاصرة من  رأىفقد  ،حاجة املهتمني

العقوبات املالية وتطبيقاهتا القضائية يف مقارنة القانون اليمين بالشريعة اإلسالمية، حيث مل جيد 

ع حتت يده، خصوصًا مع الباحث من تناول هذا املوضوع بالتفصيل والتبيني يف كتاب واحد مما وق

       مقارنته بالقانون والقضاء اليمين.

ونظراً لكون املشرع اليمين مل يضع قانونًا خاصًا بالعقوبات املالية، ومل جيعلها حمصورة ضمن قانون 

اجلرائم والعقوبات، وإمنا نص عليها يف قوانني خمتلفة حبسب احلاجة هلا، فقد اضطر الباحث إىل 

ليشمل مجيع القوانني اليمنية، واستقرائها الستخراج واستنباط ما يتعلق مبسائل العقوبات توسيع حبثه 

  املالية اليت سيتم دراستها يف هذا البحث بإذن اهلل تعاىل.
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 الدراسة وأسئلتها:إشكالية 

على املكلف كامل تكمن مشكلة البحث يف مدى مشروعية العقوبات املالية عموماً، واليت تقع 

يف التساهل والتحايل على هذه العقوبات؛ لقلة إدراك أمهيتها واملنافع اليت شرعت  األهلية، وتزداد

    ألجلها.

كل نوع   وتربز إشكالية البحث يف مدى تنوع العقوبات املالية إىل أكثر من نوع، ومدى مشروعية

)الذي يعدها الدستور مصدر وارتباط القانون اليمين بالشريعة اإلسالمية  ةمن هذه األنواع، ومدى صل

 مجيع التشريعات( يف هذه األنواع، مع بيان أوجه االتفاق واالفرتاق بينهما. 

وتتسع مشكلة البحث عند ظهور وجتدد القضايا واملسائل املعاصرة، املتعلقة بالعقوبات املالية، 

اليمين هلذه الصور واملسائل فتكون احلاجة كبرية وملحة ملعرفة مدى مواكبة الشريعة اإلسالمية والقانون 

 املعاصرة.

كما تتمثل مشكلة البحث يف مدى تطبيق القضاء اليمين للقوانني والتشريعات اليمنية، والتزامه 

   بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ومدى مسايرته ومواكبته هلذه الصور املعاصرة.

 وعلى ضوء هذا يمكن بلورة أسئلة هذه الدراسة بما يلي:

 ا مشروعية التعزير بالعقوبات املالية ؟ وما أمهيتها ؟م -

 ما هي أنواع العقوبات املالية ؟ وما هي صورها املعاصرة ؟ وما مشروعية هذه األنواع والصور ؟  -

 ما مدى موافقة القانون اليمين للشريعة اإلسالمية يف هذه األنواع والصور ؟ -

ليمين التطورات والوقائع واألحداث املتعلقة كيف عاجلت الشريعة اإلسالمية والقانون ا  -

 بالعقوبات املالية يف تشريعاهتما ؟

كيف قضت احملاكم اليمنية يف صور العقوبات املالية ؟ وهل انسجمت هذه األحكام مع روح   -

 الشريعة ونصوص القانون ؟
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 أهداف الدراسة:

 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلى:  

  املالية، وإظهار أمهيتها على املستوى العام واخلاص.بيان مشروعية العقوبات  .1

إبراز أنواع العقوبات املالية وصورها املعاصرة، وحتليل مدى مشروعيتها يف الشريعة اإلسالمية  .2

  والقانون اليمين.

يف مسائل العقوبات املالية  قانون اليمين بالشريعة اإلسالميةالكشف عن صلة وارتباط ال .3

 جه االتفاق واالختالف بينهما.املعاصرة، وبيان أو 

ن أبرز احملاكم اليمنية املتعلقة بالعقوبات املالية، ومعرفة عدراسة وحتليل األحكام الصادرة  .4

  الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين، ومعرفة جوانب التطور والقصور يف القضاء اليمين.مع  توافقها

 مجال الدراسة وحدودها: 

 املالية بأنواعها األربعة: التغرمي واإلتالف واحلرمان واملصادرة.جمال الدراسة: العقوبات 

 الشريعة اإلسالمية جبميع مصادرها األصلية والتبعية، قدمياً وحديثاً. -1وحدود الدراسة: 

 1990معظم القوانني اليمنية، وخصوصاً قانون اجلرائم والعقوبات والقانون املدين، من عام  -2

 م. 2012م وحىت عام 

وشعبة استئناف  اليمنية، خصوصاً احملكمة العليان أبرز احملاكم عالصادرة  األحكام القضائية -3

 .م 2013م وحىت عام  2001من عام  األموال العامة،
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 أهمية الدراسة:

تأيت أمهية املوضوع من جهة أن العقوبات املالية معمول هبا يف مجيع قوانني الدول العربية  .1

بل وتعترب العقوبات املالية من أهم العقوبات القانونية أخذًا وأكثرها  واإلسالمية دون استثناء،

 تطبيقاً.

جتدد وتنوع املسائل والصور املتعلقة بالعقوبات املالية، وحاجة املهتمني من املتخصصني يف  .2

  الفقه والقانون والقضاء الستيعاهبا.

رمية من خالل دراسة تنوع كما تأيت أمهية هذا املوضوع يف تأكيده على احلد من انتشار اجل .3

 صور العقوبات املوجود يف الشريعة والقانون اليمين.

ال بد أن تكون الشريعة اإلسالمية حاكمة لتصرفات األفراد، كذلك ال بد للدولة املسلمة أن  .4

  تكون ملتزمة بالشرع يف مجيع تصرفاهتا، ومن هنا تظهر أمهية املوضوع.

 أسباب اختيار الدراسة:

العقوبات املالية يف احلفاظ على األموال العامة واخلاصة وعدم إهدارها، واستتباب أمهية  .1

 األمن باعتباره من ضروريات احلياة اإلنسانية.

 شتات موضوع العقوبات املالية يف حبث واحد، والتمييز بني أنواعه. ملَّ  .2

 دراسة املسائل العصرية املتعلقة بالعقوبات املالية. .3

الصلة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين يف الصور املعاصرة طالع على وشائج اال .4

 للعقوبات املالية.

 ومدى التزامه بالشرع والقانون؛ لقضاء اليمين هلذه الصور من عدمهمعرفة مدى مواكبة ا .5

 ألمهية انعكس أحكامه على السلم االجتماعي اليمين.
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 منهجية الدراسة:

 املناهج التالية:اعتمد الباحث يف دراسته هذه على 

من خالل مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع وكل ما له صلة مبوضوع  :المنهج المكتبي

األطروحة من الدراسات السابقة والبحوث والكتب واملقاالت، والقوانني واألحكام القضائية، ومن 

مث اإلطالع عليها والبحث والتنقيب فيها، واستخدم الباحث هذا املنهجية يف مجيع فصول 

 البحث.

ستنباط الدالالت املدعمة ال احث بتحليل املعلومات اليت مجعهاحيث قام الب :يالمنهج التحليل

 جلوانب املوضوع، وذلك لإلفادة منها يف وضع اإلطار النظري واجلانب التطبيقي هلذه الدراسة.

ففي اإلطار النظري متت عملية حتليل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت يدور حمورها حول 

املالية معتمدًا على التفسري الفقهي هلذه اآليات وهذه األحاديث، واستخراج أفضل العقوبات 

االستنباطات اليت سطرها العلماء قدميًا وحديثًا من هذه النصوص لتدعيم حبثه مع تأكيده للقول أو 

ين التفسري الذي يراه هو األنسب لروح النص، كذلك قام الباحث بتحليل أقوال العلماء والباحثني الذ

   واليت سوف يقوم بإيرادها يف فصول ومباحث هذه الدراسة. ،حتدثوا أو كتبوا عن العقوبات املالية

كما قام الباحث بتحليل ما يقتضي من النصوص القانونية املتعلقة مبسائل العقوبات املالية، 

 قانونية. مستعيناً بتفسري نصوص املواد القانونية لبعضها البعض، ومبا توفر من شروح ومراجع 

تحليل األحكام الصادرة عن احملاكم اليمنية املتعلقة بالعقوبات بويف اجلانب التطبيقي قام الباحث 

املالية، من خالل النظر يف الدعوى املرفوعة وحيثيات احلكم ومنطوقه، على خمتلف درجات التقاضي 

   البحث. املوجودة يف احلكم، وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي يف مجيع فصول

وذلك من خالل مقابلة ما ُت التوصل إليه من األحكام الشرعية يف كل مسألة  المنهج المقارن:

مع املواد القانونية املتعلقة هبا، ومن مث بيان أوجه االتفاق واالفرتاق بينهما، كما قام الباحث مبقابلة 
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وبيان مدى اتفاق  ،مية والقانون اليميناألحكام القضائية املتعلقة بالعقوبات املالية مع الشريعة اإلسال

روح الشريعة ونصوص القانون، واستخدم الباحث منهج املقارنة يف مجيع مسائل مع هذه األحكام 

ومطالب ومباحث البحث، ما عدا املطلب الثاين )املشروعية( واملبحث الثاين )األمهية( من الفصل 

 األول.

بذكر تعريفها اللغوي واالصطالحي  أألة بأن يبدمسطروحته وكتابته لكل أوقد هنج الباحث يف 

وبيان الراجح فيها، مث رأي  ،وأدلتهم ،والقانوين إن توفر، مث الرأي الشرعي بذكر أقوال العلماء فيها

القانون اليمين فيها، مث بيان أوجه االتفاق واالفرتاق بني الشريعة والقانون، ويف اجلانب التطبيقي ذكر 

احلكم إن استدعى ذلك، مث منطوق احلكم، مث متابعة احلكم يف خمتلف درجات  الدعوى، مث حيثيات

    التقاضي إن وجد، مث مقارنته بالشريعة والقانون.

وقد تكشف للباحث نقاط ضعف يف اجلانب القانوين والقضائي حتتاج إىل مزيد من التطور 

بعض احللول،  –ة نظره من وجه –والتحديث؛ قدم الباحث على ضوئها مقرتحات وتصورات حتقق 

 مما من شأنه تطوير النظام العقايب والقضائي. 

 كما أن الباحث سيقوم أثناء البحث بالتالي:

  عزو اآليات القرآنية واألحاديث النبوية إىل مواضعها. .1

 االعتماد على النسخ القانونية اجلديدة، والصادرة من وزارة الشئون القانونية يف اجلمهورية اليمنية.  .2

 ن أشهر القضاة وأكرب احملاكم اليمنية قدر االستطاعة.عاالستناد على األحكام الصادرة  .3

 ها.ينسبة األقوال واآلراء الفقهية إىل قائل .4

 شرح املصطلحات واملفردات اليت تقتضي ذلك. .5

  وضع فهارس هلذه الدراسات ليسهل الرجوع إليها. .6



8 
 

 الدراسات السابقة:

ائي اإلسالمي دراسة تحليلية مقارنة مع قانون الجزاء العقوبات المالية في الفقه الجن .1

، لبدر بن سيف بن امحد احلوقاين، رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا العماني

لماء وأدلة  م(، تناول الباحث العقوبات املالية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي مع ذكر آراء الع2005)

مقارنتها بقانون اجلزاء العماين مث ذكر ما ترجح له، وقد ناقش عقوبة الغرامة كل فريق مع حتليلها و 

 واإلتالف واملصادرة والضمان واحلجر، ومع أمهية البحث وقيمته العلمية إال أنه:

اغفل عقوبة احلرمان اليت هي من أهم العقوبات املالية، وأفرد عقوبة الضمان اليت تلحق بعقوبة  -

 التغرمي.

 بعدم مشروعية الغرامة املالية اليت فاضت األدلة من املعقول واملنقول على مشروعيتها. رجح القول -

 عدم التعرض للمسائل املالية املعاصرة، وتطبيقاهتا القضائية. -

  اقتصاره على املقارنة بقانون اجلزاء العماين دون التعرض للقانون اليمين. -

عبد اهلل بن حممد الرشيد، الطبعة األوىل، ، د. عقوبة الحرمان المالي في التشريع اإلسالمي .2

م(، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بإشراف اإلدارة العامة للثقافة 2001-هـ 1422)

 والنشر.

على نوع واحد من أنواع العقوبات وهو )احلرمان( وحتدث عنة يف ستة فصول  كتابه  يف املؤلفركز  

 -النكاح والطالق -املواريث والعتق -الوصايا والوقف -وهي: عقوبة احلرمان يف باب الزكاة واجلهاد

 إال أنه:  الكتاباجلنايات واحلدود، ومع أمهية  -النفقات

 ع األخرى للعقوبات املالية.اقتصر على نوع واحد ومل يتناول بقيه األنوا  -

 ، كما كانت تطبيقاته على القضاء السعودي فقط.اً مقارن إضافة إىل أنة مل يكن -

 مل يتناول صور العقوبات املالية املعاصرة. -
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، حملمد أمحد حيىي اخلاشب، أحكام التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون اليمني .3

 .م(2010ة اإلميان، اليمن، )رسالة ماجستري، من جامع

والرسالة عبارة عن بابني، ذكر يف الباب األول: التعزير يف الشريعة اإلسالمية، بشكل عام مايل وغري 

                        .مايل، وتكلم فيه عن الفروق بني التعزير واحلدود، كما ذكر فيه أقسام التعزير إمجاالً 

التعزير باملال يف الشريعة والقانون، وقد تطرق إىل التعزير باملال يف الشريعة ويف الباب الثاين حتدث عن 

والقانون اليمين كمقارنة يف مبحث ومطلب واحد فقط، بعد أن قسم املال إىل متقوم وغري متقوم، مث 

 ذكر بعد ذلك مسائل وصور على التعزير باملال.

 : هومع اجلهد املبذول، إال أن

قارنة يف مجيع فصول ومباحث البحث، بل اكتفى هبا يف مطلب ومبحث واحد مل يلتزم مبنهج امل -

 فقط، كما أنه اكتفى بالعقوبات املالية التعزيرية ومل يضم إليها غري التعزيرية. 

اقتصر على األحكام الشرعية كما هو واضح من عنوان البحث، دون التطرق ألنواع العقوبات  -

 املالية.

 العقوبات املالية املعاصرة وكذا التطبيقات القضائية هلا.   اإلعراض عن أكثر صور -

 ،العقوبات المالية المترتبة على جرائم االعتداء على النفس وما دونها في الفقه اإلسالمي .4

( صفحه، قسمه 160م(، وهو كتاب متوسط احلجم )2010/أ.د/ رمضان على الشرنباصي، )

، ويف أة القتل العمد وشبة العمد واخلطول عن عقوباملؤلف إىل ثالثة فصول: تكلم يف الفصل األ

الفصل الثاين تكلم عن العقوبات املالية يف جرائم االعتداء على ما دون النفس من األطراف 

ويف الفصل الثالث: تكلم عن العقوبة املالية يف اجلنني، ومع ما قدم يف هذا  ،والشجاج واجلراح

 الكتاب من التحليل والنقد غري أنه:

 قتصر على العقوبات املالية يف اجلنايات فقط، ومل يتكلم عن أنواع العقوبات املالية.ا -
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 ومل يكن له تطبيقات قضائية هلا. كما مل يكن مقارناً، مل يتطرق إىل الصور املعاصرة،   -

، عصام أنس الزفتاوي، كتاب من مطبوعات املعهد حكم الغرامة المالية في الفقه اإلسالمي .5

م(، تناول فيه آراء الكتاب املعاصرين يف الغرامة املالية، 1997للفكر اإلسالمي، القاهرة، )العاملي 

  وذكر أدلة اجمليزين واملانعني، لكنه:

 اقتصر على بعض أدلة القائلني بالعقوبات املالية ومل يذكرها كاملة وأغفل أمهها. -

  البحث.مل يكن حتليل األدلة دقيق، مما يشعر القارئ بنقص كبري يف -

 مل يتطرق ألنواع العقوبات املالية وال صورها املعاصرة. -

 وكذلك تطبيقات العقوبات على القضاء.  ،كان الكتاب خايل من املقارنة بالقانون  -

/أ.د/حممد عبد ربه حممد السبحى: الكتاب عبارة  العقوبات المالية الغير مقدرة دراسة مقارنة .6

عن ثالثة فصول: األول تكلم فيه عن تعريف التعزير والفرق بينه وبني احلد وصفاته، ويف الفصل 

الثاين تكلم عن آراء الفقهاء يف العقوبات املالية، ويف الفصل الثالث تكلم عن مقارنة رأي اإلمام 

 تاب:مالك واإلمام الغزايل، غري أن الك

 مل يتناول أنواع العقوبات املالية وال صورها املعاصرة. -

 حصر املقارنة بني رأي اإلمام مالك واإلمام الغزايل، دون التعرض للمقارنة بالقوانني الوضعية. -

    من أي تطبيق قضائي.  ياً كان خال  -

م(، وهو جزء 1994)، /أ.د/ فتحي عبد اهلل الدريين، عقوبة التغريم بالمال في الفقه اإلسالمي .7

من كتاب املؤلف )حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله(، من مطبوعات مؤسسة الرسالة، 

 بريوت، ومع ما فيه من الفائدة إال أنه:

 مل يتطرق إىل األنواع األخرى من العقوبات املالية بالتفصيل. -

  . مل يقارهنا بالقوانني الوضعية، ومل تشتمل على تطبيقات قضائية -
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، رسالة المصادرات والعقوبات المالية دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية .8

منشورة، للدكتور حممد مطلق عساف، من منشورات مؤسسة الوراق  ،دكتوراه يف الفقه وأصوله

 م(، ومع أمهية البحث وتوسعه نوعاً ما، إال أنه:2000عمان، الطبعة األوىل، )

 وى نوعني اثنني من أنواع العقوبات املالية ومها املصادرة والغرامة.مل يذكر س -

 مل يتطرق إىل كامل أدلة القائلني بالعقوبات املالية، ومل يتناول الصور املعاصرة منها. -

 األحكام القضائية.  ىلقانون اليمين، ومل يطبق علا مل يكن البحث مقارن مع -

، كتاب مطبوع الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابيةالغرامة الجنائية دراسة مقارنة في  .9

م(، ومع أمهية الكتاب 1967للمؤلف مسري اجلنزوري، من منشورات دار العهد اجلديد، القاهرة )

 اقتصر على الغرامة يف القوانني الوضعية، ومل يذكر الغرامة يف الشريعة اإلسالمية. - إال أنه:

 لعقوبات املالية. مل يذكر األنواع الباقية ل -

، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، العقوبة بإتالف المال دراسة تأصيلية مقارنة .10

األول مفهوم العقوبة بإتالف  :مل احملاريف، وهو مخسة فصولم(، سامل بن مبارك بن سا2007)

العقوبة بإتالف املال، والرابع  املال، والثاين التمييز بني اإلتالف واملصادرة والغرامة، والثالث مشروعية

مقارنة عقوبة اإلتالف بالنظام السعودي، واخلامس التطبيقات القضائية لإلتالف على القضاء 

 السعودي، ومع أمهية البحث إال أنه:

اقتصر على عقوبة اإلتالف فقط، وأشار إىل عقوبيت الغرامة واملصادرة عند متييزمها عن اإلتالف  -

 احلرمان. دون أن يذكر عقوبة

 إىل القانون والقضاء اليمين.  قاكتفي يف املقارنة والتطبيق القضائي على النظام السعودي ومل يتطر  -
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  هللشيخ عبد الرمحن بن عبد اهلل بن صاحل احلسّيم، وهو حبث إلكرتوين ومل أجد العقوبات المالية، .11

باإلضافة إىل املقدمة ( صفحة، وقد كان حبثه عبارة عن مبحثني 32، ويتكون من )اً مطبوع

  واخلامتة، ذكر يف املبحث األول النقاش حول نسخ العقوبات املالية.

وذكر يف املبحث الثاين حكم العقوبات املالية إمجاال، مث سرد األدلة عليها وناقشها من خالل 

 إال أنه:استخراج مدلوالهتا وإثبات عدم نسخها، مث حتدث عن جواز التغرمي باملال، ومع جهد املؤلف 

 اكتفى حبكم العقوبات املالية إمجااًل والرد على دعوى النسخ من جانب شرعي فقط. -

 مل يذكر أمهية العقوبات املالية، وال أنواعها، وال صورها املعاصرة. -

  بالقوانني الوضعية، وليس له تطبيقات قضائية. اً نمل يكن حبثه مقار  -

  ،سلمان بن صاحل بن حممدللدكتور ، ة وتطبيقيةالمماطلة في الديون دراسة فقهية تأصيلي .12

 .بن سعود اإلسالمية (، جامعة اإلمام حممدم2002)رسالة دكتوراه ، ، الدخيِّل

، وما عن املماطلة يف الدين، وتناول أطراف املداينة، وحاالت الدائن الباحث يف رسالتهحتدث 

ا اليعد، كما حتدث عن أنواع املماطلة يف الدين وحكم كل واحدة منها، مث قام يعد مطل مم

يف هذا  من جهد ة، ومع ما بذله الباحثالسعودي بعض املعامالت املالية يفبتطبيقها على 

 .اليمنية خصوصاً  مل تكن الدراسة مقارنة بالقانون عموماً، والقانون -: ، غري أنهاملوضوع الدقيق

                                                                                                                                                                                          .دراستة التطبيقية على األحكام القضائيةمل تكن  -

 الرويشد،  عبد احملسن سعيد دراسة مقارنة، الشرط الجزائي في الفقه اإلسالمي .13

 .م(، رسالة دكتوراه، غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة 1983)

وما حيل منها وما حيرم، مث تكلم عن الشرط  الشرط عموماً، وتناول أنواع الشروط فيهعرف 

 اجلزائي، وأقسامه وصوره وحكم كل صوره منها، يف مقارنة الشريعة بالقانون، غري أن البحث:

 أنواع العقوبات املالية.مل يتحث عن العقوبات املالية، وال أمهيتها، ومل يتحدث عن  -
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 .مل يقارن ذلك بالقانون والقضاء اليمين -

 الشاعر، حممود حممد التغيرات في قيمة النقود على االلتزامات في الفقه اإلسالمى،أثر  .14

، ومع أمهية البحث إال م(، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة1997 -هـ 1418)

 يتعلق بالعقوبات املالية.إقتصر على مسألة النقود وأنواعها وأحكامها، ومل يتطرق إىل ما  -أنه: 

 .، ومل يتناول أنواع العقوباتعليه مل يكن مقارن بالقانون اليمين، وليس له تطبيقات قضائية -

 بحوث ومقاالت أخرى تناولت بعض المسائل والجزئيات في هذا البحث. .15

هذا وقد كانت أقرب الدراسات السابقة إىل هذا البحث هي: العقوبات املالية يف الفقه اجلنائي 

المية أحكام التعزير باملال يف الشريعة اإلسارنة مع قانون اجلزاء العماين، و مق اإلسالمي دراسة حتليلية

املصادرات والعقوبات املالية دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني مقارنة بالقانون اليمين، و 

 الوضعية. 

واحد، على اختالف أنواع وصور العقوبات  موضعشتات هذا املوضوع يف  تلمغري أهنا وغريها مل 

القانون اليمين بالشريعة  ةاملالية سيما املعاصرة منها، وأحكامها وبيان أمهيتها، إضافة إىل جانب مقارن

 اإلسالمية، كما أنه مل يكن هلا تطبيقات على القضاء اليمين. 

كامل  وشامل  جلميع   مستقل   ببحث  د العقوبات املالية افر إب أن يقوم مستعيناً باهللبباحث مما حث ال

وذلك ببيان مشروعية العقوبات املالية من خالل ذكر أقوال اجمليزين ، ما أمكن جوانب املوضوع

واملانعني ومناقشتها، مث بيان الراجح منها، وبيان أمهية العقوبات املالية على املستوى العام واخلاص، 

ي: التغرمي، واإلتالف، واحلرمان، واملصادرة، وإيضاحها من وهلعقوبات املالية األساسية ل نواعاألوذكر 

من الناحيتني ودراسة مجيع هذه األنواع والصور خالل تناول أهم الصور املعاصرة هلذه األنواع، 

وتطبيقها على األحكام  بشقية املدين واجلنائي،بالقانون اليمين  ، يف مقارنتهاالشرعية والقانونية

       بيان أوجه اإلتفاق واإلفرتاق بينها.القضائية اليمنية، مع 
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 تمهيد: 

تعد اجلرمية ظاهرة ملموسة على مر العصور، فهي قدمية قدم اإلنسان، واجلرمية اعتداء على قيم 

البحث عن الوسائل اليت تقضي عليها أو ومبادئ ومصاحل الفرد واجلماعة، ولذلك سعى اإلنسان يف 

حتد منها، فكانت الوسيلة األوىل اليت اهتدى إليها هي العقوبة، وملا كانت اجلرمية قد تنوعت من 

عصر إىل آخر، كان ال بد أن تتنوع العقوبة تبعًا لذلك، وقد كانت العقوبات البدنية هي السائدة يف 

، وتطورت الوسائل املكافحة للجرمية كالتدابري الوقائية، العصور القدمية، مث تطور التشريع العقايب

 .1وتنوعت العقوبات كالعقوبات البدنية واملالية واملقيدة للحرية

وبرزت العقوبات املالية كأكثر العقوبات تشريعًا وتطبيقاً، ومشل تشريعها خمتلف القوانني العامة 

 حول مشروعيتها، وجواز تطبيقها. واسع  أو تبعية، فنتج من ذلك جدل واخلاصة، كعقوبة أصلية 

إىل ضرورة إجياد البدائل املناسبة لعقوبة السجن، اليت تكلف  ومع حاجة الدول واألنظمة العقابية

 حتقيقال و وتضيع مستقبله ومن يعول،  ،سجنيكرامة المن النفقات، وغالبًا ما تنتهك   اً الدول كثري 

ضافة إىل كون بعض األعمال ال تكون إجرامًا فال تستحق إهانة باال ،الردع الكايف لكثري من اجملرمني

، ةأمر مهم، ألمور عد ملالية على املستوى العام واخلاصالعقوبات ا صار احلديث عن أمهيتةالسجني، 

 ها يف مكافحة اجلرمية.امنها احلد من العقوبات التقليدية، اليت أثبت الوقت قلة جدو 

الية ويكسبها ميزة أهنا متنوعة مبا يتناسب مع نوع اجلرم ومقدار وما يزيد من أمهية العقوبات امل

العقاب املالئم له، كما ختتلف وظيفة كل نوع عن األخر، وأنواع العقوبات املالية هي التغرمي 

 واإلتالف واحلرمان واملصادرة.

عن كل وميكن أن نشري هنا إىل بعض الفروق بني هذه األنواع واليت ستظهر جبالء عند احلديث 

 والصور املدروسة فيها. ،نوع من هذه األنواع

                                                           
1

، األحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني والشريعة اإلسالميةم(،  2006، 2005انظر العبيدي، طاهر صاحل، ) - 
 بتصرف. 8 -5مكتبة الصادق، صنعاء، اليمن، الطبعة الثالثة، ص 
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كاحلق   أو تعويضاً كاحلق العام  ،تأديباً فعقوبة التغرمي: هي إلزام املعاقب بأداء مبلغ مقدر من املال 

 اخلاص، واملال املعاقب به يكون نقداً، والغرامة ال تكون يف املال الذي استوجب العقوبة به. 

بعضه أوكله، واملال املعاقب به  عن إهالك حملل املال احملكوم عليه وعقوبة اإلتالف: هي عبارة

 يكون عيناً، واإلتالف وبقية األنواع يكون يف املال الذي استوجب العقوبة بسببه.

وعقوبة احلرمان: هي منع املعاقب من بعض أو كل احلقوق املقررة له، واملال املعاقب به يكون 

 مان من مال يستحقه املعاقب ومل يتملكه بعد.نقداً، ويكون عيناً، ويكون احلر 

الدولة،  ملكية إىل وعقوبة املصادرة: هي نزع مال معني من املعاقب جربًا بدون عوض، وإضافتها

ولو فرض أن  ،واملصادرة كتدبري وقائي يلزم احلكم هبا واملال املعاقب به يكون نقداً، ويكون عيناً،

  أو صدر قانون بالعفو الشامل عنه. أو توىف ،احلكم صدر برباءة املتهم مما هو منسوب إليه

كما أن املصادرة ال ختضع ملبدأ شخصية العقوبة، إذ جيب احلكم هبا حىت ولو كانت األشياء 

 بل مملوكة للغري.  ،موضوع املصادرة ليس ملك املتهم

بينما بقية األنواع ال تأيت إال تابعة  ا كعقوبة أصلية وأحيانًا تبعية،كم هبوعقوبة التغرمي غالبًا ما حي 

، إال إن عقوبة املصادرة ال يشرتط أن حيكم على املتهم بعقوبة أصلية إذا حكم أخرى أصليةلعقوبة 

  .قاع مجيع هذه األنواعي، والدولة وحدها هي املخولة بإ1هبا كتدبري وقائي

برز أنواع العقوبات املالية، وما قيل غريها من أنواع فال يستقيم وال يصلح،  وتعترب هذه األنواع هي أ

بذاته، مثل احلجر  مستقالً  اً كون بعضها داخل حتت هذه األنواع، أو أنه ال يقوى ألن يكون نوع

الذي غالبًا ما يعامل به ناقص األهلية، ومثل التعويض الذي هو داخل ضمن عقوبة التغرمي كما 

سيأيت بيان ذلك يف الفصل الثاين من هذا البحث، وقد حصل خلط كبري بني هذه األنواع تارة 

ريق بني هذه األنواع من بالدمج وأخرى بالتوسع فيها، وهو ما دفع الباحث إىل حماولة التأصيل والتف

                                                           
1

 . 760، بيروت، الطبعة الثالثة، ص  -القسم العام –شرح قانون العقوبات اللبناني م(،  1975انظر حسني، محمود نجيب، ) - 
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، وتوضيح ذلك عن طريق دراسة صور ومسائل معاصرة ةخالل دراسة كل نوع منها على حد

 وتطبيقها على القضاء، لتتضح هذه األنواع ويسهل التفريق بينها.

، وأمهيتها تهاوبناء على ما سبق فسيكون هذا الفصل للتعريف بالعقوبات املالية، وبيان مشروعي

 اصة، يف املباحث التالية:العامة واخل

  .واملشروعية التعريفات:األول املبحث

 .املالية العقوبات أمهية: الثاين املبحث
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 .المشروعيةالتعريفات و : المبحث األول

اهلدف هو ، و باالقتضاء والتخيري والندب خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفنياحلكم الشرعي هو 

أنزلت النصوص الشرعية، وهو الغاية من التشريع، وهو املقصد الذي بذل العلماء الذي من أجله 

كان ملعرفته   ذلكللوصول إليها جهدهم، وقعدوا القواعد الستنباطه من األدلة، فهو املوضح ملراد اهلل، ل

   أمهية كربى لدى املهتمني بعلوم الشريعة.

ماهيتها، كان من مور تكمن يف معرفة األى الشيء فرع من تصوره، وحقيقة وملا كان احلكم عل

، وأدلتها العقوبات املالية مشروعيةيف الباحث بتعريف موضوع البحث، قبل اخلوض  أالطبيعي أن يبد

 مها: نيمطلبيف هذا املبحث  يكونفس وعليه

 املطلب األول: التعريفات.

  العقوبات املالية وأدلتها.مشروعية املطلب الثاين: 

  .التعريفاتالمطلب األول: 

          :أواًل: تعريف العقوبة

، اسم مصدر من عاقب يعاقب، والعقاب، واملعاقبة: أن جتزي الرجل مبا فعل سوءاً  :غويلالتعريف ال
: إذا أخذه به وتعقبت الرجل: إذا أخذته بذنب كان منه، واالسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً 

 قال تعاىل: 2ويقال أعقبته مبعىن عاقبته، 1وعدت للسؤال عنه وتعقبت عن اخلرب إذا شككت فيه
 .4العقاب ومنه قانون العقوبات :و)العقوبة(، 3﴾َوِإْن َعاقـَْبتمْم فـََعاِقبموا مبِْثِل َما عموِقْبتمْم بِِه ﴿

  .تعريف العقوبة في االصطالح

 عرفت العقوبة بتعاريف كثرية، قدمياً وحديثاً، فمن التعاريف القدمية هلا ما يلي: 

                                                           
1

  .619ص 1، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، جلسان العربهـ(،  1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، ) - 
2

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: تهذيب اللغةم(، 2001األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ) - 

 .183ص 1محمد عوض مرعب، ج
3

 .126سورة النحل، اآلية  - 
4

 2العين، دار الدعوة، )د.ط(، ج، باب المعجم الوسيطمصطفى إبراهيم، الزيات أحمد، عبد القادر حامد، النجار محمد، )د.ت(،  - 

 .613ص
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أو فعل مكروه، ومنها  ،أو ترك واجب أو سنة ،عرفها احلنفية فقالوا: العقوبة تكون على فعل حمرم

ا وكربه ،وختتلف مقاديرها وأجناسها وصفاهتا باختالف اجلرائما هو مقدر، ومنها ما هو غري مقدر، م

وحبسب حال القائل واملقول فيه والقول، وهو منقول عن أيب  ،وصغرها، وحبسب حال اجملرم يف نفسه

 .1يوسف

 .2: العقوبة هي: زواجر، إما على حدود مقدرة، وإما تعزيرات غري مقدرةوهلمقوعرفها املالكية ب

مالبسة ال إمث  وعرفها الشافعية فقالوا: العقوبة جزاء على اإلصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة

 .3على فاعلها، أو جزاء على ذنب ماض منصرم، أو عن مفسدة منصرمة

 .4وعرفها احلنابلة فقالوا: العقوبة تكون على فعل حمرم، أو ترك واجب

 . 5واحلدية هي: "عقوبة مقدرة وجبت حقاً هلل": إما أن تكون حدية أو تعزيرية، والعقوبة

 .6والتعزيرية هي:" التأديب دون احلد "

وعرفت يف األحكام السلطانية بأهنا: "زواجر وضعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك 

 . 7ما أمر به ملا يف الطمع من مغالبة الشهوات امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة"

والعقوبة يف العرف الفقهي: اسم جنس تشمل مصطلحات شرعية ثالثة كل منها عقوبة شرعية، 

  .8احلد، والتعزير، والكفارةهي: 

    .يظهر من تعريف الفقهاء للعقوبة، أن تعريف احلنفية، أمشل وأكمل، وأجلى يف ألفاظه وأوضحو 

                                                           
1

، دار الفكر، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكامالطرابلسي، عالء الدين، أبو الحسن، علي بن خليل، )د.ت(،  - 

 . 195)د.ط(، ص
2

، البروق في أنواء الفروق(الفروق )أنوار هـ، )د.ت(، 684 انظر القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المتوفى - 

 .211ص 1عالم الكتب، بيروت، )د.ط(، ج
3

، مكتبة قواعد األحكام في مصالح األنامم(، 1991 -هـ  1414انظر العز بن عبد السالم، أبو محمد عز الدين عبد العزيز، ) - 

 .186ص 1الكليات األزهرية، القاهرة، )د.ط(، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، ج
4

 .222، مكتبة دار البيان، )د.ط(، صالطرق الحكميةابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، )د.ت(،  - 
5

، دار أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاءهـ(، 1424-م2004القونوي، قاسم بن عبد هللا بن أمير علي، ) - 

 .61اد، صالكتب العلمية، )د.ط(، تحقيق: يحيى حسن مر
6

  .62المرجع السابق، ص - 
7

، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، األحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، )د.ت(،  - 

 . 325ص
8

ار الكتب ، دإعالم الموقعين عن رب العالمينم(، 1991 -هـ 1411انظر ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ) - 

 .76ص 2العلمية، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، ج
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 ومن التعاريف الحديثة للعقوبة ما يلي: 

 .1العقوبة هي: اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع -1

 .2فعل الشر"على كما عرفت بأهنا: "اجلزاء الذي ينال اإلنسان   -2

 .3الشارع للردع عن ارتكاب ما هنى عنه، وترك ما أمر به " هوقيل هي: "جزاء وضع -3

وجند أن جممل التعاريف السابقة قدميًا وحديثًا متفقة، على أن العقوبة تكون جزاء على فعل   

 أن العقوبة نوعان: مقدرة، وغري مقدرة. خمالف للشرع، كما أهنا جممعة على

عقوبات غري مقدرة،  -حبثناموضوع  -وما يهمنا، هو العقوبة الغري مقدرة، كون العقوبات املالية

     جتهاد القاضي.ختضع ال

   تعريف العقوبة في القانون:

يناله، كأثر هي: انتقاص أو حرمان احملكوم عليه من كل أو بعض حقوقه أو مزاياه يتضمن إيالمًا 

 . 4قانوين جلرميته، يتم توقيعه وفق إجراءات خاصة ومبعرفة جهة قضائية

وخنلص من التعريف اللغوي والشرعي والقانوين للعقوبة، إىل أن العقوبة عبارة عن جزاء على فعل 

 ، وتقدر حجمه ونوعه. ذلكخمالف، توقعه اجلهة املخولة ب

 ثانياً: تعريف المال: 

 اللغة:تعريف المال في 
 املال مشتق من )مول( فعينه واو، ويطلق يف اللغة على كل ما ميلكه اإلنسان من األشياء.

                                                           
1

 1كاتب العربي، بيروت، )د.ط(، ج، دار الالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر، )د.ت(،  - 

 .609ص
2

، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، معجم لغة الفقهاء(، م1988 -هـ 1408قنيبي، حامد صادق، ) ،رواسمحمد  قلعجي، - 

 .316الطبعة الثانية، ص
3

 . 72ص 4، دار الشروق، القاهرة، )د.ط(، جالموسوعة الجنائية في الفقه اإلسالمي م(،1982بهنسي، فتحي، ) - 
4

  .618العربي، القاهرة، )د.ط(، ص، دار الفكر ، القسم العامقانون العقوبات م(،1999سالمة، مأمون محمد، ) - 
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على اإلبل خاصة أو  وبعضهم يطلقه على الذهب والفضة خاصة، وكانت العرب تطلقه غالباً 

 .1على النعم

ما أشار إليه ابن األثري يف النهاية  هوو  ،والظاهر أن مصطلح املال عند العرب تطور استعماله

فقال: "املال يف األصل ما ميلك من الذهب والفضة، مث أطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيان، 

  .2وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل؛ ألهنا كانت أكثر أمواهلم"

الستعماالت اللغوية مبفرده، خيضع ألي من هذه اأن املصطلح الشرعي يف املال ال وهذا يفيدنا يف 

فال حتمل ألفاظ الناس يف عقودهم ودعاواهم على أي من هذه  ،وكذلك املصطلح العريف

 .3االستعماالت، إال لوجود القرينة اليت تفيد مناسبته دون غريه

 .4قال ابن األثري: "وقد تكرر ذكر املال على اختالف مسمياته يف احلديث ويفرق فيها بالقرائن"

  :المال في االصطالح تعريف

            اختلف الفقهاء يف تعريف املال، وذلك على النحو التايل:

( من اجمللة نقاًل عن 126فقهاء احلنفية املال بتعريفات عديدة، منها ما ورد يف املادة ) فقد عرف

وهو: "املال: هو ما مييل إليه طبع اإلنسان، وميكن ادخاره إىل وقت احلاجة،  5ابن عابدين احلنفي

                                                           
1

النهاية في غريب الحديث م( 1979 -هـ 1399عبد الكريم الشيباني الجزري، )بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  - 

بن ، ابن منظور، محمد 373ص 4، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ط(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، جواألثر

المصباح المنير في غريب ، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، )د.ت(، 636ص 11، جلسان العربهـ(،  1414مكرم بن على، )

 -هـ  1426، الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، )346ص 1، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ط(، جالشرح الكبير

، 155لة، صالتراث في مؤسسة الرسا ان، الطبعة الثامنة، تحقيق: مكتبسالة، بيروت، لبن، مؤسسة الرالقاموس المحيطم(،  2005

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ط(، عنيت تهذيب األسماء واللغاتالدين يحيى بن شرف، )د.ت(، النووي، أبو زكريا محيي 

، مصطفى إبراهيم، 147ص 4عدة إدارة الطباعة المنيرية، جبنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمسا

  .892ص 2، جالمعجم الوسيطالزيات أحمد، عبد القادر حامد، النجار محمد، )د.ت(، 
2

 4، جالنهاية في غريب الحديث واألثرهـ(، 1399عبد الكريم الشيباني الجزري، )بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  - 

 .373ص
3

، صادرة عن الرئاسة العامة مجلة البحوث اإلسالمية الصفة المالية عند الفقهاء،انظر اللحيدان، صالح بن عبد هللا، )د.ت(،  - 

 .166ص 73إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، )د.ط(، ج
4

 4، جالنهاية في غريب الحديث واألثرهـ(، 1399ري، )عبد الكريم الشيباني الجزبن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  - 

 .373ص
5

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، مولده ووفاته في دمشق له  - 

األنظار عما أورده الحلبي على الدر رفع والذي يعرف بحاشية ابن عابدين، ومن المصنفات رد المحتار على الدر المختار، 

المختار، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، و نسمات األسحار على شرح المنار، وحاشية على المطول، والرحيق المختوم 

عقود رسالة، و 32سرون، ومجموعة رسائل في الفرائض، وحواش على تفسير البيضاوي التزم فيها أن ال يذكر شيئا ذكره المف

 م(، 2002هـ. انظر الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، )1252الآللي في األسانيد العوالي توفى سنة 

 .42ص 6، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر، جاألعالم للزركلي
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، ولكنه تعريف منتقد؛ ألنه ناقص غري شامل، فاخلضروات والفواكه تعترب 1منقواًل كان أو غري منقول"

مااًل، وإن مل تدخر لتسرع الفساد إليها، وهو أيضًا بتحكيم الطبع فيه قلق غري مستقر؛ ألن بعض 

موال كاألدوية املرة والسموم تنفر منها الطباع على الرغم من أهنا مال، وكذلك املباحات الطبيعية األ

 .2قبل إحرازها من صيود ووحوش وأشجار يف الغابات تعد أمواالً ولو قبل إحرازها أو متلكها

لتصرف فيه بقوله: "واملال اسم لغري اآلدمي خلق ملصاحل اآلدمي وأمكن إحرازه وا 3وعرفة ابن جنيم

 .5، "وهذا التعريف اختاره أبو زهرة "4على وجه االختيار"

به املالك عن  ويستبدعليه امللك،  بتعريفات خمتلفة، فقال الشاطيب: "هو ما يقع املالكية: هوعرف

 .6وجهه" إذا أخذه من غريه،

 .7به" لالنتفاع العريب: "هو ما متتد إليه األطماع، ويصلح عادة وشرعاً  وقال ابن

 .8عنه" عبد الوهاب البغدادي: "هو ما يتمول يف العادة، وجيوز أخذ العوض وقال

 ،1ينتفع به" ألن من الشافعية املال بأنه: "ما كان منتفعا به؛ أي: مستعداً  9الزركشي وعرف

ما له قيمة يباع هبا، وتلزم متلفه،  وحكى السيوطي عن الشافعي أنه قال: ال يقع اسم املال إال على

                                                           
1

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى - 

 .501ص 4، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، جالمختار
2

، دار الفكر، سورية، دمشق، الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، )د.ت(،  - 

 . 2877ص 4لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(، ج
3

هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم. فقيه حنفي، من العلماء. مصري. له تصانيف، منها األشباه والنظائر في  - 

 41أصول الفقه، والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ثمانية أجزاء، منها سبعة له والثامن تكملة الطوري، والرسائل الزينية 

م(. انظر الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي  1563 -هـ 970) والفتاوى الزينية، توفي سنة رسالة، في مسائل فقهية،

 .64ص 3، جاألعالم للزركلي م(، 2002بن فارس، )
4

 5ج، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )د.ت(،  - 

 .277ص
5

 .52، دار الفكر العربي، )د.ط(، صالملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالميةأبو زهرة، محمد، )د.ت(،  - 
6

، دار ابن عفان، الطبعة األولى، الموافقاتم(، 1997-هـ1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، ) - 

 .32ص 2ن، جالمحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلما
7

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أحكام القرآنم(،  2003 -هـ  1424بن العربي، محمد بن عبد هللا أبو بكر المالكي، )ا - 

 .107ص 2الطبعة الثالثة، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، ج
8

، دار الخالف مسائل نكت على اإلشراف)د. ت(،  هـ، 422المتوفى  المالكي البغدادي علي بن الوهاب عبد محمد أبي ،القاضي - 

 .271ص  2، جسلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبوالقلم، )د.ط(، تحقيق: 
9

هـ عالم بفقه الشافعية واألصول، تركي األصل، مصري المولد  745هو بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي ولد سنة  - 

والوفاة، أخذ عن اإلسنوي ومغلطاي وابن كثير واألذرعي وغيرهم، وألف تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها الخادم على الرافعي 

لديباج، وشرح جمع الجوامع وشرح البخاري والتنقيح على البخاري وشرح التنبيه، والبرهان في والروضة، وشرح المنهاج، وا

علوم القرآن، والقواعد في الفقه، وأحكام المساجد، وتخريج أحاديث الرافعي، وتفسير القرآن، وصل إلى سورة مريم، والبحر في 

هـ. انظر  794ذلك. مات يوم األحد ثالث رجب سنة  الصالح وغيربن األصول، وسالسل الذهب في األصول والنكت على 

، دار إحياء الكتب العربية، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة م(، 1967 -هـ  1387السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )

 . 427ص 1: محمد أبو الفضل إبراهيم، جتحقيق  مصر، الطبعة األولى،
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 .2وما أشبه ذلك ت، وما ال يطرحه الناس، مثل: الفلس،وإن قل

لغري حاجة  -كان– بقوله: "ما فيه منفعة أو 3احلنابلة: يف تعريف املال كما ذكر البهويت وقال

 .4ضرورة"

   مها: ينيأم انقسموا يف حتديد معناه إىل ر والذي يبدو من خالل هذه التعاريف للمال أهن

 رأي احلنفية: وهم الذين يوجبون لتحقيق مالية الشيء أمرين:  -أ

 .5األول: أن يكون مادياً ميكن إحرازه وحيازته

 . 6الثاين: أن يكون منتفعاً به انتفاعاً معتاداً 

بضمان،  هما له قيمه يلزم متلف كل،  ه: وهم الذين يرون يف املال بأنرأي اجلمهور غري احلنفية -ب

 .7املأخوذ به قانوناً، فاملال يف القانون هو كل ذي قيمة ماليةوهذا املعىن هو 

  .الرأي الراجح

 هو رأي اجلمهور وهو التعريف املختار؛ ألن نظرة الشريعة اإلسالمية للمال تشمل: 

 كه اإلنسان من أرض ومتاع وحيوان ونقود وحنوها مما أباحته الشريعة اإلسالمية.ما متلّ  -1

بعد إحرازه وحيازته، كالسمك يف املاء، والطري يف اهلواء، واحليوان غري ما ميلكه اإلنسان  -2

 املستأنس، واحلطب واحلشيش.

                                                                                                                                                                  
1

، وزارة األوقاف المنثور في القواعد الفقهيةم(، 1985 -هـ 1405محمد بن عبد هللا، ) الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين - 

 .222ص 3الكويتية، الطبعة الثانية، ج
2

، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، األشباه والنظائرم(، 1990 -هـ 1411السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين، ) - 

 .327ص 1ج
3

م(،شيخ الحنابلة بمصر 1591 -هـ  1000حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ولد سنة )بن هو منصور بن يونس بن صالح الدين  - 

في عصره، نسبته إلى )بهوت( في غربية مصر، له كتب منها الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع، وكشاف 

زاء، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى بهامش الّذي قبله، وإرشاد أولي النهى لدقائق القناع عن متن اإلقناع للحجاوي أربعة أج

المنتهى والمنح الشافية في شرح نظم المفردات للمقدسي، وعمدة الطالب، شرحه عثمان بن أحمد النجدي بكتابه هداية الراغب لشرح 

 م(، 2002الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، )م(. انظر الزركلي، خير  1641 -هـ  1051عمدة الطالب، توفي سنة )

 .307ص 7، جاألعالم للزركلي
4

 .152ص 3، دار الكتب العلمية، )د.ط(، جكشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين، )د.ت(،  - 
5

، مؤسسة عة اإلسالمية )طبيعتها ووظيفتها وقيودها(الملكية في الشريم(، 1987 -هـ 1407انظر العبادي، عبد السالم داود، ) - 

المدخل في التعريف بالفقه (، م 1966، شلبي، محمد مصطفى، )175،174ص 1اإلسكندرية، الطبعة األولى، ج شباب الجامعة،

 .331،330ص دار التأليف، القاهرة، )د.ط(، ، وقواعد الملكية والعقود فيه اإلسالمي
6

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252انظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

 .501ص 4، جالمختار
7

 .2877ص 4، جالفقه اإلسالمي وأدلتهانظر الزحيلي، وهبة بن مصطفى، )د.ت(،  - 
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طاقة وأمكن االستفادة منها، وكذا اهلواء إذا إىل  املال، كحرارة الشمس إذا حولتإىل  ما يؤول -3

   عبئ يف اسطوانات وأنابيب وأمكن االستفادة منه.

ىن الدور والفنادق وركوب السيارات وغريها من وسائل املواصالت؛ ألن منافع األعيان، مثل سك -4

  .1مصادرها جيري عليها اإلحراز واحليازة

 تعريف المال في القانون:

 ،كل شيء يتمول به  :املال هواملدين اليمين"  قانونالمن ( 112ل يف املادة )جاء تعريف املا

وكان غري خارج عن التعامل  ،شرعاً  إذا كان التعامل فيه مباحاً  ،وميكن ادخاره لوقت احلاجة

 .2"بطبيعته

املال: كل ما  ما سبق بأنوهذا التعريف ال خيتلف كثريًا عن ما ذهب إليه احلنفية، وميكن إمجال 

 جيوز أن يتموله اإلنسان، وينتفع به.

 :ثالثاً: تعريف الشريعة اإلسالمية

 تعريف الشريعة: 

األول: مشرعة املاء: وهي مورد املاء اليت يشرعها الناس فيشربون الشريعة في اللغة يراد بها معنيان: 

 . 3ورمبا شرعوها دواهبم حىت تشرعها وتشرب منها ،ويستقون ،منها

يِن مَ ﴿، قال تعاىل: 4الثاين: هنج الطريق الواضح ومنه قول العرب: شرعت له طريقاً  ا َشرََع َلكمْم ِمَن الدِّ

ينَ  َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َومموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيمموا الدِّ َنا ِإلَْيَك َوَما َوص يـْ  َواَل تـَتَـَفر قموا َوص ى بِِه نموًحا َوال ِذي أَْوَحيـْ

َهاًجا﴿وقال تعاىل: ، 1﴾ِفيهِ     .2﴾ِلكملٍّ َجَعْلَنا ِمْنكمْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

                                                           
1

، دار الكتاب العربي، مصر، ظرية العقد في الفقه اإلسالمياألموال ونم(، 1952-هـ 1372انظر موسى، محمد يوسف، ) - 

 .162القاهرة، الطبعة األولى، ص 
2

 (.112م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني -
3

، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، )د.ت(، 175ص 8، جلسان العربهـ(،  1414انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، ) - 

   .310ص 1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير
4

: تحقيق ، دار الهداية، )د.ط(،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، )د.ت(،  - 

 .269ص 21مجموعة من المحققين، ج
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 أما اصطالحاً: 

بأهنا: "ما شرع اهلل تعاىل لعباده من األحكام اليت جاء هبا األنبياء صلى اهلل  3التهانويفقد عرفها 

عليهم وعلى نبينا وسلم، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية، ودون هلا الفقه، أو 

  .4بكيفية االعتقاد وتسمى أصلية واعتقاديه، ودون هلا علم الكالم"

 تعريف اإلسالمية: 

سبق تعريف الشريعة، واآلن نذكر تعريف اإلسالمية، إذ هو من إضافة الصفة إىل املوصوف، 

 واإلسالمية نسبة إىل اإلسالم.

"مطلق االستسالم، وهو اخلضوع أو إظهار اخلضوع للشريعة، والتزام ما أتى به  واإلسالم في اللغة:

  5حيقن الدم ويستدفع املكروه" ذلكالنيب صلى اهلل علية وسلم، وب

 عرف بتعاريف كثرية اكتفينا هبذا التعريف لشموله ومناسبته ملوضوع حبثنا وهو:واصطالحاً: 

اإلسالم هو النظام العام والقانون الشامل ألمور احلياة ومناهج السلوك لإلنسان اليت جاء هبا حممد 

س، وما يرتتب على إتباعها أو خمالفتها من ثواب من ربه وأمره بتبليغها إىل الناصلى اهلل عليه وسلم 

ْساَلِم ِديًنا فـََلْن يـمْقَبَل ِمْنهم َوهمَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ ﴿أو عقاب قال تعاىل:  َر اإْلِ  .6،7﴾َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

 تعريف الشريعة اإلسالمية:

 .8وأوجبهاهي جمموعة القواعد التشريعية اليت جاء هبا اإلسالم 

                                                                                                                                                                  
1

 .13آلية ، اسورة الشورى - 
2

 .48، اآلية سورة المائدة - 
3

هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، باحث هندي، له كشاف اصطالحات  - 

وإيضاح المكنون، ومعجم المطبوعات، وآداب  هـ، وسبق الغايات في نسق اآليات، 1158الفنون )مجلدان(، فرغ من تأليفه سنة 

)المولوي محمد أعلى  1862اللغة، وهو فيه: )محمد صابر( وعلى نسخة كتابه كشاف اصطالحات الفنون، المطبوعة في كلكتة سنة 

 م(، 2002م(. انظر الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ) 1745 -هـ  1158توفي بعد سنة ) بن علي(

 .295ص  6، جاألعالم للزركلي
4

، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومم(، 1996نوي، محمد بن علي، )التها - 

 . 1018ص 1األولى، تحقيق: علي دحروج، ج
5

 .295ص 12، جلسان العربهـ(،  1414انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، ) - 
6

 . 85، اآلية سورة آل عمران - 
7

 10، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، صأصول الدعوةم(، 2001-هـ1421زيدان، عبد الكريم، ) - 
8

 . 251ص  1جالرسالة، ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر، )د.ت(،  -
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وهذا التعريف املركب، ال يتغري كثريًا عن مضمون التعريف املفرد للشريعة، ومع هذا ال بأس من 

 ناس به. ئاإلست

 رابعاً: تعريف القانون: 

وانتقلت من اليونانية إىل  kanun القانون كلمة يونانية األصل، تلفظ كما هي: التعريف اللغوي:

اللغات األخرى وهى: تعين العصا املستقيمة، فانتقلت إىل الفارسية بنفس اللفظ )كانون( مبعىن أصل  

كل شيء وقياسه، مث عربت عن الفارسية مبعىن األصل، ودرج استخدامها مبعىن أصل الشيء الذي 

ى أساسه تنتظم مفردات الشيء، وتكون يسري عليه، أو املنهج الذي يسري حبسبه، أو النظام الذي عل

متكررة على وترية واحدة حبيث تصبح خاضعة لنظام ثابت، فيقال يف معرض األحباث الطبيعية قانون 

 .1اجلاذبية، ويقال يف معرض األحباث االقتصادية قانون العرض والطلب

 التعريف االصطالحي:

  :2ثالثة تعريفات لتعريف القانون اصطالحاً 

، ومن ملزماً  وهو القواعد اليت تنظم سلوك األفراد يف اجملتمع تنظيماً  اصطالحي عام:تعريف  -1

 الحرتامها. خيالفها يعاقب، وذلك كفالةً 

 مثاًل: وهو جمموعة القواعد القانونية النافذة يف بلد ما، فيقال تعريف اصطالحي باعتبار املكان: - 2

 .اليمينون املاليزي والقانون القانون الفرنسي والقان

                                                           
1

، ةات الجامععبوطديوان الم، )النظرية العامة للقانون( ةالمدخل للعلوم القانوني(، م 6006الخليل، حبيب إبراهيم، ) انظر - 

، سالمة، 328، مكتبة األنجلو، مصر، )د.ط(، ص المعجم في اللغة الفارسية، محمد موسى، )د.ت(، ، هنداوي9نة، صمثاال الطبعة

الوجيز م(، 1962) ، عبد العزيز، محمد كمال،15ص 1، مكتبة نهضة مصر،)د.ط(، جـالمدخل لدراسة القانونم(، 1963أحمد، )

أصول األحكام الشرعية ومبادئ علم ، النعيم، عبد العزيز ، )د.ت(، 4، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ط(، صفي نظرية القانون

، دار النهضة العربية، دروس في أصول القانونم(، 1970، الشرقاوي، جميل، )5، دار االتحاد العربي، الطبعة األولى، صاألنظمة

 . 13ص  1)د.ط(، ج
2

أصول القانون، م(، 1979، الصدة، عبد المنعم فرج، )13ص 1، جدروس في أصول القانون انظر الشرقاوي، جميل، )د.ت(، - 

 . 12، القاهرة، )د.ط(، صدار النهضة العربية
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وهو جمموعة القواعد املنظمة ألمر معني وضعت عن طريق  تعريف اصطالحي باعتبار املوضوع:  - 3

 السلطة التشريعية فيقال: قانون امللكية العقارية، وقانون احملاماة، وقانون اجلامعات، وقانون العقوبات.

موعة األحكام والتشريعات والقواعد واملبادئ، املستمدة من روح الشريعة جم القانون اليمن هو:و 
  .1فيها عالقة احلاكم واحملكوماإلسالمية، وما وافقها من أعراف ومبادئ عامة، واليت تنظم 

 خامساً: تعريف العقوبات المالية:

اآلخر، وبقي أن تقدم تعريف العقوبة وكذا تعريف املال باعتبار انفراد واستقالل كل واحد عن 

 نعرف العقوبات املالية باعتبارها مركبه فنقول: 

 ءجزا ،من كل أو بعض ماله )كامل األهلية(هي تغرمي أو مصادرة أو إتالف أو حرمان احملكوم عليه 

 له.  وردعاً  ارتكاب ما هني عنه زجراً 

 .العقوبات المالية وأدلتها مشروعية: المطلب الثاني

 :أواًل: أقوال العلماء

 :على قولنيبني مثبت قائل هبا، وبني ناف  هلا غري مثبت،  تلف العلماء يف العقوبات املاليةاخ

  القدمي، وأبو يوسف من احلنفية،الشافعي يفو  املالكية، جواز التعزير باملال، وهو قولالقول األول: 

 .2وابن تيمية وتلميذه ابن القيم من احلنابلة، وابن حزم

                                                           
1

( من دستور الجمهورية اليمنية، الذي ينص صراحة على أن "الشريعة اإلسالمية مصدر جميع 3وهذا نجده واضحاً في المادة ) - 

  (.3م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2001، )دستور الجمهورية اليمنيةالتشريعات" انظر 
2

تبصرة الحكام في أصول األقضية م(، 1986 -هـ1406هـ، )799انظر ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي المتوفى - 

، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 293ص  2، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األولى، ج ومناهج األحكام

، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 261ص 1دار الكتب العلمية، )د.ط(، ج ،المهذب في فقه اإلمام الشافعي)د.ت(، 

هـ، 1252 ، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى44ص 5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق)د.ت(، 

، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي 61ص  4، ج رد المحتار على الدر المختارم(، 1992 -هـ 1412)

، ابن تيمية، 49، أو وظيفة الحكومة اإلسالمية، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، صالحسبة في اإلسالمهـ، )د.ت(، 728المتوفى 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  ،مجموع الفتاوىم(، 1995 -هـ1416تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، )

، ابن قيم الجوزية، محمد 384ص 20: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جتحقيق المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، )د.ط(،

أحمد  ، ابن حزم، أبو محمد علي بن23ص 2ج ،إعالم الموقعين عن رب العالمينم(، 1991 -هـ 1411بن أبي بكر بن أيوب، )

   .161ص 4، دار الفكر، بيروت، )د.ط(، جالمحلى باآلثاراألندلسي الظاهري، )د.ت(، 
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املالكية، وبعض الشافعي يف اجلديد، واحلنفية وبعض القول الثاين: عدم جواز التعزير باملال، وهو قول 

  .1احلنابلة

،  االجتهادحتمال ويتسع فيها ظنية يتطرق إليها اال الواردة فيها أن األدلةويرجع اختالفهم فيها إىل 

كما أن تعارض األدلة يف هذه املسألة، واختالف أنظار الفقهاء يف اجلمع والتوفيق بينها سبب آخر، 

قد يفتح بابًا للحكام الظلمة  ذلكختالفهم يف مدى تطبيق قاعدة سد الذرائع، بأن اإضافة إىل 

   باملصلحة. اً ألكل أموال الناس بالباطل، أم أن تصرفهم يكون منوط

يء من ، بشمنها الراجح أدلة اجمليزين واملانعني مع مناقشتها، مث بيانوسوف يعرض الباحث 

  دلة عليه مدار األنواع والصور اليت نبحثها يف العقوبات املالية.اإلسهاب؛ كون موضوع هذه األ

 ثانياً: األدلة ومناقشتها: 

  : أدلة القائلين بالعقوبات المالية ومناقشتها:أوالً 

 ، واملعقول.وعمل الصحابة ، والسنة،القرآنبالقائلون بالعقوبات املالية استدل 

 القرآن الكريم. -أ

َوال ِذيَن يمظَاِهرموَن ِمْن ِنَسائِِهْم مثم  يـَعمودموَن ِلَما قَالموا فـََتْحرِيرم َرقـََبة  ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماس ا ﴿قال تعاىل: 

َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَيامم َشْهَرْيِن ممَتَتابَِعنْيِ ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماس ا *  مبَا تـَْعَملموَن َخِبري  َذِلكمْم تموَعظموَن بِِه َوالل هم 

اب  ْلَكاِفرِيَن َعذَ َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعامم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا َذِلَك لِتـمْؤِمنموا بِالل ِه َوَرسمولِِه َوتِْلَك حمدمودم الل ِه َولِ 

   .2﴾أَلِيم  

                                                           
1

، 206ص  4، دار الفكر، بيروت، )د،ط(، ج حاشيتا قليوبي وعميرةم(، 1995-هـ1415انظر عميرة، أحمد البرلسي الشافعي، ) -

، ج رد المحتار على الدر المختارم(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى

، الدسوقي، محمد بن 44ص 5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، )د.ت(، 62ص  4

، البهوتى 355ص 4ج، ، دار الفكر، )د.ط(حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ، )د.ت(، 1230أحمد بن عرفة المالكي المتوفى:

، عالم دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلراداتم(، 1993 -هـ1414منصور بن يونس بن صالح الدين، )

 2، جكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين، )د.ت(، 446ص  1الكتب، الطبعة األولى، ج 

 .257ص
2

 . 3،4، اآلية جادلةسورة الم - 
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َوَما َكاَن ِلممْؤِمن  َأْن يـَْقتمَل ممْؤِمًنا ِإال  َخطًَأ َوَمْن قـََتَل ممْؤِمًنا َخطًَأ فـََتْحرِيرم َرقـََبة  ممْؤِمَنة  ﴿قال تعاىل: 

 .1﴾َوِديَة  ممَسل َمة  ِإىَل أَْهِلهِ 

أمَْيَاِنكمْم َوَلِكْن يـمَؤاِخذمكمْم مبَا َعق ْدُتمم اأْلَمْيَاَن َفَكف اَرتمهم ِإْطَعامم اَل يـمَؤاِخذمكممم الل هم بِالل ْغِو يف ﴿قال تعاىل: 

ِصَيامم َثاَلثَِة أَي ام  َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تمْطِعمموَن أَْهِليكمْم أَْو ِكْسَوتـمهمْم َأْو حَتْرِيرم َرقـََبة  َفَمْن ملَْ جيَِْد فَ 

 .2﴾ارَةم أمَْيَاِنكمْم ِإَذا َحَلْفتممْ َذِلَك َكف  

كفارًة ملخالفة املكلف   ؛فقد عاقب الشارع احلكيم على كل معصية من هذه املعاصي بعقوبة مالية

 ما هناه الشارع عنه. 

وجه الداللة: أن هذه اآليات تدل على مشروعية أصل التغرمي باملال، واملعىن التعبدي إمنا هو يف و 

 . 3ال يف أصل تشريعها عقوبة وجزاًء؛ ألنه معقول املعىن ،داراً حتديد العقوبة مق

 السنة. -ب

ملة من األحاديث، نذكر بعضها هنا، والبعض نذكره احتج القائلون مبشروعية العقوبات املالية جب

 يف مواطنه يف هذا البحث. 

يف كل  قال:صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل » حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده  -1

سائمة إبل يف أربعني بنت لبون، وال يفرق إبل عن حساهبا، من أعطاها مؤجتراً فله أجرها، ومن منعها 

 .4«منها شيء ال حيل آلل حممد   ،فإنا آخذوها وَشْطَر َماِله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل

                                                           
1

 .92، اآلية سورة النساء - 
2

 .89، اآلية سورة المائدة - 
3

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، ص بحوث مقارنة في الفقه وأصولهم(،  1994 -هـ  1414الدريني، محمد فتحي، ) - 

111 . 

 33، ج مسند اإلمام أحمد بن حنبلم(، 2001-هـ1421هـ، )241الشيباني، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى  -4

، المكتبة سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني، )د.ت(، 20041وبرقم  20016برقم  220ص

، البيهقي، أحمد بن الحسين بن 1575برقم  101ص 2الدين عبد الحميد، ج، بيروت، )د.ط(، تحقيق: محمد محيي العصرية، صيدا

، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، باكستان، الطبعة األولى، معرفة السنن واآلثارم(، 1991 -هـ1412علي الخراساني، )

 ، والحديث حسنه األلباني، كما سيأتي.7986برقم  57ص 6تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ج
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من خالل بيانه  ذلكقد أقر العقاب بأخذ املال، و صلى اهلل عليه وسلم واحلديث يفيد بأن النيب 

لعقوبة مانع الزكاة حيث أمر بأخذ شطر ماله إضافة إىل الزكاة فقال: )فإنا آخذوها وَشْطَر َمالِه( 

 .1متناع عن أداء الواجبالواجب، وهي عقوبة على معصية اال والشطر يعترب غرامة زائدة عن أصل

 وقد تكلم منكروا العقوبات املالية يف هذا احلديث، وردوا عليه من ثالثة أوجه: 

أن يف إسناده هبز، وقد تمكّلم فيه، قال ابن الطالع يف أوائل األحكام: هبز جمهول،  الوجه األول:

 .2وقال ابن حزم: غري مشهور بالعدالة

بن املديين قال: حديث هبز بن  ينقله ابن القيم يف حاشيته، أن عل: مبا ذلكجيب على أوقد 

حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وقال اإلمام أمحد: هبز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، 

 .3وليس ملن رد هذا احلدث حجة

 .4"أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إىل هبز"وقال العيين: 

حكيم عن أبيه بن من طريق هبز رواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم والبيهقي "وقال ابن حجر: 

 .5"عن جده، وقد قال حيىي بن معني يف هذه الرتمجة: إسناد صحيح إذا كان من دون هبز ثقة

وقال الرتمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثقة عند أهل احلديث، وقد حسن له "قال ابن حجر: 

وإسحاق، والبخاري خارج الصحيح، وعلق له يف  ،الرتمذي عدة أحاديث، واحتج به أمحد

                                                           
1

، ومعه حاشية ابن القيم: عون المعبود شرح سنن أبي داودهـ(، 1415انظر العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، ) - 

بحوث مقارنة في م(،  1994 -هـ  1414، الدريني، محمد فتحي، )317ص 4تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، ج

 .125، ص الفقه وأصوله
2

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث م(، 1995-هـ1416)هـ، 852علي العسقالني المتوفى  لفضل أحمد بنابن حجر، أبو ا - 

 . 313ص 2، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة األولى، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، جالرافعي الكبير
3

، ومعه حاشية ابن القيم: رح سنن أبي داودعون المعبود شهـ(، 1415انظر العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، ) - 

 . 319ص 4تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، ج

، دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، )د. ت(،  -4

 .13ص 9بيروت، )د.ط(، ج

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث م(، 1995-هـ1416هـ، )852د بن علي العسقالني المتوفى انظر ابن حجر، أبو الفضل أحم -5

، مركز تاريخ ابن معين )رواية الدوري(م(، 1979 -هـ 1399، المري، أبو زكريا يحيى بن معين، )313ص 2ج ،الرافعي الكبير

، 3496، برقم 124ص 4البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة األولى، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، ج

، دار المأمون للتراث، دمشق، )د.ط(، تحقيق: تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(المري، أبو زكريا يحيى بن معين، )د.ت(، 

 .82أحمد محمد نور سيف، ص
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وحده يف اخللوة، ومن تسرت فالتسرت  ، وتعليق البخاري له يف باب من اغتسل عرياناً 1"الصحيح

اهلل أحق أن يستحيا منه من :»صلى اهلل عليه وسلم أفضل، وقال هبز عن أبيه عن جده عن النيب 

قال أبو زرعة: هبـز بن حكيم صاحل، ولكنه "والتعديل:  ، فهذا تعليق بصيغة اجلزم، ويف اجلرح2 «الناس

اإلمام احملدث أبو عبد امللك القشريي البصري له عدة أحاديث عن "وقال الذهيب: ، 3"ليس باملشهور

 .4"أبيه عن جده

قال الشافعي: "ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ما ال يرويه غريه، هذا ليس بشاذ، إمنا و 

 .5الثقة حديثاً خيالف فيه الناس"الشاذ أن يروي 

 . 6منكراً، ومل أر أحداً من الثقات خيتلف يف الرواية عنه وقال ابن عدي: مل أر له حديثاً 

، وقال الرتمذي: 7–فذكر احلديث –أنه قال صلى اهلل عليه وسلم وقال الشوكاين: وثبت عنه 

 .9، وقال األلباين: حسن8حديث هبز عن أبيه عن جده حديث حسن

 .قالوا بأن العقوبة باملال كانت يف صدر اإلسالم، مث نسخت الوجه الثاني:

  .10قال البيهقي وغريه: حديث هبز هذا منسوخ

                                                           
، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ(، 1379هـ، )852ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني المتوفى  -1

 .355ص 13بيروت، )د.ط(، إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيب، ج

 .64ص 1، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -2 

، دار إحياء التراث العربي، الجرح والتعديلم(، 1952هـ1271عبد الرحمن بن محمد الرازي، ) ابن أبي حاتم، أبو محمد -3

 .431ص 2بيروت، الطبعة األولى، ج

، دار الحديث، القاهرة، سير أعالم النبالءم(، 2006-هـ1427الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان، ) -4

 .360ص 6)د.ط(، ج

، دار الكتب العلمية، بيروت، معرفة علوم الحديثم(، 1977 -هـ1397بو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن نُعيم بن الحكم، )الحاكم، أ -5

 .119الطبعة الثانية، تحقيق: السيد معظم حسين، ص 

بيروت، لبنان، الطبعة ، المكتب العلمية، الكامل في ضعفاء الرجالم(، 1997-هـ1418بن عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، ) -6 

 .254ص 2علي محمد معوض، ج -األولى، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

، دار ابن حزم، الطبعة السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا، )د.ت(،  -7 

 .231ص 1األولى، ج

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، )د.ط(، تحقيق: بشار سنن الترمذي -الكبير الجامعم(، 1998الترمذي، محمد بن عيسى، ) -8 

 .1417برقم 80ص 3ج عواد معروف،

، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، األم –صحيح أبي داود م(، 2002 -هـ1423األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، )-9

 .296ص 5الكويت، الطبعة: األولى، ج
10

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث م(، 1995-هـ1416هـ، )852ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني المتوفى  - 

 . 313ص 2، جالرافعي الكبير
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مبا تعقبه النووي على هذا القول، بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت : ذلكوقد اجيب على 

النسخ غري مقبولة مع اجلهل  باألموال يف األموال يف أول اإلسالم ليس بثابت وال معروف، ودعوى

 .1بالتاريخ

قال ابن القيم: ودعوى نسخه دعوى باطلة، إذ هي دعوى ما ال دليل عليه، ويف ثبوت شرعية و 

مل يثبت نسخها حبجة، وعمل هبا صلى اهلل عليه وسلم العقوبات املالية عدة أحاديث عن النيب 

  بالعقوبات املالية.أيت ذكرها يف أدلة القائلني ي، وس2اخللفاء بعده

 غلط يف لفظ الرواية.حكيم( بن )هبز قالوا بأن راوي احلديث  الوجه الثالث:

، (وشمِطر مالِه)غلط هبز الراوي يف لفظ الرواية، وإمنا هو: "فقد نقل ابن األثري عن احلريب أنه قال:  

عقوبة ملنعه الزكاة، فأما أي جيعل ماله شطرين ويتخري عليه املصدق، فيأخذ الصدقة من خري النصفني 

  .3"ماال تلزمه فال

يف غاية الفساد، بوزن شغل  (وشطر  )احلريب إنه  وقول": قال ابن القيم: ذلكجيب على أوقد 

 .4"وال يعرفه أحد من أهل احلديث، بل هو من التصحيف

 . 5"ال أعرف هذا الوجه"وقال اخلطايب يف قول احلرىب: 

وهو حسن، حسنه مجع منهم الرتمذي أن احلديث حجه يف العقوبات املالية،  وما نخلص إليه:

وأما الراوي فقد وثقه وصحح روايته مجع من رجال احلديث، واحتج به الشوكاين واأللباين كما سبق، 

 .كما سلف  وأمحد وإسحاق، والبخاري خارج الصحيح، وعلق له يف الصحيح

                                                           
 .313ص 2، ج المرجع السابقانظر  -1

شية ابن القيم: تهذيب ، ومعه حاعون المعبود شرح سنن أبي داودهـ(، 1415العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، ) -2 

 .319ص 4سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، ج

النهاية في غريب الحديث م( 1979 -هـ 1399عبد الكريم الشيباني الجزري، )بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  -3

 . 473ص 2، جواألثر
4

، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب المعبود شرح سنن أبي داودعون هـ(، 1415العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، ) - 

 . 319ص 4سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، ج
5

النهاية في غريب الحديث م( 1979 -هـ 1399عبد الكريم الشيباني الجزري، )بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  - 

 . 473ص 2، جواألثر
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  ذكر ذلك كما   وأما دعوى النسخ، فقد أجيب عليها بأهنا غري معروفة وباطلة مع اجلهل بالتاريخ، 

مث أنه ال دليل عليها، بل الثابت أن األحاديث اليت تدل على شرعية العقوبات النووي وابن القيم، 

 املالية مل يثبت نسخها، وقد عمل هبا اخللفاء.

بعدم و العلماء بأهنا من التصحيف،  ابن القيم واخلطايب من يهاوأما دعوى غلط الراوي، فقد رد عل

 ؟، مث أيضاً أين الرواية اليت تعارض رواية هبز حىت حنكم بغلطهمعرفتها

لقد رأيتين سابع سبعة من بين مقرن مالنا خادم إال »حديث سويد بن مقرن رضي اهلل عنه قال:  -2

لقد رأيتين » ، ويف رواية: «أن نعتقهاصلى اهلل عليه وسلم واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول اهلل 

وما لنا خادم غري واحد فعمد أحدنا  ، صلى اهلل عليه وسلموإين لسابع إخوة يل مع رسول اهلل 

 .1«أن نعتقهصلى اهلل عليه وسلم فلطمه، فأمرنا رسول اهلل 

يل بالسوط، فسمعت  قال: كنت أضرب غالمارضي اهلل عنه ومثله حديث أيب مسعود البدري 

، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مين إذا هو «اعلم، أبا مسعود»صوتا من خلفي، 

، قال: «اعلم، أبا مسعود، اعلم، أبا مسعود»، فإذا هو يقول: صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

، «هذا الغالم اعلم، أبا مسعود، أن اهلل أقدر عليك منك على»فألقيت السوط من يدي، فقال: 

 .بعده أبداً  قال: فقلت: ال أضرب مملوكاً 

، «أما لو مل تفعل للفحتك النار»ر لوجه اهلل، فقال:  رواية: فقلت يا رسول اهلل هو حويف

 .2«ملستك النار»أو

يل  قال: وكانت يل جارية ترعى غنماً رضي اهلل عنه ويف معناه حديث معاوية بن احلكم السلمي 

قبل أمحد واجلوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بين آدم، 

فعظم ذلك علي، صلى اهلل عليه وسلم آسف كما يأسفون، لكين صككتها صكة، فأتيت رسول اهلل 

                                                           
 . 1658برقم  1280ص  3، جصحيح مسلمالقشيري النيسابوري، )د.ت(، الحسين  مسلم بن الحجاج أبو -1 

 . 1659برقم  1281ص  3، جالمصدر السابق -2
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قالت: يف  «أين اهلل؟»فأتيته هبا، فقال هلا: « ائتين هبا»قلت: يا رسول اهلل أفال أعتقها؟ قال: 

 . 1«أعتقها، فإهنا مؤمنة»قالت: أنت رسول اهلل، قال: « من أنا؟»السماء، قال: 

صلى اهلل بعتق اخلادم عقوبة مالية، وعقاب النيب صلى اهلل عليه وسلم واخلادم مال، وأمر النيب 

لك عقوبة مالية، وكذا أمر النيب لينجو من العقوبة األخروية هي كذأليب مسعود يف ماله عليه وسلم 

 ملعاوية بن احلكم السلمي بإعتاق اجلارية، كل هذه عقوبات مالية. صلى اهلل عليه وسلم

العمالة ) بنظام الكفيل ونظام العماله ، حتت ما يسمىسرتقاقاال من أنواع العصر هذانشاهد  وكم

فينبغي معاقبة من  ،ويضربوا وهتان انسانيتهمتقييد حريتهم،  حيث، (املنزلية، وكذلك العمالة العامة

   .رادعة هلم مبثل هذه اجلرائم، بعقوبات ماليةيقومون 

ية، فقلت: أين تريد ؟ قال: بعثين رسول اهلل القيت خايل ومعه الر »حديث الرباء بن عازب قال:  -3

 . 2«مالهإىل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ صلى اهلل عليه وسلم 

على أنه  قال الشوكاين: "وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه جيوز التعزير بالقتل، وفيه دليل أيضاً 

 . 3جيوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحاًل هلا بعد إراقة دمه"

 . 5، وقال األلباين: صحيح 4واحتج باحلديث ابن حزم

فإن جوازه يف املال من  ،التعزير بالقتل للوايل أو القاضي إذا جازنه إ، ومع أخذ املال نقول أيضاً 

 باب أوىل.

عن الثمر صلى اهلل عليه وسلم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اهلل  -4

َنة»فقال:  املعل ق، فال شيء عليه، ومن خرج  1من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غري متخذ خمبـْ
                                                           

 .537برقم  381ص  1، جالمصدر السابق -1

برقم  543ص  30، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلم(، 2001 -هـ 1421الشيباني، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، ) -2

، مكتب السنن الصغرى للنسائي -المجتبى من السنن م(، 1986 –هـ1406، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، )18579

، أبو داود، سليمان بن األشعث 3332برقم  109ص 6المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ج

 . 4457برقم  157ص 4ني، )د.ت(، سنن أبي داود، جبن إسحاق السجستا

، دار الحديث، مصر، الطبعة: األولى، تحقيق: عصام نيل األوطارم(، 1993 -هـ1413الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ) -3

 .137ص 7الدين الصبابطي، ج

 .199ص 12، جالمحلى باآلثاربن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري، )د.ت(، ا -4

، المكتب اإلسالمي، بيروت، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلم(، 1985 -هـ1405األلباني، محمد ناصر الدين، ) -5

 .2351برقم  18ص 8الطبعة: الثانية، ج
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فعليه  3فبلغ مثن اْلِمَجنّ  2فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه اجلرين ،بشيء

 «. 4القطع

اليت  5عن احلريسةصلى اهلل عليه وسلم ويف رواية قال: مسعت رجال من مزينة يسأل رسول اهلل 

فيه القطع إذا بلغ ما ف 6فيها مثنها مرتني وضرب نكال، وما أخذ من عطنه»توجد يف مراتعها قال: 

يؤخذ من ذلك مثن اجملن قال: يا رسول اهلل فالثمار وما أخذ منها يف أكمامها؟ قال: من أخذ بفيه 

ومل يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه مثنه مرتني وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه 

  .« "ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك مثن اجملن

  .8، وقال األلباين: حسن7: هذا احلديث تلقى العلماء متنه بالقبول "قال الطحاوي

صلى اهلل عليه وقوله  ،«فعليه غرامة مثليه: »صلى اهلل عليه وسلم ، قوله الروايتنيوجه الداللة يف 

مجع له بني العقوبة البدنية، والعقوبة املالية، صلى اهلل عليه وسلم . أن النيب «فعليه مثنه مرتني: »وسلم

   .القيمةبأن غرمه ضعف 

ثوبني  علي  صلى اهلل عليه وسلم حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: رأى النيب  -5

 . 9«أأمك أمرتك هبذا ؟! قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما»معصفرين، فقال: 

                                                                                                                                                                  
أو سراويله انظر:  الخبنة معطف اإلزار وطرف الثوب، أي ال يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في ُخبنة ثوبه -1

النهاية في غريب الحديث م( 1979 -هـ 1399عبد الكريم الشيباني الجزري، )بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد 

 .9ص  2، جواألثر

م(، 1990-هـ1410المناوي، زين الدين محمد، ) انظر الجرين: البيدر الذي يداس فيه الطعام، والموضع الذي تُجفف فيه الثمار، -2 

 .124ص 1، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: األولى، جالتوقيف على مهمات التعاريف
3

عبد الكريم الشيباني بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  انظر، ترس، ألنه يواري حامله: أي يسترهواْلِمَجّن: هو ال - 

 .308ص  1، جواألثرالنهاية في غريب الحديث م(، 1979 -هـ 1399الجزري، )

، 6683برقم 273ص 11، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلم(، 2001-هـ1421الشيباني، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، ) -4 

، النسائي، أبو عبد الرحمن 1710برقم 136ص 2، جسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني، )د.ت(، 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد السنن الكبرىم(، 2001-هـ1421أحمد بن شعيب، )

برقم  575ص 2، جسنن الترمذي -الجامع الكبيرم(، 1998، الترمذي، محمد بن عيسى، )7404برقم  34ص 7المنعم شلبي، ج

 ، وقال: هذا حديث حسن.اً ، مختصر1289

يقال: حرس يحرس  مفعولة، أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السِرقة نفسها،والحريسة: فعيلة بمعنى  -5

حرساً إذا سرق، فهو حارس ومحترس... ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها حريسة، وفالن يأكل الحرسات إذا 

عبد الكريم بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  المرعى انظرسرق أغنام الناس وأكلها، واالحتراس أن يسرق الشيء من 

 .367ص  1، جالنهاية في غريب الحديث واألثرم( 1979 -هـ 1399الشيباني الجزري، )

 م(1979-هـ1399عبد الكريم الشيباني الجزري، )بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  انظر َعطَنِه: أي َمراحه. -6

 .258ص  3، جالنهاية في غريب الحديث واألثر

 .152ص 7، جنيل األوطارم(، 1993 -هـ1413الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ) -7 

 .394ص 5، جاألم –صحيح أبي داود م(، 2002 -هـ1423األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، ) -8 

 .2077برقم  1647ص  3، جصحيح مسلمالقشيري النيسابوري، )د.ت(، الحسين  مسلم بن الحجاج أبو -9
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  عقوبة مالية. فيكون، إتالف للمال ،واألمر باإلحراق

: أثقل صالة على صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل »قال: رضي اهلل عنه حديث أيب هريرة  -6

، ولقد مهمت أن آمر املنافقني: صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً 

برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال بالصالة فتقام، مث آمر رجال فيصلي بالناس، مث أنطلق معي 

 .1«ق عليهم بيوهتم بالنارفأحرّ  ،يشهدون الصالة

بيوت املتخلفني عن حضور على حتريق صلى اهلل عليه وسلم يف عزم النيب  ،واحلديث واضح

 ملال. عقوبة بإتالف اإال النساء والذرية، واإلحراق  ذلكوما منعه عن  اجلماعة،

وإليه ذهب أمحد، )مث قال(  (حنرق بيوتاً )قال احلافظ العراقي فيه جواز العقوبة باملال من قوله: " 

وقد يقال: هذا من باب ما ال يتم الواجب إال به؛ ألهنم قد خيتفون يف مكان ال يعلم فأراد التوصل 

 . 2"إليهم بتحريق البيوت

 .نيوالصحابة والتابعالخلفاء عمل  -ج

ن، والصحابة رضي اهلل عنهم، ومن يالراشد عمل اخللفاءب بالعقوبات املالية واستدل القائلون 

  بعدهم من التابعني، وتتابع العمل هبا بعد ذلك.

، 4وروي أن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما ضربا الغاّل وأحرقـا متاعه": 3قال ابن خويز منداد

ضعف مثن ناقة املزين ملا سرقها رقيقه، وروي عن مجاعة وغرم عمر بن اخلطاب حاطب بن أيب بلتعة 

 .1"من الصحابة أهنم جعلوا دية من قتل يف احلرم دية وثلثاً، وهو مذهب أمحد بن حنبل

                                                           
، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد صحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -1 

وبرقم  2420وبرقم  657وبرقم  644برقم  132ص 1: محمد زهير بن ناصر الناصر، جتحقيق عبد الباقي(، الطبعة األولى،

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ط(،صحيح مسلمالقشيري النيسابوري، )د.ت(، الحسين  ، مسلم بن الحجاج أبو 7224

 .651برقم 451ص  1: محمد فؤاد عبد الباقي، جتحقيق

، الطبعة المصرية في شرح التقريبطرح التثريب انظر العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، )د.ت(،  -2 

 .307ص 2القديمة، )د.ط(،ج
3

هو محمد بن أحمد بن عبد هللا، الفقيه أبو بكر بن خويز منداد المالكي اإلمام العالم األصولي، صاحب أبي بكر األبهري، له  - 

أبو سهل محمد بن عبد  المغراوي، انظر مصنفات مفيدة، قال الصفدي: وكان يجانب الكالم وينافر أهله، توفي سنة تسعين وثالثمائة.

، المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية الرحمن، )د.ت(،

 .529ص 5الطبعة األولى، ج

الجامع ألحكام م(،  1964 -هـ1384هـ، )671القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي المتوفى  -4

 . 260ص 4، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، جالقرآن
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أن عمر عندما قدم إىل بيت املقدس أعطى عبادة بن الصامت "وأورد ابن أيب شيبة يف مصنفه 

، مث دخل املسجد، فلما خرج عمر 2جه موضحةرجاًل من أهل الذمة دابته ميسكها فأىب عليه فش

صاح النبطي إىل عمر، فقال عمر: من صاحب هذا ؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، فقال: ما أردت 

فاقعد للقود. فقال له  . قال: أما ال3حد إىل هذا ؟ قال: أعطيته دابيت ميسكها فأىب وكنت امرءًا يفي 

قال: أما واهلل لئن جتافيت لك عن القود ألعنتك يف  زيد بن ثابت: ما كنت لتقيد عبدك من أخيك.

 .4"الدية، أعطه عقلها مرتني

 . 5وقد أراق عمر رضي اهلل عنه لبناً شيب مباء

صلى دلت عليه سنة رسول اهلل  والتعزير بالعقوبات املالية مشروع"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

حرم املدينة ملن وجده، ومثل أمره بكسر دنان يف مثل إباحته سلب الذي يصطاد يف اهلل عليه وسلم 

حبرق الثوبني املعصفرين، ومثل أمر عمر بن اخلطاب  واخلمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبد اهلل بن عمر 

 ل أخذ شطر مال مانع الزكاة، وأمر عمروعلى بن أىب طالب بتحريق املكان الذي يباع فيه اخلمر، ومث

بناه ملا أراد أن حيتجب عن الناس، فأرسل حممد بن مسلمة بتحريق قصر سعد بن أىب وقاص الذي 

وأمره أن حيرقه عليه، فذهب فحرقه عليه، وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، 

 .6"ونظائرها متعددة

                                                                                                                                                                  
، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى، معالم السننم(، 1932 -هـ  1351الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم، ) -1

 .33ص 2ج
2

عبد بن ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  أي بياضه. والجمع: المواضح. انظرالموضحة: هي التي تبدي وضح العظم:  - 

 . 196ص 5، جاألثرالنهاية في غريب الحديث وم( 1979 -هـ 1399الكريم الشيباني الجزري، )
3

م(، 1999-هـ1420الرازي، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر، ) احتد( من الغضب فهو )محتد(. انظرالحد: بمعنى ) - 

 .68ص 1، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، جمختار الصحاح

، مكتبة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارهـ(،  1409د هللا بن محمد العبسي، )بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبا -4

 .27869برقم  447ص 5الرشد، الرياض، الطبعة األولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ج

 4، جالجامع ألحكام القرآنم(،  1964 -هـ1384القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي، ) -5 

 .260ص

، 111 -109ص  28، جمجموع الفتاوىم(، 1995 -هـ1416ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، ) انظر -6

 بتصرف يسير.
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قد غل ووجد يف متاعه مصحفاً، فأحرق  وكان سامل بن عبد اهلل بن عمر يف غزاة فوجد رجالً 

 . 1متاعه كله إال املصحف، قال سامل: بيعوه فتصدقوا به

 .2وعن احلسن يف الذي يغل قال: حيرق رحله

من  يقال له زياد غل شعراً  وعن إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اهلل بن أىب فروة أن رجالً 

 .3فأحرق، وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبهالغنم، فأيت به سعيد بن عبد امللك فجمع ماله 

يقال له زياد  وروى عبد الرزاق عن إبراهيم بن حممد قال: أخربين صاحل بن حممد أنه شهد رجالً 

يف سبيل اهلل يف أرض الروم، فاستفيت فيه سامل بن عبد اهلل وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن  يتبع غالً 

، وجيمع متاعه إال احليوان فيحرق، مث خيلى سبيله يف وجيعاً  داً حيوة، فكلهم أشاروا أن جيلد جل

 .4سراويله، ويعطى سيفه فقط

وروى عن الثوري عن يونس بن عبيد قال: كان يؤمر بالرجل إذا غل، يؤمر رحله فيربز فيحرق. 

 .5قال: وقال عمرو عن احلسن: وحيرم نصيبه من املغنم

 .6ابر عن مكحول قال: جيمع رحله فيحرقوروى عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن ج

بالعقوبات  والتابعني ومن بعدهم الصحابة رضي اهلل عنهم،اخللفاء و عمل ويتضح من هذا الدليل، 

، وعمل أفتوا، وقضوا هباوأهنم قد ، على اختالف أنواعها من تغرمي وإتالف وحرمان ومصادرة املالية

 .املخالف وأن احلكم ثابت مع عدم وجود ،الصحابة دليل على بطالن القول بالنسخ

 .7عمل الصحايب حجة على الراجحكما أن 

                                                           
، خضر للطباعة والنشر األحاديث المختارةم(، 2000 -هـ 1420المقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد، ) -6

 . 202برقم  311ص 1والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، تحقيق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش، ج

، سنن سعيد بن منصورم(، 1982-هـ1403سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، ) -2 

 .2730برقم  315ص 2: حبيب الرحمن األعظمي، جتحقيق  ولى،الدار السلفية، الهند، الطبعة األ

 .2731برقم  315ص 2، جالمرجع السابق -3 

: تحقيق ، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية،المصنفهـ(، 1403عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ) -4

 .9510برقم  247ص 5حبيب الرحمن األعظمي، ج

 .9509برقم  246ص 5، جرجع السابقالم -5 

 .9510برقم  247ص 5، جالمرجع السابق -6 

، مؤسسة شرح مختصر الروضةم(، 1987 -هـ1407تفصيل ذلك في: الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، ) انظر -7

 .185ص 3الرسالة، الطبعة األولى، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، ج
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 المعقول. -د

كالتعزير - وهو انه إذا جاز التعزير بالقتل الذي هو أشد وأقسى عقوبة، فإن ما دونه من التعزير

  جائز. -باملال

 نعين للعقوبات المالية ومناقشتها.اً: أدلة الماثاني

 .، واملعقولللعقوبات املالية بالقرآن، والسنة، والنسخاستدل املانعون 

 القرآن الكرمي. -أ

َنكمْم بِاْلَباِطِل ِإال  َأْن َتكموَن جِتَارًَة ﴿ استدلوا بقوله تعاىل: يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا اَل تَْأكملموا أَْمَواَلكمْم بـَيـْ

   .1﴾ِإن  الل َه َكاَن ِبكمْم َرِحيًما َعْن تـَرَاض  ِمْنكمْم َواَل تـَْقتـملموا أَنـْفمَسكممْ 

َنكمْم بِاْلَباِطِل َوتمْدلموا هِبَا ِإىَل احلْمك اِم لَِتْأكملموا َفرِيًقا ﴿كما استدلوا بقوله تعاىل:  َواَل تَْأكملموا أَْمَواَلكمْم بـَيـْ

مثِْ َوأَنـْتمْم تـَْعَلممونَ   ألموال الناس بالباطل. والعقوبات املالية أكل   .2﴾ِمْن أَْمَواِل الن اِس بِاإْلِ

   السنة. -ب

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وفيه أنه  ،مسلم، من حديث جابر بن عبداهللما أخرجه اإلمام  -1

 .3«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم،...احلديث»قال: 

، ومن الطرق يدل على عصمة مال املسلم وحرمة أخذه بطرق غري مشروعة فاحلديث الشريف

 .الغري مشروعة العقوبات املالية

  .4«ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه»حديث  -2

ن يدالن على حرمة أخذ مال املسلم قهراً، دون سبب شرعي، والتعزير باملال ال يستند إىل ثاواحلدي

 .1دليل شرعي، فال حيل
                                                           

1
 .29، اآلية النساءسورة  - 
2

 .188، اآلية سورة البقرة - 
3

 . 1218برقم  886ص  2، ج صحيح مسلمهـ، )د.ت(،  261القشيري النيسابوري المتوفى الحسين  مسلم بن الحجاج أبو - 
4

 34، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلم(، 2001 -هـ 1421، )هـ241د بن محمد بن حنبل المتوفى الشيباني، أبو عبد هللا أحم - 

صحيح الجامع الصغير هـ، )د.ت(،  1420، صححه األلباني، انظر األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى 20695برقم  299ص

 . 7656برقم  1268ص  2، المكتب اإلسالمي، السعودية، )د.ط(، ج وزياداته
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وقد بينا وما ذكره املانعون من أدلة القرآن والسنه، أدلة عامة، خصصت مبا ذكره اجمليزون من أدلة، 

 فيعمل باخلاص فيما تناوله، ويعمل بالعام يف الباقي.وجه التخصيص فيها عند ذكر األدلة، 

 النسخ. -ج

، وقد ذهب مث نسختومن أدلة املانعني للعقوبات املالية قوهلم بأهنا كانت يف بداية اإلسالم، 

 .2ذلكوحنو  بنهيه عن إضاعة املال منسوخة ااجلمهور إىل أهن

القول بقوله: "ومن قال: إن العقوبات املالية منسوخة هذا على قد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية و 

وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأمحد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب  

أنه حرم مجيع  يشيء قط يقتضصلى اهلل عليه وسلم كان فقد قال قواًل بال دليل، ومل جييء عن النيب 

دين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك حمكم العقوبات املالية، بل أخذ اخللفاء الراش

غري منسوخ، وعامة هذه الصور منصوصة عن أمحد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي 

باعتبار ما بلغه من احلديث، ومذهب مالك وأمحد وغريمها أن العقوبات املالية كالبدنية تنقسم إىل: ما 

وليست العقوبة املالية منسوخة عندمها، واملدعون للنسخ ليس معهم  يوافق الشرع، وإىل ما خيالفه.

حجة بالنسخ ال من كتاب وال سنة، وهذا شأن كثري ممن خيالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة 

 .3بال حجة إال جمرد دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ مل يكن معه حجة"

 دعوى ببينة من: والقول بالنسخ يظل جمرد دعوى، حىت تؤكد هذا ال

إثبات التعارض بني األدلة، أو تعذر اجلمع، أو العلم بتاريخ الناسخ، "ألنه ال يقال بالنسخ إال 

 بشروط:

 إلمكان العمل بكل منهما. ؛األول: تعذر اجلمع بني الدليلني، فإن أمكن اجلمع فال نسخ

                                                                                                                                                                  
1

 . 199ص  ،بحوث مقارنة في الفقه وأصولهم(،  1994 -هـ  1414انظر الدريني، محمد فتحي، ) - 
2

، الطبعة المصرية طرح التثريب في شرح التقريبانظر العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، )د.ت(،  - 

 . 307ص 2القديمة، )د.ط(،ج

 .111ص  28، جمجموع الفتاوىم(، 1995 -هـ1416ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، ) -3
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 .1ويعلم ذلك إما بالنص أو خبرب الصحايب، أو بالتاريخ" ،الثاين: العلم بتأخر الناسخ

قال ابن حزم: "القولني إذا تعارضا وأمكن أن يستثىن أحدمها من اآلخر فيستعمالن مجيعًا مل جيز 

ذلك إال بربهان جلي من  غري ذلك، وسواء أيقنا أيهما أول أو مل نوقن، وال جيوز القول بالنسخ يف

 .2ميكن معه استثناء أحدمها من اآلخر"نص أو إمجاع أو تعارض ال 

: إن كان هذا اخلرب عندكم حجة فخذوا ل يف مناقشة خصومه: "فنقول هلم، وباهلل تعاىل نتأيدوقا

فإن قلتم: هذا منسوخ. قلنا لكم: هذه دعوى لزكاة تؤخذ منه وشطر إبله زيادة، مبا فيه من أن مانع ا

 .3بال حجة"

هذا القول أرجح عندنا ألن اجلمع واجب إذا أمكن، وهو مقدم وقال الشنقيطي: "وإمنا قلنا إن 

  .4على الرتجيح بني األدلة كما يف علم األصول"

 المعقول. -د

 .5إضاعة للمالإهدار و ن يف العقوبات املالية إوهو 

ألن الذي هنى عن  ؛فال يستقيم أيضاً  ن العقوبات املالية بإضاعة املالأما التعليل باملنع مو وأجيب: 

فإن قيل: ما هي حدود العقوبات املالية؟ وهل تـسري املالية، إضاعة املال هو الذي أمر بالعقوبات 

فاجلواب: أن العقوبة إمنا تسوغ إذا كان املعاقب متعديـًا مبنع واجب أو ارتكاب  6على كل أحـد؟

 . 7ه عليهعقوبت حمظور، وأما ما تولد من غري جنايته وقصده فال يسوغ أحد  

                                                           
1

، دار الوطن، )د.ط(، جمع بن عثيمينامجموع فتاوى ورسائل الشيخ هـ(، 1413ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين، ) -

 .52ص 11وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، ج

، )د.ط(، تحقيق: ، دار اآلفاق الجديدة، بيروتاإلحكام في أصول األحكامبن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري، )د.ت(، ا -2 

 2، جشرح مختصر الروضةم(، 1987 -هـ1407، الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، )54ص 4الشيخ أحمد محمد شاكر، ج

 .340ص

، ثم ذكر بعد ذلك تضعيفه لحديث 161ص 4، جالمحلى باآلثاربن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري، )د.ت(، ا -3

 د رد ابن حجر تضعيفه كما تقدم.عمرو بن شعيب، وق

 .97ص 2، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنم(، 1995 -هـ1415الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، ) -4 
5

، الطبعة المصرية طرح التثريب في شرح التقريبانظر العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، )د.ت(،  - 

 .307ص 2)د.ط(،جالقديمة، 
6

، نقالً عن موقع صيد الفوائد العقـوبات المـالـيةعبد الرحمن بن عبد هللا بن صالح، الحسيم،  - 

www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=1601  25م، ص7/6/2011بتاريخ. 

، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب عون المعبود شرح سنن أبي داودهـ(، 1415بادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، )العظيم آ -7 

 . 319ص 4سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ج

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=1601
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=102&book=1601
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 الراجح.ثالثاً: 

واستعراض أدلة  هلا، وذكر أسباب اخلالف، واملانعنيلعقوبات املالية ل املثبتنيبعد عرض أقوال 

على اختالف أنواعها، صواب القول بالعقوبات املالية صحة و تبني للباحث  ،الفريقني ومناقشتها

 تي:آلل ذلكو  ،ومشروعيتها واألخذ هبا

 نتفاء املعارض هلا. ابالعقوبات املالية، وثبوهتا، و صحة أدلة القائلني  -1

 رد عليها.و  قد نوقشت، و عامة أدلة املانعنيأن  -2

 . قال ابن القيم يف فوائدثبوت عمل اخللفاء والصحابة والتابعني، دون أن يعلم هلم خمالف -3

هبا الراشدون وغريهم  إثبات العقوبات املالية، وفيه عدة سنن ثابتة ال معارض هلا، وقد عمل": أقضيته

  .1"من الصحابة رضي اهلل عنهم، وأكثر من عمل هبا عمر رضي اهلل عنه

 . العموم واخلصوصوجود ، و النسخ، وإمكان اجلمع والتوفيق ىبطالن دعو  -4

وهذا ما رجحه الشنقيطي،  مبا يراه مناسباً، ذلك، وله اإلمامن التعزير باملال، راجع إىل اجتهاد إ -5

قال يف )زاد املعاد( بعد  ،حيث قال: الذي يظهر يل رجحانه يف هذه املسألة هو ما اختاره ابن القيم

أن ذكر اخلالف املذكور يف املسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير بالعقوبات املالية الراجعة إىل 

بعده، ونظري هذا قتل شارب اخلمر يف الثالثة أو اجتهاد األئمة فإنه حرق، وترك، وكذلك خلفاؤه من 

  .2وإمنا هو تعزير يتعلق باجتهاد اإلمام ،فليس حبد وال منسوخ ،الرابعة

حتققه من ردع وزجر، وحفظ كرامة  حاجة العصر إىل التعزير باملال، واقتضاء املصلحة هلا؛ ملا -6

    ألنسان، خبالف العقوبات السالبة للحرية.ا

                                                           
، مؤسسة الرسالة، زاد المعاد في هدي خير العبادم( 1994-هـ1415ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، ) -1 

 . 50ص 5بيروت، الطبعة السابعة والعشرون ، ج

، الفكر للطباعة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنم(، 1995 -هـ1415انظر الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، ) -2 

 .97ص 2التوزيع بيروت، لبنان، )د.ط(، جوالنشر و
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 .أهمية العقوبات المالية: الثانيالمبحث 

  تمهيد:

عند الكالم عن أمهية موضوع ما، البد من إدراك ماهية هذا املوضوع، ومبادئه اليت ينطلق منها، 

 علىجلها، وأهدافه وغاياته اليت حيققها، وقدر احلاجة إليه وأولويته أوفلسفته ومقاصده اليت شرع من 

 املوضوع وتتضح. ذلكحىت تتجلى صورة  ،غريه

احلاجة إىل العقوبات املالية خصوصاً، ال شك أهنا ملحة وضرورة، بل وينبغي أن تقدم على غريها و 

العقوبات التقليدية السالبة إلنسانيته  من من العقوبات التعزيرية، السيما وأننا يف عصر قد سئم

 جلها. أف اليت شرعت من ثبت الواقع قلة حتقيقها لألهداأوكرامته اليت وهبه اهلل إياها، و 

ألهنا الباب الذي تشن منه احلمالت اجلائرة  ؛الشرعية علينا بيان أمهية العقوبات اً فصار واجب

يف االهتمام  جهداً  مع العلم أن الشريعة مل تألم  ،واملسعورة على الشريعة اإلسالمية قدميًا وحديثاً 

ة النصوص على هذه العقوبات وتنوعها مبا يتناسب وكرام لجليًا من خال ذلكبالعقوبات، ويظهر 

اليت انطلقت منه  -وهو الغرض األخالقي للعقوبات –العدالة  أ، ومبا حيقق مبدتهاإلنسان وحري

  العقوبات أساسا، كما أن العقوبة مل تكن مقصودة يف حد ذاهتا حني قررهتا الشريعة.

 إىل: املالية  وتنقسم أمهية العقوبات

أمن  على ظاف، واحلفاظ على الضرورات اخلمس اليت دعت إليها الشريعةتتمثل يف احل ،عامة أمهية

، وحتقق املساواة الكاملة بني أفراد اجملتمع دون متييز، على هيبة الدولةظ افواحل ،جملتمعواستقرار ا

من  على إنشاء جمتمع طاهر نقي ذلكفتساعد ب ،إليذاء اآلخرين ف كل من يضمر شراً يوتوق

 االحنراف.

سواء من  ،لنقص واخللل الذي أحدثته اجلرمية، وجرب اجملين عليه، تتمثل يف إرضاء اوأمهية خاصة

   جلاين.ة اجلاين باملثل، وتأهيل وإصالح اجانب اجلاين أو من جانب اجملين عليه، وجمازا
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 ن مها:اكون هذا املبحث مطلبيس ذلكوب

 .األمهية العامة: املطلب األول

 الثاين: األمهية اخلاصة.املطلب 

 .المطلب األول: األهمية العامة

  للعقوبات أهمية عامة وتتمثل في:

 .حفظ الضروريات الخمس -1

 .تالضروريات واحلاجيات والتحسينيا املقاصد اليت تراعيها الشريعة ثالثة أقسام هي:

  .1حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال :والضروريات هي

حيث جاء اإلسالم ليحفظ  ،اهلدف األساسي للعقوبات الشرعية الضروريات اخلمس هووحفظ 

اإلسالم فحفظ ، من أهم مقاصده التشريعية وعرضه وعقله وماله، واعترب محايتها لإلنسان دينه ونفسه

تل، لإلنسان دينه الذي كلفه اهلل به دون غريه من سائر املخلوقات، واعترب الفتنة يف الدين أشد من الق

َنةم َأْكبَـرم ِمَن اْلَقْتلِ ﴿قال اهلل تبارك وتعاىل:  فجعل نفس  ،هبا واعتىن ،ظ النفس البشريةوحف، 2﴾َواْلِفتـْ

َواَل تـَْقتـملمواْ أَنفمَسكمْم ِإن  الّلَه َكاَن ِبكمْم ﴿اإلنسان مصونة، وحياته معصومة ال هتدر إال حبق، قال تعاىل: 

  .4﴾تـَْقتـملمواْ النـ ْفَس ال يِت َحر َم الّلهم ِإال  بِاحَلقِّ َوالَ ﴿وقال:  ،3﴾َرِحيًما

، بل عليه هلواه مرتوكاً  نسان مل خيلق عبثاً وحفظ لإلنسان عقله؛ ألن العقل مناط التكليف، فاإل

والبشرية عامة، فهو مطالب باليقظة  ،ومجاعة املسلمني ،وأهله ،ونفسه ،تكاليف يف كل حلظة جتاه ربه

لكي ينهض هبذه التكاليف، وفقدان العقل والوعي ال خيل بأداء التكاليف  ،والوعي املستمر ،الدائمة

 .ومصدر شر وأذى لنفسه و للناس ،بل جيعله عبئاً على اجملتمع ،فحسب

                                                           
1

 .12 - 8ص 2، دار المعرفة، بيروت، جالموافقاتطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الشا -
2

 .217اآلية  سورة البقرة - 
3

 . 29اآلية  سورة النساء - 
4

 .151اآلية  سورة األنعام، 33اآلية  سورة اإلسراء - 
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واعتىن اإلسالم حبماية العرض والنسل، حيث نظم طريقة تواجد اإلنسان وتناسله عن طريق زواج 

أسس متينة قوية مرتابطة، وحر م النيل من أعراض الناس واخلروج عن املنهج مشروع، وأقام األسرة على 

 ،وتفكك الروابط ،وضياع األسر ،واختالط األنساب ،إذ يؤدي ذلك إىل انقطاع النسل ؛القومي

  .وهالك الناس ،وانتشار األمراض

السَُّفَهاء أَْمَواَلكممم ال يِت َجَعَل  َواَل تـمْؤتمواْ ﴿، قال تعاىل: لإلنسان ماله، ألنه قوام احلياة اإلسالم وحفظ

هو وسيلة التبادل واحلصول املال ، و 1﴾الّلهم َلكمْم ِقَيامًا َواْرزمقموهمْم ِفيَها َواْكسموهمْم َوقمولموْا هَلمْم قـَْواًل م ْعرموفًا

عن املال شهادة فقال:  املوت دفاعاً صلى اهلل عليه وسلم وقد جعل الرسول  ،على مطالب احلياة

 .2«من قمتل دون ماله فهو شهيد»

ألهنا ضرورية للناس يف حياهتم، وال ميكن بقاء  الضروريات اخلمس؛أن اإلسالم جاء حلماية جد فن

إذ أن فقدان واحد منها خيل  ؛فرهااتو ب وافر معاين احلياة اإلنسانية الكرمية إالتوال ت بدوهنا، اإلنسان

 . 3حبياة اإلنسان ويرتتب عليه اضطراب أموره

وهلذا فإنه ما من مصلحة إنسانية حقيقية ثابتة جاء اإلسالم حلمايتها إال وهي ترجع إىل واحدة 

 منها. 

عت لصيانة هذه رِ د أهنا شم جنت الشرعية من حدود وقصاص وتعزير يف العقوبا وعند النظر

س من الدين والنفس والعقل والنسل واملال واحملافظة عليها، وهذا هو اهلدف العام من الضرورات اخلم

 .العقوبات

                                                           
1

 .5اآلية  سورة النساء -
2

، ابن حنبل، اإلمام 108ص 3رئاسة اإلفتاء، الرياض، ج ،الباريصحيح البخاري مع فتح البخاري، أبو عبد هللا محمد،)د.ت(  - 

 .178،79ص1(، المسند، المكتب اإلسالمي، بيروت، ج1398أحمد، )
3

الشاطبي، أبو إسحاق و ،289-284ص 1مصر، الطبعة األولى، ج، بوالق، المستصفى(، 1322انظر الغزالي، أبو حامد، ) - 

، فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م(،1963أبو زهرة، محمد، ) ،10-8ص2المعرفة، بيروت، ج، دار الموافقاتإبراهيم،)د.ت( 

الشبهات وأثرها م(، 1986 -هـ1406، الحفناوي، منصور محمد منصور، )41-39معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، ص 

( 1396عيد، الغزالي خليل، ) ،206مانة، الطبعة األولى، ص ، مطبعة األفي العقوبة الجنائية في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون

أبو زهرة، محمد،  ،210-201، ص94-13، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، صأثر تطبيق الحدود في المجتمع

، مؤسسة سالمنظام التجريم والعقاب في اإل( 1396، منصور، علي، )36-35، دار الفكر العربي، بيروت، صالعقوبة)د.ت( 

، مؤسسة دار النظام العقابي اإلسالميم(، 1976، حافظ، أبو المعاطي، )67-66الزهراء، المدينة المنورة، الطبعة األولى، ص

، 43-33، دار عمان، األردن، صسقوط العقوبات في الفقه اإلسالميم(، 1987، الفضيالت، جبر، )15-14التعاون، القاهرة، ص

 . 16-12، دار الهدى، الرياض،صقوبة السارقع( 1404األحول، أحمد، )
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ورجم الزاين، وقطع السارق تسبب  ،قائل: إن العقوبات يف ذاهتا مفاسد، فقتل القاتل ولو قال

 ؟ألعضاء اجملتمع، فكيف نعاجل املفسدة مبفسدة أخرى نقصاناً 

بل املقصود هو ما تؤدي إليه،  ،ليست مقصودة لذاهتا -العقوبات  -املفاسد أن هذه ب عليه: يبَ جِ أم 

فسماه  1﴾َوَلكمْم يف اْلِقَصاِص َحَياة  ﴿ :قال تعاىل املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى فيجوز أن تدفع

حياة ألنه بقتل القاتل يرتدع قاتلون كمثمر عن اإلقدام على القتل، فصاروا أحياء بسبب تطبيق حد 

 .2القصاص

إنه  ،لك وأعلىمن ذ أجلُّ قال سيد قطب: " إنه ليس لالنتقام، وليس إلرواء األحقاد، وإمنا هو 

 3للحياة، ويف سبيل احلياة، بل هو ذاته حياة"

 ؤمر هبا أو تباح ال لكوهنا مفاسد"ورمبا كانت أسباب املصاحل مفاسد في :الموقال العز بن عبد الس

لألرواح، وكاملخاطرة باألرواح يف  بل لكوهنا مؤدية إىل املصاحل، وذلك كقطع األيدي املتآكلة حفظاً 

بل لكوهنا املقصودة من شرعها   لشرعية ليست مطلوبة لكوهنا مفاسداجلهاد، وكذلك العقوبات ا

وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد  ،وتغريبهم ،وجلدهم ،رجم الزناةو  ،وقتل اجلناة ،ارقكقطع الس

أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من املصاحل احلقيقية، وتسميتها باملصاحل من جماز تسمية 

 . 4السبب باسم املسبب"

فإن ، اخلمس وحيث أن العقوبات عمومًا هلا هذه األمهية البالغة يف احلفاظ على الكليات

  العتبارات عدة منها: ،قوبات املالية ال تقل أمهية عنهاالع

 من هذه العقوبات. أال يتجز  ءاً باعتبارها جز  أواًل:

                                                           
1

 . 179اآلية  سورة البقرة - 
2

، مجلة جامعة الملك سعود " العلوم التربوية األهداف التشريعية للعقوبات في اإلسالمانظر الحسون، علي بن عبد الرحمن،  - 

  .4،5م ،ص 2001(1والدراسات اإلسالمية " بكلية التربية بالرياض،العدد)
3

 .159ص 1، ج12، جده، دار العلم، الطبعة الل القرآنظفي (، 1406قطب، سيد، ) - 
4

عودة،  ،14ص1ل، بيروت، الطبعة الثانية، ج، دار الجيقواعد األحكام في مصالح األنام( 1400ابن عبد السالم، العز، ) - 

 .69ص 1الطبعة الخامسة، ج، مؤسسة الرسالة، بيروت، التشريع الجنائي اإلسالميهـ(  1388القادر،)عبد
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حيث أخذت قدرًا ال بأس به من التشريع مقارنة بغريها من  ،كوهنا غنية بنصوص الشريعة  ثانياً:

 أو غريها. ،أو عقوبة السجن ،كعقوبة اإلعدام  ،العقوبات

  مجيع مقاصد الشريعة وصيانتها. مشول العقوبات املالية يف احلفاظ على ثالثاً:

 ة الضروريات الخمسيحماالعقوبات المالية في دور 

الصور اليت من خالل  ،تتجلى أمهية العقوبات املالية يف صيانة الضروريات اخلمس واحملافظة عليها

من هذا التفصيل يف مباحث الحقه بالتبيني و  بينما سنعرض البعض ،هنا بعضهاإىل  نكتفي باإلشارة

  البحث إن شاء اهلل تعايل:

 ومنهاللمسلمني، من جزية الكفار على ما يفرض منها ف ،العقوبات املالية حلفظ الدينشرعت  فقد

مثل كفارة الظهار  ،اليت ارتكبوهاواملعاصي ما يفرض على املسلمني من كفارات ماليه جتاه األخطاء 

 من حمظورات احلج أو العمرة. وكفارة من ارتكب حمظور ،واجلماع يف هنار رمضانواليمني 

الذي مترتس  1إتالف الرتس اً ضيأمن نفقة للجهاد واجملاهدين، و  منيما يفرض على املسل ذلكك

  أو غريه. اً أو نبات اً ن فإنه يتلف، سواء كان حيوانو ورضي هلم به املنافق ،به الكفار

إذا رضي  ،أو شبه عمد أو القاتل عمداً  أً على القاتل خطمن دية ما يفرض  :حلفظ النفس وشرع

 روش على اجلراحات اليت تصيب البدن. أ من ذلكأولياء القتيل، وما يفرض ك

 وإتالفها.  ،مصادرة املخدرات واملسكراتو  ،اخلمر أوعيةكسر  :حلفظ العقل وشرع

حرمان املوصى له والوارث من الوصية واملرياث إذا استعجل ذلك بقتل : للحفاظ على النسل وشرع

  وارث، وحرمان املطلق زوجته يف مرض املوت مما استأثر به من املرياث.املوصي أو ال

األوراق النقدية ، وإتالف إتالف السلع املغشوشةومنها  :املال ما حيفظالعقوبات املالية  وشرع من

  .ومصادرة األموال املغسولة ،املزورة

                                                           
1

ْسَت بِِه، فَهَُو والترس، ما يحتمى به، والتُّْرس ِمَن السِّاَلحِ: الُمتََوقَّى بِهَا، َوَجْمُعهُ أَْتراٌس وتِراٌس وتَِرَسةٌ وتُروٌس، َوُكلُّ شَ  -  ْيٍء تَتَرَّ

ُس: التََّستُُّر بالتُّْرِس. انظر محمد بن مك  . 32ص  6، جلسان العرب هـ(، 1414هـ، )711المتوفى علي رم بن ِمْتَرَسةٌ لََك، والتَّتَرُّ



48 
 

 تطهير المجتمع من الرذيلة وحماية الفضيلة.  -2

تسود فيه القيم  طاهراً  إن من أهم مقاصد اإلسالم هو بناء اجملتمع اإلسالمي ليكون جمتمعاً 

صلى اهلل واآلداب السامية والفضائل السلوكية، وتنعدم فيه الرذائل واألعمال املنكرة قال رسول اهلل 

 .1«إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق: »عليه وسلم 

ومع ضرورة التحلي باآلداب السامية والفضائل اخللقية، فإن اجملتمع ال خيلو من أولئك الشرذمة 

والذين ال تنفع  ،ويهوون يف الرذائل ،وينغمسون يف امللذات ،القالئل، الذين ينساقون مع الشهوات

يف مكافحة الرذائل وإبعادهم عنها، فلو ترك هؤالء  ،والرقابة االجتماعية ،معهم الوسائل اإلرشادية

وشأهنم الستفحل الشر وانتشرت الرذائل يف اجملتمع وسرى فيها االحنراف اخللقي، فمن هنا جاءت 

ومنها العقوبات املالية لريتدع هؤالء عن االنسياق مع  ،الشريعة اإلسالمية بفرض العقوبات املتنوعة

واالنزالق مع اهلوى وارتكاب الرذائل، وهكذا تعمل العقوبات الشرعية على تطهري اجملتمع  الشهوات

وحتمي له كل الفضائل والقيم، وبذلك تضمن للمجتمع اإلسالمي سالمته ونقاوته  ،من الرذائل

 وطهارته.

ينظر فيها إىل والعقوبات يف محايتها للفضيلة ال ينظر إىل مقدار اجلرمية بالنسبة للمجين عليه، إمنا 

مقدار آثار اجلرمية يف اجملتمع، وكذلك يف إبعاد الرذيلة واملفاسد ال ينظر إىل إرضاء الناس أو مالءمتها 

 .2بل إىل األثر احلاصل منها ،وال ألعراف الناس ،ألغراضهم، فهي ال ختضع لألوضاع

  الزجر والردع. -3

يهدف إىل الردع واملنع عن اجلرمية، حيث  -اجلرائممجيع أنواع  على - إن تشريع العقوبات املختلفة

إن العلم مبشروعيتها يزجر الناس ويردعهم عن اإلقدام على اجلرائم، مث من مل يرتدع من األمة بنصوص 

                                                           
1

، الحاكم، أبو عبد هللا النيسابوري، )د:ت(،  381ص2، المكتب اإلسالمي، بيروت، جالمسند(، 1398ابن حنبل، اإلمام أحمد، ) -

 .613ص 2، دار الكتاب العربي، بيروت، جالمستدرك على الصحيحين
2

، 63، مؤسسة الزهراء، المدينة المنورة، الطبعة األولى، صنظام التجريم والعقاب في اإلسالم( 1396انظر منصور، علي، ) - 

 .22، مكتبة الحرمين، الرياض، الطبعة األولى، صالتعزيرات البدنية(، 1408الحديثي، عبد هللا، )
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العقوبة عليه، فوظيفة العقوبة  إيقاعوم القوة احلاكمة املسؤولة بالعقوبة فأقدم على اجلرمية واقرتفها، تق

  .1بعاد عن اجلرائمالردع والزجر واإل

 :ردع عام، وردع خاص :والردع نوعان

العقوبات على اجملرم يزجر الناس ويردعهم عن اقرتاف  إيقاعومعىن الردع العام أن  :الردع العام -أ 

تنبيه للناس على أهنم إن ارتكبوا ارتكاهبا، ففي إقامة العقوبات  ، ومينع كل من تسول له نفسهاجلرائم

املؤملة مثلما أصابت اجملرم، والنفس البشرية جمبولة على االبتعاد  تلحقهم من العقوباتاجلرائم، فقد 

 .2ت عن اإلجرامعن اإليالم، فإذا عرفت أن مقارفة اجلرائم تفضي إىل نزول العقوبة هبا كفّ 

وتعينهم على  ،فإقامة العقوبات تساعد الناس على مقاومة دوافع اجلرائم الداخلية واخلارجية

َوَلكمْم يف اْلِقَصاِص َحَياة  يَْا أمويلْ األَْلَباِب َلَعل كمْم ﴿رة عليها، وإىل هذا املعىن يشري قوله تعاىل: السيط

، ومما يؤكد معىن الردع العام حث القرآن الكرمي على شهود طائفة من الناس إقامة احلدود 3﴾تـَتـ قمونَ 

ونالحظ أن فكرة  ،4﴾َوْلَيْشَهْد َعَذابـَهمَما طَائَِفة  مَِّن اْلممْؤِمِننيَ ﴿والعقوبات إذ يقول اهلل تبارك وتعاىل: 

الردع العام كأحد أهداف العقوبة تتجه إىل الناس عامة، وهي موجودة يف مجيع العقوبات مبا فيها 

 .5العقوبات املالية

                                                           
1

م( 1980، ابن تيمية، أحمد، )222، دار الكتب العلمية، بيروت، صاألحكام السلطانية(، 1403الفراء، أبو يعلى محمد، ) - 

، دار الجيل، أعالم الموقعينابن قيم الجوزية، محمد،)د: ت(  ،93-89ض، ص، المؤسسة السعيدية، الرياالحسبة في اإلسالم

ص  4ق، الطبعة الثانية، ج، المطبعة األميرية، بوالفتح القدير(، 1316، ابن الهمام، كمال الدين محمد، )288 ص 2بيروت، ج

التشريع هـ(  1388) ، عودة، عبد القادر، 3ص  5، دار المعرفة، بيروت، جالبحر الرائق ، ابن نجيم، زين الدين، )د: ت(112

، العوا، محمد سليم، 120، ص النظام العقابي اإلسالميم(، 1976حافظ، أبو المعاطي، ) ،68ص  الرسالة،، الجنائي اإلسالمي

التعزيرات (، 1408، الحديثي، عبد هللا، )69 -66، دار المعارف، الرياض، ص في أصول النظام الجنائي اإلسالمي م(،1976)

 .21-20ص  ، مكتبة الحرمين، الرياض، الطبعة األولى،البدنية
2

 ،في اإلسالمالحسبة م( 1980، ابن تيمية، أحمد، )221، ص األحكام السلطانية(، 1403انظر الفراء، أبو يعلى محمد، ) - 

، عودة، عبد  114ص  2، دار الجيل، بيروت، جأعالم الموقعين، ابن قيم الجوزية، محمد،)د: ت(  93-89ص  السعيدية،

ص  5ج ،فتح القدير(، 1316، ابن الهمام، كمال الدين محمد، )68ص  1، الرسالة،جالتشريع الجنائي اإلسالميهـ(  1388القادر،)

 . 93 -66ص  ، دار المعارف، الرياض،في أصول النظام الجنائي اإلسالمي م(،1976، العوا، محمد سليم، ) 3
3

 .179اآلية  سورة البقرة - 
4

 .2اآلية  سورة النور - 
5

  ، بتصرف يسبر.8م ،ص 2001 (1العدد) ،األهداف التشريعية للعقوبات في اإلسالملحسون، علي بن عبد الرحمن، اانظر  - 
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ئك الذين تتوافر موضوعها نفسية أفراد اجملتمع، وال سيما أول ة،فوظيفة العقوبة هنا إذن هتديدي

هذه الوظيفة إحساس األفراد بأن يد العدالة  ةفع إجرامية، ويساعد على ختفيف حدلديهم دوا

 ما ستوقع هبم حتماً إذا ما وقعوا يف هاوية اجلرمية.  ستالحقهم، وأن عقوبةً 

أن إقامة العقوبة على اجملرم على ما اقرتفه من اجلرمية يهدف  ،ومعىن الردع اخلاص :الردع اخلاص -ب 

حىت ال يعود إىل ارتكاب اجلرمية مرة أخرى، فإن العقوبة وأملها وما يرتتب عليها من  ،إىل ردع اجلاين

  .1أذى مادي ومعنوي تصده عن العودة مرة أخرى إىل اقرتاف اجلرمية

 .ىل الفرد الذي اندفع إىل ارتكاب اجلرميةوطابع فكرة الردع اخلاص طابع عالجي يتجه إ

 ،وتغرمي الدية ،ونالحظ أن الردع اخلاص كأحد أهداف العقوبة موجود يف بعض عقوبات احلدود

وأغلب عقوبات التعزير، إال أنه غري متصور يف عقوبة الردة وعقوبة القصاص  ،ومعظم العقوبات املالية

 .2وعقوبة احلرابة يف صورة القتل ، يف صورة القتل، وعقوبة الزىن للمحصن

  .رحمة باألمة وبالمجرمين -4

العقوبات الشرعية كلها رمحة من اهلل لعباده، فمبدأ الرمحة واحد من أهم أهداف العقوبات الشرعية 

فهذه العقوبات حتمي األسس الثابتة والضرورية حلفظ كيان األمة، وتبين عليها املصاحل احلقيقية الثابتة 

بدوهنا خيتل بنيان األمة وينهار، فالعقوبات تكفل احملافظة على أمن اجملتمع وحتقق االستقرار واليت 

 .واهلدوء التام له، وحتمى حقوق األفراد وحرياهتم التامة

يف نظام القصاص الذي يعطي اجملين عليه أو أولياءه احلق يف التمسك  ورمحة اهلل باألمة تبدو جلياً 

ويف منع تداعي ردود األفعال العشوائية جتاه  ،ثره الكبري يف فكرة الردع العامباستيفاء القصاص، وله أ

                                                           
1

في أصول  م(،1976. العوا، محمد سليم، )3ص  5، دار المعرفة، بيروت، جالبحر الرائقين، )د: ت( انظر ابن نجيم، زين الد - 

 .120ص ، النظام العقابي اإلسالميم(، 1976، حافظ، أبو المعاطي، ) 67ص  ، دار المعارف، الرياض،النظام الجنائي اإلسالمي
2

 ، بتصرف.8 ص ،م 2001(1العدد)، للعقوبات في اإلسالماألهداف التشريعية انظر الحسون، علي بن عبد الرحمن،  - 
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اجلرمية، فهو هبذا حيفظ على اجملتمع الكثري من دماء أبنائه، واليت ميكن أن تسفك بدون حق، وصدق 

 1﴾نَ َوَلكمْم يف اْلِقَصاِص َحَياة  يَْا أمويلْ األَْلَباِب َلَعل كمْم تـَتـ قمو ﴿اهلل إذ قال: 

 ،وكذلك تظهر رمحة اهلل باجلماعة يف حد السرقة واحلرابة وحد القذف والزنا وحد شرب اخلمر

 .حيث أن هذه احلدود تؤدي إىل محاية أمواهلم وأعراضهم، وحتقق للمجتمع أمنه واستقراره

ف إال أهنا تشمل اجلاين نفسه، حيث إن اجملرم ال يعر  ،والرمحة وإن كانت لألمة بالدرجة األوىل

مصلحة نفسه فيهوي يف دياجري اجلرائم اليت تؤذيه يف دنياه وأخراه، فهو بذلك حيقق رغبة عاجلة 

فتأيت العقوبات لتقام  ىل عواقب ما يصنع، وأنه ضرر عليه،هتفو إليها نفسه األمارة بالسوء وال ينظر إ

كان يشعر أن العقاب   عليه رمحة له وشفقة عليه لئال يستمر يف هذه القاذورات املؤذية له، وهو وإن

، فإن واقع األمر أن أذى اجلرائم لو استمر عليها يكون أشد وأقسى على نفسه وحياته ،أذى وأمل

ليسلم باقي  ومثل العقوبات يف هذا كمثل الطبيب يسقي املريض الدواء املر أو يقطع منه عضواً 

 .2األعضاء رمحة باملريض، وكذلك العقوبات هي رمحة باألمة وباجملرمني

"فإن إقامة احلد من العبادات، كاجلهاد يف سبيل اهلل فينبغي أن يعرف أن إقامة  :قال ابن تيمية

يف إقامة احلد ال تأخذه رأفة يف دين اهلل فيعطله،  احلدود رمحة من اهلل بعباده، فيكون الوايل شديداً 

علو على اخللق، مبنزلة وإرادة ال ،ال إشفاء غيظه ،ويكون قصده رمحة اخللق بكف الناس عن املنكرات

الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشري به األم رقة ورأفة لفسد الولد، وإمنا 

حلاله، مع أنه يود ويؤثر أن ال حيوجه إىل تأديب، ومبنزلة الطبيب الذي  يؤدبه رمحة به، وإصالحاً 

وحنو  ،وقطع العروق بالفصاد ،واحلجم ،يسقي املريض الدواء الكريه، ومبنزلة قطع العضو املتآكل

  .3ذلك، بل مبنزلة شرب اإلنسان الدواء الكريه، وما يدخله على نفسه من املشقة لينال به الراحة"

                                                           
1

 .179اآلية  ،سورة البقرة - 
2

، أبو زهرة، 163ص  3، دار المعرفة، بيروت، جتبيين الحقائق( 1413هـ، ) 743انظر الزيلعي، فخر الدين عثمان المتوفى  - 

، ص النظام العقابي اإلسالميم(، 1976اطي، )حافظ، أبو المع 13، ص فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م(،1963محمد، )

 .50ص  ، عكاظ، جدة،فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانونهـ( 1402، عكاز، فكري، )145، 144
3

 .49 ، المطبعة السلفية، القاهرة،صالسياسة الشرعية(، 1399ابن تيمية، أحمد، ) - 
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وكذلك فرمحة اهلل باجلاين يف جرائم احلدود تبدو يف اشرتاط وسائل إثبات ال تدع معها جماال 

يندر توافرها يف بعض اجلرائم كالزنا، ومبدأ درء للشك يف ارتكاب اجلرمية، بل إن بعض الوسائل 

 .احلدود بالشبهات املعترب لدى الفقهاء هو أحد مظاهر الرمحة باجلاين

ويف جرائم القصاص تبدو رمحة اهلل باجلاين يف ختيري اجملين عليه أو أوليائه بني القصاص والدية 

 .والعفو مع حتبيب العفو إليه

تستمر مع اجملرم حىت أثناء إقامة احلد عليه من اشرتاط آلة ماضية يف وإضافة إىل ذلك فإن الرمحة 

وكذلك التوسط يف الضرب نفسه حبيث ال  القصاص، وكون السوط الذي يضرب به اجلاين متوسطاً 

األمة فالعقوبات الشرعية كلها رمحة ب، وكذلك حسم العروق عند القطع وهكذا ،جيرح جلد اجلاين

  .1ن فيها بني مصلحة املعتدي ومصلحة اجلماعةاز وباجملرمني على درجات يو 

  .وقاية المجتمع من العقاب القدري الدنيوي واألخروي –5

بل يبدأ صغرياً، فإذا مل يواجه حبزم أخذ يزيد حىت يعم، كما انه يبدأ  ،الفساد ال يستشري فجأةن  إ

خفية مع التزام احلذر من جانب مقرتفيه، فإذا مل يتم الضرب على أيديهم، ازدادوا جرأة وجاهروا به، 

 َوِإَذا أََرْدنَا َأن﴿وهو ما يظهر جليًا يف قوله تعاىل:  ،واجتمعوا على الرافضني للفساد، فاضطهدوهم

َها اْلَقْولم َفَدم ْرنَاَها َتْدِمريًا َرِفيَها فـََفَسقموْا ِفيَها َفَحق  َعَليـْ فضرب لنا القرآن مثاًل ، 2﴾نُـّْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ممتـْ

  تباع الرسل وتكذيبهم هلم.اورفضهم هاماً للقرى اليت أهلكها ذنوب أهلها، 

بدأت بالغىن الفاحش، والرتف الشديد، مث ، فقد عليه السالم وأهم هذه األمثلة قوم لوط

هم ءعن اجلديد الذي يشبع أهوايبحثون  أوااالنغماس يف الشهوات، حىت أصاهبم امللل، فبد

 مث توسعوا وأضافوا الرجال ،3﴾أَتَْأتموَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِمنيَ ﴿وشهواهتم، فوجدوا ضالتهم يف الغلمان 

                                                           
1

، أبو زهرة، 163ص  3، دار المعرفة، بيروت، جتبيين الحقائق( 1413هـ، ) 743انظر الزيلعي، فخر الدين عثمان المتوفى  - 

ص ، النظام العقابي اإلسالميم(، 1976حافظ، أبو المعاطي، ) 14ص  ،فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م(،1963محمد، )

 .50، ص العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانونفلسفة هـ( 1402، عكاز، فكري، )148 -146
2

 .16اآلية  ،سورة اإلسراء - 
3

 . 165اآلية  ،سورة الشعراء - 
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، مث أصبحت الفاحشة علنية 1﴾الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن دموِن النَِّساء َبْل أَنتمْم قـَْوم  مُّْسرِفمونَ ِإن كمْم لََتْأتموَن ﴿

أَئِن كمْم لََتْأتموَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن دموِن النَِّساء َبْل . َولموطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتموَن اْلَفاِحَشَة َوأَنتمْم تـمْبِصرمونَ ﴿

ما متامًا عن النساء، وبعد أن كانت خفية أصبحت علنية يف أنديتهم، وانصرفوا ، 2﴾قـَْوم  جَتَْهلمونَ  أَنتممْ 

وبالتايل استحقاقهم مجيعًا للعقاب القدري الدنيوي واألخروي، وما  ،هؤالء النسوة إىل السحاق دفع

  .3إال نوع من أنواع الفساد الكثريةالفساد األخالقي 

َكَفرموْا ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداوموَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصوا و َكانموْا لمِعَن ال ِذيَن  ﴿

  .4﴾َكانمواْ اَل يـَتَـَناَهْوَن َعن مُّنَكر  فـََعلموهم لَِبْئَس َما َكانمواْ يـَْفَعلمونَ *  يـَْعَتدمونَ 

العقاب وإقامة احلدود كارثة تعصف باجملتمع كله كما أشار إىل  أوقد يرتتب على عدم األخذ مببد

النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى اهلل  يف حديث صلى اهلل عليه وسلم النيب ذلك

مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب »عليه وسلم قال: 

أسفلها، فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، وبعضهم  ،بعضهم أعالها

، وإن أخذوا ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً  فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً 

  .5«على أيديهم جنوا، وجنوا مجيعاً 

بل هو الصمام  ،العقوبة بصرامة ودون هتاون أو متييز بني أفراد اجملتمع هو الضامن بدأواألخذ مب

 مبدأيف حدوثه بإقصاء  الذي كانت هي سبباً  ،للحفاظ على اجملتمعات وجتنيبها ويل اهلالك والدمار

 . 6بدأالعقاب القائم على أساسه العدالة واألخالق، واستبداله بآراء ومذاهب ختالف هذا امل

                                                           
1

 .81اآلية  ،سورة األعراف - 
2

 . 55،54اآلية  ،سورة النمل - 
3

/ 2، بتاريخ:  www.eastlaws.com ://http، المقاصد الشرعية للعقوبات اإلسالميةالجمل، أحمد محمد عبد العظيم،  - 

 م، بتصرف يسير.8/2011
4

 .79،78اآلية  ،سورة المائدة - 
5

 . 2493رقم 139ص  3، ج صحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل ) - 
6
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 طلب الثاني: األهمية الخاصة.الم

  أربعة أمور هي:وتتمثل األهمية الخاصة للعقوبات في 

  .هإرضاء المجني علي -1

إرضاء اجملين عليه، وإذهاب غيظه ونقمته، ودفع أخذه بالثأر الذي قد ال يكون عاداًل إذ ترك 

التجاوز واالعتداء يف غالب األحيان، معاقبة اجلاين تؤدي غالًبا أو قاطًعا إىل االنتقام الذي يؤدي إىل 

ولذلك وضعت العقوبات وضبطت احلدود والتعازير من أجل حتقيق النظام بردع املخالفني، وإرضاء 

 .1املعتدي عليهم مبيزان العدل واملساواة واإلنصاف

 قال العالمة ابن عاشور: "فمقصد الشريعة من تشريع احلدود والقصاص والتعزيز، وأمروش اجلنايات

 .2ثالثة أمور: تأديب اجلاين، وإرضاء اجملين عليه، وزجر املقتدي باجلناة"

والعقوبات املالية مبا فيها الغرامات من ديات وأمروش أو تعويضات أو ماجيري عن طريق الصلح 

 هي األغلب يف إرضاء اجملين عليه وإذهاب غيظه. 

 للخلل الناجم عن ارتكاب الجريمة. الجبر -2

حتقيقه العقوبات الشرعية عمومًا والعقوبات املالية خصوصًا هو جرب  يفوجتتهد  إليهإن مما تسعى 

النقص واخللل احلاصل من اقرتاف اجلرمية، وهذا اجلرب على نوعني: اجلرب جلانب اجملين عليه، واجلرب 

 .جلانب اجلاين وهو الذي أقدم على اجلرمية

 .اجلرب جلانب اجملين عليه -أ 

 ،تالحظ جانب الشخص اجملين عليه، وهتدف إىل جرب حقه الذي انتهكه اجلاين العقوبات الشرعية

يف عقوبات  ويظهر هذا اهلدف جلياً  ،وتسعى إىل شفاء غيظه بأخذ حقه وجرب النقص احلاصل عليه

 .1القصاص
                                                           

1
 .188،187ص  ، مكتبة العبيكان، الطبعة األولى،علم المقاصد الشرعيةم(، 2001 -1421الخادمي، نور الدين بن مختار، ) -

2
 .205ص  ،الشريعةمقاصد بن عاشور، محمد الطاهر، ا - 
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"وأن القصاص كان العقوبة األساسية يف اإلسالم :يقول الشيخ حممد أبو زهرة يف هذا اخلصوص

جرائم الواقعة على األشخاص، ألنه يشفى غيظ اجملين عليه، وذلك ألن مفقوء العني ال بالنسبة لل

يشفي غيظه مال من اجلاين مهما يكن قدره، وال سجن مهما تكن مدته، ولكن يشفي غيظه أن جيده 

مفقوء العني، ومن لطم يف جمتمع عام ال يشفي قلبه غرامة مهما زاد مقدارها، وال سجن مهما يكن 

 .2ولكن يشفي غيظه أن يلطم وجه املعتدي على مأل من الناس" أمده،

ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف قرر النظام العقايب اإلسالمي عقوبات التعويض واألرش إن مل ميكن 

تنفيذ عقوبات القصاص لعدم إمكان املساواة بني اجلرمية والعقوبة أو ألي سبب من األسباب 

 .3األخرى

باجلرب جبانب اجملىن عليه وشفاء غيظه له أثره البالغ يف منع فكرة االنتقام  وال يشك أحد أن العناية

َواَل ﴿كما نص عليه القرآن بقوله:   4وردود الفعل، فإنه ال يفكر يف االنتقام وال يسرف يف االعتداء

ْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه سمْلطَانًا َفاَل يمْسِرف يفِّ اْلَقْتِل ِإن هم  تـَْقتـملمواْ النـ ْفَس ال يِت َحر َم الّلهم ِإال  بِاحَلقِّ َوَمن قمِتَل َمْظلموًما فـَقَ 

   .5﴾َكاَن َمْنصمورًا

  .اجلرب جلانب اجلاين -ب 

إن العقوبات الشرعية اليت تقام على اجلاين هتدف إىل جرب الذنب الذي ارتكبه اجلاين وجرب ما 

هي كفارات للذنوب اليت اقرتفها اجلاين، وهذا ما انثلم من دين املرء الذي اقتحم املعصية، فالعقوبات 

 وكان شهد بدراً -رضي اهلل عنه ، ومما استدلوا به حديث عبادة بن الصامت 6ذهب إليه أكثر العلماء

قال وحوله عصابة من أصحابه: صلى اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل  -وهو أحد النقباء يف ليلة العقبة

                                                                                                                                                                  
1

  .8،9ص  م، 2001األول،  ، العدداألهداف التشريعية للعقوبات في اإلسالمانظر الحسون، علي بن عبد الرحمن،  - 
2

 .53،54ص  ،فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م(،1963أبو زهرة، محمد، ) -
3

، هجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة المغني، هـ 620المتوفى موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي قدامة، انظر ابن  -

 . 49، ص 7ص12األولى، ج
4

، دار الفكر العقوبة، أبو زهرة، محمد، )د.ت(، 45 -35ص  ،فلسفة العقوبة في الفقه اإلسالمي م(،1963أبو زهرة، محمد، ) -

 .94ص  العربي، بيروت،
5

 .33اآلية  ،سورة اإلسراء -
6

 224ص  11، دار الفكر، بيروت، جشرح النووي على صحيح مسلم( هـ1401)بو زكريا يحيى بن شرف، النووي، أ - 

 .66ص  1العسقالني، أحمد بن حجر، )د.ت(، فتح الباري، توزيع دار اإلفتاء، الرياض، ج
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، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفرتونه  شيئاً بايعوين على أن ال تشركوا باهلل»

فمن وىف منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك ، يكم وأرجلكم، وال تعصوا يف معروفبني أيد

فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا مث سرته اهلل فهو إىل اهلل، إن شاء عفا  شيئاً 

   .1فبايعناه على ذلك«. عنه، وإن شاء عاقبه

 مجازاة الجاني بالمثل. –3

إن من األهداف اليت ترمي إليها العقوبات الشرعية جمازاة اجلاين باجلزاء املكافئ للجرمية فيتحمله 

 .2جزاء جرميته اجلاين

والبد من  ،وعليه واجبات ،وهذا هو العدل الذي ينشده الناس يف حياهتم فلكل إنسان حقوق

املوازنة بينها، فإذا اختل هذا التوازن باالعتداء على حقوق اآلخرين أو اإلخالل بالواجبات وجب 

 .3وحتقق العدل ،حسم ذلك بالعقوبة العادلة اليت تعيد التوازن

ود بأهنا ة اعتبار اجلزاء غاية للعقوبات تصريح القرآن الكرمي يف العقوبة يف جرائم احلدويدل على فكر 

َا َجزَاء ال ِذيَن حيمَارِبموَن الّلَه َوَرسموَلهم َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا َأن ﴿قال تعاىل:  اجلزاء املقابل للجرمية ِإمن 

نـَْيا يـمَقتـ لموْا أَْو يمَصل بموْا أَْو  تـمَقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرجملمهمم مِّْن ِخالف  أَْو يمنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك هَلمْم ِخْزي  يف الدُّ

، 4﴾يم  ِإال  ال ِذيَن تَابمواْ ِمن قـَْبِل َأن تـَْقِدرمواْ َعَلْيِهْم فَاْعَلممواْ َأن  الّلَه َغفمور  ر حِ  .َوهَلمْم يف اآلِخرَِة َعَذاب  َعِظيم  

، وقال 5﴾َوالس ارِقم َوالس ارَِقةم فَاْقطَعموْا أَْيِديـَهمَما َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مَِّن الّلِه َوالّلهم َعزِيز  َحِكيم  ﴿وقال: 

ة يثبت فبمجرد حصول اجلرمي 6﴾َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيكمْم فَاْعَتدموْا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيكممْ ﴿تعاىل: 

فإنه  وحق تنفيذ القصاص خصوصاً  العقاب حىت وإن كان الشارع أعطى اجملين عليه حق املطالبة عموماً 

                                                           
1

مسلم بن حسين ، النيسابوري، أبو ال64ص  1ج ،صحيح البخاري مع فتح الباريالبخاري، أبو عبد هللا محمد،)د.ت(  - 

 .64ص  11، دار الفكر، بيروت، جصحيح مسلم بشرح النوويهـ( 1401الحجاج،)
2

، حافظ، أبو 66 - 64، دار المعارف، الرياض، ص في أصول النظام الجنائي اإلسالميم(، 1976العوا، محمد سليم، ) - 

 .143، ص النظام العقابي اإلسالميم(، 1976المعاطي، )
3

 .73ص  ، مكتبة الرشد الرياض،حكم الحبسهـ(، 1403األحمد، محمد، ) - 
4

 .34،33اآلية  ،سورة المائدة - 
5

 . 38اآلية  ،سورة المائدة - 
6

 .194اآلية  ،سورة البقرة - 
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هلا يف  ال يعين أن العقاب ال يتأتى إال بذلك، فالعقاب يوجد ألنه مقابل للجرمية احلاصلة ومساو  

 . 1مث هو أخذ حبق اجملين عليه ،الدرجة األوىل

هلا أن الشرع الشريف ال يعاقب إال من كان  العقوبة يف مقابل اجلرمية وجزاءً هذا ومما يؤكد كون 

عن جرميته، وهو ما يعرب عنه  ملعاين اجلرمية ونتائجها أي مسئوالً  ومدركاً  خمتاراً  عاقالً  أي بالغاً  :مكلفاً 

رب عنه مببدأ شخصية مث إن من لوازم املسئولية اجلنائية أن العقوبة شخصية وهو ما يع ،باملسئولية اجلنائية

وال يؤخذ املرء جبريرة غريه مهما كانت القرابة أو الصداقة  ،العقوبة، فال يسأل عن اجلرمية إال مرتكبها

 ، وقال:3﴾َواَل َتزِرم َوازِرَة  ِوْزَر أمْخَرى﴿، وقد قرر القرآن الكرمي هذا املبدأ العادل فقال تعاىل: 2بينهما

  .4﴾بِهِ َمن يـَْعَمْل سموًءا جيمَْز ﴿

كذلك مما يؤكد كون العقوبة يف مقابل اجلرمية وجزاء هلا أن الشرع ال يعاقب على اجلرمية إال بعد 

  5ولذلك قرر مبدأ سقوط العقوبة بالشبهات ،ال شك فيه ثبوهتا ثبوتاً 

هي نكال وعقوبة، وعذاب،  :قال اإلمام ابن حزم الظاهري يف معرض حديثه عن أغراض العقوبة

 .6يوجزاء، وخز 

حيث يرون وجوب توقيع مجيع العقوبات  ،ما يراه الشافعية يف مسألة تعدد اجلرائم والعقوباتهو و 

يؤكد أن وهذا ، 7قد ارتكبه اجلاين احملكوم هبا على اجلاين مهما تعددت باعتبار أن كال منها يقابل فعالً 

 اجلزاء أحد أهداف العقوبات الشرعية.

 

 

                                                           
1

 .144، ص النظام العقابي اإلسالميم(، 1976حافظ، أبو المعاطي، ) - 
2

 .394،183ص  1ج الرسالة،، ائي اإلسالميالتشريع الجنهـ(  1388عودة، عبد القادر،) - 
3

 .7اآلية  ،سورة الزمر، 18اآلية  ،سورة فاطر، 15اآلية  ،سورة اإلسراء، 164اآلية  ،سورة األنعام - 
4

 .123اآلية  ،سورة النساء - 
5

         ،249ص  5ج ، المطبعة األميرية، بوالق، الطبعة الثانية،فتح القديرهـ(،  1316ابن الهمام، كمال الدين محمد، ) - 

 .255، ص األحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن علي، 
6

 .206 ص11، دار الكتب العلمية، بيروت، جالمحلىم(، 1988ابن حزم، علي، ) - 
7

العوا، محمد  ،288ص  2، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، جالمهذبهـ(  1379إبراهيم،) قانظر الشيرازي، أبو إسحا - 

 .66ص  ، دار المعارف، الرياض،في أصول النظام الجنائي اإلسالميم(، 1976سليم، )
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           .إصالح الجاني -4

العقوبات الشرعية هتدف إىل إصالح اجلاين وتقومي سلوكه، ومنعه من العودة إىل اإلجرام مرة  إن

سواء كان ذلك أثناء تنفيذ  ،فإصالح حال اجلاين هدف مهم من أهداف العقوبات الشرعية، 1أخرى

 ،وأن يكون عمله هلل ،فيجب أن يكون هدف مقرر ومنفذ العقوبة هو اإلصالح ،العقوبة أو بعدها

ويبني له أنه إن تاب وأناب  ،وينبغي أن يبني للجاين خطؤه .فإن قصد التشفي فهو آمث ،وليس للتشفي

، فال يتعامل معه نافعاً  صاحلاً  بل يعتربه عضواً  ،ن اجملتمع سوف يرحب به وال يؤذيهبعد العقاب فإ

 .بل مبوجب واقعه الذي هو فيه ،مبوجب سوابقه

أن الشريعة قد ندبت إىل  :يقصده الشارع من إصالح اجلاين هوومن األمور اليت يظهر فيها ما 

يف الدنيا إال سرته اهلل يوم  ال يسرت عبد عبداً : »صلى اهلل عليه وسلم السرت إذ يقول النيب 

ِإال  َمن ﴿ ، وندبت إىل التوبة يف كل اجلرائم اليت مل يكشف أمرها باعتبارها مطهرة للذنب2..«.القيامة

، وقضت 3﴾َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا فَأمْولَِئَك يـمَبدِّلم الل هم َسيَِّئاهِتِْم َحَسَنات  وََكاَن الل هم َغفمورًا ر ِحيًماتَاَب َوآَمَن 

ِإال  ال ِذيَن تَابموا ِمْن قـَْبِل أَْن تـَْقِدرموا َعَلْيِهْم ﴿بإسقاط العقوبة يف جرمية احلرابة إذا تاب قبل القدرة عليه 

 ،، كل ما سبق يؤكد أن اهلدف األساسي للعقوبات هو إصالح اجلاين4﴾ا َأن  الل َه َغفمور  َرِحيم  فَاْعَلممو 

 .5وتوقيع العقوبات عليهم ،وليس تقييد الناس ،وتقومي حاله

                                                           
1

في أصول م(، 1976العوا، محمد سليم، ) ،156 -148، ص النظام العقابي اإلسالميم(، 1976) حافظ، أبو المعاطي،انظر  - 

 . 69، ص النظام الجنائي اإلسالمي
2

  .2002 4، دار اإلفتاء، الرياض، جصحيح مسلمهـ( 1400سلم بن الحجاج،)مالحسين  النيسابوري، أبو - 
3

 .70اآلية  ،سورة الفرقان -
4

 .34اآلية  ،سورة المائدة -
5

في م(، 1976العوا، محمد سليم، ) ،50، ص فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانونهـ( 1402انظر عكاز، فكري، ) - 

، ص النظام العقابي اإلسالميم(، 1976حافظ، أبو المعاطي، ) ،69ص  ، دار المعارف، الرياض،ميأصول النظام الجنائي اإلسال

148. 
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ولقد أشار إىل هذا اهلدف العالجي بعض الفقهاء حني ناقشوا عقوبة النفي من األرض املقررة 

حيث ذكروا أن هدف هذه العقوبة هو إصالح اجلاين، ولذلك يرون أن النفي جيب أن  ،جلرمية احلرابة

 .1يستمر إىل أن تثبت توبة اجلاين وصالحه

ويف نطاق العقوبات التعزيرية فإن الفقهاء أعطوا اهلدف اإلصالحي املقام األول بني األهداف 

هلل أو آلدمي يف كل معصية  رة جتب حقاً بأنه عقوبة غري مقد :األخرى من العقوبات إذ عر فوا التعزير

  .2ليس فيها حد وال كفارة، وهو تأديب استصالح وزجر

وبعد هذا العرض الوجيز ألمهية العقوبات الشرعية عموماً، والعقوبات املالية خصوصاً، يتضح جلياً 

خالهلا عظمة فرد، ويظهر من األمهية العامة واخلاصة للعقوبات، وما حتققه من مكاسب للجماعة واأل

، اً أو عبث، وإمنا كان لتشريعه للعقوبة حكمة وغاية وهدف ىمن هو  اً املشرع الذي مل يكن تشريعه نابع

 الناس يف ظالهلا وينعمون. يأمنتستقر هبا احلياة، و 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ص  10، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف(، 1377المرداوي، أبو الحسن علي، ) - 

298. 
2

 .236، ص األحكام السلطانية( 1403الفراء، أبو يعلى محمد، ) - 
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في الشريعة اإلسالمية العقوبات المالية المتعلقة بالتغريم  :الفصل الثاني

 .اليمنيوالقانون 
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  تمهيد:

تعد عقوبة التغرمي أو الغرامة املالية من أهم أنواع العقوبات املالية وأكثرها تطبيقًا وانتشاراً، وهي 

ة ومؤثرة على احملكوم عليه، ألهنا تصيبه يف ذمته املالية، وال تصيب جسده أو حريته، وال ععقوبة راد

االجتماعية كعقوبة السجن، كما متتاز بقابلية الرجوع عنها إذا متس شرفه أو مسعته أو تنال من مكانته 

اتضح وقوع خطأ كان السبب للحكم هبا، وذلك بإرجاع املبالغ اليت دفعها احملكوم عليه، كما متتاز 

ما  الشخصية للمعاقب، ويفرد لكل جان   مبرونتها وقابليتها للتجزئة، حيث يراعي القاضي الظروف

اجلاين  وض اجملين عليه عند تضرره، وجيازىمتتاز كذلك بأهنا عقوبة عادلة حبيث يعيناسبه من الغرامة، و 

من جنس عمله، كما أهنا عقوبة اقتصادية ال تكلف الدولة أعباء مالية، بل بالعكس تدر دخاًل هلا، 

    .1وأيضا فإهنا جتنب احملكوم عليه مساوئ احلبس

 :الغرامات، مثلوحتتوي عقوبة التغرمي على أنواع متعددة من 

 .الغرامة املدنية: وهي اليت تقرر من أجل أفعال خمالفة ألحكام القوانني املدنية

  ي اليت تقررها السلطات التأديبية.والغرامة التأديبية: وه

مالية خلزينة الدولة،  اً والغرامات املالية: وهي دفع مبلغ من املال نظري ارتكاب جرائم تسبب أضرار 

 .2ف بصفة جنائية كوهنا تصدر من حمكمة جزائية وصفة مدنية كوهنا تعويض للدولةوهذه الغرامة تتص

غري أنه ليس من السهل وضع ضابط مييز بني أنواع الغرامات، ما إذا كانت مدنية أو جنائية أو 

مشرتكة، وذلك لصعوبة وضع نظرية عامة للقواعد اليت خيضع هلا كل نوع من الغرامات املتعددة، 

وصعوبة وضع ضابط ميكن من خالله التمييز بينها، حيث مل حيصل اتفاق بني فقهاء القانون 

وص حتديد معيار ثابت وحمدد يكون ضابطًا للتمييز بني أنواع الغرامات، إذ أن الفقهاء على خبص

خالف يف حتديد هذا الضابط، فبينما يرى بعضهم أن الضابط هو طبيعة الفعل الذي قررت الغرامة 
                                                           

1
 . 530، دار النهضة، القاهرة، )د.ط(، ص  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات م (،  1980انظر األلفي، أحمد عبد العزيز، )  - 
2

، دار النهضة العربية، مصر، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في قانون الجزاء الكويتيم(،  1998انظر الشناوي، سمير، ) - 

 . 200الطبعة األولى، ص 
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من أجله، يرى البعض األخر أن الضابط يكمن يف جهة احملكمة اليت اصدرت احلكم بالغرامة إن  

نت مدنية أو جنائية، ويرى آخرون أن األصل يف الغرامات أهنا جنائية، ما مل ينص القانون صراحة كا

 .1أو ضمناً على خالف ذلك

ومن هذا االختالف اختالفهم يف الغرامة والتعويض، هل مها جزاء مدين أم جنائي، أو أن الغرامة 

، ومع ذلك فإن 2هبا القانون املدين جزاء جنائي خيتص هبا القانون اجلنائي، والتعويض مدين خيتص

، واجلامع هلما أهنما عقوبة مالية اً مالي الغرامة والتعويض مها أساس لقيام املسؤولية، وكالمها يعد جزاءً 

 تغرميية تصيب اجلاين يف ماله.

بعضها جنائية، وبعضها مدنية، يف  ،ويف هذا الفصل سنتحدث عن صور معاصرة لعقوبة التغرمي

 مبحثني مها:

 املبحث األول: الغرامة التصاحلية اجلنائية.

  املبحث الثاين: غرامة املماطلة يف الديون.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص األحكام العامة في قانون العقوباتم(،  1962انظر السعيد، مصطفى السعيد، ) - 

671. 
2

، مجلة جامعة تكريت للعلوم ةالتعويض والغرامة وطبيعتهما القانونيانظر بيرك فارس حسن، منار عبد المحسن عبد الغني،  - 

 .99 -97القانونية والسياسية، العدد السادس، السنة الثانية، ص 
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 : الغرامة التصالحية الجنائية.المبحث األول

 تمهيد:

كثريًا ما كتب حول موضوع الصلح واملصاحلة سواًء من الناحية الشرعية أو الناحية القانونية، وقد 

هم عنصر تقوم عليه لكن احلديث عن أ ،والدراسة والتأصيل وهو أمر مهمث استوىف حقه من البح

يف غاية األمهية باعتباره ركنها الذي ال ينفك عنها، وإذا فقد هذا العنصر مل تكن  املصاحلة أمر  

الذي هو مال يغرمه  ،ثنني، وهذا العنصر هو عنصر التعويضبل تصبح عفواً وشتان بني اال ،مصاحلة

املال عيناً  ذلككان   ء منه، وسوءح لألخر مقابل تنازل الطرف األخر عن حقه أو جز أحد طريف الصل

ليه من املال يكون عقوبة عن طريق و  عاجاًل أو آجل إال أنه يسمى ماال، وما يغرمه اجلاين أو ،أم غريه

نا نكتفي غري أ ،اجلنائي كما هي يف اجلانب املدينالتصاحل، وتكون هذه الغرامة التصاحلية يف اجلانب 

 ،رتباطًا مباشراً ايف هذه الصورة )الغرامة التصاحلية( باجلانب اجلنائي ألمهيته، وارتباطه بواقعنا املعاصر 

 :ني مهامطلبهذا املبحث عبارة عن  وسيكون

 .عيتهاو شر موشروطها، و املطلب األول: تعريف الغرامة التصاحلية، 

  اجلنائية.رائم اجلاملطلب الثاين: الغرامة التصاحلية يف 
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 .عيتهاو شر موشروطها، و تعريف الغرامة التصالحية، : المطلب األول

أن الغرامة التصاحلية غرامة رضائية، وليس فيها حيث  :ختتلف الغرامة التصاحلية عن الغرامة العادية
ويشرتط أن تكون اهلدف منها إهنا اخلصومة بني املتنازعني،  ويكون إلزام لطريف اخلصومة يف الغالب،

بني طرفني، كما أنه حيق ألحد طريف الصلح أن يعدل عن الغرامة التصاحلية إىل غريها يف بعض 
أو أن تكون  احلاالت، بينما الغرامة العادية ليست رضائية، بل ملزمة، وال يشرتط أن تكون بني طرفني

إذا تعينت، ال يصلح العدول عنها  كما أنه،  جاءت جلرب خلل أحدثة املكلف ناجتة عن خصومة، وإمنا
       وليس من حق املكلف أن خيتار غريها.

 تعريف الغرامة:: التعريفات واًل:أ

ْيِه َدْين ، من َغرَِم يَغَرمم غمْرمًا وَغرامًة، وأغَرَمه وَغر َمه، والغمْرمم: الد ْينم، وَرجمل  غارم : َعلَ : الغرامة في اللغة

 )َغر َمهم تـَْغرميًا( مبَْعىًن. َو)أَْغَرَمهم( وَ 

يََة بِاْلَكْسِر غمْرًما ْغَرمم والغمْرمم، َوَقْد َغرَِم الر جملم الدِّ
َ
 .1والَغرامةم َما يـَْلَزمم أَداؤه، وََكَذِلَك امل

وعر ف جممع اللغة العربية بالقاهرة الغرامة بأهنا: ما يلزم أداؤه من املال تأديبًا أو تعويضاً، يقال: 

 ، ويشتمل هذا التعريف على الغرامة التأديبية والتعويضية.2حكم القاضي على فالن بالغرامة

وبناء على التعريف اللغوي فإن الغرامة تعين أداء ما يلزم أداؤه اىل من تكون له الغرامة جرباً للخلل 

 الذي حلق به تأديباً أو تعويضاً.

 الغرامة في االصطالح

 . 3"ه من املال أو ما يعطى من املال على كره الضرر واملشقةؤ يلزم أداما الغرامة بأهنا " تعرف

 .4مال جيب أداؤه تعزيراً أو تعويضاً"" الغرامة بأهنا تعرفكما 

                                                           
1

، الرازي، زين الدين أبو عبد هللا 48 ،436ص  12، جلسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفى علي محمد بن مكرم بن  - 

 .226ص  1، جمختار الصحاحم(، 1999-هـ1420محمد بن أبي بكر، )
2

 .651ص  2، جالمعجم الوسيطمصطفى إبراهيم، الزيات أحمد، عبد القادر حامد، النجار محمد، )د.ت(،  - 
3

ص  1، الصدف ببلشرز، كراتشي، الطبعة األولى، جقواعد الفقه(، 1986–1407البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي، ) - 

399. 
4

جامعة نايف العربية للعلوم  ،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،الغرامة التعزيريةم(، 2009)، بندر بن فهد، السويلم - 

 . 9ص  الرياض،، األمنية
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كأرش اجلناية   أن الضرر الواقع بالتعدي أو باخلطالغرامة املالية قد تكون تعويضية عما حصل مف

وهي هبذا املعىن جزاء يقدره الوايل أو من ينيبه، يلزم اجلاين  ،وقد تكون تعزيرية ،ورد املال املغصوب

 .1من األفراد أو بيت املال بأدائه من ماله بعد احلكم يدفع ملستحقه، سواء كان مستحقه فرداً 

جممع اللغة  وهذه التعاريف االصطالحية يبدو أهنا مل خترج إمجاال عن املعىن اللغوي الذي ذكره

 واألمشل داللة.العربية، وهو األوىف 

 الغرامة في القانونتعريف 

إلزام احملكوم عليه ( من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين بأهنا "43)ادة جاء تعريف الغرامة يف امل

وال ريـال  وال تنقص الغرامة عن مائة ،بأن يدفع خلزينة الدولة املبالغ اليت تقدرها احملكمة يف احلكم

 .2"ينص القانون على خالف ذلك ما ملريـال جتاوز سبعني ألف 

وخيتلف تعريف القانون للغرامة عن التعريف اللغوي واإلصطالحي، بأنه جعل اجلهة اليت يدفع هلا 

الغرامة  أقصى، ما يفهم منه أن هذه اً دىن وحدأ اً املال حمددة خبزينة الدولة، كما أنه جعل للغرامة حد

 تعزيرية وليست تعويضية.

 أنه مل يولهقانون اجلرائم والعقوبات اليمين، هذه املادة وغريها من ويؤخذ على املشرع اليمين يف 

ن عامًا من إصداره، ومل جيدد النظر فيه مبا يتناسب مع متغريات يفرتة عشر  لالكايف خال اإلهتمام

 الواقع اجلديد، وهبوط القيمة الشرائية للعملة اليمنية.

  :تعريف الصلح

: الصلح يف مم َواحْلَاءم َأْصل  َواِحد  َيدملُّ َعَلى ِخاَلِف اْلَفَساِد. يـمَقالم  اللغة:مادة )َصَلَح( الص ادم َوالال 

ِم، ويـمَقال: َوَقَع بَينهَما صمْلح  )الصُّْلح، بالض ّم( : َصَلَح بَِفْتِح الال  : َصلمَح الش ْيءم َيْصلمحم َصاَلًحا، َويـمَقالم

ينهَما، َوهمَو )الس ْلِم( ِبَكْسر السِّني اْلممْهمَلة َوفتحَها، والَصالحم: ضّد الفساد. تقول: تصاحلمم القْوِم بَ 

                                                           
1

 . 258القاهرة،ص ، دار المعارف، في أصول النظام الجنائي اإلسالميم(، 1979)، محمد سليم، العوا  -
2

 (.43م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
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صاحلة )صاحله  ،، مثل دخل يدخل دخوالً يصلح صلوحاً  صلح الشئ
َ
والِصالح بكسر الصاد: امل

أيضا مشددة احلا وقد اْصطََلحا وتصاحَلا واصّ  ْلح، يذّكر ويؤّنث،مصاحلة وصالحاً(، واالسم الصم 

 .1اخلصومة ء، مبعىن قطع النزاع وإهناالصاد

 الصلح في االصطالح الفقهي

ا التنوع ويظهر هذ ،يف بيان املعىن االصطالحي للصلح –رمحهم اهلل  –تنوعت عبارات الفقهاء 

 وهي كالتايل: ،شهر تعريفات املذاهب للصلحأمن خالل عرض 

 .2ويقطع اخلصومة"عرفه احلنفية بأنه "عقد يرفع النزاع فقد 

 .3وعرفه املالكية بأنه "انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه"

 .4الشافعية بأنه "العقد الذي ينقطع به خصومة املتخاصمني"وجاء تعريفه عند 

ْصاَلِح بـَنْيَ اْلممْخَتِلَفنْيِ" عندو   5احلنابلة بأنه "ممَعاَقَدة  يمتَوص لم هِبَا إىَل اإْلِ

بني تعريفات احلنفية والشافعية واحلنابلة حيث  اً كبري   اً ومن خالل هذه التعاريف للصلح جند تقارب

أمشل كونه يعطي مفهوماً و  أفضل وأنه يرفع النزاع، إال أن تعريف املالكية ،تتفق على أن الصلح عقد

قائمة واحملتملة  أوسع للصلح من خالل قيام الصلح بالدور الوقائي يف جوازه حلل املنازعات الغري

نتقال عن احلق(، صلح على اإلقرار كما يف قوله )االلتوخيها، كما أن هذا التعريف يدخل فيه ال

 والصلح على اإلنكار كما يف قوله )االنتقال ملنع الدعوى(.

                                                           
1

ابن فارس، أحمد بن  ،517ص  2، ، جلسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفىعلي انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن  -

)د.ط(، المحقق: عبد  ، دار الفكر،معجم مقاييس اللغةم(، 1979 -هـ1399هـ، )395فارس بن زكرياء القزويني الرازي المتوفى 

تاج العروس من جواهر هـ، )د.ت(، 1205، الزبيدي، محمد بن عبد الرزاق الحسيني المتوفى 303ص  3السالم محمد هارون، ج

الصحاح تاج م(، 1987- هـ1407هـ، )393، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي المتوفى 548ص  6ج ،القاموس

 . 383ص  1العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ج ، داراللغة وصحاح العربية
2

، مطبعة االختيار لتعليل المختارم(، 1937 -هـ1356هـ، )683انظر البلدحي، عبد هللا بن محمود الموصلي الحنفي المتوفى  - 

 .5ص  3الحلبي، القاهرة،)د.ط(، تعليق: محمود أبو دقيقة، ج
3

مواهب الجليل في شرح مختصر م(، 1992-هـ1412هـ، )954عيني، محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي المتوفى الرُّ  - 

 .79ص  5، دار الفكر، الطبعة الثالثة، جخليل
4

ار ، دكفاية األخيار في حل غاية اإلختصارم(، 1994هـ، )829الحصني، أبو بكر بن محمد بن حريز الحسيني الشافعي المتوفى  - 

 .260ص  1ومحمد وهبي، ج الخير، دمشق، الطبعة األولى، تحقيق: علي عبد الحميد
5

، مكتبة القاهرة، )د.ط(، المغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 

 .357ص  4ج
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معىن هتما وصيغهما، فإهنما يتفقان يف عبار وتعريف الصلح اللغوى واالصطالحى وإن اختلفت 

  .ء اخلصومة بالصلح، وهو إهناالصلح

 الصلح في القانون

(: "الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع 668يف املادة ) جاء تعريف الصلح يف القانون املدين اليمين

وذلك بأن يتنازل كل منهما عن  ،اخلصومة، حيسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا حمتمالً 

 . 1جزء من ادعائه"

القانوين مع اللغوي واإلصطالحي بأنه عقد يرفع اخلصومة ويقطع النزاع، كما  ويتفق معىن التعريف

 أنه وافق تعريف املالكية يف دور الصلح يف اجلانب الوقائي.

  :تعريف الغرامة التصالحية

يبقى أن نعرف الغرامة  ،مث التصاحل باعتبار انفراد كل منهما ،تعريف الغرامة تناولنابعد أن 

  مافيالغرامة التصاحلية مصطلح حديث، حيث مل يتناوله فقهاء الشريعة  وكون، مركبكلفظ التصاحلية  

فنقول من خالل النظر إىل تعريف الغرامة والصلح،  تهد يف تعريفهاجي الباحث مر الذي جعلأعلم، األ

 هي:

أو بعض ما ليه مقابل تنازله عن كل و تعويضًا للمجين عليه أو دفعه اجلاين أو وليه  لزميم  املال الذي

تفاق طريف اع، ويتم حتديد مقداره ونوعه حسب اخلصومة وقطع النزا  ءحلقه من ضرر بغرض إهنا

 التصاحل.

 يف الغرامة التصالحية في القانونتعر 

 ذلكمل أجد تعريفًا للغرامة التصاحلية يف القانون اليمين، وهو ما ينبغي على املشرع اليمين تدارك 

 العصر.  تمتطلبايليب ش و مبا يواكب الواقع املعا ،وغريه

                                                           
1

 (. 668م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
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 هدف الغرامة التصالحية

 جاًل.آكما تبني من تعريف الغرامة التصاحلية، فإهنا هتدف إىل رفع اخلصومة وحل النزاع عاجالً و 

إىل فتح باب األمل يف التخلي عن اجلرمية، وانقضاء الدعوى اجلنائية، وإعادة  ذلكوهتدف ك

  .1تأهيل اجلناة ودجمهم يف جمتمعاهتم، كما تسهم يف عالج األحداث املتورطني يف جرائم جنائية

 اً: الشروط الواجب توافرها في الغرامة التصالحية ثاني

أو عوض الصلح، كما يسميها الفقهاء هنا،  بدل حلية اليت هي مقابل الصلح أوإن الغرامة التصا

حد طرىف الصلح أل دفع من مال  ما يم  :هوو ات معناها واحد يمجيع هذه التسم)يف شروط الصلح( 

 : يتهلا شروط نبينها يف األو اخلصومة بينهما،  ءإلهنا

 أن يكون مااًل متقوماً: -1

وصيد اإلحرام واحلرم، وذلك ألن يف الصلح فال يصح الصلح على اخلمر، واخلنزير، وامليتة، والدم، 

كون ال يصح جعله بدل صلح، وال فرق بني أن ي البيوعاتيف  معىن املعاوضة، فما ال يصح عوضاً 

أو ركوب دابة  ،فلو صاحله على مقدار من الدراهم، أو على سكىن دارأو منفعة،  أو عيناً  املال ديناً 

 . 2وقتاً معلوماً صح ذلك

 .3األصل أن كل ما جيوز بيعه وشراؤه جيوز الصلح عليه، وما ال فالقال الكاساين: و 

قال احلنفية: إن املدعى به يف الدعوى إما أن يكون عيناً: وهو ما حيتمل التعيني جنسًا ونوعاً 

وقدرًا وصفة واستحقاقًا كالعروض )األمتعة( من الثياب، والعقار من األرضني والدور، واحليوان من 

 ل من احلنطة والشعري، واملوزون من احلديد والنحاس وحنوها.الدواب، واملكي

                                                           
1

، الندوة العلمية العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةم(، 2007-هـ1428ن، )يسانظر حكيم، محمد حكيم ح - 

م(، ١٩٩١هـ ١٤١١ين، )ي الدي، عوض، محمد مح63 -50ية(، جامعة نايف، الرياض، )د.ط(، ص )استشراف التهديدات اإلرهاب

 . ١١ص  ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض،بدائل الجزاءات الجنائية في المجتمع اإلسالمي
2

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  -

 ، بتصرف. 48إلى  42ص  6بعة الثانية، جدار الكتب العلمية، الط
3

 . 48ص  6، جالمصدر السابق - 
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وإما أن يكون ديناً: وهو ما ال حيتمل التعيني كالنقود واملكيالت واملوزونات املوصوفة يف الذمة 

وإما أن يكون حقاً كسكىن دار معينة،   وإما أن يكون منفعةاب واحليوانات املوصوفة يف الذمة، والثي

 .1وال منفعة، كالقصاص والتعزيرليس بعني وال دين 

 أن يكون مما يصح أخذ العوض عنه: -2

فال جيوز الصلح على ما ال جيوز أخذ العوض عنه، مثل أن يصاحل امرأة على مال لتقر له 

  .2بالزوجية؛ ألنه صلح حيل حراماً؛ وألهنا لو أرادت بذل نفسها بعوض مل جيز

أن تكون مااًل  يةالفقهاء اشرتطوا يف الغرامة التصاحل أو أن يصاحل يف القتل على مخر مل يصح؛ ألن

 .3ن كان غري متقوم كان الصلح فاسداً إذا ُت، ويسقط القصاص عن اجلاينإمتقوماً حالاًل ف

 أن تكون الغرامة التصالحية معلومة علماً نافياً للجهالة: -3

ي إىل املنازعة لبدل تؤديرى احلنفية أنه يشرتط يف بدل الصلح أن يكون معلوماً؛ ألن جهالة ا

إال إذا كان شيئاً ال يفتقر إىل القبض والتسليم، كما إذا ادعى رجالن كل واحد  ،فتوجب فساد العقد

، مث تصاحلا على أن جعل كل واحد منهما ما ادعاه على صاحبه صلحًا مما منهما على صاحبه حقاً 

ألن جهالة البدل ال متنع جواز العقد لعينها بل  ،به يصح الصلح، وإن كان جمهوالادعاه عليه صاح

فإذا كان مااًل يستغىن عن التسليم والتسلم ال  ،إلفضائها إىل املنازعة املانعة من التسليم والتسلم

يفضي إىل املنازعة فال مينع اجلواز؛ إال أن الصلح من القصاص يف النفس، وما دونه تتحمل اجلهالة 

 .4مل يف املهر يف باب النكاح واخللعالقليلة يف البدل، كما تتح

                                                           
1

 .42ص  6، جالمصدر السابق - 
2

 .372ص  4، جالمغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
3

جاء في الهداية شرح البداية: "وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليال كان أو كثيرا"  - 

، دار احياء التراث العربي، الهداية في شرح بداية المبتديهـ، )د.ت(، 593المرغيناني، علي بن أبي بكر الفرغاني، المتوفى 

وجاء في تبيين الحقائق:"وإذا صالح عن دم العمد على خمر يسقط ، 451ص  4طالل يوسف، ج بيروت، لبنان، )د.ط(، تحقيق:

فكأنه عفا" الزيلعي، عثمان بن علي فخر الدين الحنفي المتوفى  أصالً  ألنه ذكر ما ال يصح عوضاً  ذلكالقصاص وال يجب شيء و

ْلب  هـ(، 1313هـ، ) 743  .35ص  5ج، يِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
4

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

 .48ص  6ج
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والوضع على  اوميتنع فيه اجلهالة والغرر والربويرى املالكية أن عوض الصلح ينبغي أن يكون معلوماً 

 .1التعجيل وما أشبه ذلك

كما يرى الشافعية عدم جواز الصلح إن كان جمهول القدر والصفة، وإن كان معلوم القدر جمهول 

 .2جواز االعتياض عنه وجهان الصفة كإبل الدية ففي

فإن كان الصلح مبجهول مل يصح؛ ألن  ،وأن يكون معلوماً  ،احلنابلة يشرتطون عدم اجلهالة ذلكوك

 .3تسليمه واجب، واجلهالة متنعه

 4بن حزم "وال جيوز الصلح على مال جمهول القدر"اوقال 

مقابل الصلح معلومًا غري ويظهر من هذا الشرط اتفاق األئمة على أن يكون املال الذي يدفع 

وما ال يفضي إىل املنازعة،  جمهول، واستثىن األحناف ما إذا كان شيئا ال يفتقر إىل القبض والتسليم،

  واجلهالة القليلة يف صلح القصاص وما دونه.

 :ما إذا كان الصلح في القصاص(يف) أن يكون مملوكاً للجاني -4

وفيه تفصيل ذكره ابن قدامة يف املغين فقال: "ولو صاحل عن القصاص بعبد، فخرج مستحقا، رجع 

بقيمته يف قوهلم مجيعا، وإن خرج حرًا فكذلك، وبه قال أبو يوسف وحممد، وقال أبو حنيفة: يرجع 

عله بالدية؛ ألن الصلح فاسد، فريجع ببدل ما صاحل عنه، وهو الدية، ولنا أنه تعذر تسليم ما ج

عوضا، فرجع إىل قيمته، كما لو خرج مستحقاً، ولو صاحل عن دار أو عبد بعوض، فوجد العوض 

مستحقًا أو حرًا رجع يف الدار وما صاحل عنه أو بقيمته إن كان تالفا؛ ألن الصلح هاهنا بيع يف 

                                                           
1

 .222ص  ، )د.ط(،القوانين الفقهيةهـ، )د.ت(، 741ابن جزي، محمد بن أحمد بن عبد هللا الكلبي الغرناطي المالكي المتوفى  - 
2

، دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى، الوسيط في المذهبهـ(، 1417هـ، )505الغزالي، أبو حامد محمد الطوسي المتوفى  - 

 .49ص  4محمد تامر، ج، تحقيق: أحمد إبراهيم
3

 .396ص  3، جكشاف القناع عن متن اإلقناعهـ ، )د.ت(، 1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى  - 
4

 .471ص  6، جالمحلى باآلثارهـ، )د.ت(، 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفى  - 
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خبالف  احلقيقة، فإذا تبني أن العوض كان مستحقًا أو حرًا كان البيع فاسدا، فرجع فيما كان له

 . 1 الصلح عن القصاص، فإنه ليس ببيع وإمنا يأخذ عوضا عن إسقاط القصاص

لوك أن من شروط الغرامة التصاحلية، أن يكون املال الذي هو عوض الصلح مم ذلكومعىن 

 دفع غريه.  هوكاً له، مل يصح الصلح، ووجب عليتعني عليه دفع املال، فإن مل يكن ممل ذيح الللمصالِ 

الكاساين: "حىت إنه إذا صاحل على مال، مث استحق من يد املدعي مل يصح الصلح؛ ألنه تبني قال 

 .2فتبني أن الصلح مل يصح" ،حأنه ليس مملوكا للمصالِ 

، عليه مالم املصاحلِ  ( "يشرتط أن يكون املصاحلَ 1546ة )وجاء يف جملة األحكام العدلية املاد

 .3ليكون بدل الصلح ال يصح صلحه" غريه لذلك لو أعطى املصاحلم مالف ،وملكهِ 

 ثالثاً: مشروعية الغرامة التصالحية 

 اإلسالمية في الشريعةالغرامة التصالحية 

منذ التصاحلية يف مجيع اجلوانب اجلنائية واملدنية لقد أرست الشريعة اإلسالمية الغراء معامل العدالة 

   .4من الزمان اً ما يزيد على أربعة عشر قرن

ويض أو مقتضيات هذه العدالة بل وحمورها الرئيسي هو الغرامة املالية أو ما يسمى بالتع وكان من

اخلصومة وجرب  ءامقابل إهن ،أومن ميثله حد طريف الصلح لألخرأه من بدل الصلح، والذي يتم دفع

 قدر اإلمكان. اخللل وإصالح ما فسد 

                                                           
1

 . 370ص  4، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى -
2

 6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

 .48ص 
3

وأخذتها من القواعد الكلية التي قررها العالمة ابن نجيم واألقوال الموثقة في  ،رئاسة ناظر العدليةب ،صاغتها لجنة من العلماء - 

 . 301ص  1، )د.ط(، طبعة كارخانة تجارت كتب، تحقيق: نجيب هوا ويني، جمجلة األحكام العدلية.ت(، الفقه الحنفي، )د
4

 بتصرف. 5ص ، العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةم(، 2007-هـ1428، )حسين انظر حكيم، محمد حكيم -
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الفقهاء يف شروط  همن مشروعية الصلح، مث إن ما ذكر  ابتداءً مشروعيتها وتستمد الغرامة التصاحلية 

عتبار امنهم على جوازها، ب اً ضمني اتفاقاً  ذلكيقتضي أن يكون  -سالفة الذكر – الغرامة التصاليحة

 إذا حتققت عملوا هبا. اً هلا شروط أهنم اشرتطوا

 .1املالكيةو  وقد قال بالغرامة التصاحلية احلنفية والشافعية واحلنابلة

  ة على مشروعية الغرامة التصالحيةاألدل

 استدل من قال بالغرامة التصاحلية بعموم أدلة الصلح، كما استدلوا مبا يلي:

نَـهم  ﴿تعاىل:  هلقو  َما َوِإِن اْمَرأَة  َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها نمشموزًا أَْو ِإْعرَاًضا َفاَل جمَناَح َعَلْيِهَما َأْن يمْصِلَحا بـَيـْ

  .2﴾َوالصُّْلحم َخيـْر  صمْلًحا 

 ا وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها،ومعىن اآلية: أن املرأة إذا خافت نشوز زوجها برتفعه عنه

فاألحسن يف هذه احلالة أن يصلحا بينهما صلحاً، بأن تتنازل املرأة عن بعض حقوقها الالزمة على 

من النفقة أو الكسوة أو  ازوجها هلا، على وجه تبقى مع زوجها، بأن ترضى بأقل من الواجب هل

 املسكن.

فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه احلال، وهي  فال جناح وال بأس عليهما، اتفقافإذا 

  3.﴾َوالصُّْلحم َخيـْر  ﴿خري من الفرقة، وهلذا قال: 

وإن امرأة خافت من بعلها ﴿عن عائشة رضي اهلل عنها:  من السنة ما رواه البخاري ذلكودليل 

هي املرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منها، فرييد طالقها ويتزوج غريها، »قالت:  ﴾أو إعراضاً  نشوزاً 

 . 1«والقسمة يل ،علي  تقول له: أمسكين وال تطلقين، مث تزوج غريي، فأنت يف حل من النفقة 
                                                           

1
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

ص  4، دار الفكر، الطبعة الثانية، جالفتاوى الهنديةهـ(،  1310، )برئاسة نظام الدين البلخيعلماء  لجنةوما بعدها،  42ص  6ج

مغني المحتاج إلى معرفة معاني م(، 1994-هـ1415هـ، )977أحمد الخطيب الشافعي المتوفى ، الشربيني، محمد بن 260-262

هـ، 1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى ،290ص 5، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، جألفاظ المنهاج

هـ، )د.ت(، 1230، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي المتوفى:399ص  3، جكشاف القناع عن متن اإلقناع)د.ت(، 

 . 317ص  3ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
2

 .128، اآلية سورة النساء - 
3

 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانم(،  2000 - هـ1420هـ،)1376انظر السعدي، عبد الرحمن بن ناصر المتوفى  - 

موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة، ا، 206ص  1لرسالة، الطبعة األولى، تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، جمؤسسة ا

 . 319ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  المقدسي الحنبلي
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ز، فإن قال ابن قدامة: "ومىت صاحلته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها، أو على ذلك كله جا

 . 2رجعت، فلها ذلك

أن الزوجة جيوز هلا أن تتنازل عن حقها من مال النفقة، أوغريه مقابل  ذلكوجه الداللة يف 

 من مال هو بدل الصلح وغرامة تصاحلية. هئها معه، وما تتنازل عنه أو تقدماالتصاحل مع زوجها وبق

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن كما استدلوا مبا رواه 

َْقتموِل، فَِإْن َشاءموا قـَتَـلموا، َوِإْن َشاءموا َأَخذموا الدِّ »قال: 
ًدا دمِفَع ِإىَل أَْولَِياِء امل يََة، َوِهَي َمْن قـََتَل ممْؤِمًنا ممتَـَعمِّ

 .3«ا َعَلْيِه فـَهمَو هَلمْم، َوَذِلَك لَِتْشِديِد الَعْقلِ َثاَلثموَن ِحق ًة، َوَثاَلثموَن َجَذَعًة، َوأَْربـَعموَن َخِلَفًة، َوَما َصاحلَمو 

)وما صاحلوا عليه فهو هلم( فهو يدل على جواز الصلح يف دم العمد بأكثر  والشاهد يف احلديث

من الدية، وهذا دليل واضح على جواز الصلح يف الدماء، والصلح يف ما دون الدماء يكون من باب 

  األوىل.

جواز دفع اجلاين أو وليه للمجين عليه أو وليه زيادة على قيمة الدية إذا  يثاحلدووجه الداللة يف 

 تصاحلية( صحيحة.ال، وتكون هذه الزيادة )الغرامة ذلكتصاحلا على 

 الغرامة التصالحية في القانون

 وبزغمكافحة الظواهر اإلجرامية، فشلت العدالة اجلنائية التقليدية اليت ترتكز على الردع يف لقد 

جنم العدالة اجلنائية التصاحلية ىف مساء اإلجراءات اجلنائية، وأضحى ميثل فرًعا مستقاًل من فروع القانون 

 . 4"القانون اجلنائى اإلنساىن" اجلنائي، يصح أن نطلق عليه

مقتصرة على ليست العدالة التصاحلية  ومبا أن الصلح ميكن أن يكون يف خمتلف اجلوانب، فإن

 وغريها. ،قتصاديةواال، كبري يف خمتلف اجلوانب املدنية قط، بل هلا دوراجلانب اجلنائي ف

                                                                                                                                                                  
1

 .5206برقم  33ص  7، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 
2

 . 320ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليابن قدامة،  - 
3

، سنن الترمذي -الجامع الكبيرم(، 1998هـ، )279رواه الترمذى وقال: حسن غريب، انظر الترمذي، محمد بن عيسى المتوفى  - 

م(، 1985 -هـ1405هـ، )1420، وقال األلباني في اإلرواء: حسن. األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى 1387برقم 63ص  3ج

  .2199برقم 259ص  7، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
4

 .5 ص، العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةم(، 2007-هـ1428، )حسين حكيم، محمد حكيم -
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ورغم أن القانون اليمين مل ينص صراحًة على الغرامة التصاحلية، وهذا ما يستدعي من املشرع 

 يف اجلانب اجلنائي واملدين وغريه.  فاه مستقباًل، إال أنه قد عمل مبقتضاهااليمين أن يتال

جاء يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمين ما يدل على مشروعية الغرامة التصاحلية يف املادة فقد 

رش وميلك الصلح من ميلك اص بأكثر أو بأقل من الدية أو األجيوز الصلح على القص( "68)

 جيوز لغري اجملين عليه أو لغري ورثته أنفسهم التصاحل على أقل من الدية أو وال ،القصاص أو العفو

 . 1"القاضي إال ملصلحة يقرها االرش كامالً 

(: "يستفيد املدينون املتضامنون من الصلح الذي 292وجاء يف القانون املدين اليمين يف املادة )

يعقده أحدهم مع صاحب احلق ولكنهم ال يضارون من الصلح إذا رتب يف ذمتهم التزاماً أو زاد فيما 

 .2هم ملتزمون به إال إذا قبلوه"

(: "جيوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى املدين 727يف القانون التجاري اليمين يف املادة )وجاء 

عن أمواله كلها أو بعضها، وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه األحكام 

  3اخلاصة بالصلح القضائي"

( من القانون 669املتعلقة بالغرامة التصاحلية يف القانون اليمين إىل املادة ) وختضع مجيع املواد

املدين اليمين: "يتم الصلح بالرتاضي يف الدماء واألموال واحلقوق على أن ال حيل حراماً وال حيرم حالاًل 

 .4وال يثبت نسباً أو يسقط حداً وجيوز مع اإلقرار والسكوت واإلنكار"

 ثابت مشروعية الغرامة التصاحلية )بدل الصلح، عوض الصلح، مقابل الصلح( نهو أ وزبدة القول:

لك ظاهر من خالل تطبيقها على عدد من املسائل اليت وذيف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين، 

 شرنا إىل بعضها. أ

                                                           
1

 (.68م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
2

 (.292م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
3

 (.727م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1997(، )13رقم ) القانون التجاري اليمني - 
4

 (. 669م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
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  الغرامة التصالحية في الجرائم الجنائية.: المطلب الثاني

كما تقع اجلرمية على النفس، تقع على ما دون النفس، واجلرمية قد تكون عمدية، ويف هذه احلالة 

جب الدية فقط، تعمد وهي القتل أو اجلرح اخلطأ، فجيب القصاص أو الدية، وإذا وقعت اجلرمية بغري 

حتوي يف طياهتا معىن غرامة ذات طبيعة مركبة،  رامة املالية أو العقوبة املالية، والغ1فال قود يف اخلطأ

 .2ن واحدآاإليالم والتعويض يف 

نتكلم عن  فسوف مث  ومن  ،وميكن تاليف القصاص وكثري من النزاعات عن طريق الغرامة التصاحلية

جرائم  ية يفعتداء على النفس وما دوهنا عمدًا أواًل، مث الغرامة التصاحلالالغرامة التصاحلية يف جرائم ا

الغرامة التصاحلية يف و االعتداء بدون عمد ثانياً، مث نتطرق إىل الغرامة التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية، 

 .نتقاليةالعدالة اال

 عتداء على النفس وما دونها عمداً : الغرامة التصالحية في جرائم االأوالً 

والعفو إسقاط بال مقابل، يسقط القصاص يف جرمية العمد بالعفو، حيث يعترب من حق العبد، 

أما الصلح فيتم دومًا مبقابل، وغالبًا ما يكون هذا املقابل مال يغرمه أو يدفعه اجلاين ألولياء اجملين 

 عليه.

ومبلغ التصاحل أو الصلح، يتضمن إيالمًا للمتهم، يتمثل يف اقتطاع جزء من ذمته املالية وحرمانه 

  .3ة، فالعربة حبقيقة الواقعمنه، فال جمال للكالم بأنه اليعترب عقوب

كما أن هذه الغرامة غري حمددة بل حسب اتفاق الطرفني، وسوف نعرض آراء الفقهاء حول 

 فيما يلي: ا عمداً، ومقدارها وما يتعلق هباصحة الغرامة التصاحلية يف اجلناية على النفس وما دوهن

                                                           
1

، دار النهضة النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنةم(، 2002انظر حكيم، محمد حكيم حسين، ) -

 .511 العربية، القاهرة، )د.ط(، ص
2

  وما بعدها. 259ص  ، دار النهضة العربية، )د.ط(،محاضرات في الجزاء الجنائيم(، 1997) بالل، أحمد عوض، - 
3

 .122ص  ،النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية دراسة مقارنةم(، 2002حكيم، محمد حكيم حسين، ) - 
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وكذا يصح عن القصاص يف النفس، ز الصلح عن التعزير؛ ألنه حق العبد، اإىل جو  :الحنفيةذهب 

املقتول على مال عن القصاص  ءوما دونه؛ ألن القصاص من حق العبد، وأنه إن صاحل القاتل أوليا

قلياًل كان املال أو كثرياً؛ ألنه دين وجب بالعقد خبالف الدية مل  ،سقط القصاص ووجب املال حاالً 

 . 1وإمنا وجبت بسقوط القود ،جتب بالعقد

عن االفرتاق عن دين بدين، وسواء   كان بدل الصلح ديناً فيشرتط القبض يف اجمللس احرتازاً أما اذا  

حىت لو صاحل من القصاص على عبد، أو ثوب جاز؛  ،كان معلوماً، أو جمهواًل جهالة غري متفاحشة

ألن اجلهالة قلت ببيان النوع؛ ألن مطلق العبد يقع على عبد وسط، ومطلق الثوب يقع على الوسط 

منه، فتقل اجلهالة فيصح الصلح، وله اخليار إن شاء أعطى الوسط من ذلك، وإن شاء أعطى قيمته  

وإمنا مينع منها إلفضائها إىل املنازعة، ومبىن  ،واجلهالة ال متنع من الصحة لعينها نكاح،كما يف ال

 .2عادة كاإلنسان يسامح بنفسه ما ال يسامح مباله  ،النكاح والصلح من القصاص على املساحمة

ز الصلح و جيو ث ورد يف الشرح الكبري للدردير: حي القصاص،جواز الصلح عن  إىل :المالكيةوذهب 

 .3مبا قل عن الدية وكثر عنها ألن دم العمد ال دية له أو جرح   عن دم العمد نفس  

جواز أن يكون املال املصاحل عليه أكثر من الدية كما يف املدونة: )إن موجب العمد هو ويرون 

حىت ولو على أكثر من الدية، وإن كان ديتني فأكثر، وإن كانت اجلناية  ،إال ما ُت الصلح عليه ،القود

   .4(ألن هذا ليس مبال وإمنا كان دماً  ،فصاحلوه على مال إىل أجل فهذا جائز عمداً 

                                                           
1

 .353ص  8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ، )د.ت(، 970انظر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى - 
2

 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-ه1406هـ، )587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

 .48ص  6ج
3

ص  3ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ، )د.ت(، 1230د بن عرفة المالكي المتوفى:انظر الدسوقي، محمد بن أحم - 

317. 
4

رواية سحنون، عبد السالم بن سعيد بن  ،المدونةم(، 1994-هـ1415هـ، )179انظر األصبحي، مالك بن أنس المدني المتوفى  - 

 .640ص  4دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ج هـ، 240حبيب التنوخي المغربي المالكي المتوفى 
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ن وجاء يف منح اجلليل: "وجاز الصلح عن جناية العمد على نفس أو غريها مبال قليل أو كثري؛ أل

جناية العمد ال دية هلا، وإمنا خيري املستحق بني القصاص والعفو جماناً، وإن مل يعني قدر املال املصاحل 

 .1عليه انعقد الصلح ولزم اجلاين دية اخلطأ"

املال من غري  ذلكجواز املصاحلة على املال ملن وجب عليه القصاص وإن كان إىل  :الشافعية وذهب

ولو عفا على غري جنس الدية أو )كما جاء يف مغين احملتاج:   ،وإن كان أكثر من الدية ،جنس الدية

 . 2(ذلكالغري أواملصاحل عليه، وإن كان أكثر من الدية إن قبل اجلاين  ذلكصاحل غريه عليه ثبت 

جواز الصلح عن القصاص بدية واحدة أو بديات متعددة أو بكل ما يثبت إىل  :بلةاالحنوذهب 

 .3مهراً 

وعلى هذا فيصح الصلح عن القصاص وأخذ الغرامة التصاحلية بكل ما جيوز أخذ العوض عنه 

 .4سواء ثبت القصاص مع اإلقرار أو اإلنكار

مما سبق يتضح أن مجيع املذاهب اتفقت على جواز الصلح عن القصاص يف النفس وما دوهنا، 

 واتفقت على أن الغرامة تكون بدل القصاص أو مقابل الصلح.

، ء على النفس وما دوهنا متفق عليهبالتايل ميكن القول بأن الغرامة التصاحلية يف جرائم االعتداو 

 .ةصاحل عليها على أن ال تكون مؤجلوجيوز القليل والكثري يف الغرامة امل

 عتداء على النفس وما دونها خطأً : الغرامة التصالحية في جرائم االثانياً 

عقوبة مالية تتمثل يف مال  يؤديه اجلاين أو عاقلته إىل اجملين عليه أو إن الدية يف شبه العمد واخلطأ 

 الن حق العبد يغلب على حق اهلل تبارك وتعاىل. ؛أوليائه باعتبارها حقاً للمجين عليه أو أولياء الدم
                                                           

1
، دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليلم(، 1989هـ1409هـ، )1299عليش، محمد بن أحمد أبو عبد هللا المالكي المتوفى  - 

 .154ص  6بيروت، )د.ط(، ج
2

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م(، 1994-هـ1415هـ، )977انظر الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى  - 

 .289ص  5ج ،المنهاج
3

، دار الكتاب الشرح الكبير على متن المقنعهـ، )د.ت(، 682بن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي، المتوفى ا - 

 بتصرف يسير.16،17ص  5العربي للنشر والتوزيع، )د.ط(، ج
4

 بتصرف.399ص  3، جكشاف القناع عن متن اإلقناعهـ، )د.ت(، 1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى - 
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 ةن ينقص منها أو يزيد فيها، وحمددليس للقاضي أ ةالدية يف شبه العمد واخلطأ مقدر  وكل من

تعفى  ،تدفع إىل اجملين عليه أو وليه، األوىل منها مغلظة، والثانية خمففه، والدية يف هذه اجلرائم إجبارية

من العقوبة اجلنائية، وهى تأخذ صفة التعويض، لذا كان للمجين عليه وأولياء الدم احلق يف التصاحل 

   .1مع اجلاين بال خالف بني العلماء

ألن موجبها املال فيصري مبنزلة  ذلكلقتل شبه العمد واخلطأ جائز، و ن الصلح يف جناية اإومن مث ف

إال أنه ال تصح الزيادة على قدر الدية يف حالة ما إذا وقع الصلح على أحد مقادير الدية   ،البيع

ألن بدل الصلح يف باب اخلطأ وشبه العمد  ذلككاإلبل والذهب والفضة )وهي أنواع الديات(، و 

، وأما إذا فالزيادة على املقدار تكون ربا ،مقدرة مبقدار معلوم ال تزيد عليه وأهنا ،عوض عن الدية

صاحل على غري مقادير الدية كاملكيل واملوزون جاز الصلح على الزيادة، ألنه عند اختالف اجلنس ال 

ا وهو دين الدية بدين بدل الصلح؛ إال أنه يشرتط القبض يف اجمللس كي ال يكون افرتاق ،تظهر الزيادة

عن دين بدين، ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصاحل عن جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ ألنه 

، وتصح الزيادة على قدر الدية يف العمد، تعني احلق بالقضاء، فكان مبادلة خبالف الصلح ابتداءً 

 .2وبدل الصلح عن دم العمد ال يسقط باملوت واإلسالم

  دون النفس من حنو شج الرأس وقطع اليد وغريها عمداً ويصح الصلح عن دعوى اجلناية يف ما 

َفَمْن عمِفَي َلهم ِمْن َأِخيِه َشْيء  فَاتِـَّباع  بِاْلَمْعرموِف ﴿، أما العمد فلقوله تعاىل: كانت اجلناية أو خطأً 

                                                           
1

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية هـ(، 1313هـ، ) 743انظر الزيلعي، عثمان بن علي فخر الدين الحنفي المتوفى  - 

ْلب يِّ  الخرشي، محمد بن عبد هللا المالكي المتوفى ، 35،36ص  5بوالق، القاهرة، الطبعة األولى، جالمطبعة الكبرى األميرية،  ،الشِّ

، األصبحي، مالك بن أنس المدني 27ص  6، دار الفكر للطباعة، بيروت، )د.ط(، جشرح مختصر خليل للخرشيهـ، )د.ت(، 1101

هـ، 1030محمد غانم بن محمد الحنفي المتوفى ، البغدادي، أبو 383ص  3، جالمدونةم(، 1994-هـ1415هـ، )179المتوفى:

 ، داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المتوفى385ص  ، دار الكتاب اإلسالمي، )د.ط(،مجمع الضمانات)د.ت(، 

 .312ص  2، دار إحياء التراث العربي، )د.ط(، جمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرهـ، )د.ت(، 1078
2

بِيِدّي، علي بن محمد الحدادي اليمني الحنفي المتوفى  -  ، المطبعة الخيرية، الطبعة الجوهرة النيرةهـ(، 1322هـ، )800انظر الزَّ

تبيين الحقائق شرح كنز هـ(، 1313هـ، ) 743، الزيلعي، عثمان بن علي فخر الدين الحنفي المتوفى 121،120ص  2األولى، ج

ْلب يِّ  شرح مختصر خليل هـ، )د.ت(، 1101الخرشي، محمد بن عبد هللا المالكي المتوفى  ،36ص  5ج ،الدقائق وحاشية الشِّ

، 385ص  ،مجمع الضماناتهـ، )د.ت(، 1030، البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي المتوفى 27،28ص  6، جللخرشي

، 312ص  2، جاألنهر في شرح ملتقى األبحر مجمعهـ، )د.ت(، 1078 داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المتوفى

 .261، 260ص  4ج ،الفتاوى الهنديةهـ(،  1310، )برئاسة نظام الدين البلخيعلماء  لجنة
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فألن أي من أعطي له بدل أخيه املقتول شيء بطريق الصلح، وأما اخلطأ " ،1﴾َوأََداء  إِلَْيِه بِِإْحَسان  

 .2"موجبه املال

 ذلكعتداء على النفس سواء أكان ز الغرامة التصاحلية يف جرائم االإىل جوا مما سبق نخلص:

، وسواء أكان إتالفًا للنفس مجيعها أو لعضو منها، وأن الغرامة أم خطأً  عتداء عمدًا أم شبه عمد  اال

أقل منها أو أكثر، وذلك ألنه عوض عن التصاحلية يف اجلرائم العمدية جيوز أن تكون مبقدار الدية أو 

القصاص، والقصاص ليس من جنس املال حىت يكون البدل عنه زيادة على املال املقدر فال يتحقق 

فيه الربا، أما الغرامة التصاحلية يف اخلطأ وشبه العمد فهو عوض عن املال فال جيوز فيه الزيادة على 

صاحل على غري مقادير الدية، كما ال جيوز أن تكون أقل من قدر الدية لدخول الربا، وجتوز الزيادة إذا 

 ألقرب من أجلها لضع وتعجل.  الدية

 في القانون اليمني. وما دونها عتداء على النفسحية في جرائم االالغرامة التصال

، وجعل مقدارها خاضع عتداء على النفسيف جرائم اال اهتم القانون اليمين بالغرامة التصاحلية

عتداء على النفس وما ليه أو وليه، وأقرها يف جرائم االطريف التصاحل، مبا حيقق رضى اجملين عتفاق ال

  .دوهنا، عمداً كان أو خطأً 

اص "جيوز الصلح على القصما يلي: ( 68يف املادة ) فقد جاء يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمين

وال جيوز لغري اجملين  ،وميلك الصلح من ميلك القصاص أو العفو ،رشبأكثر أو بأقل من الدية أو األ

 .3إال ملصلحة يقرها القاضي"، رش كامالً التصاحل على أقل من الدية أو األ عليه أو لغري ورثته أنفسهم

ومل جيعل القانون اليمين الغرامة التصاحلية مقتصرة على اجلانب اجلنائي فحسب، بل جعلها شاملة 

هلذا التصاحل أن يكون  القانون وأشرتط الصلح، اإذا تراضى طرف موال واحلقوق وغريها،يف الدماء واأل

  طار الشريعة اإلسالمية.إ يف
                                                           

1
 .178اآلية  سورة البقرة - 
2

 .312ص  2، جمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرهـ، )د.ت(، 1078داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المتوفى  - 
3

 (.68م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
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( من القانون املدين اليمين: "يتم الصلح بالرتاضي يف الدماء 669املادة ) جاء يف ذلكومجيع 

وجيوز مع  ،على أن ال حيل حرامًا وال حيرم حالاًل وال يثبت نسبًا أو يسقط حداً  ،واألموال واحلقوق

  .1اإلقرار والسكوت واإلنكار"

 )الحرابة( ثالثاً: الغرامة التصالحية في الجرائم اإلرهابية

  :الشريعة اإلسالمية الجرائم اإلرهابية في التصالحية في الغرامة -1

 تعريف الحرابة:

من احلرب الىت هى نقيض السلم، يقال: حاربه حماربة، وحرابا، أو من احلَرب بفتح  الحرابة لغة:

 . 2وهو السّلب. يقال: حرب فالنا ماله أى: سلبه فهو حمروب وحريب -الراء

قطع الطريق وهو الربوز ألخذ مال أو لقتل أو إلرعاب على سبيل اجملاهرة مكابرة  :شرعاً  الحرابة

 .3بعد عن الغوثاعتمادا على القوة مع ال

 تعريف الجريمة اإلرهابية:

ورهب الشيء رهبًا ورهباً  أي: خاف ،رهب بالكسر يرهب رهبة ورهبًا بالضم ورهبًا بالتحريكلغة: 

 .4وأرهبه ورهبه واسرتهبه أخافه وفزعه ،وترهب غريه إذا توعده ،ورهبة خافه

" العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول، بغياً على اإلنسان يف دينه ودمه وعقله  اصطالحاً:

وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق، وما يتصل بصور احلرابة 

ي وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذًا ملشروع إجرام ،وإخافة السبيل وقطع الطريق

فردي أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو 

                                                           
1

 (. 669م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
2

 .201ص  1، جحرب مادة، لسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفىعلي ابن منظور، محمد بن مكرم بن  - 
3

 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

 .90ص
4

 . 436ص  1ج ،لسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفىعلي انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن  - 



81 
 

ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق واألمالك العامة  ،حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر

ور الفساد يف األرض فكل هذا من ص ،وارد الوطنية أو الطبيعية للخطرأو اخلاصة، أو تعريض أحد امل

بُّ ﴿اليت هنى اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني عنها بقوله:  َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإن  الل َه اَل حيِم

 .2 ،1﴾اْلممْفِسِدينَ 

مل يعرف القانون اليمين اجلرمية اإلرهابية، لكنه جاء مبا يتفق متاماً  :للجريمة اإلرهابية القانونتعريف 

( من قانون 306مع التعريف الشرعي، حني عرف احلرابة، فقد جاء تعريف جرمية احلرابة يف املادة )

ق عام أو صحراء أو بنيان اجلرائم والعقوبات اليمين بأهنا "من تعرض للناس بالقوة أيًا كانت، يف طري

أو طائرة، فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض، واحًدا أو مجاعة، أو ألي غرض غري  ر  أو حب

  .3مشروع، قهرًا أو جماهرة، اعترب حماربًا"

ا يظهر ومن خالل التعريف الشرعي والقانوين للجرائم اإلرهابية، يظهر التوافق الكبري بينهما، كم

لك جلامع صفة الفعل هابية من قبيل جرمية احلرابة، وذاجلرائم اإلر  أن التعريف الشرعي قد جعل

    من اإلرهاب.ءاً اليمين بتعريف احلرابة، كوهنا جز وحدوده، كما اكتفى املشرع 

اإلرهاب جرمية من أكرب اجلرائم يف نظر الشرع اإلسالمي، وتعد احلرابة والبغي بغري حق من إن 

ومع ذلك فقد أغلظ  ،رهاب يف بعض صوره التطبيقيةواليت يتكيف هبا اإل ،اجلرائم املسماة يف الشرع

ل اإلرهابيني مهما  افعأبعقوبة احملاربني، ألن  حيرتف هذه اجلرمية ويسلك سبيلها اهلل العقوبة على من

َوَيْسَعْوَن يف ﴿مبعىن قوله تعاىل:  مشمولةً كون فتفسادًا يف األرض،  ارج عن كوهنختلن  افإهن تكان

َا َجزَاءم ال ِذيَن حيمَارِبموَن الل َه َوَرسموَلهم َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ﴿يف اآلية الكرمية:  ﴾اأْلَْرِض َفَساًدا ِإمن 

َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلم  نـَْيا ْم ِخْزي  يـمَقتـ لموا أَْو يمَصل بموا أَْو تـمَقط َع أَْيِديِهْم َوأَْرجملمهمْم ِمْن ِخاَلف  أَْو يـمنـْ يف الدُّ

                                                           
1

 .77، اآلية سورة القصص - 
2

هـ، مطابع 1422  - هـ1398: من قرارت المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالميمجمع الفقه اإلسالمي، )د.ت(،  -

 . 5ص  ،16هـ، العدد 1422شوال،  27 -21، من16رابطة العالم اإلسالمي، )د.ط(، الدورة 
3

 (. 306الشئون القانونية، المادة ) م(، وزارة 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني  - 
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فهذه اآلية حتدد بكل وضوح وجالء اجلزاء الشرعي للمحاربني  ،1﴾َوهَلمْم يف اآْلِخرَِة َعَذاب  َعِظيم  

   .2الساعني يف األرض بالفساد، يف الدنيا واآلخرة

واختلفوا فيمن حارب  إشهار السالح وقطع السبيل خارج املصر، وقد اتفق العلماء على أن احلرابة

واشرتط الشافعي الشوكة، وإن كان مل يشرتط  ،ل املصر وخارجه سواءاملصر، فقال مالك: داخداخل 

بة إمنا العدد، وإمنا معىن الشوكة عنده قوة املغالبة، ولذلك يشرتط فيها البعد عن العمران، ألن املغال

بة يف املصر  وكذلك يقول الشافعي: أنه إذا ضعف السلطان ووجدت املغال ،تتأتى بالبعد عن العمران

، وقال وقال أبو حنيفة: ال تكون احملاربة يف املصر ،ة، وأما غري ذلك فهو عنده اختالسكانت حمارب

 . 3احلرابة داخل املصر وخارجه : تكوناحلنابلة

من أن احملاربة تكون داخل املصر  والنووي من الشافعيةاملالكية واحلنابلة  هما ذهب إلي :والراجح

  .4خارجهو 

مفهوم احلرابة، وبني مفهوم اإلرهاب  ،5املفهومنيجند التقارب الشديد بني  على ما تقدم وبناءً 

الذي عرفه جممع الفقه اإلسالمي، وحيكيه الواقع التطبيقي هلذه اجلرمية، وتتكيف به بعض صوره 

منني، خارج نطاق الشرع املعاصرة اليوم، من إشهار للسالح وقطع للطريق، وقتل، وترويع لآل

  والقانون.

                                                           
1

 .33، اآلية سورة المائدة - 
2

،  islam.com-http://www.al، نقالً عن موقع اإلسالم إرهاب المستأمنين وموقف اإلسالم منهالبدر، بدر بن ناصر،  - 

  .30/12/2013بتاريخ: 
3

تبصرة الحكام في أصول األقضية م(، 1986 -هـ1406هـ، )799يم بن علي بن محمد المالكي المتوفىانظر ابن فرحون، إبراه - 

حاشية الدسوقي على الشرح هـ، )د.ت(، 1230، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي المتوفى210 ص 2ج ،ومناهج األحكام

المجموع شرح المهذب )مع هـ ، )د.ت(، 676الدين يحيى بن شرف المتوفى محيي  ، النووي، أبو زكريا348 ص 4، جالكبير

بن رشد القرطبي المتوفى  ، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد109، 108ص  20، دار الفكر، )د.ط(، جتكملة السبكي والمطيعي(

موفق بن قدامة، ا، 238ص  4(، ج ، دار الحديث، القاهرة، )د.طبداية المجتهد ونهاية المقتصدم(،  2004 -هـ  1425هـ، )595

 . 144ص  9، مكتبة القاهرة، )د.ط(، جالمغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي
4

 .109ص  20، جالمجموع شرح المهذبهـ ، )د.ت(، 676محيي الدين يحيى بن شرف المتوفى  النووي، أبو زكريا - 
5

، مجلة مفهوم اإلرهاب تأسيساً على مفهوم الحرابة والبغي في الفقه اإلسالميهـ(، 1428بن عبد العزيز، )علي  العميريني، - 

( ربيع اآلخر، نقالً عن موقع مجلة العدل 34العدل، وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، العدد )

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=34&IDd=571  :م.31/12/2013، بتاريخ 

http://www.al-islam.com/
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=34&IDd=571
http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=34&IDd=571
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وقد نوعت الشريعة اإلسالمية يف الوسائل اليت ميكن من خالهلا معاجلة هذه اجلرمية، فكما أهنا 

وضعت اجلزاء الرادع هلذه اجلرمية من قتل وصلب ونفي، فإهنا جعلت التوبة إحدى السبل ملعاجلة هذه 

  1﴾ِدرموا َعَلْيِهْم فَاْعَلمموا َأن  الل َه َغفمور  َرِحيم  ِإال  ال ِذيَن تَابموا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَقْ ﴿اجلرمية، قال تعاىل: 

هو  :اختلفوا فيها على ثالثة أقوال: وحتصيل ذلك فإن العلماءوأما صفة التوبة اليت تسقط احلكم 

إهنا إمنا تكون إذا ظهرت توبته قبل  :إهنا تكون بأن يأيت اإلمام قبل أن يقدر عليه، وقيل :أن توبته قيل

 . ، وهو الصحيح2تكون باألمرين مجيعا :القدرة فقط، وقيل

أن التوبة إمنا تسقط عنه  :وأما ما تسقط عنه التوبة، فاختلفوا يف ذلك على أربعة أقوال: أحدها

لقول وا ،حد احلرابة فقط، ويؤخذ مبا سوى ذلك من حقوق اهلل وحقوق اآلدميني، وهو قول مالك

إن التوبة تسقط عنه حد احلرابة ومجيع حقوق اهلل من الزىن والشراب والقطع يف السرقة، ويتبع  :الثاين

أن التوبة ترفع مجيع حقوق اهلل،  :والثالث ،حبقوق الناس من األموال والدماء إال أن يعفو أولياء املقتول

إن التوبة تسقط  :والقول الرابع ،ويؤخذ بالدماء ويف األموال مبا وجد بعينه يف أيديهم وال تتبع ذممهم

 . 3مجيع حقوق اهلل وحقوق اآلدميني من مال ودم إال ما كان من األموال قائم العني بيده

إال  ،حبقوق الناس من األموال والدماء ، ويتبعجح أن توبة احملارب إمنا تسقط عنه حقوق اهللاوالر 

 . اأن يعفو أولياء املقتول، أو يتصاحلو 

عقوبات قاسية ورادعة وزاجرة، بيد أنه يف الوقت نفسه  لشارع احلكيم للجرائم اإلرهابيةفرض اوقد 

واليت تعد من  -فتح باب األمل للجناة للعودة من جديد إىل أحضان اجملتمع، فأجاز يف هذه اجلرائم 

وهي إحدى آليات العدالة التصاحلية يف الفقه  -العدالة اجلنائية التصاحلية، فالتوبة  -أخطر اجلرائم 

                                                           
1

 .34، اآلية سورة المائدة - 
2

، ج بداية المجتهد ونهاية المقتصدم(،  2004 -هـ  1425هـ ، )595بن رشد القرطبي المتوفى  ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد - 

 .241ص  4
3

، ابن 111ص  20، جالمجموع شرح المهذبهـ ، )د.ت(، 676الدين يحيى بن شرف المتوفى محيي  انظر النووي، أبو زكريا - 

، ابن رشد 152ص  9، جالمغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليقدامة، 

، دار الحديث، بداية المجتهد ونهاية المقتصدم(،  2004 -هـ  1425هـ ، )595توفى بن رشد القرطبي الم الحفيد، محمد بن أحمد

حاشية الدسوقي على الشرح هـ، )د.ت(، 1230، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي المتوفى241ص  4القاهرة، )د.ط(، ج 

 . 352ص 4، جالكبير
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، أو مبعىن أدق يسقط حق الدولة يف العقاب بالتوبة قبل اجلرائم اإلرهابيةيف  تسقط احلد -اإلسالمي

القدرة، ومل يغفل الفقه اإلسالمي حق ضحايا اجلرائم اإلرهابية واملضرورين منها، فأجاز العدالة 

التصاحلية من خالل العفو والصلح والدية يف جرائم القتل العمد وشبه العمد، وفق شروط وضوابط 

 . 1حمددة

 العدالة التصالحية في جرائم اإلرهاب ال تكون إال بمقابل )غرامة مالية(

جاء يف تبصرة احلكام: فقد ، إذا تاب قبل القدرة عليه ح الصلح وتؤخذ الغرامة التصاحليةإمنا يص

مل جيز عفو األولياء وال صلحهم على ما قاله القاضي  ،يف حرابة فأخذ قبل أن يتوب "ومن قتل قتيالً 

خبالف ما إذا مل  ،عياض. معىن ذلك أهنم إن صاحلوه، وقد تاب قبل القدرة عليه، فصلحهم جائز

 .2ألن حد احلرابة حق هلل تعاىل" ،عليهيتب حىت قدر 

ميز هلا، فاملقابل من يعترب املقابل يف العدالة التصاحلية من مستلزماهتا، أو باألحرى العنصر املو 

الشروط اليت متيز التصاحل عن غريه، ونرى أن العدالة التصاحلية يف هذه الطائفة من اجلرائم مبثابة 

عقوبة بديلة مالية رضائية، أما إذا ُت الرتاضي بال مقابل، نكون بصدد عفو وصفح، والبون شاسع بني 

رضا اجلاين، أما الصفح فال يتوقف على  الصلح والعفو، فالصلح ال يكون إال مبقابل ويتوقف على

 . 3إرادة اجلاين أو رضائه، والعفو دوًما بال مقابل

جند أن الغرامة التصاحلية كما أنه جيوز تطبيقها يف جرمية احلرابة، بشرط التوبة قبل  :ويف اجلملة

 املفهومني.الكبري بني لتطابق ل ذلكو  ،تطبيقها يف اجلرائم اإلرهابية ذلكجيوز ك القدرة، فإنه
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 .8ص  ،جنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةالعدالة الم(، 2007-هـ1428، )حسين حكيم، محمد حكيم - 
2

تبصرة الحكام في أصول األقضية م(، 1986 -هـ1406هـ، )799انظر ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي المتوفى - 

عيني، محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي المتوفى 210ص  2ج ،ومناهج األحكام مواهب م(، 1992-هـ1412هـ، )954، الرُّ

 .316ص  6، جالجليل في شرح مختصر خليل
3

 .49 -47ص  ،العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةم(، 2007-هـ1428، )حسين انظر حكيم، محمد حكيم - 
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  :في القانون الوضعي في الجرائم اإلرهابية التصالحية الغرامة -2

يف مكافحة الظواهر  تند على فكرة الردع فشاًل ذريًعاأثبتت العدالة اجلنائية التقليدية اليت تس

اإلجرامية، فضاًل عن فشل املؤسسات العقابية يف إعادة تأهيل احملكوم عليهم ودجمهم يف جمتمعاهتم، 

على الرغم من اجلهود الكبرية اليت يبذهلا القائمون عليها، وظهرت العدالة اجلنائية التصاحلية الىت متثل 

عضاء فيها يف عدة د نادت األمم املتحدة والدول األحل ملا فشلت فيه العدالة اجلنائية التقليدية، وق

هنج العدالة التصاحلية للحد من اإلجرام وإعادة تأهيل اجلناة، وضمان  بضرورة تطبيق مؤمترات دولية

 .1حقوق ضحايا اجلرمية وحقوق اجلناة أيًضا

هبا العدالة م "إدراًكا منا للوعود اليت تبشر ٢٠٠٠حيث ورد يف ديباجة إعالن مؤمتر فيينا عام 

التصاحلية اليت تستهدف احلد من اإلجرام وتساعد على إبراء الضحايا واجلناة واجملتمعات..."، ويف 

ختام اإلعالن ورد: "نشجع على صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصاحلية حترتم حقوق 

  .2طراف األخرى"اإلنسان واحتياجات ومصاحل الضحايا واجلناة واجملتمعات احمللية وسائر األ

 مل يعلن تطبيقها على اجلرائم اإلرهابية، ي نادي بتطبيق العدالة التصاحليةغري أن إعالن فيينا الذ

 بأهداف وفوائد العدالة التصاحلية. ىوإمنا اكتف

م، وقوع ٢٠٠٥بينما اجلرائم اإلرهابية يف تزايد، فقد ورد يف تقرير وزارة اخلارجية األمريكية عن عام 

( ١٤٦٠٠ألف حادث إرهايب يف خمتلف أحناء العامل، وأن عدد الضحايا بلغ أكثر من )( ١١)

 .سرتاتيجية تشريعية مستقبلية ملواجهة التهديدات اإلرهابيةافكان البد من إجياد ، 3قتيل

املواجهة حماور، هي: املواجهة الفكرية، و  ومواجهة اإلرهاب مواجهة شاملة تستند على عدة

تضمن إجازة العدالة اجلنائية التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية، ومراعاة حقوق اإلنسان، التشريعية اليت ت
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  بتصرف يسير.، 8ص  ،العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةم(، 2007-هـ1428، )حسين انظر حكيم، محمد حكيم -
2

، إعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالةم، ٢٠٠٠ -أبريل  17 -١٠ المجرمين، ومعاملة الجريمة لمنع المتحدة العاشر مؤتمر األمم -

 فيينا. مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،
3

 ، حاشية.6ص  ، الطبعة الثانية،المشاركة الشعبية لمواجهة اإلرهابم(، ٢٠٠٧مجلع، جمال جرجس، ) -
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وتفعيل التعاون العريب والدويل، وتفعيل املشاركة الشعبية، ووضع خطط وقائية جملاهبة األشكال 

 . 1املستحدثة من التهديدات اإلرهابية

نا نالحظ خيبة األمل الذي منيت هبا كثري فإ ،ونتيجًة الستبعاد هذه احملاور يف مواجهة اإلرهاب

من الدول، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، حيث ركزت هذه الدول يف مواجهتها لإلرهاب 

دون االلتفات إىل بقية احملاور واليت تعترب منظومة واحدة ال  ،قتل ومعاقبة اإلرهابيني ومطاردهتمعلى 

 ميكن االستغناء عنها.

فشل العدالة اجلنائية التقليدية اليت تقوم على فكرة الردع خاصة يف مواجهة اجلرائم اإلرهابية،  ومع

أهنا مل خترج  إالواليت تعد أهم احملاور يف املواجهة الشاملة لإلرهاب،  ،وظهور العدالة اجلنائية التصاحلية

 ومنها اليمن.إىل حيز التنفيذ ومل يكتب هلا أن تكون ضمن تشريعات كثري من الدول 

أي من الدول العربية  يقول اللواء الدكتور حممد حكيم: " نقر منذ البداية أنه مل يصدر قانون يف

صر معظم تشريعات العدالة التصاحلية تإمنا تق ،جييز العدالة التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية أو الغربية

  .2املرور"على اجلرائم االقتصادية واملالية، وجرائم البيئة، وجرائم 

ومل تكن  ،حااًل من بقية القوانني حيث أنه مل يهتم بالعدالة التصاحلية نحسوالقانون اليمين ليس أ

بشأن  اً صدر قانونأضمن وسائله يف مكافحة جرائم اإلرهاب، على الرغم من أن املشرع اليمين قد 

ختطاف والتقطع، تضمن جمموعة من العقوبات، كما أن قانون اجلرائم والعقوبات نص على جرائم اال

الذكر من العقوبات اليت ختص أعمال  ومع أن ما صدر يف القانونني سالفةالعديد من العقوبات، 

 احلرابة واإلرهاب، إال أهنا مل تشر إىل الغرامة التصاحلية.

ل احملاربني هلا، لكنه مل يعليهم، وحتم ىقد أقر حبقوق املعتد بات اليمينقانون اجلرائم والعقو  وكون

"يعفى من العقوبات املقررة يف هذا  ما يلي: (309يف املادة )فقد جاء  ،ينص على الغرامة التصاحلية
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 .7ص  ،العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم اإلرهابيةم(، 2007-هـ1428، )حسين انظر حكيم، محمد حكيم - 
2

 .50ص  ،المصدر السابق - 
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دون أن خيل هذا االعفاء حبقوق الغري من قصاص أو  ،الفصل من تاب من احملاربني قبل القدرة عليهم

 . 1توفرت حاالته الشرعية"دية أو أرش إذا 

 .ضمان حقوق ضحايا الجرائم اإلرهابية

ساس تعويض املتضررين من ضحايا اجلرائم اإلرهابية أو أومبا أن العدالة اجلنائية التصاحلية ترتكز على 

إىل هتدف السياسة اجلنائية املعاصرة فإن  ،التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية ما ميكن تسميتها بالغرامة

حقوق ضحايا اجلرائم بصفة عامة، وجرائم اإلرهاب بصفة خاصة، فلم يعد القانون اجلنائي  ضمان

يؤدي وظيفته التقليدية، يف حتقيق الضبط االجتماعي، من خالل العقوبة اجلنائية فحسب، وإمنا 

اجتهت األفكار املعاصرة حنو تطوير دور وفاعلية القانون اجلنائي، من أجل حتقيق اإلصالح 

 .2اعي أيًضااالجتم

وقد اعتربت كثري من الدول تعويض اجملين عليه مبثابة عقوبة جنائية، وقد طالب بذلك املؤمتر الثاين 

م، اخلاص مبنع اجلرمية ومعاملة املذنبني املنعقد يف لندن، وقد عدلت بعض ١٩٦٠لألمم املتحدة عام 

ويضية، وكذلك التشريع الروسي، الواليات املتحدة األمريكية تشريعاهتا وقننت فكرة العقوبة التع

القانون  م، ومن التشريعات العربية١٩٨٤م، والكندي عام ١٩٧٣والبولندي، واإلجنليزي الصادر عام 

 . 3السوداين

عن أمهية العدالة التصاحلية يف ضمان  م٢٠٠٣ولية ملراقبة املخدرات عام وقد أفصح تقرير اهليئة الد

 ان حقوق ضحايا اجلرائم اإلرهابيةولضم، 4حقوق الضحايا يف جرائم العنف املتعلقة باملخدرات

، ١٩٧٨، السويد ١٩٨٦أنشأت العديد من الدول صناديق لتعويض هؤالء الضحايا، منها: فرنسا 

                                                           
1

   (.309م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
2

)دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة تعويض الدولة للمضرور من الجريمة م(، ٢٠٠٤عقيدة، محمد أبو العال، )انظر  - 

 .181والنظام الجنائي اإلسالمي(، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثانية، 
3

، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمةم(، ٢٠٠١عبد اللطيف، )الفقي، أحمد محمد  - 

 .666ص  األولى،
4

  .١٣ص  ،٤٩م(، نيوريورك، البند  ٢٠٠٤، )٢٠٠٣، تقرير عن عام الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات - 
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، إيطاليا ١٩٨٠، اليابان ١٩٧٩ية ، الواليات املتحدة األمريك١٩٨٣، بريطانيا ١٩٧٨أملانيا 

 .1م١٩٧٥، بلجيكا ١٩٧٥، هولندا ١٩٨٤، إسبانيا ١٩٨٠

أن العدالة التصاحلية عقوبة مالية رضائية، غرضها تعويض اجملين عليهم من جراء وخالصة القول: 

دعت  ن فرداً صاحلاً، وهذا مااجلرائم اإلرهابية، وإعطاء فرصة ملن زلت قدمه يف هذه اجلرائم بأن يكو 

عدد من دول العامل، وال نغايل إذا قلنا إن العدالة التصاحلية يف  هالشريعة اإلسالمية، وتسعى إلي هإلي

اجلرائم اإلرهابية ستسهم بشكل فاعل يف احلد من هذه اجلرائم، اليت باتت هتدد األمن الوطين 

 واإلقليمي والدويل. 

 :نتقاليةالعدالة االرابعاً: الغرامة التصالحية في 

 :نتقاليةالعدالة االتعريف 

الذاكرة  هي العدالة التصاحلية غري القضائية؛ للكشف عن احلقيقة وجرب ضرر الضحايا، وحفظ

  .2نتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف املستقبلالوطنية، ومنع تكرار اال

"املصاحلة" وخاصة تبدو الكثري من الدول العربية اليوم يف حاجة إىل الدخول يف مرحلة  جديدة من 

  .3تلك الدول اليت شهدت انتهاكات كبرية على مستوى حقوق اإلنسان

فمع حدوث التحول السياسي بعد فرتة من العنف أو القمع يف جمتمع من اجملتمعات جيد اجملتمع 

ولذلك تسعى الدولة إىل  ؛نفسه يف كثري من األحيان أمام تركة صعبة من انتهاكات حقوق اإلنسان

 .4ل مع جرائم املاضي رغبة منها يف تعزيز العدالة والسالم واملصاحلةالتعام
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 .٥٣٠ص  ، دار النهضة العربية،الجنائية لحقوق ضحايا الجريمةالحماية م(، ٢٠٠١الفقي، أحمد محمد عبد اللطيف، ) - 
2

   (.2م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2012، )قانون العدالة اإلنتقالية والمصالحة الوطنية اليمني - 
3
- look George Emile Irani ,Apologies and Reconciliation: Middle East Rituals, Taking Wrongs 

Seriously:Apologies and Reconciliation,Edited by Elazar Barkan and  Alexander Karn ,Stanford 

University Press ,2006, 34.         

  .46، ص ، بيروتدار النهار، العربي اإلسالميالفكر في فقه التسامح  م،2005، عبدالحسين، أيضا: شعبانانظر و
4
 - Boraine, Alex, Janet Levy, and Ronel Scheffer, eds.(1997). Dealing with the Past .Cape Town, 

South Africa: Institute for Democracy in South Africa, 28 .and, Crocker, D.A. (1999). "Reckoning 

with Past Wrongs :A Normative Framework." Ethics International Affairs 13:43-61. 
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أصبح لزاماً على احلكومات ليس فقط التصدي  ر الواسع النتهاكات حقوق اإلنسانوأمام االنتشا

ملرتكيب هذه التجاوزات بل أيضا ضمان حقوق الضحايا، وبوسع احلكومات أن هتيئ الظروف 

املالئمة لصيانة كرامة الضحايا وحتقيق العدل بواسطة التعويض عن بعض ما حلق هبم من الضرر 

  واملعاناة.

تعويض هو إحقاق العدالة للضحايا، وجيب أن إن اهلدف األساسي ألي سياسة من سياسات ال

يفهم مصطلح "العدالة" يف هذا الصدد بشكل واسع بإدماج عناصر االعرتاف بالضحية ورد كرامته، 

وإعادة بناء الثقة بني املواطنني بعضهم البعض، وبني املواطنني ومؤسسات الدولة، وإرساء التضامن 

معان من بينها التعويض املباشر عن الضرر أو ضياع  االجتماعي، وينطوي مفهوم التعويض على عدة

الفرص، ورد االعتبار مبساندة الضحايا معنوياً، واستعادة ما فقد قدر املستطاع، وميكن أن يتم 

التعويض املادي عن طريق منح أموال أو حوافز مادية، كما ميكن أن يشمل تقدمي خدمات جمانية أو 

 .1ون مثالً عرب إصدار اعتذار رمسيتفضيلية، أما التعويض املعنوي فيك

أما األهداف املتوخاة من تدابري التعويض فهي عديدة ومتنوعة ومن بينها اإلقرار بفضل الضحايا 

مجاعات وأفراًدا، وتشجيع التضامن االجتماعي مع الضحايا، وإعطاء رد ملموس على مطالب رفع 

 .2قة الضحايا يف الدولةاحليف، وهتيئة املناخ املالئم للمصاحلة عرب اسرتجاع ث

اليت كانت عقب اضظرابات  يف الفرتة نتقالية،الغرامة التصاحلية يف العدالة االاهتم املشرع اليمين ب وقد

نتقالية واملصاحلة الوطنية، أماًل يف إمخاد ما قانونًا أمساه قانون العدالة اال ذلكسياسية، وأصدر يف 

 ف هذا القانونيسمى بثورات الربيع العريب، وكان من أهداأشعل النظام السابق، والذي حكم قبل ما 

  دفع تعويضات مادية للمتضررين من احلقبة السياسية السابقة.

                                                           
 1-Tina Rosenberg, and A. Boraine, J. Levy & R. Scheffer (eds.), Dealing with the Past: Truth and 

Reconciliation in South Africa, 1994, p. 66. 
2

، مساهمة التعويضات في تحقيق العدالة غير الكاملةوجهود التعويضات من المنظور الدولي م، 2004انظر جريف، بابلو دي،  - 

  .31ص  المركز الدولي للعدالة االنتقالية، نيو يورك،ترجمة 
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نتقالية واملصاحلة الوطنية اليمين: "اختاذ من قانون العدالة اال (،2، الفقرة )(3جاء يف املادة )

نتقالية، مبا يضمن إلقاء الضوء على تصرفات األطراف ات الالزمة حنو تطبيق العدالة االاإلجراء

السياسية، خالل الفرتة املشمولة بأحكام هذا القانون، وضمان التعويض املادي واملعنوي ملن عانوا 

 .1جل إنصافهم واملصاحلة معهم"أخالل تلك الفرتة، وجرب الضرر املعنوي؛ من 

 :الخالصة

يف جرائم ها ة الغرامة التصاحلية، شرعًا وقانوناً، وجواز وما خنلص إليه يف هذا املبحث هو مشروعي

تقالية، ناإلرهابية، ومرحلة العدالة اال يف اجلرائم ، كما جتوزأوما دوهنا عمداً وخطعتداء على النفس الا

نون القا قد اتفقالتصاحل، من قليل أو كثري، ما دام يف إطار الشرع، و  طرفأوجتوز مبا يتفق عليه 

ي حيتاج من ، الذلك، عدا موضوع الغرامة التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابيةالشريعة يف مجيع ذاليمين مع 

   العدالة التصاحلية. مبدأهتمام هبا مبا يواكب العصر، ويرسخ املشرع اليمين إىل اال

 .غرامة المماطلة في الديون: المبحث الثاني

  تمهيد:

ي ة الفردية، احرتامًا مينع التعداملال واحرتام امللكيإن من مقاصد الشريعة وكلياهتا احلفاظ على  

بوضع العقوبات  ذلك الشريعة بأي شكل من األشكال، بل وتؤكدعليها أو إتالفها بدون وجه حق و 

املناسبة من غرامات وتعويضات تناسب حجم الضرر، وهو ما حيفظ ويرعى للناس أمواهلم ىف مجيع 

الشريعة اهتماماً خاصاً حبق الدائن الذي تكرم مباله ملن  ومنها املداينات، حيث تويل ،معامالهتم املالية

األجر واملثوبة، ووصفت من قابل هذا املعروف واإلحسان  ذلكويبتغي ب ،له حاجة يعينه عليها

من تسبب ، وال شك أهنا نظرت بعني العدل فيفماطل ىف أداء ما عليه بالظامل الذي يستحق العقوبة

ه، وألمهية هذا من املمكن حتصيلها لوال املماطل كان  اً وفوت عليه مكاسب ،ضياع مصاحل الدائنىف 

                                                           
1

   (، الفقرة الثانية.3م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )2012، )قانون العدالة اإلنتقالية والمصالحة الوطنية اليمني - 
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مل تكن  ملعاصرين منهم؛ نظراً لوجود صور  سيما اه علماء الشريعة بالغ االهتمام، ال املوضوع فقد أوال

 صورِ  إال أن حكم بعضهم على بعضِ  ذلوه من جهد كبري ىف هذا املوضوعموجودة من قبل، ومع ما ب

املدين املماطل كانت أحكام عامة، مما جعل احلكم على بعض الصور خارج تصورها ونطاقها 

الواقعي، ويظهر هذا التعميم من خالل بعض أقواهلم وأدلتهم اليت سنسوقها خالل البحث، مما حث 

ن املماطل، وما يندرج حتت كل الباحث إىل تقسيم هذا املوضوع إىل مطالب وصور ترد على املدي

مع  ذلكصورة من احلاالت واألنواع إن وجد، وبيان أقوال العلماء فيها بفرض غرامة أم ال؟ مث مناقشة 

   الراجح ورأى القانون اليمين فيها، فنقول:

 هي:  ،بأن غرامة املماطلة يف الديون فيها ستة مطالب

 الدين. غرامة فوات الربح املفرتض بسب املماطلة يف -1

 غرامة فوات الربح احملقق بسب املماطلة يف الدين. -2

 .جمرد التأخر يف الدينغرامة  -3

 غرامة التحصيل واملتابعة بسب املماطلة يف الدين. -4

 غرامة التضخم يف الدين بسب املماطلة فيه. -5

 الشرط اجلزائي خشية املماطلة يف الدين. -6
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 .الربح المفترض بسب المماطلة في الدينغرامة فوات : المطلب األول

 :هو فوات الربح المفترض بسب المماطلة في الدينو 

أن يتأخر املدين يف وفاء دينه عن وقته احملدد املتفق عليه مع الدائن ومضت مدة كان من املفرتض  

ارة أو مضاربة أو أن يربح فيها الدائن من ماله لو أنه سملِّم إليه يف وقته، إذ بإمكانه أن يستثمره يف جت

مزارعة وحنو ذلك، إال أن املدين مبماطلته وعدم وفاء الد ين يف وقته قد فوت على الدائن تلك األرباح 

 .1املفرتضة

 في الشريعة اإلسالمية نالمماطلة في الديبسبب غرامة فوات الربح المفترض 

 بسبب مماطلة املدين القادر علىه اختلف العلماء املعاصرون يف حكم غرامة فوات منفعة املال ورحب
 الوفاء على قولني: 

جواز إلزام املدين املماطل القادر على الوفاء بغرامة مالية غري مشروطة يف العقد يدفعها  القول األول:

 .2للدائن مقابل فوات منفعة ماله مدة التأخري، وقال به عدد من املعاصرين

قال الزرقاء: "مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة ملماطلة املدين وتأخري وفاء الد ين يف موعده  

مبدأ مقبول فقهياً، وال يوجد يف نصوص الشريعة وأصوهلا ومقاصدها العامة ما يتناىف معه، بل 

                                                           
1

، رسالة دكتوراه، جامعة وتطبيقية المماطلة في الديون دراسة فقهية تأصيليةانظر الدخيِّل، سلمان بن صالح بن محمد، )د.ت(،  - 

 . 12ص  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )د.ط(،
2

في  اطل بتعويض للدائن، نشروممن اختاره: الشيخ/ مصطفى بن أحمد الزرقاء رحمه هللا، في مقاله: حول جواز إلزام المدين المم -

للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة، سنة مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، التي تصدر من المعهد اإلسالمي 

  .20 -11ص  3هـ، العدد الثاني، ج1417

 ،نشر في مجموع فتاوى وبحوث الشيخ والشيخ/ عبد هللا بن سليمان بن منيع في بحثه: مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته،

 .266 -191ص  3ج

نشور بعنوان: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة والدكتور/ محمد الزحيلي، في بحث غير م

 ،.82، 81ص  هـ،1421للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين

 .59 -57ص  والدكتور/ عبد الحميد البعلي، في كتابه: أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي،

 .5ص  المقترحة لمواجهة المماطلة،والشيخ/ محمد خاطر، كما في ورقة: اإلجراءات 

 .76ص  والدكتور/ عبد العزيز القصار، في كتابه: مطل الغني ظلم،
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له واستحقاق هذا التعويض على املدين مشروط بأنه ال يكون  ،بالعكس يوجد ما يؤيده ويوجبه

 .1معذرة شرعية يف هذا التأخري، بل يكون مليئاً مماطاًل يستحق الوصف بأنه ظامل كالغاصب"

وقال الشيخ عبد اهلل بن منيع: "القول بضمان ما فات من منافع املال نتيجة مطل أدائه ملستحقه  

اىل وسنة قول تسنده قواعد الشريعة وأصوهلا، والنصوص الصرحية والواضحة يف ذلك من كتاب اهلل تع

 .2رسوله صلى اهلل عليه وسلم"

بن منيع: بأن العقوبة املالية تعزيرية، وليست تعويضاً، حيث قال: "ولكننا نقول بأنـها االشيخ  ىوير  

 .3عقوبة وليست تعويضاً إال على سبيل التبعية"

مالية يدفعها للدائن عدم جواز إلزام املدين املماطل القادر على الوفاء بغرامة ذهب إىل  القول الثاني:

 مقابل فوات منفعة ماله وتضرره بذلك مدة التأخري.

وهو قول عدد من العلماء املعاصرين، وهبذا القول صدر عدد من قرارات اجملامع الفقهية، واهليئات  

 .4العلمية

ببيع  جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السادسة املتعلق 

 التقسيط ما يلي:

                                                           
1

 دراسات اقتصادية إسالمية، العدد ، مجلةجواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائنهـ، 1417الزرقاء، مصطفى بن أحمد،  -

   .20ص  3الثاني، )د.ط(، ج
2

 3، مجموع فتاوى وبحوث الشيخ، )د.ط(، جمطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبتهسليمان، )د.ت(، بن منيع، عبد هللا بن ا - 

 .193ص 
3

     .252، 240ص  3، جالمرجع السابق -
4

 وممن اختاره:  - 

( رجب 63االستاذ الدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة، في المدين المماطل يعاقب بالحبس ال بتغريم المال، في مجلة األزهر، السنة )

 . 754ص  7هـ، ج1411

صفحة، ضمن كتاب: دراسات  11والدكتور/ نزيه كمال حماد، في المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء، ويقع في 

 . 295ص  في أصول المداينات في الفقه اإلسالمي،

 .264ص  1والدكتور /علي السالوس، كما في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، ج

 .40ص  والدكتور/ تقي العثماني، في أحكام البيع بالتقسيط، ضمن كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة،

 . 281ص  والدكتور/ محمد شبير، كما في الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي،

 . 41 ص 3، العدد الثاني، جدية إسالميةوالدكتور/حسن األمين، كما في تعليقه على بحث الزرقا، في مجلة دراسات اقتصا

 .334ص  1والدكتور/ رفيق المصري، كما في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، ج

 . 54ص  3والشيخ/ عبدهللا بن بيه، كما في تعليقه على بحث الزرقا، في مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، العدد الثاني، ج

 .99 ص 1ج، هـ1409العزيز، عام  يقه على بحث الزرقا، في مجلة جامعة الملك عبدوالدكتور/ زكي الدِّين شعبان، كما في تعل

 .61ص  3هـ، ج1411العزيز، عام  والدكتور/ محمد زكي عبد البر، كما في تعليقه على رأي الضرير، في مجلة جامعة الملك عبد

 .679ص  3والدكتور/ محمد القري، كما في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن، ج
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"ثالثاً: إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد، فال جيوز إلزامه أي زيادة على 

 .1الد ين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ ألن ذلك ربا حمرم"

للمؤسسات وجاء يف معيار املدين املماطل املعتمد من اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة  

 املالية اإلسالمية فقره )ب،ج( ما يلي:

ال جيوز اشرتاط التعويض املايل... سواء كان التعويض عن الكسب الفائت )الفرصة الضائعة(،  -"ب

 أم عن تغري قيمة العملة.

 .2ال جتوز املطالبة القضائية للمدين املماطل بالتعويض املايل نقداً أو عيناً عن تأخري الد ين" -ج

 .3هـ6/8/1406عته أيضاً هيئة الرقابة لبنك التنمية التعاوين اإلسالمي بالسودان بتاريخ: ومن

 :ةاألدل

استدل القائلون جبواز إلزام املدين املليء املماطل بتعويض الدائن عن ضرر فوات  أدلة القول األول:

  بالقرآن، والسنة، ومقاصد الشريعة: منفعة ماله ورحبه املفرتض

يات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، واألمانات، وحترمي أكل املال استدلوا باآل كريم:القرآن ال -أ

 بالباطل، ومن ذلك:

يا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا أَْوفموا بِاْلعمقمودِ قوله تعاىل:  
4. 

ِإن  الل َه يَْأممرمكمْم َأْن تـمَؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإىَل أَْهِلَهاوقوله تعاىل:  
5. 

َنكمْم بِاْلَباِطِل ِإال  َأْن َتكموَن جِتَارًَة َعْن تـََراض  وقوله تعاىل:    يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا ال تَْأكملموا أَْمَواَلكمْم بـَيـْ

ِمْنكمم
6. 

                                                           
1

ص  1، ج6، العددببيع التقسيطمجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة السادسة المتعلق  -

447،448. 

 
2

 .34هـ(، ص1423)، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -

 
3

  .6، )د،ط(، ص اإلجراءات المقترحة لمواجهة المماطلةنقالً عن عبد هللا، أحمد بن علي، )د،ت(،  -
4

 .1، اآلية سورة المائدة -
5

 .58، اآلية سورة النساء -
6

 .29، اآلية سورة النساء -
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املدين  كونوفاء، وأكل ملال الدائن،  العدم  من يعد ،وعدم تعويض الدائن عن ما فاته من منفعة ماله

  .يف وقته، وبدون نقص أو احلاق أي ضرر باملدين الدينبرد إلتزم 

 واستدلوا مبجموعة أحاديث منها: السنة النبوية: -ب

 .1«ال ضرر وال ضرار»ما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  - 

واحلديث يدل على حترمي الضرر ووجوب إزالته، والضرر الواقع على الدائن ال يزول إال بتعويضه  

ماليًا عما فاته من منافع ماله خالل مدة املماطلة، بل إن معاقبة املدين املماطل بغري التعويض املايل 

 .2ال يفيد الدائن املتضرر شيئاً، فال يرتفع ضرره إال بذلك

 .3«مطل الغين ظلم»ما ورد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال صلى اهلل عليه وسلم:  - 

 فعه، خاصًة إذا فوت منافع ومكاسب، وهو احلاصل هنا.والظلم جيب رفعه ود  

يَلُّ الواجد حيل عرضه »ما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:  - 

 «.وعقوبته

واحلديثان يدالن أن املماطلة يف أداء الد ين من القادر على الوفاء ظلم يستحق فاعله الفضيحة  

والعقوبة، ومن أنواع العقوبة التعزيرية: التعزير باملال، وهو مشروع كما قرر ذلك احملققني من أهل 

 .4ملماطلةومنه تعويض الدائن عن فوات منافع ماله خالل مدة ا ،نواعه التغرميأالعلم، ومن 

 .5يوجب حداً  رق ماالً س من ومن شواهده: مضاعفة الغرم على 

ن من أسس الشريعة ومقاصدها العامة عدم املساواة بني األمني واخلائن، إ مقاصد الشريعة: -ج

وبني املطيع والعاصي، وبني العادل والظامل، وبني املنصف واجلائر، وال بني من يؤدي احلقوق إىل 

                                                           
1

فيصل عيسى البابي  -لعربية، دار إحياء الكتب اسنن ابن ماجههـ، )د.ت(، 273ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني المتوفى:  -

  .2340برقم 784ص 2الحلبي، )د.ط(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج

إرواء الغليل في تخريج م(، 1985 -هـ1405هـ، )1420انظر األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى:والحديث صححه األلباني: 

   .895برقم 408ص  3، جأحاديث منار السبيل
2

   .15ص 3، ججواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائنهـ، 1417طفى بن أحمد، الزرقاء، مص انظر -
3

   .2400برقم 118ص 3، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -
4

 إعداد:، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، مجموع فتاوى وبحوث الشيخهـ(، 1420بن منيع، عبد هللا، ) -

 .206 -200ص 3سعد بن عبد هللا السعدان، ج
5

  .36، ص من هذا البحث عقوبات المالية، في الفصل األول، عند ذكر حكم الهوذكر روات سبق تخريجه -
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يؤخرها، وال شك أن تأخري احلق عن صاحبه عمداً ومطاًل بال عذر شرعي ظلم  وجور  أصحابـها ومن 

بشهادة النصوص الشرعية، وفيه ضرر لصاحب احلق حبرمانه منافع ماله مدة التأخري اليت قد تطول  

كثرياً، فإذا مل يلزم املماطل بتعويض صاحب احلق عن ضرر هذا التأخري، كانت النتيجة أن هذا 

لعاصي يتساوى مع األمني العادل الذي ال يؤخر احلقوق وال يلحق األضرار، إذ كالمها يؤدي الظامل ا

مقدار الواجب فقط، بل إن ذلك يغري ويشجع املماطل على مماطلته، واجلزاء األخروي مبعاقبة هذا 

 الظامل ال يفيد صاحب احلق املهضوم شيئًا يف الدنيا، وحفظ املال مقصود للشارع، لذا جعل له

 .1ضمانات قضائية لتحصيله يف الدنيا قبل اآلخرة، ومنها هذا التعويض

استدل القائلون بعدم جواز إلزام املدين املماطل بدفع تعويض مايل للدائن عن  أدلة القول الثاني:

 :، بالقرآن، والسنة، والعقلضرر فوات منفعة ماله ورحبه خالل مدة املماطلة

 عموم أدلة حترمي الربا، ومنها:باستدلوا  القرآن الكريم: -أ

َوَأَحل  الل هم اْلبَـْيَع َوَحر َم الرِّباقوله تعاىل:  
2. 

َوِإْن تـمْبتمْم فـََلكمْم رمؤموسم أَْمَواِلكمْم ال َتْظِلمموَن َوال تمْظَلمموَن َوِإْن َكاَن ذمو عمْسرَة  فـََنِظرَة  وقوله تعاىل:  

ِإىَل َمْيَسرَة
 ، وحددت ألصحاب الديون رمؤموسم أمواهلم، دون زيادة.الرباواآليات حرمت ، 3

عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،ا ورد عن عمرو بن الشريدمب وقد استدلوا السنة النبوية: -ب

 .4«الواجد حيل عرضه وعقوبته يَلُّ »وسلم قال: 

أن النيب صلى اهلل  دل احلديث على عدم مشروعية تعويض الدائن عن ضرر مماطلة غرميه، وذلك 

 .5عليه وسلم أحل عرض املماطل وعقوبته فقط ومل حيل ماله

                                                           
1

المماطلة في الديون ، الدخيِّل، سلمان بن صالح بن محمد، )د.ت(، 754ص  7، ج63 هـ(، عام1411، )مجلة األزهرانظر  -

 . 37، صة تأصيلية وتطبيقيةدراسة فقهي
2

 .275، اآلية سورة البقرة -
3

 .280، واآلية 279اآلية ، سورة البقرة -
4

 . 3628برقم  313ص 3، جسنن أبي داودهـ، )د.ت(، 275 أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني المتوفي -

إرواء الغليل في تخريج م(، 1985 -هـ1405هـ، )1420األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى: انظر ،والحديث حسنه األلباني

 .259ص 5، جأحاديث منار السبيل
5

 .40، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، صبحوث في قضايا فقهية معاصرةه(، )د.ت(، 1419انظر العثماني، محمد تقي، ) -
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 وقد استدلوا مبجموعة أدلة من املعقول هي: العقل: -ج

أن مسألة املماطلة يف الديون وتأخر األموال ليست مسألة نازلة حتتاج إىل اجتهاد جديد، بل  - 

منها الناس يف سائر األوطان واألزمان، وباستقراء  هي من املسائل السابقة اليت يكثر وقوعها، ويعاين

ما ذكره العلماء يف املدين املماطل بغري حق من العقوبات جند أنه مل ينقل عن أحد منهم قبل هذا 

العصر أنه قضى أو أفىت جبواز التعويض املايل ألجل املماطلة يف الديون، مع أن فكرة تعويض الدائن 

عة مقابل ماله احملبوس عند املماطل قريبة إىل أذهاهنم، وقد نصوا على عن األرباح الفائتة واملتوق

العقوبات الزاجرة عن املماطلة يف الديون، كالسجن، والضرب، واملنع من فضول املباحات، وبيع املال 

وحنوه، ومل يذكروا التعويض املايل عن ضرر املماطلة، مما يدل على أنه متقرر لديهم أن التعويض املايل 

دائن بسبب املطل أنه داخل يف الربا احملرم، سواء كان مقابل التأخر، أو فوات الربح املتوقع، أو لل

 .1الضرر الفعلي؛ إذ هو زيادة يف دين مقابل زيادة يف أجل السداد

أن التعويض عن ضرر املماطلة إن مل يكن رباً يف ذاته، فهو ذريعة موصلة إليه، وسدُّ الذرائع من  - 

 .2قهية املعتربة شرعاً القواعد الف

مقيد بشروط خترجه عن  -عند من يقول به  -أن جواز التعويض عن ضرر املماطلة يف الديون  - 

 :فمنهاالربا، وهذه الشروط نظرية يصعب حتقيقها يف الواقع العملي، 

شرط عدم كون املدين معسراً؛ إال أن التحقق من اليسار أو اإلعسار أمر صعب يف الوقت  أواًل:

احلاضر، ويكاد يتعذر على الدائن التحقق من كل حالة بعينها، ال سيما يف البنوك واملصارف اليت 

تال على إسقاط هذا الشرط  .3يتعامل معها اآلالف، ولذا جند أنه حيم

                                                           
1

المدين هـ(، 1411، أبو سنة، أحمد فهمي، )40، صبحوث في قضايا فقهية معاصرة ه(،1419انظر العثماني، محمد تقي، ) -

دراسات في ، حماد، نزيه كمال، )د.ت(، 754ص 7، ج63، مقال في مجلة األزهر، السنة المماطل يعاقب بالحبس ال بتغريم المال

، العدد مجلة دراسات اقتصادية إسالمية(، هـ1417بن بيه، عبد هللا، )ا، 291، )د.ط(، صأصول المداينات في الفقه اإلسالمي

 . 43ص 3، العدد الثاني، جمجلة دراسات اقتصادية إسالميةهـ(، 1417، األمين، حسن بن عبدهللا، )51الثاني، ص
2

 2ج ،الفروق )أنوار البروق في أنواء الفروق( هـ، )د.ت(،684انظر القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المتوفى -

 .30ص 6، مكتبة التوبة، دار ابن حزم، الطبعة األولى، جموسوعة القواعد الفقهيةهـ(، 1421، البورنو، محمد صدقي، )32ص
3

 .42، صبحوث في قضايا فقهية معاصرةهـ(، 1419انظر العثماني، محمد تقي، ) -
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ايل على املدين املماطل مفروض بناء على أساس وقوع ضرر على الدائن القول بالتعويض امل ثانياً:

بسبب املماطلة، وهو فوات فرصة الربح، وهذا إن جاز نظرياً، فهو بعيد عملياً؛ ألن الدائن ال يقطع 

بتنمية ماله واستثماره، مث لو استثمره فإنه ال يقطع حبصول األرباح، فضاًل عن حتديدها مبقدار معني، 

له معرض للربح واخلسارة، وهذا ظاهر يف املصارف والبنوك، إذ ال تستفيد من كل ما لديها من إذ ما

أموال، بل إن نسبة السيولة غالبًا ما تكون أكثر من النسبة احملددة اليت جيب االحتفاظ هبا من قبل 

  .1البنوك املركزية

  :الترجيح

هو الراجح، وهو جواز إلزام املدين املماطل بعد عرض القولني وأدلتهما يتبني: أن القول األول  

القادر على الوفاء بغرامة مالية غري مشروطة يف العقد يدفعها للدائن مقابل فوات منفعة ماله مدة 

إال على سبيل التبعية هو األصح ىف هذه  امة مالية تعزيرية وليست تعويضاً التأخري؛ غري أن اعتبارها غر 

  :تيةاآلاملسألة، وذلك لالعتبارات 

أن مقدار التعزير باملال ال يشرتط أن يكون مساويًا للضرر احلقيقي الفعلي، أو الربح الفائت   أواًل:

كالتعويض، كون الغرامة املالية عقوبة رادعة، )وهو رأي الشيخ عبد اهلل بن منيع( حيث قال: "أننا إذا 

حييل األمر من حل إىل حترمي... وإن اعتربنا ما يأخذه الدائن من املدين تعويضًا فقط، فهذا االعتبار 

اعتربنا ما يغرمه املدين من مال لقاء مطله عقوبة ليس هلا ارتباط أو عالقة حبجم الضرر الواقع على 

 .2الدائن من املطل، وإمنا تكييفها وتقديرها راجع إىل ما يوجب الردع والزجر، فهذا االعتبار صحيح"

القاضي وهو مظنة العدل واإلنصاف، بينما الدائن )البنك أو  أن من يتوىل تقدير الغرامة هو ثانياً:

 غريه من املؤسسات أو األفراد( مظنة اجلشع واالنتقام.

                                                           
1

، العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة، )د.ط( ، المعهدالمنهج المحاسبي لعمليات المرابحةهـ(، 1417انظر الخلف، أحمد بن محمد، ) -

، الخدمات المصرفية الستثمار أموال العمالء وأحكامها في الفقه اإلسالميهـ(، 1422، الشبيلي، يوسف بن عبد هللا، )115ص

 .626ص 2رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، ج
2

 .264ص 3، جمطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبتهد.ت(، بن منيع، عبد هللا بن سليمان، )ا -
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هو  رفعًا للضرر والظلم الذي أصابه -1وله شواهد من السنة –أن ما يعطى للدائن من مال  ثالثاً:

ضرره الشيئاً، وال يرتفع  يل ال يفيد الدائن التعزير املاالذي ينتفع به؛ بينما معاقبة املدين املماطل بغري

 . عنه بغري املال

أن واقعنا الذي نعيشه يف املعامالت املالية قائم يف غالبه على املداينات، وهذا الواقع يستلزم  رابعاً:

وتوجد له البدائل والضمانات املناسبة حلفظ األموال يف إطار ربا تبعده من خطر ال ةيحلواًل شرع

   املرسلة، والقول بالتغرمي إحدى هذه البدائل.املصاحل 

أما كون الفقهاء مل يبحثوا هذه املسألة يف عصرهم؛ فهو لعدم حاجتهم إليها، إذ مل يكن أمر  

التجارة من األمهية والتأثري مثل ما أصبح عليه يف العصر احلاضر، وكان وصول الدائن إىل حقه يف 

 .2ه الوضع اآلن من طول اإلجراءات وتأخرهاعصرهم ميسوراً وسريعاً، خبالف ما علي

زماهنم  ن املسائل الىت تركوها لعدم حاجة، فكم معدم أخذهم هبذه املسألة أهنا ربامث أنه ال يعين  

 ما مل يعمل به العلماء السابقني إليها، أخذ هبا علماء هذا العصر واعتربوها، ولو قلنا حبرمة كل

 ألغلقنا باباً واسعاً فتحه الشرع ليستوعب املتغريات الزمانية واملكانية. 

مل تكن شرطًا يف العقد وال اتفاقاً  دين من غرامه مالية وتعطى للدائنكم على املأن ما حيم  خامساً:

نقول  فأين الذريعة حىت ،مسبقاً، مث أن غرامة التأخري حمتملة حيث أن املدين لو مل مياطل مل يغرم شيئا

 بسدها.

أن لفظ العقوبة عام يشمل العقوبة املالية وغريها، كون النصوص العامة يف اعتبار العقوبة  سادساً:

 .3املالية ضرباً من التعزير صرحية وواضحة، ومن أنواعها التغرمي املايل

                                                           
1

تغرم عمر بن الخطاب حاطب بن عن الثمر المعلَّق، و صلى هللا عليه وسلم : تغريم متخذ الخبنة الضعف لما سئل النبيذلكمن  - 

 . من هذا البحث 38، ص36صأبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه، وقد سبق ذكر هذا في حكم العقوبات المالية، 
2

     .12ص 3، ججواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائنهـ، 1417الزرقاء، مصطفى بن أحمد،  انظر -
3

 . 251ص 3، جمطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبتهبن منيع، عبد هللا بن سليمان، )د.ت(، اانظر  -
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إن من أعظم مقاصد الشريعة وكلياهتا اليت جاءت لتحقيقها واحلفاظ عليها حفظ األموال من  سابعاً:

 ، واهلل تعاىل أعلم. ذلكالضياع والتالعب هبا، والتغرمي باملال حيقق 

 .غرامة فوات الربح المفترض بسب المماطلة في الدين فى القانون اليمني

بسبب فوات الدائن أرباح  تغرمي املدين املماطلصراحًة على مل ينص القانون املدين اليمين  

ومكاسب مفرتضة، لكنه أشار إىل أنه ال غرامة وال تعويض على الضرر الغري حمقق كما ىف املادة 

 :، واليت تنص على(351)

فالقاضي هو الذي يقدره،  ،إذا مل يكن متفقًا على مقدار التعويض يف العقد أو بنص القانون" 

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية  ،ويكون التقدير على أساس ما حلق صاحب احلق من ضرر حمقق

ستطاعة العدم الوفاء باحلق أو للتأخر يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف 

عقد فال حيكم على امللتزم الذي  وإذا كان احلق ناشئاً عن ،صاحب احلق أن يتوقاه ببذل جهد معقول

 .1"إال بتعويض الضرر الذي ميكن توقعه عادة وقت العقد ،مل يرتكب غشاً أو خطًأ جسيماً 

تنص على أن تقدير القاضي يكون على أساس ما فات الدائن من كسب حمقق،  ة املذكورةفاملاد 

 ينص على تعويض الدائن ىف حالة ملاليمين وهذا يعين )من باب مفهوم املخالفة( أن القانون املدين 

 . ةما إذا فاته أرباح ومكاسب مفرتض

بالنص  ذلكو  ،وعلى هذا فالقانون املدين حيتاج إىل توضيح أكثر حول مسألة غرامة الربح املفرتض 

عليها ضمن املادة املذكورة إجياباً أو سلباً، حىت يزال عنها اإلهبام ويتعامل القاضي معها دون حرج أو 

 تردد. 

الدين، وهو  اءة أو السجن على كل من ماطل يف قضغري أن قانون العقوبات اليمين صرح بالغرام 

 :، اليت تنص على أن( عقوبات316ما جاءت به املادة )
                                                           

1
 (. 351ارة الشئون القانونية، المادة )م(، وز2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
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ومل يقم بسداده  ،"يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اقرتض مااًل ألجل 

 . 1مع قدرته على السداد" ،عند املطالبة بعد انقضاء األجل

 يوجد ما يقيدها ىف هذه تشمل غرامة الربح املفرتض وغريه، ومل ،والغرامة يف هذه املادة عامة 

ما يلزم أداؤه من املال تأديبًا أو تعويضاً"، وعليه فقد يملزم  املسألة، وقد تقدم يف تعريف الغرامة "أهنا

 طلة للدائن.القاضي املدين مببلغ من املال عقوبة على مما

( عقوبات؛ إال أنه ميكننا القول بأنه 316( مدين، واملادة )351وقد يظهر تعارض بني املادتني ) 

( عقوبات 316( مدين ختص غرامة الربح احملقق، واملادة )351) ال يوجد تعارض بينهما، كون املادة

ويعمل بالعام يف الباقى ومنها هذه  ،عامة يف حق كل من ماطل، وعليه فيعمل باخلاص يف ما خصص

 ذلكل حبسب تقدير القاضي للدائن، غرامة الربح املفرتض واليت يلزم القاضي املدين أن يدفعاملسألة، 

  .الربح

أن حيكم القاضي بغرامة مالية  وا على األرجح،جوز ن ريالعلماء املعاصمن  اً فريق أن :وخنلص إىل

وتكون يدفعها املدين للدائن، كونه فوت عليه منفعة ماله، ورحبه املفرتض من املبلغ الذي أدانه، 

( مدين، وما يقضي به عموم سياق 351، وهو املفهوم من املادة )بناء على تقدير القاضيالغرامة 

 .( عقوبات316املادة )

 على املسألة بصريح النص باجلواز أو عدمه، ما يتعني خيصمع مالحظة أن القانون اليمين مل  

   ، مبا يزيل اإلهبام عن هذه املسألة.لكنتباه لذاملشرع اليمين اال

 



                                                           
1

 (.316م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1994) (،12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
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 .غرامة فوات الربح المحقق وحصول الضرر الفعلي بسب المماطلة في الدين: المطلب الثاني

  :هو الضرر الفعلي بسبب املماطلة يف الدينفوات الربح احملقق وحصول 

ضرر  ذلكعلى  تبرت يمما  ه احملدد املتفق عليه مع الدائن،أن مياطل املدين يف وفاء دينه عن وقت

  ، ويتمثل:على الدائن فعلي حقيقي

التجارة يف أموال ستغالل املال يف اب املماطل املدين إما بفوات ربح حمقق ملاله املماَطل فيه، أو قيام

الدائن، فريبح منها مااًل كثرياً، أو حصول ضرر مايل على الدائن كغرامات مالية سببها شروط جزائية 

مماطلة املدين، أو حمِكم عليه  ، وكان السبب يف إخاللهغريهمقابل إخالله بتنفيذ التزامات عقدها مع 

، نتيجة عدم الوفا بالتزاماته جربًا لسداد دينه باإلفالس بسبب ديونه احلالة، وبِْيع عليه ماله املوجود

 خرين له.آجتاه دائنني 

 في الشريعة اإلسالمية بسب المماطلة في الدين المحققغرامة فوات الربح 

ميكن القول بأن اخلالف السابق يف مسألة غرامة فوات الربح املفرتض يقال يف هذه املسألة، غري 

من العلماء القائلني بعدم جواز غرامة فوات الربح املفرتض يقولون أنه أضيق يف هذه املسألة كون عدد 

، وقد يف هذه املسألة جبواز غرامة فوات الربح احملقق وحصول الضرر الفعلي بسب املماطلة يف الدين

  :على قولنياختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة 

بدفع غرامة مالية للدائن عن فوات رحبه  عدم جواز إلزام املدين املماطلويذهب إىل  :القول األول

قرارات اجملامع الفقهية املانعة للتعويض  ذلك، وقد نص على 1احملقق أو حصول ضرر فعلي عليه

 .مطلقاً 

                                                           
1

وهو مقتضى قول من منع مطلقاً ولم يفرق بين غرامة الربح والضرر المفترض وبين الربح والضرر المحقق، ونص عليه من  -

 المعاصرين:

 .40الدكتور/ تقي العثماني، في أحكام البيع بالتقسيط، ضمن كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص

دراسات في أصول المداينات في  ن المماطل على الوفاء، ضمن كتابهوالدكتور/ نزيه كمال حماد، في المؤيدات الشرعية لحمل المدي

 .351ي المال واالقتصاد ص، وكتابه قضايا فقهية معاصرة ف295الفقه اإلسالمي، ص
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جاء يف قرار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورته احلادية عشر عام فقد 

فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من املال غرامة مالية  هـ "إن الدائن إذا شرط على املدين أو1409

جزائية حمددة أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد يف املوعد احملدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل، 

وال جيب الوفاء به، بل وال حيل، سواء كان الشارط هو املصرف أو غريه؛ ألن هذا بعينه هو ربا 

 .1حرميه"اجلاهلية الذي نزل القرآن بت

جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السادسة املتعلق ببيع و 

التقسيط "إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد، فال جيوز إلزامه أي زيادة على 

 .2الد ين، بشرط سابق أو بدون شرط؛ ألن ذلك ربا حمرم"

 معيار املدين املماطل املعتمد من اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات جاء يفو 

"ال جتوز املطالبة القضائية للمدين املماطل بالتعويض املايل نقدًا أو عينًا عن بأنه املالية اإلسالمية 

 .3تأخري الد ين"

غرامة مالية للدائن عن فوات رحبه احملقق جواز إلزام املدين املماطل بدفع ويذهب إىل  :القول الثاني

 .4وهو قول أكثر العلماء املعاصرين، أو حصول ضرر فعلي عليه

 

 

                                                                                                                                                                  
 .282والدكتور/ محمد شبير، كما في الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص

 .54ص  3والشيخ/ عبدهللا بن بيه، كما في تعليقه على بحث الزرقا، في مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، العدد الثاني، ج

، وتعليقه على بحث الزرقا في مجلة 334ص 1مي، العدد السادس، جوالدكتور/ رفيق المصري، كما في مجلة مجمع الفقه اإلسال

 . 75ص 3ج هـ، العدد الثاني،1417دراسات اقتصادية إسالمية، رجب 
1

 هـ،1422 -هـ 1398: من قرارت المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالميمجمع الفقه اإلسالمي، )د.ت(،  -

 . 268ص
2

 1، ج6، التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة السادسة المتعلق ببيع التقسيط، العدد اإلسالميمجلة مجمع الفقه  -

 .447،448ص
3

 .34هـ(، ص1423)، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -
4

ممن منع التعويض عن الربح  –عليه من المعاصرين  وهو مقتضى قول من أجاز التغريم عن ضرر فوات الربح المفترض، كما نص -

 :  -المفترض

أبحاث االقتصاد هـ(، في فتواه لدار المال اإلسالمي بالسودان، منشورة في مجلة 1405الدكتور/ الصديق محمد األمين الضرير، ) -

 .113 -111ص 3ول، ج، العدد األ(االتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة) اإلسالمي، بعنوان

 .61ص 3هـ(، كما في تعليقه على فتوى الضرير في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ج1411والدكتور/ زكي عبد البر، ) -

 .199ص 1هـ(، كما في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ج1409والدكتور/ زكي الدِّين شعبان، ) -
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يق الضرير يف جواب عن استفتاء وجه إليه من أحد البنوك:  قال الدكتور الصِّدِّ

أخره "جيوز أن يتفق البنك مع العميل املدين على أن يدفع له تعويضاً عن الضرر الذي يصيبه بسبب ت

عن الوفاء، شريطة: أن يكون الضرر الذي أصاب البنك ضرراً ماديًا وفعلياً، وأن يكون العميل موسراً 

هو أن حيسب على أساس الربح الفعلي الذي حققه البنك  ، وخري وسيلة لتقدير هذا التعويضومماطالً 

 .1يف املدة اليت تأخر فيها املدين عن الوفاء" -الدائن –

مع توجيه  ،2فوات الربح املفرتضغرامة مبا سبق ذكره من أدلة  ،نو ن واجمليز و دل املانعوقد است األدلة:

 أن الضرَر فعلي  حقيقي ، وليس ضرراً حمتماًل أو رحباً مفرتضاً.

 :حالترجي

للدائن عن فوات  هو جواز إلزام املدين املماطل بدفع غرامة مالية أن الراجح يف هذ املسألة: تبني

  :وذلك ملا يلي، رحبه احملقق

قول عدد من العلماء جبواز غرامة فوات الربح احملقق، ممن مل جييزون غرامة فوات الربح  أواًل:

  .3املفرتض

 لالعتبارات اليت ذكرت يف مسألة غرامة فوات الربح املفرتض عند الرتجيح. ثانياً:

أن سبب وقوع الضرر احلقيقي الواقع على الدائن هو ظلم املماطل يف الدين، فكان من مقتضى  ثالثاً:

  العدل واإلنصاف رفع الظلم عن الدائن وتعويضه بتغرمي املدين.

                                                           
1

، مجلة أبحاث االقتصاد االتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلهـ(، 1405د األمين، )الضرير، الصديق محم -

 .112ص اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، العدد األول، المجلد الثالث،

لم يعتمد على الربح الفعلى  وقد وجه الضرير بوقف العمل بالفتوى بسبب أن البنك الذي أصدرت له الفتوى اعتمد على الربح التقريبي، و

 الذي اشترطه الضرير في فتواه، فقال: "البنك الذي أصدرت له الفتوى لم يستطع تنفيذها التنفيذ الصحيح الذي قصدته؛ ألنه أراد أن يعتمد

مجلة أبحاث  الربا(". انظرعلى الربح التقريبي وليس الفعلي، فوجهت بوقف العمل بالفتوى خوفاً من أن يؤدي تنفيذها إلى ما يشبه الفائدة )

 . 70ص 5ج ، جامعة الملك عبد العزيز،هـ(1413)، االقتصاد اإلسالمي

وهذا يعنى أن سوء استعمال البنك للفتوى ال يغير منها، ويمكن ألى بنك آخر العمل بها إذا أحسن استعمالها، وإن كان الباحث ال يرى أن 

    أن يكون التقدير للقاضي ألنه مظنة العدل واإلنصاف. يكون التقدير للبنوك ألنها مظنة الجشع، بل يرى
2

  .100 – 97، ص، أدلة غرامة فوات الربح المفترضانظر المطلب األول من هذا المبحث - 
3

 .106، صمش القول الثاني من هذه المسألةوزكي عبد البر، والصديق الضرير، كما بيناه في هاوهم زكي الدين شعبان،  - 
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  اطلة في الدين فى القانون اليمنيبسب المم غرامة فوات الربح المحقق

نص القانون املدين اليمين صراحًة على تغرمي املدين ما فات الدائن من الربح والكسب احملقق، 

عليه ىف القانون أو متفق عليه بني الدائن واملدين  اً القاضى إذا مل يكن منصوص ذلكويتوىل تقدير 

 : ، اليت تنص على أنه(358وهو ما بينته املادة )

عويض يف العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، على مقدار الت "إذا مل يكن متفقاً 

ويكون التقدير على أساس ما حلق صاحب احلق من خسارة وما فاته من كسب حمقق بشرط أن 

يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باحلق أو للتأخر يف الوفاء به، ويعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل 

 .1..".توقاه ببذل جهد معقوليكن يف استطاعة صاحب احلق أن ي

لك فإن القانون اليمين قد اتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء القائلون جبواز غرامة فوات الربح وبذ

  احملقق بسسبب املماطلة يف الدين.

 .مجرد التأخر في الدينغرامة : المطلب الثالث

  :هي جمرد التأخر يف الدينوغرامة 

الوقت احملدد املتفق عليه مع الدائن ومتضي مدة عليه، فيلزمه أن يتأخر املدين يف وفاء دينه عن 

الدائن بغرامة جملرد التأخري، وإن مل يفته ربح مفرتض، أو متيقن، أو تلحق به خسارة، أو يتأثر بشيء، 

فريى الدائن أن جمرد التأخري ضرر يستحق مقابله عوضًا مالياً، سواء كان املدين معسرًا أومل يكن، 

 .2ويض املايل مبجرد التأخر عن املدة املتفق عليهاويستحق التع

                                                           
1

 (. 358المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) المدني اليمنيالقانون  - 
2

وهذه هو المطبق والمعمول به في أكثر البنوك الربوية، والمشروطة في أكثر البطاقات المصرفية اإلقراضية، ولها عدة أسماء،  - 

مة الديون، انظر الدخيِّل، سلمان بن صالح بن محمد، )د.ت(، منها: الغرامة التأخيرية، والفوائد التأخيرية، أو بدل التأخير، أو خد

 . 8، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )د.ط(، صالمماطلة في الديون دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية
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 في الشريعة اإلسالمية في الدين التعويض عن مجرد التأخر

التعويض عن جمرد التأخر يف وفاء الد ين بصورته السابقة حمرم قطعاً، إذ هو ذهب العلماء إىل أن 

عليه الد ين قال له الدائن: إما أن عني ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه، فقد كان املدين إذا حل 

تقضي وإما أن تريب، وهو ما ابتليت به كثري من البنوك وأقرته كثري من األنظمة، ويقوم عليه التعامل 

 .1الدويل، وعليه أكثر املصارف يف العامل

قال ابن املنذر: " وأمجعوا أن املسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك، 

 .2أخذه الزيادة ربا"أن 

يف هذه املسألة أن الغرامة اليت يدفعها املدين للدائن ليست تعويضًا عن ربح أو كسب ربا ووجه ال

مفرتض أو حمقق فات الدائن بسبب مماطلة املدين، أو غرامة يف مقابل شيء خسره الدائن بسبب 

 ر فقط.دين، وإمنا هي غرامة جملرد التأخمطل امل

، وهي كثرية نفسها أدلة حترمي الربا، بيف الدين حترمي التغرمي عن جمرد التأخروقد استدلوا على 

 :منها مبا يليمعروفة نكتفي 

، إىل قوله يف آخر اآلية: َوَأَحل  الل هم اْلبَـْيَع َوَحر َم الرِّباقوله تعاىل: ب استدلوا من القرآن الكريم: -

 الن اِر همْم ِفيَها َخاِلدمونَ َوَمْن َعاَد فَأمولَِئَك َأْصَحابم
3. 

أنكر اهلل تشبيه الكفار للربا بالبيع يف هذه اآلية، ونص اهلل على حترمي الربا، وتوعد من فعله فقد 

 بعد علمه بالتحرمي بعذاب النار. 

                                                           
1

ه اإلسالمي التابع لمنظمة ، مجلة مجمع الفقأحكام التعامل في المصارف اإلسالميةانظر الضرير، الصديق محمد األمين،  - 

المماطلة في الديون دراسة فقهية تأصيلية ، الدخيِّل، سلمان بن صالح بن محمد، )د.ت(، 643ص  2المؤتمر اإلسالمي، جدة، ج

  .9، صوتطبيقية
2

مكتبة القاهرة، ، المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليبن قدامة، اانظر  -

 .240ص 4ج )د.ط(،
3

 .275، اآلية سورة البقرة - 
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ِإْن كمْنتمْم ممْؤِمِننَي فَِإْن ملَْ تـَْفَعلموا يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا اتـ قموا الل َه َوَذرموا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا قوله تعاىل: و 

فَْأَذنموا حِبَْرب  ِمَن الل ِه َوَرسمولِِه َوِإْن تـمْبتمْم فـََلكمْم رمؤموسم أَْمَواِلكمْم ال َتْظِلمموَن َوال تمْظَلممونَ 
1. 

على املدين دلت عموم اآلية على أن الدائن ال يستحق و  ،توعد اهلل من مل يرتك الربا باحلربوهنا 

وجمرد التأخري داخل يف هذا العموم، كما أن الربا احملرم هو زيادة يف مقدار الد ين مقابل  ،إال رأس ماله

 تأخري أدائه، فالتغرمي املايل ألجل التأخر يف وفاء الد ين داخل يف الربا احملرم.

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ا ورد عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رساستدلوا مب ومن السنة: -

قال: الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس  :اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا: يا رسول اهلل، وما هن ؟»

اليت حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات 

 .2«الغافالت

 مالياً مقابل التأخر يف السداد أخذ  للربا احملرم ومقارفة له، فيكون باطاًل. وإلزام املدين بتغرمي الدائن

لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آكل الربا، وموكله، » ما ورد عن جابر رضي اهلل عنه قال: و 

 .3«وكاتبه، و شاهديه، وقال: هم سواء 

ودفع املدين زيادة على رأس ماله واحلديث يدل على حترمي الربا أخذًا وإعطاًء والتعاون عليه، 

 مقابل تأخره يف الوفاء هو من الربا احملرم. 

الزيادة على أصل  ى حترمي الربا، ومن الربا احملرمقدميًا وحديثًا عل :إجماع العلماءكما استدلوا ب  -

 التأخر يف الوفاء.ر رباً؛ ألنـه زيادة يف مقابل ئه، وتغرمي الدائن عن جمرد التأخالد ين ألجل تأخري وفا

                                                           
1

 .279، 278اآليتين  سورة البقرة - 
2

 إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل الْيَتَاَمىكتاب الوصايا، باب قول هللا تعالى: ، صحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -

صحيح ن القشيري النيسابوري، )د.ت(، ي، مسلم بن الحجاج أبو الحس2766برقم  10ص 4(، ج10)سورة النساء، اآلية  ظُْلماً 

  .89برقم  92ص  1، كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، جمسلم
3

 1219ص  3، باب الربا، ج، كتاب المساقاة والمزارعةصحيح مسلمالقشيري النيسابوري، )د.ت(، الحسين  مسلم بن الحجاج أبو -

  .1598برقم 
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 القانون اليمني الدين في التعويض عن مجرد التأخر فى

لك ابتداًء له، وأكدت جمموعة من نصوصه على ذحرم القانون اليمين الربا حترمياً قاطعاً بكافة أشكا

من الدستور الذي جعل الشريعة اإلسالمية مصدر مجيع التشريعات، وىف ما يلي بعض هذه 

 النصوص: 

(: "...كل اتفاق على فائدة ربوية باطل وال يعمل 356ورد ىف القانون املدين ضمن املادة )فقد 

 1."ربوية غري صحيح كذلك وال يعمل بهبه، وكل اتفاق تبني أنه يسرت فائدة 

 وال خترج صور التعويض عن جمرد التأخري عن ما ذكر ىف هذه املادة. 

 ما يلي: القانون املدين اليمين،، من ( الفقرة اخلامسة610وجا ىف املادة )

  -:إذا ُت القرض صحيحاً ترتبت عليه أحكام مخسة منها"

ويلزم املستقرض رد مثل ما  ،ويصح القرض ،يلغى الشرط ،إذا اقرتن القرض بشرط ربوي – 5

 2قبضه".

يف الدين،  التأخر حبرمة غرامة جمرد نيالقائل ،يتفق متاماً مع علماء الشريعة وعليه فإن القانون اليمين

لك ربا، وإن جاء مبسميات متنوعة، مثل الغرامة التأخريية، والفوائد التأخريية، وبدل التأخري، وأن ذ

ا الحتله التسمية مع حرمة مضمونه، وبذلك فإنه ال جيوز شرعًا وال قانوناً وخدمة الديون، وغريها مم

 .عن سداد الدين هبغرامة مالية جملرد تأخر  معاقبة املدين

 

  

                                                           
1

 (. 356المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
2

 (.610المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
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 .غرامة التحصيل والمتابعة بسب المماطلة في الدين: المطلب الرابع

 :هو التحصيل واملتابعة بسب املماطلة يف الدينو 

أن مياطل املدين يف وفاء دينه عن وقته احملدد املتفق عليه مع الدائن، فيغرم الدائن ألجل حصوله 

، أو املطالبة، أو احملاماة، أو أجور التحصيل واملتابعة، القضاءعلى ماله من مدينه املماطل، يف نفقات 

 أو غريها. 

  في الشريعة اإلسالمية ب المماطلة في الدينبغرامة التحصيل والمتابعة بس

إذا كان  ذلكيستحق التعويض عن األضرار املادية اليت حلقت به، و ذهب العلماء إىل أن الدائن 

ومن  ،وقد نص العلماء على حكم هذه املسألة، فيه اً غرمه هلا على القدر املعتاد، ومل يكن مبالغ

 :ما يلي أقواهلم

قال ابن تيمية: "وإذا كان الذي عليه احلق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب احلق حقه حىت 

ذا كان غرمه على الوجه إ إىل الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظامل املبطل أحوجه

 .1املعتاد"

وقال ابن فرحون: "إذا تبني أن املطلوب ألد  باملدعي، ودعاه الطالب إىل االرتفاع إىل القاضي 

 .2من ذلك بشيء" فأىب، فيكون على املطلوب أجرة الرسول إليه، وال يكون على الطالب

األمر، فله تغرمي الكاذب  وقال يف كشاف القناع: "وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ويل

وله الرجوع على اآلخذ منه ألنه املباشر، ومل يزل مشاخينا يفتون به، كما يعلم مما  ،لتسببه يف ظلمه

 .3تقدم يف احلجر فيما غرمه رب الد ين مبطل املدين وحنوه؛ ألنه بسببه"

                                                           
1

، دار الفتاوى الكبرى البن تيميةم(، 1987 -هـ 1408هـ، )728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى  -

  .397ص  5الكتب العلمية، الطبعة األولى، ج
2

ألقضية ومناهج تبصرة الحكام في أصول ام(، 1986 -هـ1406هـ، )799ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي المتوفى -

 .371ص 1ج ،األحكام
3

 . 117، 116ص 4، جكشاف القناع عن متن اإلقناعهـ، )د.ت(، 1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى - 
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ْيِن إىَل وقال يف شرح املنتهى: ")َوَما َغرَِم( َربُّ َدْين  )ِبَسَبِبِه( َأْي سَ  َبِب َمْطِل َمِدين  َأْحَوَج َرب  الد 

( لَِتَسبُِّبِه يف غمْرِمِه َأْشَبَه َما َلْو تـََعد ى َعَلى َمال  حلَِْمِلِه أمْجرَة   َاِطل  َومَحََلهم لِبَـَلد  أمْخَرى  ،َشْكَواهم )فـََعَلى ممم

 .1إىَل حَمَلِِّه اأْلَو ِل فَِإن هم يـَْرِجعم بِِه َعَلى َمْن تـََعد ى بِنَـْقِله"َوَغاَب مثم  َغرَِم َماِلكمهم أمْجرََة مَحِْلِه لَِعْوِدِه 

كل ظامل معتد  ممن يباشر   يلزم هأنضمان الغصب، و بقياسه على  ،ملا ذهبوا إليه العلماء هداستشو 

إتالف مال غريه، أو يتسبب يف إتالفه بضمان املتلف، وقد أكدوا على ذلك يف مواضع يف الغصب 

على الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن، بأن: " ما جاء يف مغين احملتاج وغريه، ومنها:

 .2وإن عظمت املؤونة يف رده"

الرد على الغاصب؛ ألنـها من ضرورات الرد، فإذا وجب عليه الرد، وقال يف بدائع الصنائع: "ومؤنة 

 .3وجب عليه ما هو من ضروراته"

 .4وقال يف املقنع: "ويلزم رد املغصوب إن َقِدَر على رده، وإن غرم أضعاف قيمته "

ملدين املماطل بتحمل فنجد من شواهد الغصب، ونصوص العلماء السابقة ما يؤكد على إلزام ا

 الدائن، وأحوجه إىل الشكاية واملتابعة لتحصيل ديونه.  خسرها يتالالغرامة 

أن ذلك  م غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه"وذلك أن العلماء نصوا على أن كل من غر 

 .5الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة"

 

 

                                                           
1

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف م(، 1993 -هـ1414هـ، )1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى -

، وفى تحميل المماطل نفقات المطالبة والمتابعة قياس على تحميل الغاصب نفقات رد المغصوب، 157ص 2ج ،منتهى اإلراداتبشرح 

 .ذلككون المماطل والغاصب المتسببين فى 
2

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م(، 1994-هـ1415هـ، )977الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى: -

 . 337ص  3، جالمنهاج
3

 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  -

 . 148ص
4

 . 379ص  5، جالشرح الكبير على متن المقنعهـ، )د.ت(، 682بن قدامة، عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي، المتوفى:ا -
5

، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، جمع وترتيب: فتاوى ورسائل الشيخهـ(، 1399هـ،)1389محمد بن إبراهيم المتوفى ،الشيخآل  -

 . 54،55ص 13محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة األولى، ج
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سبب يف الضرر الذي يلحق املت ،تغرمي املدين املماطلجواز أن العلماء يرون  مما سبقتبين 

 :ا يأيتمل ذلكو  ،دينه من املدين مطالبةبسبب يف ماله ، من خسارة الدائن

إن إجلاء الدائن للمخاصمة، وتغرميه املال ألجل حتصيل حقه ظلم وضرر جتب إزالته، والضرر هنا  -1

 .1ال ميكن إزالته إال بتعويض الدائن ما خسره من نفقات التقاضي والتحصيل

واقعة بسبب امتناع املماطل من السداد،  ،هذه األموال املبذولة لتحصيل احلق واملطالبة بهإن  -2

 .2فيضمنها لتسببه فيها، كما لو أتلفها

جيعل امليسورين  لدائن من نفقات الشكاية والتحصيلإن القول بعدم تغرمي املدين ما أنفقه ا -3

ميسكون أمواهلم عن إقراض الناس وإعانتهم على أمورهم املختلفة، وبالتايل تتعطل مصاحل الكثري من 

 مور حياهتم اليومية. أأبسط  يفالناس خاصًة ىف هذا العصر الذي احتاج الناس فيه لالستدانة 

ئ املماطلني على جيرّ  ذلكفإن  ،عم املدين املماطل بالتعويض عن أضرار التقاضي والرتافمل يلز  إن" -4

املماطلة، وأكل أموال الناس بالباطل، وحيمل أصحاب األموال إىل رفع الدعاوى للمطالبة هبا، فتكثر 

اخلصومات، ويمْشَغل القضاة، وتـمتـَْعب جهات التنفيذ بغري حق، ويتأخر وفاء الد ين املدد الطويلة، 

األول، ومماطلة إجراءات التقاضي واملرافعة، إذ يلزم من الرتافع فتصبح املماطلة مركبة من مماطلة املدين 

التأخر ألجل النظر يف الدعوى، مث مساع البينة، مث إثباتـها، مث احلكم بناء عليها، ومن مَث  يمْطَلب 

األعمال الطويلة إن قام هبا الدائن بنفسه  هتذهب جلهات التنفيذ األخرى، وهذ متييزها، وبعد متييزها،

ته مشقة بالغة، وإن وك ل هبا من يقوم باملرافعة واملطالبة غرم له أجرة، والعدل أن ال جيتمع على حلق

الدائن ظلمان، ظلم تأخري حقه، وظلم غرامة ما بذله ألجل حتصيل حقه الثابت له، فتعني حتميل 

 . 3"املماطل الظامل نفقات املطالبة وحتصيل املال

                                                           
1

أشبيليا للنشر والتوزيع،  ، دارر التقاضي في الفقه والنظاماالتعويض عن أضرهـ(، 1424انظر الالحم، عبد الكريم بن محمد، )  -

 .33الطبعة األولى، ص
2

 .33، صالمرجع السابقانظر  -
3

 .34، صر التقاضي في الفقه والنظاماالتعويض عن أضرهـ(، 1424الالحم، عبد الكريم بن محمد، )  - 
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ين نفقات الدعوى قد حيمل أصحاب احلقوق على ترك حقوقهم، عدم حتميل املدب يف القول إن -5

 .1وعدم املطالبة هبا، إذ تمَكلِّف نفقات التقاضي أحياناً أكثر من ماله الذي يطالب به

وقد صدر ما يوافق هذا القول يف معيار املدين املماطل املعتمد من اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة 

صه: "يتحمل املدين املماطل مصروفات الدعوى وغريها من واملراجعة للمؤسسات املالية، ون

 .2املصروفات اليت غرمها الدائن من أجل حتصيل أصل دينه"

ل  عليه، وهو الصواب، وفيه العدني على مضمون هذا القول، وجممعنيوهبذا يكون العلماء متفق

  املداينة. نصاف لطريفواإل

 فى القانون اليمني الدينغرامة التحصيل والمتابعة بسب المماطلة في 

لقد جعل القانون املدين اليمين احلق للدائن ىف املطالبة واملقاضاة مبا أنفقه من أجل احلصول على 

 ذلكجل احلصول على حقه، بل إنه قدم أدينه من املدين، وألزم املدين بدفع ما خسره الدائن من 

بأن يويف مع احلق  "إذا كان املدين ملتزماً  :أنه ( مدين413على أصل الدين، وهو ما جاء ىف املادة ) 

بالدين مع  يما يكون للدائن من مصاريف وأجرة غري ربوية وحكم له هبا وكان ما أداه املدين ال يف

ما مل يتفق على غري  ،مث من أصل الدين ،مث من األجرة ،من املصاريف هخصم ما أدا ،هذه امللحقات

 . 3وال تربأ ذمته إال بأداء ما بقي" ،ذلك

إذا كان حمل امللكية أو احلق العيين شيئًا معينًا بنوعه  " :مدين ميين ما يلي (339وجاء ىف املادة )

، وإذا مل يقم امللتزم )املدين( بذلك جاز للقاضي أن فال يتعني ذلك إال بتسليم الشيء أو بإفرازه

لتزم، كما جيوز حيكم لصاحب احلق )الدائن( أن حيصل على شيء من النوع ذاته على نفقة امل

                                                           
1

  .157، صالمرجع السابق -
2

 .34هـ(، ص1423) ،ميةالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسال -
3

 (.413المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
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يف احلالتني  تعجال للضرورة، ويكون لصاحب احلقلصاحب احلق ذلك دون حكم يف حالة االس

 . 1املطالبة بالتعويض عما أنفقه وما أصابه من الضرر"

 فاملادة واضحة ىف أن للدائن احلق ىف املطالبة مبا أنفقه من مال من أجل احلصول على حقه.

نفقات املطالبة من القواعد املكملة، حيث نص على أنه جيوز وقد جعل القانون اليمين 

 : ما يلي ( مدين417يف املادة ) للمتعاقدين االتفاق على خالفها، حيث ورد

 . 2إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك" ،"تكون نفقات الوفاء على املدين

 ةمال ىف حتصيل ومتابعة وشكايه من نفقأوهبذا يكون القانون اليمين قد كفل للدائن مجيع ما 

 .لكيه علماء الشريعة اإلسالمية يف ذ، وهو ما يتفق مع ما ذهب إلوغريها

 .غرامة التضخم في الدين بسب المماطلة فيه: المطلب الخامس

 تعريف التضخم في الدين بسب المماطلة فيه:

أمر ضخم وشأن ضخم، وطريق ضخم:  :الضخم: الغليظ من كل شيء، ويستعار فيقال لغًة:

 .3)واسع(، فالتضخم يستعمل يف الداللة على الزيادة واالتساع، وعلى الشيء الغليظ والعظيم والكبري

مل يعرفه الفقهاء القدامى، ووجدت له تعريفات  التضخم مصطلح اقتصادي معاصر اصطالحاً:

 باملوضوع وهو:عديدة معاصرة، اختار الباحث أكثرها شيوعاً واتصاالً 

 . 4"ارتفاع مستمر أو متواصل يف املستوي العام لألسعار"

هنا هو:  تهم فاض األسعار، فالذي يهمنا دراسارتفاع أو اخنعلى ومبا أن التضخم عمومًا يطلق 

واليت تؤثر على الدائن بسبب  ،يف قيمة النقود اخنفاضارتفاع املستوى العام لألسعار الذي يسبب 

   مماطلة املدين.

                                                           
1

 (.339المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
2

 (. 417المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
3

 . 353ص  12، ، جلسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفىعلي انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن  - 
4

 .58، الدار الجامعية، )د.ط(، صالنقود والفوائد والبنوكم(، 2000 -هـ 1420يسرى، عبد الرحمن، ) - 
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 وهنا ميكن أن نعرف التضخم يف الدين بسبب املماطلة فيه:

 )بأنه اخنفاض يف قيمة الدين بسبب مماطلة املدين للدائن فرتًة ارتفع فيها املستوى العام لألسعار(. 

    قيمة الدين المماطل فيه الذي يتأثر بالتضخم:

باملماطلة يف هذا الدين، هلا إن حمل الدين )النقود( الذي يتأثر بالتضخم، ويزداد هذا األثر 

 : 1قيمتان

وهي عبارة عن القوة الشرائية هلا، أي كمية السلع أو اخلدمات اليت ميكن أن تبادل  :قيمة حقيقية -1

 هبا يف األسواق.

وهي القيمة املسجلة أو الرقم املكتوب على النقد، وهي ثابتة ال  :القيمة النقدية أو األسهمية -2

 تتغري.

 النقود المماطل فيها:أنواع 

والنقود حمل الدين إما أن تكون نقودًا خلقية مصنوعة من الذهب أو الفضة، وإما تكون نقوداً 

ها اسم يا الناس( مصنوعة من املعادن غري الذهب والفضة يطلق علهاصطالحية )يصطلح علي

 . 2الدولالفلوس، أو مصنوعة من الورق، وهي املتداولة اليوم كعملة أساسية يف مجيع 

شك تكون يف هذه األنواع الثالثة من النقود، وبالتايل فاحلاجة إىل معرفة  واملماطلة يف الدين ال

نواع الثالثة مهم، وتتأكد هذه األمهية بوجود  الدين بسبب املماطلة يف هذه األغرامة التضخم يف

بحث مستقل يكون مرجع احلاجة املعاصرة، وضرورة إجياد احللول املناسبة، وإفراد هذا املوضوع ب

 للمهتمني. 

                                                           
1

 .19، دار الجامعات المصرية، )د.ط(، صميالنقود والمصارف في النظام اإلسالالكفراوي، عوف، )د.ت(،  - 
2

، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، الطبعة األولى، التضخم وأثره على الدينم(، 2008انظر شبكة، خالد أحمد سليمان، ) - 

 .46ص



115 
 

ومبا أن النقد الذي هو حمل الدين ثالثة أنواع، فسوف نتناول غرامة التضخم يف الدين بسبب 

 املماطلة يف كل نوع من هذه األنواع كما يلي:

 نقود الخلقية بسبب المماطلة فيهاالنوع األول: غرامة التضخم في ال

احلقيقة ال تتأثر كثريًا بالتضخم؛ ألن هذه النقود هلا قيمة  إن النقود اخللقية )الذهب والفضة( يف

ذاتية حيث أهنا تكتسب قوهتا من مادة صنعها أي الذهب والفضة، فهما يرتفعان كما ترتفع األسعار 

وينخفضان باخنفاض األسعار عموماً، حسب قانون العرض والطلب، وال ختتلف قيمتهما كنقد كثرياً 

 .1ي حمتفظة بقيمتهما الذاتيةعن قيمتهما كسلعة، فتبق

فعليه رد املثل، سواء تأثرت قيمتها بالرخص أو الغالء، وإن  ومن مث فإن من استدان نقود خلقية

  تأثرت فهو قليل.

فقد: اتفق الفقهاء على أنه إذا تغريت قيمة النقود الذهبية رخصًا أو غالًء فليس ملن ترتبت يف 

، سواء كان ما ترتب يف الذمة من بيع أم قرض أم بدل غصب ذمته شيء منها إال مثل ما اتفق عليه

   .2ذلكأم صداق أم غري 

وبناًء على هذا االتفاق ميكن القول بأن على املدين املماطل أن يرد للدائن مثل نقوده وزناً وصكاً، 

   وإن نقصت قيمتها، وليس عليه أن يغرم شيء، ألن قوهتا الشرائية ال تتأثر بالرخص والغالء.

                                                           
1

 .48، صالمرجع السابق - 
2

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

نهاية المحتاج إلى شرح م(، 1984-هـ1404هـ، )1004شمس الدين محمد بن أبي العباس المتوفى  لرملي،، ا 242ص 5ج

عيني، محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي المتوفى  221ص 4، دار الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، جالمنهاج هـ، 954، الرُّ

بن أحمد المقدسي ، ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا 340ص 4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلم(، 1992-هـ1412)

عبد الرحمن بن أبي بكر  . السيوطي، جالل الدين239ص 4ج، المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620 الحنبلي المتوفى

 .115 -113ص 1، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د.ط(، جالحاوي للفتاويم(، 2004-هـ1424هـ، )911المتوفى
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 د االصطالحية بسبب المماطلة فيهاالنوع الثاني: غرامة التضخم في النقو 

والنقود االصطالحية كما ذكرنا سابقًا مصنوعة من املعادن، )مثل النحاس وغريها( غري الذهب 

والفضة، ويطلق علها اسم الفلوس، وتعارف الناس على التعامل هبا. واملسألة هى يف ما إذا حدث 

فهل املدين يرد للدائن املثل  -حمل الدين  -)الفلوس( النقود االصطالحية  تضخم واخنفضت قيمة

  بدون غرامه أم يرد القيمة حبيث أنه يغرم الزيادة على مثل ما أخذ؟

 في هذه المسألة ثالثة أقوال: ءللفقها

وال عربة باخنفاض قيمة الفلوس أو  ،أن الواجب على املدين أن يرد مثل ما عليه القول األول:

 ،والشافعية ،واملالكية يف املشهور عندهم ،وأيب يوسف يف قوله األول ،ارتفاعها، وهو رأي أيب حنيفة

 .1واحلنابلة يف قول

، حيث أن الواجب عليه فقط رد املثل للدائن، يئاً ول فإن املدين املماطل ال يغرم شوعلى هذا الق

 وإن تضرر الدائن بنقص قيمة فلوسه، وكان اخنفاضها فاحشاً. 

أن الواجب على املدين أن يرد قيمة الفلوس يف حالة رخصها وكذا غالئها، وهو رأى القول الثاني: 

وبه قال بعض احلنابلة، وتقدير القيمة يف القرض  ،وهو املفىت به عند احلنفية ،أيب يوسف يف آخر قوليه

 .2بيوم القبض

الفلوس قل أو كثر، وجيب عليه وعلى هذا القول فإن املدين املماطل يغرم ما نقص من قيمة هذه 

 ردها مبا يساوي قوهتا الشرائية يوم قضاء الدين. 

                                                           
1

محتار على الدر رد الم(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252انظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

، دار المعرفة، المبسوطم(، 1993-هـ1414ه، )483 محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفىالسرخسي، ، 162ص 5، جالمختار

الدسوقي على الشرح حاشية  هـ، )د.ت(،1230، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي المتوفى29ص 14بيروت، )د.ط(، ج

 3، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، جاألمم(، 1990-هـ1410هـ، )204ن إدريس المتوفى ، الشافعي، محمد ب45ص 3، جالكبير

مؤسسة  -، دار المؤيد الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ، )د.ت(، 1051، البهوتى، منصور بن يونس الحنبلى المتوفى 33ص

 .362ص 1ج، الرسالة، )د.ط(
2

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

دقائق أولي النهى م(، 1993 -هـ1414هـ، )1051البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى، 162ص 5، جالمختار

 .101ص 2، جلشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات
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وجوب رد القيمة إذا كان التغري فاحشاً، فإن كان يسريًا وجب رد املثل، وهو رأي القول الثالث: 

 . 1اإلمام الرهوين من املالكية

إن كان النقص فاحشاً، وال يغرم ويلزم بدفع ما نقص للمدين  وينبين على هذا القول أن الدائن

 يغرم إذا كان النقص يسرياً وبسيطاً. 

 األدلة:

 استدل اصحاب القول األول القائلني بوجوب رد املثل مبا يلى: أدلة القول األول:

قياسًا على سائر املثليات من احلنطة والشعري  ،أن الفلوس من املثليات فتقضى مبثلها ال بقيمتها -1

 . 2خصها وغالهاوغريها، وال عربة بر 

قياس تغري الفلوس يف حالة االرتفاع بزيادة قيمة املسلم فيه ىف عقد السلم، فإذا كانت الزيادة يف  -2

 .3القرض ذلكقيمة املسلم فيه ال توجب الزيادة يف رأس مال السلم، فك

 .4أنه جيب رد املثل يف حالة بطالن التعامل بالنقد، ففي حالة نقص القيمة من باب أوىل -3

أن مثنية الفلوس ال تزال قائمة بعد اخنفاض قيمتها، فهي مل تبطل ولكن تتغري بتغري رغائب الناس  -4

 .5غري معترب، فوجب رد املثل ما دامت قيمتها باقية ذلكفيها، و 

 .6أنه يصعب حصر القيمة ومقدار التغري، لذا فإن القول برد القيمة يؤدي إىل االختالف -5

 ن بوجوب القيمة مبا يلى:و صحاب القول الثاين القائلأاستدل  أدلة القول الثاني:

وما يف الذمة إذا تعيب ال يلزم به البائع، بل يلجأ  -وهو عيب حلق هبا-أن نقصان قيمة النقود  -1

 .1إىل القيمة للتعويض عن هذا العيب

                                                           
1

، المطبعة األميرية، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليلهـ(، 1306بن يوسف، ) الرهوني، محمد بن أحمد - 

   .118ص 5القاهرة، )د.ط(، ج
2

 .114ص 1، جالحاوي للفتاويم(، 2004-هـ1424هـ، )911 ن عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفىالسيوطي، جالل الدي - 
3

 . 115ص 1، جابقالمرجع الس - 
4

 .114ص  1، جالمرجع السابق -
5

 . 29،30ص 14، جالمبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483 محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفىالسرخسي،  - 
6

، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقيةم(، 1999 -هـ 1418داود، هايل عبدالحفيظ، ) - 

 . 271طبعة األولى، صال
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 ، وهذا حاصل  يف اخنفاض قيمة الفلوس. 2أنه إذا تعذر يف املثليات رد املثل وجب رد القيمة -2

أنه يف دين البيع كانت قيمة النقود وقت العقد مساوية للسلعة، وقد رضى هبا البائع مقابل  -3 

سلعته، فإذا نقصت هذه القيمة اختل معيار التعادل يف املعاوضة، وكانت النقود الىت سيأخذها أقل 

 .3ال يقر الظلم، وقواعده تدعو إىل رفع الضررمن حقه، ويف هذا ظلم له وضرر به، واإلسالم 

أن يف القول بوجوب القيمة حتقيقًا ملصاحل الناس، فاملقرض ال خياف من نقصان القيمة، ومن مث  -4

ال ميتنع عن اإلقراض، خبالف القول برد املثل، فإنه يؤدي إىل امتناع الناس عن اإلقراض خشية نقصان 

 .4قيمة الفلوس قبل الوفاء

صحاب هذا القول مبا استدل به أصحاب القول األول، كون أاستدل قد و  القول الثالث:أدلة 

ن الدائن يف حالة التغري حالة التغري الفاحش؛ أل ذلكاألصل عندهم هو رد املثل، ويستثىن من 

 الفاحش إذا قبض املثل فإنه يتضرر حيث يصري كالقابض ملا ال كبري منفعة فيه.

 الراجح:

الفقهاء وأدلتهم فإن الباحث مييل إىل ترجيح القول الثاين وهو أن الواجب على بعد عرض أقوال 

رفعًا للضرر الذي حلق الدائن من  ذلكاملماطل أن يرد قيمة الفلوس، وتقدر القيمة بيوم القبض، و 

ا به، كم اً قليل النفع يف حني أنه بذل شيئًا منتفع ئاً فقدان الفلوس قوهتا الشرائية، حيث أنه يأخذ شي

فعليه أن يغرم ويتحمل ما تسبب فيه، وال مينع من  ،أن املتسبب يف اخنفاض قيمة الفلوس هو املماطل

 .ذلكالتسامح أو التصاحل بني الدائن واملماطل إذا رضيا ب

                                                                                                                                                                  
1

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المبدع في شرح المقنعم(، 1997 -هـ 1418هـ، )884ابن مفلح، إبراهيم بن محمد المتوفى - 

دقائق أولي م(، 1993 -هـ1414هـ، )1051، البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى152ص 4الطبعة األولى، ج

 .101ص 2، جتهى المعروف بشرح منتهى اإلراداتالنهى لشرح المن
2

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

 . 162ص 5، جالمختار
3

، داود، هايل 174، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، صيةهشرح القواعد الفقم(، 1996-هـ 1417انظر الزرقا، أحمد، ) - 

 . 271، صتغير القيمة الشرائية للنقود الورقيةم(، 1999 -هـ 1418عبدالحفيظ، ، )
4

، دار النفائس، األردن، الطبعة المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميم(، 2001-هـ 1422شبير، محمد عثمان، ) - 

 .193الرابعة، ص
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 نقود الورقية بسبب المماطلة فيهاالنوع الثالث: غرامة التضخم في ال

إن النقود الورقية الىت يتعامل هبا الناس اليوم هي نقود اصطالحية ليس هلا قيمة ذاتية، بل تستمد 

قوهتا من اجلهة الىت تصدرها، ومل ميثل التضخم مشكلة حقيقية إال يف ظل التعامل هبذه األوراق، 

ة نفقات حكومية حيث أن املؤسسات املالية تقوم بطبع الكثري منها لسد عجز يف امليزانية أو لتغطي

مما يؤدي إىل التضخم وارتفاع األسعار فتضعف القوة الشرائية هلذه النقود مما يؤثر  ذلكباهظة، وغري 

على القيمة احلقيقية للديون، فيتضرر الدائنون ويستفيد املدينون املماطلون إذا ُت الوفاء باملثل، 

 .1ألغلب وارتفاعها نادراً ما حيدثوتنحصر املشكلة يف اخنفاض قيمة النقود الورقية وهذا هو ا

وتشرتك النقود الورقية مع الفلوس يف أهنا نقود اصطالحية، ولكن ليس معىن هذا أن النقود الورقية 

يط للتبادل، إال أهنا تأخذ حكم الفلوس، كما تشرتك مع النقود اخللقية يف أهنا أمثان لألشياء ووس

 .2ه وماهيته اخلاصةله طبيعت بنفسه مستقالً  اً قائم تعترب نقداً 

ومع هذا فإن بعض العلماء املعاصرين تأثروا يف مسألة رخص قيمة النقود الورقية مبا ذكره الفقهاء 

الفلوس  -، وهذا خلط واضح بني النقدين 3القدامى عن اخنفاض قيمة الفلوس وآثره على الديون

ماهية كل منهما والقوة الشرائية وليس من املعقول أن يكونا شيئًا واحدًا باعتبار اختالف  -والورق 

سوف يقوم الباحث بذكر  ذلكعلى  اءً ومقدار آثرمها على الديون، وبنهلما وتأثر كل منهما بالتضخم 

 :فنقولمث يرجح بينها مع مناقشة ما يستدعى مناقشته  ،األقوال

على اختلف العلماء المعاصرون في غرامة التضخم في النقود الورقية بسبب المماطلة فيها 

 أقوال:

                                                           
1

، 214-212العدد األول، ص ،، مجلة البحوث اإلسالميةحكم األوراق النقديةهـ(، 1395اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) -

)ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا  النقود وتقلب قيمة العملةم(، 1998-هـ1418بتصرف يسير، األشقر، محمد سليمان، )

النقود واستبدال م(، 1987-هـ1407أحمد، ) يعل، السالوس، 284ردن، الطبعة األولى، صاقتصادية معاصرة(، دار النفائس، األ

 . 94،91،48،47بة الفالح، القاهرة، الطبعة الثانية، صت)دراسة وحوار(، مك العمالت
2

شقر، محمد سليمان، ، األ212، العدد األول، صحكم األوراق النقديةهـ(، 1395انظر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) - 

 .284ص النقود وتقلب قيمة العملةم(، 1998-هـ1418)
3

 .46، صالتضخم وأثره على الدينم(، 2008شبكة، خالد أحمد سليمان، ) - 
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أن الواجب على املدين يف حالة اخنفاض قيمة النقود الورقية أن يرد إىل الدائن مثل ما  القول األول:

، 1وممن قال هبذا القول الدكتور حممد عبده عمر ،، سواًء كان املدين مماطاًل أم غري مماطلعليه عدداً 

، والشيخ 4التسخريي يوالشيخ حممد عل، 3السالوس ي، والدكتور عل2والدكتور حممد تقي العثماين

  .5حممد املختار السالمي إذا مل يتفق املتعاقدان على ضبط قيمة االلتزام مبعيار معني

ضت لنقود الورقية ال مثلها إذا اخنفأن الواجب على املدين أن يرد إىل الدائن قيمة ا القول الثاني:

وممن قال هبذا  ،سواًء كان املدين مماطاًل أم غري مماطلقيمتها يوم الوفاء هبا عن يوم ثبوهتا ىف الذمة، 

 . 7، والدكتور حممد األشقر6القول الشيخ أمحد الزرقا

أن الواجب على املدين أن يرد إىل الدائن قيمة النقود الورقية إذا كان االخنفاض يف  القول الثالث:

سواًء كان املدين مماطاًل أم غري قيمتها وقت الوفاء فاحشاً، وىف ما عدا هذا فإنه جيب رد املثل، 

، 9، والدكتور عجيل جاسم النشمي8داغي هلقول الدكتور على حميي الدين القر مماطل، وممن قال هبذا ا

، والدكتور عبداهلل بن 11، والدكتور ناجي بن حممد شفيق عجم10طيف الفرفورلوالدكتور حممد عبد ال

 .12بيه

س األقوال السابقة يف مسألة )غرامة التضخم يف النقود واملالحظ يف هذه األقوال الثالثة أهنا نف

ن قد خلطوا يف حكمهم على يسابقاً بأن بعض العلماء املعاصر  االصطالحية( وهذا ما يؤكد ما ذكرناه
                                                           

1
، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة فى نظر الشريعة اإلسالميةعمر، محمد عبده،  - 

 .1800ص  3المؤتمر اإلسالمي، جدة، العدد الثالث، جلمنظمة 
2

 3العدد الخامس، ج ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالميمسألة تغيير قيمة العملة وربطها بقائمة األسعارالعثماني، محمد تقي،  - 

 . 1851ص
3

 3العدد الخامس، ج ،اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق وااللتزاماتأحمد،  يعلالسالوس،  - 

 .1749ص
4

 .1814،1807ص  3، العدد الخامس، ججمع الفقه اإلسالمي، مجلة متغيير قيمة العملة، يالتسخيري، محمد عل - 
5

مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق وااللتزامات اآلجلة وحدود التضخم التي يمكن السالمي، محمد المختار،  - 

 .671ص  2العدد التاسع، ج ،الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع تعتبر معه النقود الورقية نقوًدا كاسدةأن 
6

 .174، صيةهشرح القواعد الفق م(،1996 - هـ1417الزرقا، أحمد، ) - 
7

 .1688ص 3، العدد الخامس، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميالنقود وتقلب قيمة العملةاألشقر، محمد سليمان،  - 
8

، تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق وااللتزامات على ضوء قواعد الفقه اإلسالميالدين، علي محيي داغي، القره  - 

أثر التضخم والكساد في الحقوق وااللتزامات ، وأيضا لنفس الباحث/ 1786ص 3، العدد الخامس، جمجلة مجمع الفقه اإلسالمي

   .560،471ص 2مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد التاسع، ج ،اآلجلة وموقف الفقه اإلسالمي منه
9

 .1663ص 3، العدد الخامس، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميتغير العملة فى الفقه اإلسالميالنشمي، عجيل جاسم،  - 
10

 .1774،1771ص 3، العدد الخامس، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميتغير العملة الورقيةالفرفور، محمد عبد الطيف،  - 
11

مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق وااللتزامات اآلجلة وحدود التضخم التي عجم، ناجي بن محمد شفيق،  - 

 .632ص 2، العدد التاسع، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالمييمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوًدا كاسدة
12

  .1861ص 3، العدد الثالث، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميالورقية وتغير قيمة العملةأحكام النقود بن بيه، عبدهللا، ا - 
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النقدين )الفلوس والورق( بأن جعلوا هلما حكماً واحداً مع اختالفهما، واكتفوا بإسقاط أقوال الفقهاء 

 . جديد   الفلوس على مسألة الورق دون التفريق بينهما، أو اجتهاد  القدامى يف مسألة 

أن الواجب على املدين أن يرد إىل الدائن قيمة النقود الورقية ال مثلها إذا ماطل املدين  القول الرابع:

)إذا مل يكن  يف السداد مع القدرة واليسار حىت تغري السعر بنقص قوته الشرائية، وىف ما عدا هذا

، 2، والدكتور يوسف قاسم1فإنه جيب رد املثل، وممن قال هبذا القول الدكتور عبداهلل بن منيع (مماطالً 

مطلقاً، بينما هذا أن القول الثاين يوجب على املدين رد القيمة  :الثاينوالقول والفرق بني هذا القول 

 . وجب عليه رد القيمة يف حالة املماطلة فقطالقول ي

 للمماطل بدفع ما نقص من قيمة النقود للدائن، واعتبار رد القيمة ال املثل.ويف هذا القول إلزام 

الصلح على حتمل طريف املداينة للضرر الناتج عن اخنفاض قيمة النقود بسبب  القول الخامس:

التضخم، حيث تقسيم اخلسارة بني املتداينني إذا كان االخنفاض يف القيمة فاحشًا وغري متوقع، وممن 

 .5، والدكتور منذر قحف4، والدكتور نزيه محاد3لقول الدكتور مصطفى الزرقاقال هبذا ا

وحقيقة هذا القول هضم حلق الدائن، كونه يتحمل نصف اخنفاض قيمة النقود، إال أن القول برد 

بري من ماله، مث املثل )القول األول( أشد هضماً، ومع هذا فما الذي اقرتفه الدائن حىت يذهب جزء ك

مسألة  اً ئية النقود فإن املدين ال يتحمل شوهو أن الدائن إذا كان متوقع اخنفاض قيم لتوقعإن مسألة ا

مبنية على الظن والتخمني ألهنا غري منضبطة، بسبب عدم انضباط سعر العملة، وعالقة استقرارها 

باحلالة السياسية، األمر الذي يستوقف الدائن للتفكري طوياًل ودراسة استقرار العملة قبل أن يعطي 

    ماله للمدين، وهنا ال شك ستعاق مصاحل الناس.

                                                           
1

، مجلة مجمع موقف الشريعة اإلسالمية من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعاربن منيع، عبدهللا بن سليمان، ا - 

، مجلة الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعارحكم ربط ، وللباحث نفسه/ 1846ص 3، العدد الخامس، جالفقه اإلسالمي

 وما بعدها. 444ص 2، العدد التاسع، جمجمع الفقه اإلسالمي
2

   .1710ص 3، العدد الخامس، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميتغير قيمة العملةقاسم، يوسف محمود،  - 
3

النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة وفي أي حد يعتبر  انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخمالزرقا، مصطفى أحمد،  - 

 . 360ص 2، العدد التاسع، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالمياالنخفاض ملحقاً بالكساد
4

، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، قضايا فقهية معاصرة فى المال واالقتصادم(، 2001 - هـ1421حماد، نزيه كمال، ) - 

 . 504ص
5

 . 752،751ص 2، العدد التاسع، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميكساد النقود وانقطاعها بين الفقه واالقتصادقحف، منذر،  - 
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ألن اخنفاض قيمة النقود الورقية من  ذلكاحلكم العام يف املسألة، و التوقف عن  القول السادس:

وأنه ينبغي حبث كل حالة على حده، وممن  ،املسائل الشائكة الىت يصعب فيها ترجيح قول على آخر

 .1قال هبذا القول الدكتور حممد عثمان شبري

وتباين األقوال وكثرهتا دليل  على أن العلماء قد أعطوا هذه املسألة اهتمامًا كبرياً، وذلك حرصاً 

منهم على أن جيد املسلم بغيته يف أهم مسائل املعامالت املالية، واليت يكثر تداوهلا، وتتنوع صورها 

 من وقت ألخر.  

 األدلة: 

 املثل مبا يلى:وقد استدل القائلون برد  أدلة القول األول:

استدلوا بالنصوص الدالة على وجوب الوفاء بالوعد وااللتزام بالشروط املتفق عليها بني طريف  -

، 3، وقوله تعاىل: ﴿َوبَِعْهِد الل ِه أَْوفموا﴾2﴿يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا أَْوفموا بِاْلعمقموِد﴾العقد، ومنها قوله تعاىل: 

اْلممْسِلمموَن َعَلى شمرموِطِهْم ِإال  َشْرطًا َأَحل  : »قالصلى اهلل عليه وسلم يب وما رواه عمر بن عوف أن الن

 . 5، واحلديث ضعفه ابن حجر يف التلخيص4«َحرَاًما أَْو َحر َم َحاَلاًل 

 .6فال جيوز تغيري ما هو متفق عليه بني الطرفني بالزيادة أو النقصان

﴿َوِإْن تـمْبتمْم فـََلكمْم رمءموسم أَْمَواِلكمْم النصوص الدالة على العدل وعدم الظلم، ومنها قوله تعاىل:  -

 ية تدل على أنه ال يرد إال املثل وإن رد غريه فهو ظلم.، واآل7اَل َتْظِلمموَن َواَل تمْظَلمموَن﴾

ت األموال بالتفاوت يف القيمة ما دام التماثل املعترب يف الشريعة هو التماثل ىف القدر، وال عربة -

، وهذا التماثل هو ما 1فما بالك يف القروض الىت جيرى فيها أصل الربا ،عة نقداً ربوية، وهذا يف املباي
                                                           

1
 .160، صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميم(، 2001 - هـ1422محمد عثمان، )، شبير - 
2

 .1اآلية  ،سورة المائدة - 
3

 .152اآلية  ،سورة األنعام - 
4

 .14337برقم  235 ص 10، جمعرفة السنن واآلثارم(، 1991 -هـ1412البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، ) - 
5

، المدينة المنورة، )د.ط(، التلخيص الحبير م(،1964هـ 1384)هـ، 852ن علي العسقالني المتوفى ابن حجر، أبو الفضل أحمد ب - 

 .23 ص 3مدني، جهللا هاشم اليماني ال عبد :تحقيق
6

، مجلة موقف الشريعة اإلسالمية من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعاربن منيع، عبدهللا بن سليمان، اانظر  - 

 . 1825،1824ص  3العدد الخامس، ج ،مجمع الفقه اإلسالمي
7

 .279 اآلية ،سورة البقرة - 
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الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، والتمر »بينته األحاديث ومنها 

 .2«يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواءبالتمر، وامللح بامللح، مثال مبثل، 

القياس على احلنطة حيث جيب يف قرضها رد املثل، سواء غلت قيمتها أم رخصت، وهذا من  -

أوضح الدالئل على أن املثلية املعتربة يف القرض إمنا هي املثلية يف املقدار ال يف القيمة واملالية، وال فرق 

  .3نطة والنقود يف هذا اجملال ألن لكل منهما مقداراً وقيمةبني احل

دم اعتبار قياس األوراق النقدية على النقدين حيث أهنا تقوم مقامهما، وقد اتفق على ع -

األوراق النقدية جيب رد املثل دون اعتبار ملا يطرأ  مجيع الديون، فكذا يف الرخص والغالء فيهما يف

 .4عليها من رخص أو غالء

جيب رد املثل ألنه األصل الذي ُت التعاقد عليه ال على غريه، وألنه هو الذي شغلت به ذمة  -

 .5املشرتي أو املدين ال غريه

القاعدة أن كل عقد ملزم للمتعاقدين إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه، فعلى املتعاقدين الوفاء  -

العقد، ودفع القيمة  بلغ املنصوص عليه يففاض قيمة املمبا التزما به بغض النظر عن ارتفاع أو اخن

خمالف لصيغة العقد الشرعي، ويؤدي إىل جهالة الثمن، وبالتاىل إىل النزاع، ومن مقاصد الشريعة قطع 

  .6النزاع وسد الذرائع املؤدية إىل اخلالف

العرف يقضي برد املثل ألن زيادة القيمة الشرائية للنقود أو نقصاهنا هو ما درجت عليه  -

 .7ملعامالت بني الناس منذ فجر اإلسالم إىل يومنا هذاا

                                                                                                                                                                  
1

 ص 3العدد الخامس، ج ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالميالعملة وربطها بقائمة األسعارمسألة تغيير قيمة العثماني، محمد تقي،  - 

1851 . 
2

 . 1584برقم  1211 ص 3، جصحيح مسلمهـ، )د.ت(، 261ن القشيري النيسابوري المتوفى يمسلم بن الحجاج أبو الحس - 
3

 3العدد الخامس، ج ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،مسألة تغيير قيمة العملة وربطها بقائمة األسعارالعثماني، محمد تقي،  - 

 . 1850ص
4

ي لالقتصاد من توصيات الندوة التى نظمها المعهد اإلسالمي التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة باإلشتراك مع المعهد العال - 

 .1823ص 3، العدد الخامس، جمجلة مجمع الفقه اإلسالميم(، 1987 - هـ1407، )اإلسالمي بإسالم آباد
5

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة فى نظر الشريعة اإلسالميةعمر، محمد عبده،  - 

 . 1800ص  3لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، العدد الثالث، ج
6

، العدد ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي اإلسالميةتغير قيمة العملة واألحكام المتعلقة فيها في فقه الشريعة عمر، محمد عبده،  - 

 .2208،2207ص 3الخامس، ج
7

 ، نفس الموضع.المرجع السابق - 
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َوَأْن ﴿القرض عقد إرفاق له ثوابه وجزاؤه من اهلل عز وجل، وقد ينتهي بالتصدق قال تعاىل:  -

 .2فكيف يتحمل املقرتض فروق التضخم 1﴾َتَصد قموا َخيـْر  َلكممْ 

ظامل، واملتضرر به مظلوم، كما أن القول أن التغري يف قيمة الدين فيه ظلم، فاملنتفع هبذا التغري  -

 .3برد زيادة عن املثل يعترب من ضروب الربا، أو من أكل املال بالباطل، أو من القروض الىت جتر نفعا

بعضها ضعيف كحديث املسلمون على رد املثل(، )القائل بأدلة القول األول وهنا جند أن 

 بعضها ليس موضعه هنا، ايضاً وس والورق(،  حكم النقدين )الفلفيها خلط بنيشروطهم، كما أن 

  .وال يصلح االستدالل به هنا

، بالقرآن، والسنة، والقياس، استدل القائلون بوجوب رد القيمة على رأيهم أدلة القول الثاني:

 ما يلى:والعقل، نلخصها يف 

 اليت يفهم منها وجوب الرد بالقيمة ومنها: ،من اآليات القرآنية استدلوا بعدد القرآن الكريم:

وجه الداللة من اآلية: أن العدل ال يتحقق إال ، 4﴾َوأَْوفموا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسطِ ﴿قوله تعاىل:  -

إذا أعاد امللتزم مثل ما ترتب يف ذمته إذا تغريت القيمة، ألن قيمة املثل هنا أقل من القيمة احلقيقية 

 .5التعاقد، وبالتاىل فقد انتفى الوفاء بالعدل الذى تطالب به اآلية الكرميةوقت 

، فهذه اآلية تطالب املتعاقدين بالوفاء 6قوله تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا أَْوفموا بِاْلعمقموِد﴾ -

ر واألشكال بل بالعقود، وهذا الوفاء ليس هو الوفاء الشكلى، بل احلقيقى، فمراد الشريعة ليس الصو 

 .7املضامني واحلقائق، وعقود املعاوضات مبنية على قاعدة أساسية هي تساوى العوضني

                                                           
1

 .280 اآلية ،سورة البقرة - 
2

 . 1749ص 3العدد الخامس، ج ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أثر تغير قيمة النقود فى الحقوق وااللتزاماتأحمد،  يعلالسالوس،  -
3

مجلة مجمع  ،موقف الشريعة اإلسالمية من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعارعبدهللا بن سليمان،  بن منيع،ا - 

 . 1824ص 3العدد الخامس، ج ،الفقه اإلسالمي
4

 .152اآلية  ،سورة األنعام - 
5

 .290ص، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقيةم(، 1999هـ 1418داود، هايل عبد الحفيظ،  - 
6

 .1اآلية  ،سورة المائدة - 
7

 . 290، صتغير القيمة الشرائية للنقود الورقيةم(، 1999هـ 1418داود، هايل عبد الحفيظ،  - 
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َنكمْم بِاْلَباِطِل﴾ - ، ورد النقود بعد أن تغريت قيمتها بنفس 1قوله تعاىل: ﴿َواَل تَْأكملموا أَْمَواَلكمْم بـَيـْ

غريت قيمة النقود بالرخص أو العدد الذى كان وقت التعاقد، هو أكل للمال بالباطل، سواء ت

   .2الغالء

 :على وجوب دفع القيمة واستدلوا منها، السنة النبوية:

 .4، واحلديث صحيح3«ال ضرر وال ضرار»أنه قال صلى اهلل عليه وسلم ا روى عن رسول اهلل مب

 وبعض القواعد الفقهية ومنها: ،على بعض الفروع الفقهيةواستدلوا بالقياس  القياس:

وإذا اخنفضت النقود تعذر املثل ومن مث فهي تضمن  5)إذا تعذر األصل يصار إىل البدل( قاعدة -

 بقيمتها.

ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن املثلى إذا تعيب، فال يلزم الدائن قبوله بعينه ملا فيه من  -

 صورهتا. ، و تغري قيمة النقود عيب يلحق هبا، كون املراد منها قيمتها ال6الضرر ألنه دون حقه

ما ذهب إليه بعض الفقهاء أنه إذا أقرضه عشرة دنانري ذهبية من وزن معني وعند األداء أدى  -

إليه دنانري ذات وزن أقل، فإنه جيب عليه أن يؤدى دنانري أكثر عددًا مبا يساوى وزن العشرة الىت 

 .8إىل الصورة، وجه القياس أهنم نظروا إىل القيمة ىف الدنانري ومل ينظروا 7أقرضه إياها

إن عدم دفع القيمة يؤدى إىل منع القرض احلسن، ألن املقرض قرضًا حسنًا يتضرر من نقص  -

 .، وهي مفسده جيب درؤها1القيمة الشرائية ملا أقرضه عما كانت عليه وقت اإلقراض

                                                           
1

 .188اآلية ، سورة البقرة - 
2

تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق وااللتزامات في الفقه م(، 2006حسين، ) يزك يزيدان، زك - 

 .148، دار الفكر الجامعى، )د.ط(، صاإلسالمي واالقتصاد الوضعى
3

، دار إحياء الكتب العربية، )د.ط(، تحقيق: محمد سنن ابن ماجههـ، )د.ت(، 273، محمد بن يزيد القزويني المتوفى هابن ماج - 

 -هـ 1424هـ، )458ني المتوفى ، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسا2340برقم 784ص 2فؤاد عبد الباقي، ج

 .11385برقم  115ص 6، جالسنن الكبرىم(،  2003
4

 3، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلم(، 1985 -هـ1405، )هـ1420، محمد ناصر الدين المتوفىانظر األلباني - 

 .896برقم  408ص 
5

 . 287، صيةهشرح القواعد الفقم(، 1996 - هـ1417الزرقا، أحمد، ) - 
6

، البهوتى، 324ص 4، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620 لمقدسي الحنبلي المتوفىابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد ا -

 .154ص 4، جكشاف القناع عن متن اإلقناعمنصور بن يونس بن صالح الدين، )د.ت(، 
7

، محمد بن رشدا، 31ص 3ج ،المدونةم(، 1994 -هـ1415، )هـ179األصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني المتوفى  -

، دار والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة البيان والتحصيل والشرحم(، 1988 -هـ 1408هـ، )520المتوفى بن أحمد القرطبي

 .452ص 6: محمد حجي وآخرون،جتحقيق الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،
8

 .297، صتغير القيمة الشرائة للنقود الورقيةم(، 1999هـ 1418د الحفيظ، داود، هايل عب - 
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 كما استدلوا بالعقل على رد القيمة مبا يلي:  العقل:

 .2للظلم، وتصحيح لألوضاع، وحمافظة على قيمة األموالرد القيمة فيه إعمال للعدل، ورفع أن  -

ن إمنا يتماثالن إذا استوت قيمتهما، فإذا قرب للعدالة واإلنصاف، ألن املاالوالقول بالقيمة أ

 .3اختلفت فال متاثل، واهلل يأمر بالقسط

قيمته وأوجبنا  رد القيمة فيه رفع للضرر عن كل من الدائن واملدين، فلو أقرضه مااًل فنقصتأن  -

عليه قبول املثل عدداً تضرر الدائن، ألن املال الذي تقرر له ليس هو املستحق، إذ أصبح بعد نقصان 

بعيب النوع املشابه لعيب العني املعينة، حيث أن عيب العني املعينة هو خروجها عن  القيمة معيباً 

فزادت قيمته، وأوجبنا عليه أداء املثل  الكمال بالنقص، وعيب األنواع نقصان قيمتها، ولو أقرضه ماالً 

 .4تضرر املدين إللزامه بأداء الزيادة عما أخذ، والقاعدة الشرعية الكلية أنه ال ضرر وال ضرار عدداً 

القائلون بوجوب رد القيمة فيما إذا كان االخنفاض فاحشاً على قوهلم مبا  استدل أدلة القول الثالث:

 يلى:

صلى اهلل عليه د فيها نص خاص يف كتاب اهلل تعاىل وال ىف سنة رسوله النقود الورقية مل ير أن  -

، إذن فينبغي أن تطبق عليها القواعد العامة واملبادئ الىت حتقق العدالة واإلحسان واملصلحة وسلم

احلقيقية لإلنسان، وترفع عنه الظلم واملفسدة والضرر، وإذا كان اإلسالم قد دعا إىل اإلحسان 

ادخار عمره وخالصة  ضرر وظلم؟ وكيف يقبل أن يدفع شخص، فكيف يقبل أن يقع عليه 5بالدائن

إذاً فالقول  ،جهده وكده يف زمن من األزمان، مث ترجع إليه نقوده بعد فرتة وقد فقدت قيمتها الشرائية

ملبادئ مبثلية النقود الورقية مادام يرتتب عليه هضم للحقوق ومظامل ألصحاهبا، فهو ال يتفق مع هذه ا

                                                                                                                                                                  
1

، رسالة أثر التغيرات في قيمة النقود على االلتزامات في الفقه اإلسالمىم(، 1997 - هـ1418الشاعر، محمود محمد، ) - 

 .344دكتوراه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ص
2

 .1688ص 3العدد الخامس، ج ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالميوتقلب قيمة العملةالنقود األشقر، محمد سليمان،  - 
3

 3، العدد الثالث، ج، مجلة مجمع الفقه اإلسالميتغيرات النقود واألحكام المتعلقة بها فى الفقه اإلسالميحماد، نزيه كمال،  - 

 .1676ص
4

 ، نفس المصدر.المرجع السابق - 
5

 3، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، )« إن خياركم أحسنكم قضاء: »صلى هللا عليه وسلم قول النبي  - 

 .2393برقم  117ص
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العامة القاضية برعاية العدل وعدم الظلم، ودفع الضرر والضرار، ويف القول برد القيمة إعمااًل هلذه 

 . 1 املبادئ

، فهو ليس من تقصري صاحب احلق حىت فاحشاً  إذا كان تدهور قيمة الورق النقدي كثرياً نه إ -

أن يستوىف من  ، والعدل يقتضييتحمل اخلسارة، إمنا هو من اجلوائح أو الظروف الطارئة القاهرة

 ما يعادل احلق الثابت وقت العقد الرابح من اخنفاض العملة وارتفاع األسعار الطرف اآلخر للعقد

 .2طرفال، ألن التجارة ال ختلو من خما، وإال فاحشاً  مادام كان التدهور يف القيمة كثرياً 

اصطالحهم فينبغي مراعاة هذا التغري، حبيث النقود الورقية أمثان باصطالح الناس، فإذا تغري أن  -

 .3ال يرتتب على طرف ضرر، وإال مل يعد لالصطالح قيمة وال فائدة

مل يدفع إال بقصد االنتفاع والربح، فالبائع إمنا بذل سلعته  األصل ىف املبايعات أن الدافع أوالً  -

به، هذا ىف البيع، أما ىف القروض  ىف مقابلة منتفع به ألخذ منتفع به، فال يظلم بإعطائه ما ال ينتفع

له عند اهلل تعاىل، فرتك تثمري ماله ىف امو أ، فما ذنب الدائن إذا احتسب والديون، فالظلم متحقق أيضاً 

يده، وأخرجه إلنسان مدًة، ونقص نقصانًا واضحاً، فهل جزاؤه أن يرجع إليه عشر ماله أو أقل 

، فلو مل تقدر القيمة عند التغري الكبري لتحرج الناس اً حسن مكافأة له على أنه أقرض لوجه اهلل قرضاً 

الفقراء  ذلكوهلك من جراء  ،عن عمل اخلري، ولبطل املعروف، وألقلع الناس عن اإلقراض

 . 4واحملتاجون

القائلون بأن الواجب على املدين أن يرد إىل الدائن قيمة النقود الورقية ال  استدل أدلة القول الرابع:

 مثلها إذا ماطل املدين يف السداد مع القدرة و اليسار حىت تغري السعر بنقص قوته الشرائية، مبا يلى: 

                                                           
1

مجلة مجمع  ،أثر التضخم والكساد في الحقوق وااللتزامات اآلجلة وموقف الفقه اإلسالمي منهالدين، علي محيي داغي، القره  - 

 بتصرف 566 -562ص 2سع، جالعدد التا ،الفقه اإلسالمي
2

مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق وااللتزامات اآلجلة وحدود التضخم التي عجم، ناجي بن محمد شفيق،  - 

بن بيه، عبدهللا، ا، 625،631ص 2العدد التاسع، ج ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالمييمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوًدا كاسدة

  .1865ص 3العدد الثالث، ج ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالميكام النقود الورقية وتغير قيمة العملةأح
3

 .89، صالتضخم وأثره على الدينم(، 2008شبكة، خالد أحمد سليمان، ) - 
4

، الفرفور، 1664ص 3العدد الخامس، ج ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،تغير العملة فى الفقه اإلسالميالنشمي، عجيل جاسم،  - 

   .1768ص 3العدد الخامس، ج ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي محمد عبد اللطيف، تغير العملة الورقية،
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 .1«مطل الغين ظلم»ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  -

عقوبته وهو  ذلكاحلديث يدل على أن املدين املوسر املماطل ظامل للدائن مبماطلة واستحق بو 

ومن مث ميكن احلكم عليه بتعويض « يل الواجد حيل عقوبته وعرضه»قول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .2الدائن عن األضرار الىت حلقت به بسبب مماطلته حىت اخنفضت قيمة العملة ونقص مال الدائن

يضمن املدين املماطل ما نقص على الدائن على اعتبار أن مطله من باب الغصب، فاملماطل  -

 .3مبماطلته وامتناعه عن السداد يعترب غاصباً 

املطل يف الدين يضيف مدة زمنية مل تؤخذ ىف احلسبان عند العقد، وبالتايل فهو يثري مشكلة أن  -

أم غري متوقع، أما عند عدم  التضخم سواء أكان متوقعاً حقيقية تعلق بالعدل بني الطرفني ىف حالة 

 .4املماطلة فإنه ميكن القول بأن الثمن اآلجل قد تضمن فعال التضخم املتوقع

بالقياس على احليلولة، وهى أن مينع الشئ عن صاحبه، فقد ذكر الفقهاء أن من كما استدلوا  -

 .6املماطلة، وهذا السبب متحقق ىف حالة 5أسباب الضمان احليلولة

استدل القائلون بالصلح على حتمل طريف املداينة للضرر الناتج عن اخنفاض  أدلة القول الخامس:

 قيمة النقود بسبب التضخم، مبا يلي:

أن حتميل الطرفني للخسارة والضرر يف منتهى املعقولية والعدل، أما حتميله ألحدمها ففيه ظلم  -

وتأثريه يشمل  أدى إىل اخنفاض قيمة النقد ليس من صنعه،واضح له، مع أن الظرف الطارئ الذي 

اجملتمع كله، وكال الطرفني من أعضاء اجملتمع الذي تأثر بالظرف الطارئ، فال مربر إلعفاء أحد 

 .7الطرفني املتعاقدين من تأثريه، وحتميل الطرف اآلخر للخسارة كلها

                                                           
1

   .2400برقم 118ص 3، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -
2

   .1710ص 3العدد الخامس، ج ،ه اإلسالمي، مجلة مجمع الفقتغير قيمة العملةقاسم، يوسف محمود،  انظر - 
3

العدد  ،، مجلة مجمع الفقه اإلسالميحكم ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعاربن منيع، عبدهللا بن سليمان، ا - 

 . 445،444ص 2التاسع، ج
4

 . 750ص 2العدد التاسع، ج ،مي، مجلة مجمع الفقه اإلسالكساد النقود وانقطاعها بين الفقه واالقتصادقحف، منذر،  - 
5

 .362ص  1ج ،األشباه والنظائرم(، 1990 -هـ 1411هـ، )911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين المتوفى  - 
6

تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق وااللتزامات في الفقه  م(،2006حسين، ) يزك يزيدان، زك - 

 .160، صاإلسالمي واالقتصاد الوضعى
7

 . 360ص 2العدد التاسع، ج ،مجلة مجمع الفقه، انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقديالزرقا، مصطفى أحمد،  - 
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–عترب من قبيل املظامل املشرتكة اآلجلة يأن آثار التضخم الفاحش على الديون وااللتزامات  -

كال من الدائن واملدين بغري   والىت حلقت جوراً  -كاألموال الىت تفرض بغري حق على مجاعة من الناس

فعلهما أو تسببهما، مما يستوجب تقسيم الغرم واخلسارة فيها على الطرفني بالتساوي الذي هو 

 . 1القسط والعدل

ما بتعليالت نوردها يف  ،املسألة هذه القائلون بالتوقف عن احلكم ىفاستدل  أدلة القول السادس:

 يلي:

 أن النقود الورقية مل تكن موجودة من قبل، وليس لعلمائنا املسلمني فيها قول. -"

أن النقود الىت كانت متداولة يف زمن التشريع هي النقود الذهبية والفضية وهي النقود اليت أقرها  -

ا، هوالنقود الورقية املتداولة اليوم ختتلف عنها من ناحية طبيعتها وتكييفصلى اهلل عليه وسلم النيب 

 وإحلاقها بأي نوع آخر من النقود يؤدي إىل نتائج غري صحيحة.

ن اختيار أى من القولني خبصوص هذه املسألة يؤدي إىل حماذير كثرية، فالقول برد املثل يؤدي إ -

 . "2، والقول بالقيمة ذريعة إىل الرباإىل تضييع أموال الناس

 الترجيح:

بعد هذا العرض ألقوال أهل العلم املعاصرين وأدلتهم يف هذه املسألة، فإن الذي يرتجح للباحث 

إىل الدائن قيمة النقود  أن الواجب على املدين أن يردهو: ما ذهب إليه اصحاب القول الثاين، وهو 

سواء كان املدين مماطال أم ال، إذا اخنفضت قيمتها يوم الوفاء هبا عن يوم ثبوهتا ىف الذمة،  الورقية،

إضافة ألدلة القوال الثالث، واليت ختدم يف األساس ما ذهب إليه ، استدلوا هبالقوة األدلة اليت  ذلكو 

ذي هو مقتضى القول ال ،يف املدين املماطل ،يف مسألتنا هنا رد القيمةاصحاب القول الثاين، ويتأكد 

هو األقرب للعدالة، كون املماطل تسبب ىف تضخم النقود الورقيه واخنفاضها، فيتحمل ويغرم الرابع، و 
                                                           

1
 . 505ص ،قضايا فقهية معاصرة فى المال واالقتصادم(، 2001 - هـ1421حماد، نزيه كمال، ) - 
2

 داود، هايل عبد ،160، صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميم(، 2001 - هـ1422انظر شبير، محمد عثمان، ) - 

 .308، صتغير القيمة الشرائية للنقود الورقيةم(، 1999 -هـ 1418) الحفيظ،
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بل تنحصر قيمتها ىف  ،ما تسبب فيه كونه ظامل، كما أن النقود الورقية ليس هلا قيمة استعماليه ذاتية

مث إن رد هلا،  قول بالتوقف يف املسألة ليس حبل  والبالتايل ينتفي عنها صفة املثلية، و  ،قوهتا الشرائية

 ومال الدائن، وه قيمة حدثه املماطل، وتعويض للنقص الذي سببه يفأرر الذي ضالقيمة هو جرب لل

واهلل  قيمة الدين،زيادة على أصل املال، بينما هنا ال يطلب إال أصل فيه ما مييزه عن الربا، كون الربا 

 اعلم. 

 بسبب المماطلة فى القانون اليمنيغرامة التضخم في النقود 

أو  اً يرى القانون املدين اليمين بأن على املدين رد املثل ىف النقود عمومًا سواًء كانت النقود ذهب

 ( مدين: 192أو حىت النقود الورقية، فقد جاء يف املادة ) اً فضة أو حناس

ن يكون الرتفاع قيمة هذه أ"إذا كان امللتزم به نقودًا التزم املدين بقدر عددها املذكور يف العقد دون 

 .1النقود أو اخنفاضها وقت الوفاء أي أثر"

وهذه املادة عامة من حيث نوع النقود ومن حيث املدين إذا كان مماطاًل أم ال، ومل أقف على ما 

، األمر الذي حيتاج إىل بيان حال اليمين النقود يف القانون املدينخيص املماطل يف مسألة التضخم يف 

 املماطل يف هذه املسألة ضمن هذه املادة، أو إفرادها مبادة اخرى. 

من أقوال العلماء يف مسألة املدين املماطل، ومتفق  الراجحن القانون اليمين، خمتلف مع وهنا يكو 

ضي برد املثل، غري أن القانون اليمين حيتاج إىل توضيح مع القول األول من أقوال العلماء، الذي يق

 أم ال.  وتفصيل يف نوع النقود، ويف ما إذا كان املدين مماطالً 

 

                                                           
1

 (. 192المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
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 .الشرط الجزائي خشية المماطلة في الدين: المطلب السادس

 تمهيد:

الزمن يف الشرط اجلزائي اصطالح قانوين، عرف أول ما عرف يف الفقه الغريب، نتيجة ازدياد قيمة 

احلركة االقتصادية، حيث أصبح تأخر أحد املتعاقدين أو امتناعه من تنفيذ التزامه يف موعده املشروط 

، وال يعوض هذا الضرر القضاء على امللتزم أكثر مما كان قبل -وقته وماله  يف -مضراً بالطرف اآلخر 

به، وليس فيه جرب لضرر التعطل بتنفيذ التزامه األصلي، ألن هذا القضاء إمنا يضمن أصل احلق لصاح

 . 1أو اخلسارة من جراء تأخر امللتزم عن الوفاء بالتزامه يف حينه، هتاوناً أو امتناعاً 

وقد استدعى احلال أن يشرتط الناس يف عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن 

 . 2أو األجنيب بالشرط اجلزائي تنفيذ التزامه يف حينه، أو ميتنع عن ذلك كله، وقد مساه الفقه الغريب

وبعد ظهور مشكلة تأخر أحد املتعاقدين أو امتناعه عن الوفاء بالتزامه يف حينه، خاصة يف دائرة 

املتعاملني مع املؤسسات املصرفية اإلسالمية، بدأ الفقه اإلسالمي املعاصر ببحث هذه املسألة 

الل االجتهاد الفردي، ونظرًا لوجود خلط ومناقشتها، إما من خالل االجتهاد اجلماعي، وإما من خ

يف احلكم على الشرط اجلزائى خشية املماطلة ىف الديون، إما بتعميم احلكم على الشرط اجلزائى 

سواًء الشرط ىف االلتزامات الىت حملها مال أو االلتزامات الىت حملها عمل، أو باخللط ىف  ،مطلقاً 

شرطاً يلزم املدين  بني ما هولوفاء بالدين أو التأخر فيه، و الشرط بني ما هو شرطاً مستحقاً عند عدم ا

الباحث أن يبني هذه رأى  ذلكبالتعويض عن الضرر الواقع فعاًل على الدائن بسبب مماطلة املدين، ل

ط إمجااًل، ومن مث تكييف املسألة وما يندرج حتتها من حاالت، مث بيان و املسألة بذكر أنواع الشر 

  ارتباط الشريعة بالقانون فيه. حده مع الرتجيح، مث بيان مدىحكم كل حالة  على 

                                                           
1

بحث قدِّم في مؤتمر "دور  ،الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنةم(،  2002الَصـَوا، علي محمد الحسين، ) - 

 . 2المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية"، جامعة الشارقة، اإلمارات، ص

 
2

     .386، دار الفكر، بيروت، صالمدخل الفقهي العامم(، 1967الزرقاء، مصطفى أحمد، ) -
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  :تعريف الشرط الجزائي

إن املتتبع للتعاريف الىت وضعها علماء القانون وتبعهم علماء الشريعة للشرط اجلزائى جيد نفسه 

غالباً على وظائف الشرط اجلزائي، ألن الباحثني ال يتفقون  أمام تعريفات متعددة ومتباينة، تبعاً لتعدد 

تلك الوظائف املتوخاة من الشرط اجلزائي، غري أنا نسعى لذكر أمشلها وأقرهبا ملوضوعنا هذا، وسنعرف 

 مث نعرفهما جمتمعني: ،مث اجلزاء ،الشرط

للشرط عدة معان، والذي يهمنا منها أنه: إلزام الشيء والتزامه يف بيع وحنوه،  الشرط في اللغة:

 . 1أشراطوالشرط: العالمة، واجلمع 

هو "ما يتوقف وجود احلكم على وجوده وجودًا شرعياً، بأن يوجد الشرط  الشرط في االصطالح:

 . 2ويكون خارجاً عن حقيقة املشروط، ويلزم من عدمه عدم املشروط"

نسبة إىل اجلزاء، وأصله: جزى جيزي جزاء، مبعىن عاقب، وجازيته بذنبه: عاقبته، تعريف الجزائي: 

 .3ضيته، ألن قضاء الدين جزاء على فعل صاحبهوجزيت الدين: ق

نظرًا لتعدد وظائف الشرط  ذلك، و ةعرف الشرط اجلزائي بتعريفات عديد تعريف الشرط الجزائي:

 مهها يف ما يلي:أاجلزائي، وطبيعته القانونية، نكتفي بذكر 

يكون ذلك قبل وبشرط أن  -الشرط اجلزائي "اتفاق املتعاقدين يف ذات العقد، أو يف اتفاق الحق 

على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه،  -اإلخالل بااللتزام 

 .4أو تأخريه عنه فيه"

                                                           
1

 ،329ص  7 ، مادة )شرط(، جلسان العربهـ(، 1414هـ، )711المتوفىعلي انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن  -

 . 309ص  1، )شرط(، جالشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب هـ، )د.ت(، 770 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المتوفى

 
2

 .290، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، )د.ط(، صأصول الفقه اإلسالميبدران، بدران أبو العينين، )د.ت(،  -
3

 . 100ص  1، )جزى(، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ، )د.ت(، 770 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المتوفى -

 
4

 .442، مطبعة مصر، القاهرة، مصر، صنظرية االلتزام في القانون المدني المصريم(،  1945، أحمد حشمت، )أبو ستيت - 
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"اتفاق مقارن، أو تابع، حيدد مبوجبه الطرفان مسبقًا التعويض أو العقوبة عند عدم  وعرف بأنه

 .1التنفيذ أو التأخر فيه"

وهذا التعريف جيمع الوظيفتني للشرط اجلزائي معاً، الوظيفة التعويضية والعقابية كما يتضمن 

 الطبيعة القانونية للشرط اجلزائي، والبناء القانوين له. 

وعرفه الشرقاوي بأنه: "اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن يف حالة عدم 

 .2التنفيذ أو التأخري فيه"

بقوله: "هو  هابينفضل ما ذكره الَصَوا، حيث مجع ي ، لكن الباحثاجلزائي تعاريف كثريةوللشرط 

سابق أو الحق له، حيدد مبوجبه العاقدان مسبقاً مبلغاً من املال، أو تعويضاً تأخريياً  اتفاق مقرتن بعقد

 .3ملن اشرتط له عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه"

 أنواع الشرط الجزائي

 الجزائي أنواع أهمها: للشرط

كاالتفاق على دفع مبلغ  الشرط اجلزائي املرتتب على عدم تنفيذ األعمال، أو التأخر فيه،  األول:

مايل إذا مل ينفذ املقاول العمل الذي ُت التعاقد عليه، أو إذا تأخر يف تنفيذه عن الوقت احملدد، أو 

 .4وظف إذا أخل بعمله، أو وظيفتهاشرتاط اقتطاع مبلغ معني من أجرة العامل، وراتب امل

الشرط اجلزائي املرتتب على تأخري الوفاء بالديون املالية عن آجاهلا كليًا أو جزئياً، كاشرتاط  الثاني:

مبلغ مايل مقرتن بعقد بيع، الثمن فيه آجل، أو عقد قرض، يدفعه املدين عن كل يوم تأخري، أو عن  

 . 1كل شهر، أو عن كل سنة

                                                           
1

رسالة دكتوراه، مخطوطة، كلية  ، دراسة مقارنة،الشرط الجزائي في الفقه اإلسالميم(،  1983ويشد، عبد المحسن سعيد، )الر -

 .52الحقوق، جامعة القاهرة، ص
2

 .28، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(، صالنظرية العامة لاللتزامم(، 1976) الشرقاوي، جميل، - 
3

 .9، صالشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنةم(،  2002الَصـَوا، علي محمد الحسين، ) - 
4

، بحث منشور في كتاب صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000انظر شبير، محمد عثمان، ) - 

، دار النظرية العامة لاللتزامم(، 1976، الشرقاوي، جميل، )835ص 2قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، الطبعة األولى، ج

، مطبعة الفجالة، بمصر، النظرية العامة لاللتزامم(،  1954، حجازي، عبد الحي، )40ص 2النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(، ج

   .168ص 3)د.ط(، ج
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امتناع عن عمل، وحمله يف النوع  قيام بعمل أو  ،يف العقد األصلي يف النوع األولفمحل االلتزام 

 الثاين أداء مبلغ من املال يف وقت حمدد وهو الذى يهمنا هنا.

 في الشريعة اإلسالمية نط الجزائي خشية المماطلة في الديالشر 

مث بيان احلاالت  صورهتا،ألة من الضروري إيضاح قبل الشروع ىف أقوال العلماء يف هذه املس

املندرجة حتت هذه املسألة، ومن مث إيراد أقوال العلماء ىف كل حالة منها، واحلكم فيها، حىت ال نقع 

 .ىف اخللط، وتعميم األحكام

أن يكون العقد األصلي متضمناً شرطاً، يدفع مبوجبه املدين مبلغاً من املال للدائن إذا  صورة المسألة:

 ين يف الوقت احملدد يف أصل العقد، باتفاق الدائن واملدين عند التعاقد.تأخر عن سداد الد

 وللمسالة حالتان: 

دون أن يتوقف  ،أن يكون مبلغ الشرط مستحقاً عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه الحالة األولى:

 . 2املال ذلك على شريطة أخرى، كأن يقول: إذا مل يوفه دينه يف وقت كذا فله عليه كذا وكذا من

أن يتضمن العقد شرطًا يلزم املدين بالتعويض عن الضرر الواقع فعاًل على الدائن  الحالة الثانية:

َماَطل بسبب التأخري يف سداد الدين عن وقته، سواء نص يف العقد على ترك تقدير التعويض 
م
امل

 . 3النوع التعويضللقاضي، وقد أطلق على هذا  للعاقدين بعد ظهوره، أو للجنة حمكمة، أو 

  الفرق بين الحالتين: 

إذا تأخر عن دفع التزامه يف حينه، سواء أحلق  اً يملزم املدين بدفعه تعويض أن الشرط في األولى:

د مقدار التعويض عن الضرر الذي حيتمل وقوعه مسبقًا بإرادة أم ال، كما أنه حيد اً فعلي اً ائن ضرر الد

                                                                                                                                                                  
1

 ، نفس المواضع.المصادر السابقة انظر - 
2

 .25، صالشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنةم(،  2002انظر الَصـَوا، علي محمد الحسين، ) - 
3

 .863ص 2، جصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000شبير، محمد عثمان، ) -
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رر مبجرد التأخري، وقد يكون مبلغ الشرط أكرب من الضرر، أو العاقدين ورضامها، ويفرتض وجود الض

 فيه مقابل األجل.  الغرامة املاليةمساوياً له، أو دونه، وليس للقاضي تعديل االلتزام، ف

ال يلزم املدين بدفع شيء للدائن مع تأخره إال إذا وقع ضرر فعلي،   أما الشرط في الحالة الثانية:

التعويض عن هذا )الغرامة( التعويض االفرتاضي، ويرجع حتديد مقدار  كما أنه خيلو من ذكر مقدار

  الضرر للعاقدين، أو إىل جلنة يرتضياهنا، أو إىل احملكمة.

وهى أن يكون مبلغ الشرط مستحقاً عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون  حكم الحالة االولى:

 أن يتوقف ذلك على شرط أخر.

 ن على أن هذا ربا، وأن هذا الشرط باطل، مبطل للعقد. و ن واملتأخر و املتقدمفقد أمجع العلماء 

 :في هذه الحالة المتقدمينالعلماء أقوال 

قال ابن عبد الرب: "أمجع العلماء من السلف واخللف على أن الربا الذي نزل بالقرآن حترميه هو: 

عرضاً، وهو معىن قول العرب: إما أن تقضي أن يأخذ الدائن لتأخري دينه بعد حلوله عوضًا عينيًا أو 

 .1وإما أن تريب"

وذكر احلطاب من املالكية أنه: "إذا التزم املدعى عليه )املدين( للمدعي: أنه إذا مل يوفه حقه يف  

كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا ال خيتلف يف بطالنه، ألنه صريح الربا، سواء أكان الشيء امللتزم به من 

   .2غريه، وسواء أكان شيئاً معيناً أم منفعة"جنس الدين، أم 

قال ابن املنذر: "أمجعوا على أن املسلف إذا شرط على املستلف زيادة أو هدية فأسلف على 

 . 1كما نقل ابن قدامة اإلمجاع على حترمي ربا النسيئة،  3ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك رباً"

                                                           
1

، دار الكتب العلمية، االستذكارم(، 2000 –هـ 1421هـ، )463البر، أبو عمر يوسف بن محمد القرطبي المتوفىبن عبد اانظر  - 

بن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد ا، وانظر 488 ص 6بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ج

، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الكافى فى فقه أهل المدينة(، م1980 –هـ 1400هـ، )463هللا بن محمد القرطبي المتوفى

   .633 ص 2تحقيق: محمد ولد ماديك الموريتاني، ج السعودية، الطبعة الثانية،
2

 ، دار الغرب اإلسالمية، الطبعة األولى، صتحرير الكالم في مسائل االلتزامم(، 1984الحطاب، أبو عبد هللا محمد بن محمد، ) -

176 . 
3

، مكتبة القاهرة، المغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 

  .240ص 4)د.ط(،ج
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منفعة ينتفع هبا املسلف فهي رباً، ولو كانت قبضة من وقال ابن عبد الرب: "وكل زيادة يف سلف أو 

 . 2علف، وذلك حرام إن كان بشرط"

إن   ر حرم إن كان املال ربوياً، وكذاوقال النووي: "حيرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة يف القد 

 . 3فسد القرض على الصحيح" .. فإن جرى القرض بشرط من هذه.،كان غري ربوي على الصحيح

البدائع: "وأما الذي يرجع إىل نفس القرض، فهو أن ال يكون فيه جر منفعة فإن كان مل  ويف

وعلل عدم اجلواز بقوله: "وألن الزيادة املشروطة تشبه الربا، ألهنا فضل ال يقابله عوض، ، 4جيز"

 . 5والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبه الربا واجب، وهذا إذا كانت الزيادة مشروطة يف أصل القرض

 .6ويف احملل ى: وال حيل أن يشرتط رد أكثر مما أخذ، وال أقل، وهو رباً مفسوخ

ومن كالم العلماء املتقدمني على اختالف مذاهبهم يتبني لنا جليًا أن الزيادة املشروطة يف أصل 

 عقد الدين مقابل تأخري الدين عن وقته تعد رباً صرحياً كوهنا عوض عن األجل. 

 المعاصرين:العلماء أقوال 

من العلماء املعاصرين إىل حرمة الشرط اجلزائي على التأخري يف سداد الديون منهم:  ذهب عدد  

الناصر  ، وعبد10املصري، ورفيق 9، وزكي الدين شعبان8، والصديق الضرير7مصطفى الزرقاء

  .11العطار

                                                                                                                                                                  
1

  .3ص 4، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 
2

، الكافى فى فقه أهل المدينةم(، 1980 –هـ 1400هـ، )463وسف بن عبد هللا بن محمد القرطبي المتوفىبن عبد البر، أبو عمر يا -

 . 728ص  2ج
3

، المكتب اإلسالمي، روضة الطالبين وعمدة المفتينم(، 1991-هـ1412هـ، )676الدين يحيى بن شرف المتوفى محيي  النووي، -

 . 34، ص4ير الشاويش، جعمان الطبعة الثالثة، تحقيق: زه -دمشق -بيروت
4

ص  7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-ه1406هـ، )587الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  -

395 . 
5

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق -
6

 .347ص  6، جباآلثارالمحلى هـ، )د.ت(، 456بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفى ا - 

 
7

 . 95ص 2العدد الثاني، ج هـ(، جامعة الملك عبد العزيز،1405، )مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي -
8

 .   112ص 3العدد األول، ج هـ(،1405، )مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي - 
9

حقوق والشريعة اإلسالمية، جامعة الكويت، ، مجلة الالشرط الجزائي في الشريعة والقانونم(، 1977انظر شعبان، زكي الدين، ) -

، مجلة البحوث منهج الفقه اإلسالمي في عقوبة المدين المماطل، وانظر شعبان، زكي الدين، 137السنة األولى، العدد الثاني ص

 . 23، 22الفقهية المعاصرة، العدد الرابع عشر، ص
10

 . 154ص 2العدد الثاني، ج هـ(،1405، )ميمجلة أبحاث االقتصاد اإلسال تعقيب على مقال الشيخ الزرقاء -
11

  . 232، 231ص ،(ن.د)،العربية والتشريعات الشريعة في االلتزام نظرية ،(م 1975) توفيق الناصر عبد العطار، -
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لرابطة العامل اإلسالمي، وممن منع الشرط اجلزائي يف الديون من املعاصرين: اجملمع الفقهي التابع 

فقد جاء يف قرار اجملمع ما يلي: "إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد، فال جيوز 

 . 1إلزامه أي  زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط، ألن ذلك ربا حمرم"

يف "أبوظيب"، قرار رقم  ويف قرارات وتوصيات اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته التاسعة املنعقدة

، يف الفقرة )ز( خبصوص السلم جاء ما يلي: "ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخري يف تسليم  89/2/9

 . 2املسلم فيه، ألنه عبارة عن دين، وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري"

الشرط اجلزائي ىف الديون، كما أفىت املستشارون الشرعيون لعدد من املصارف اإلسالمية، حبرمة 

( الصادرة عن بيت التمويل الكوييت يف كتاب الفتاوى 508( ورقم )491ومنها جاء يف الفتوى رقم )

 الشرعية يف املسائل االقتصادية ما نصه: 

، تفاديًا من "ال جيوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة املدين، ولو كان مماطاًل عن عمد وغىنً 

 . 3النسيئة" الوقوع يف ربا

حرمة الشرط اجلزائي،   ( الصادرة عن البنك اإلسالمي األردين داللًة على 45وحتمل الفتوى رقم )

كوهنا تقدم صيغة بديلة عن الشرط اجلزائي، وإن تضمنت الصيغة البديلة جواز التعويض بعد وقوع 

  .4الضرر

ز للدائن أن يشرتط على املدين ( جملموعة دلة الربكة ما يلي: "ال جيو  57وجاء يف الفتوى رقم )

املماطل غرامة تأخري لصاحل الدائن، ألن ذلك ذريعة إىل املراباة بطريقة )زدين أنظرك(، وال حيل للدائن 

 . 5متلك تلك الغرامة"

                                                           
1

المنعقد في دورة مؤتمره السادس، جدة المملكة  مجمع الفقه اإلسالمي بشأن البيع بالتقسيط، الصادر عن(،  53/2/6قرار رقم ) -

 م.1990آذار )مارس(  20 - 14هـ الموافق 1410شعبان  23 - 17العربية السعودية، من 
2

ورة مؤتمره التاسع، أبو ظبي من المنعقد في د بشأن السلم، الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمي( فقرة )ز(،  89/2/9قرار رقم ) -

 م.1995من نيسان )أبريل(   6 - 1هـ الموافق 1415من ذي القعدة  6 -1
3

(، ورقم  491م(، بيت التمويل الكويتي، فتوى رقم )1989 إلى 1979، )من سنة كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية -

(508 .)   
4

  .16، ص2م(، الصادرة عن البنك اإلسالمي األردني، ج1994، )كتاب الفتاوى الشرعيةانظر  -
5

 (.  57الفتوى رقم )  1، إدارة التطوير والبحوث، مجموعة دلة البركة، جاألجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفيةانظر كتاب  -
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وصدر عن هيئة الرقابة الشرعية ملصرف قطر اإلسالمي ما نصه: "ال جيوز فرض أية غرامة للتأخري، 

 . 1اإلجراءات القانونية ضد هؤالء العمالء"وإمنا ميكن فقط اختاذ 

( الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي املصري على 14ونصت الفتوى رقم )

 . 2حرمة أخذ الزيادة املرتتبة على التأخري يف سداد الديون ورأهتا فائدة ربوية

أن ما ذهب إليه العلماء املعاصرون من حرمة الشرط اجلزائي خشية املماطلة ىف  القول: ةصفو 

ؤكد ما ذهب إليه مجعوا عليه أفرادًا وجممعات فقهية وهيئات شرعية، يأالديون ىف احلالة األوىل، وما 

ائي أنه وكوهنم مل يروا يف طبيعة الشرط اجلز  النسيئة،ن من القول حبرمته، وأنه من ربا و العلماء املتقدم

تعويض أو عقوبة؛ ألنه ال تعويض عن أية خسارة تلحق بالدائن عن ربح فاته، فالتعويض ال يكون إال 

 عن فوات مال باإلتالف أو تفويت منافع ما ميكن حتصيلها. 

 فى الحالة الثانية: الجزائي الشرط حكم

َماَطل  فعالً  وهى أن يتضمن العقد شرطًا يلزم املدين بالتعويض عن الضرر الواقع
م
على الدائن امل

بسبب التأخري يف سداد الدين عن وقته، سواء نص يف العقد على ترك تقدير التعويض للعاقدين بعد 

 للقاضي. ظهوره، أو للجنة حمكمة، أو 

 ويف هذه احلالة اختلف العلماء املعاصرون على قوليني: 

 ملدين املماطل بالوفاء به. جواز التعويض عن الضرر الواقع فعاًل، وإلزام االقول األول:  

، وعبد اهلل بن منيع، وأفتت به جلنة 4، والصديق الضرير3وممن ذهب إىل هذا: مصطفى الزرقاء

، وقد أفىت جبواز 6، وجلنة الفتوى يف جمموعة دلة الربكة5مبصر الدويل فتوى يف املصرف اإلسالمي ال

                                                           
1

 (. 64الفتوى رقم ) (، وانظر فيها  18، فتوى رقم )فتاوى هيئة الرقابة الشرعية مصرف قطر اإلسالميانظر  -
2

 (. 14بنك فيصل اإلسالمي المصري، الفتوى رقم ) ،فتاوى هيئة الرقابة الشرعيةانظر كتاب  -
3

   . 97ص 2هـ(، العدد الثاني، ج1405، )مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي -
4

أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت ، وانظر 112ص  3هـ(، العدد األول، ج1405، )مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالميانظر  -

 .238، 223م، ص1995نوفمبر  1أكتوبر،  31، 30يت المنعقدة في الكو التمويل الكويتي
5

 .4، 3، مصر، الفتوى رقم فتاوى المصرف اإلسالمي الدولي -
6

 .  2، الفتوى رقم مجموعة دلة البركة، إدارة التطوير والبحوث، الفتاوى الشرعية في االقتصادكتاب  - 
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، كما أجازت التعويض 1باململكة العربية السعوديةالشرط اجلزائي يف مثل هذه احلالة هيئة كبار العلماء 

 . 2التأخريي: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 ،4، وعلى اخلفيف3عدم جواز هذا التعويض واشرتاطه، وممن قال به: زكي الدين شعبان القول الثاني:

، ومن أهل القانون: عبد الناصر 7صري، وأيدهم من االقتصاديني: رفيق امل6، ونزيه محاد5وحممد شبري

 .8العطار

 األدلة:

 أدلة القول األول:

اعتمد أصحاب القول األول فيما ذهبوا إليه: بأن تعويض الدائن عن ضرره الناتج عن التأخري مبدأ  -

مقبول يف الشريعة، من جهة أنه ال ينايف نصوص الشريعة ومقاصدها العامة، بل يف الشريعة وقواعدها 

 .9يؤيده، من إزالة الضرر وغريهاما 

، فهو بامتناعه عن سداد الدين 10«مطل الغين ظلم»أن املدين املماطل ظامل بنص احلديث:  -

مع القدرة عليه كالغاصب، وقد قرر أكثر الفقهاء تضمني الغاصب منافع األعيان املغصوبة عالوة 

أخريها عن موعد الوفاء كتفويت منافع على رد األصل، وتفويت منافع املال الثابت يف ذمة املدين بت

األعيان املغصوبة، فتأخذ حكمها من حيث وجوب تضمني املدين، إذ كل منهما مال أزيلت عنه يد 

مالكه بغري حق، ومنافع الدين تقدر مبقدار ما فاته من فرصة الربح يف أدىن حدوده املعتادة يف 

                                                           
1

،  1م(، دار أولي النهى، الرياض، الطبعة الثانية، ج 1992بالمملكة العربية السعودية، ) مجلة أبحاث هيئة كبار العلماءانظر  -

  . 214ص
2

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، )د.ت(، كتاب  -

   . 171، الطبعة األولى، صالمالية واإلسالمية
3

 .137، العدد الثاني، صالشرط الجزائي في الشريعة والقانونم(، 1977بان، زكي الدين، )انظر شع -
4

 . 20، 19، دار الفكر العربي، صالضمان في الفقه اإلسالميم(، 1997الخفيف، علي، ) -
5

   .873ص 2، جصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000شبير، محمد عثمان، ) -
6

 .351، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، صقضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصادم(، 2001حماد، نزيه، ) -
7

 .867، 866، صصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000نقالً عن شبير، محمد عثمان، ) -
8

 . 2، الفتوى رقم مجموعة دلة البركة، إدارة التطوير والبحوث، الفتاوى الشرعية في االقتصادكتاب  - 

9
    . 97ص 2العدد الثاني، ج هـ(،1405، )مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالميانظر  - 
10

   .2400برقم 118ص 3، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 
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طرق املشروعة فهذا الربح املقدر هو املقصود التجارة، لو أنه قبض دينه يف ميعاده، واستثمره بال

 . 1بالتعويض املايل

ما رواه البخاري يف صحيحه عن ابن سريين: أن رجاًل قال ِلَكرِيّه: أْرِحل ركابك، فإن مل أرحل  -

من شرط على نفسه طائعًا غري مكره »معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم خيرج، فقال شريح 

 . 2«فهو عليه 

الشرط اجلزائي يف مقابل اإلخالل بااللتزام، حيث إن اإلخالل به مظنة الضرر وتفويت أن  -

املنافع، ويف القول بصحة الشرط اجلزائي سد ألبواب الفوضى والتالعب حبقوق العباد، وسبب من 

 . 3أسباب احلفز على الوفاء بالعقود

 أدلة القول الثاني:

منذ البداية، سواء كانت استثمارية أم ال، والزيادة يف  أن الزيادة يف التعويض التأخريي مشروطة -

   ، أو ذريعة للربا احملرم.4الديون ربا

  .5«يل الواجد حيل عرضه وعقوبته»حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم:  -

، 6قال النووي: "قال العلماء: حيل عرضه، يقول: ظلمين، ومطلين، وعقوبته احلبس والتعزير

   منصوص عليها. والتعويض عقوبة غري

إن تطبيق أحكام املسؤولية العقدية على املدين املماطل بتحميله تعويضاً عند وقوع الضرر على  -

الدائن ال يستقيم، ويبقى اإلشكال قائماً، ألن التعويض باملال يقوم على اجلرب "اجلرب بالتعويض" 

                                                           
1

،  ، العدد األولالفتوى في نفس المجلة، وانظر ايضاً  94ص 2العدد الثاني، ج هـ(،1405، )مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالميانظر  -

 .112ص  3ج 
2

 . 198ص  3، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 
3

   . 214، ص 1م(، ج 1992بالمملكة العربية السعودية، ) مجلة أبحاث هيئة كبار العلماءانظر  -
4

 . 872ص 2، جصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000انظر شبير، محمد عثمان، ) -
5

، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 1392هـ، )676الدين بن شرف المتوفى محيي  النووي، أبو زكريا -

 .1564رقم ب227ص  10ج التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،

 
6

ص  10، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 1392هـ، )676النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف المتوفى  - 

 6، جاالستذكارم(، 2000 –هـ 1421هـ، )463بن عبد البر، أبو عمر يوسف بن محمد القرطبي المتوفىا، وانظر 1564برقم 227

 . 492ص 
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ه؛ إزالة للضرر، وجربًا للنقص، وذلك بإحالل مال حمل مال فاقد مكافئ لرد احلال إىل ما كانت علي

مل يفت  ؛ ليقوم مقامه، ويسد مسده، وكأنهوذلك ال يتحقق إال بإحالل مال حمل مال مكافئ له

على صاحب املال الفاقد شيء، وليس ذلك مبتحقق يف حال امتناع املدين عن الوفاء بدينه يف وقته، 

أمعطي كان أخذ مال ال يف مقابلة مال، أو تأخريه فيه، لذلك مل جيز أن يعطى تعويضاً، ألنه إذا 

 .1فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، وهو حمظور

 الترجيح: 

 بالنظر يف أدلة الفريقني يرتجح اآليت:

الضرر،  ذلكإن اشرتاط الدائن على املدين التعويض ىف حال وقع عليه ضرر فعاًل، وأثبت الدائن 

ليس معناه أخذ مال  يف مقابل األجل، حىت يكون ربا نسيئة، كما أنه ليس أخذ مال دون مقابل، 

حىت يكون أكاًل إلموال الناس بالباطل، بل هو أخذ مال ىف مقابل ضرر واقع ومتحقق، ومقدر بقدر 

لوقوع الظلم على  الضرر وآثره، وما اشرتاط الدائن على املدين التعويض ىف حال الضرر إال حتاشياً 

  الدائن الذى مل يقصد سوى منفعة املدين وضمان ماله من النقص أواهلالك.

كما أن األصل يف الشروط الصحة واللزوم، فاشرتاط التعويض عن الضرر الفعلي على املدين 

   ملصلحة الدائن املضرور: شرط صحيح الزم، لعدم ورود دليل ينافيه.

عني عن موطن اخلالف، ومنها قوهلم أن شرط التعويض ربا نسيئة، أو ومن املالحظ بمعد أدلة املان

  واالختالف بينهما من وجهني مها: ؟ ذلكربا قرض، وكيف يكون 

األول: أن حقيقة الربا استغالل من الدائن للمدين، بصورة جتعل االحتماالت السيئة مجيعها على 

املدين، وتضمن للدائن أصل دينه ورحبًا ثابتاً، دون النظر إىل حال املدين، وهذا االستغالل خيل 

، فهو إقامة بالتوازن االقتصادي بني موقف الطرفني، أما تعويض ضرر التأخري فبعيد عن هذه املعاين

                                                           
1

 .56، صالضمان في الفقه اإلسالميم(، 1997الخفيف، علي، ) -
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عدل، يزيل ضرر املدين املماطل حبجب مال الدائن بال عذر، يف الوقت الذي يستمتع هو هبذا املال 

بغري حق فيلزم إنقاذ املظلوم من ظامله، وتعويضه عما حلق به من ضرر، فأين هذا من الربا الذي هو 

 ؟. 1ظلم واستغالل

املداينة على أساسها من البداية، فتكون طريقًا استثمارياً الثاين: إن الفوائد الربوية يف املداينات تعقد 

أصلياً يلجأ إليها املرابون، مما خيل بالتوازن االقتصادي بني العاقدين، خبالف تعويض الضرر، فإنه ليس 

طريقًا استثمارياً، وإمنا هو إعادة عادلة لتوازن العقد األصلي الذي أخل به املدين املماطل، وال تكون 

 .2نة قائمة على االستثمار من البدايةاملداي

هو الراجح، بشرط أن ال يقر التعويض إال  ذلكوعليه فإن القول بتعويض الدائن وجواز اشرتاط 

 بثبوت الضرر على الدائن حقيقة ال توقعاً؛ واهلل أعلم.

 الشرط الجزائي في القانون:

ها معروفة يف القوانني الغربية: القانون عبارة الشرط اجلزائي غري معروفة يف كتب الفقه القدمية، ولكن

la clause penaleالفرنسي 
4 ، ويف القانون اإلجنليزي3

penalty and liquidated 

damages5، وغريمها من القوانني الغربية. 

وقد أخذت قوانني الدول العربية هذا التعبري عن القوانني الغربية، وأدخلت عليه بعض التعديالت، 

عريب أخذ به هو القانون املصري، أخذه عن القانون الفرنسي وهو ما عرب عنه وكان أول قانون 

، مث تبعت أكثر قوانني البالد العربية 6الدكتور السنهوري: )بالتعويض االتفاقي أو الشرط اجلزائي(

  القانون املصري. 

                                                           
1

 . 872، 871ص 2، جصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000انظر شبير، محمد عثمان، ) - 
2

،  96، ص2العدد الثاني، ج ، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،مقال: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويضانظر  -

   . 872، ص2، جصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه اإلسالميم(،  2000وانظر شبير، محمد عثمان، )
3

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ط(، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق أحمد، )د.ت(،  - 

 . 851ص 2
4

 the law of contract 612 treitel ,penalty liquidated damages. ، 120ملًكا  -شرح القانون اإلنجليزي - 
5

 . 874ص 2، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق أحمد، )د.ت(،  - 
6

   .851ص 2، جالمرجع السابق - 
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 ويوضع الشرط اجلزائي عادة كشرط تابع للعقد األصلي.

، وورد يف 1قانوين للشرط اجلزائي: هو التزام تابع ال التزام أصلييقول السنهوري ىف التكييف ال

املذكرة اإليضاحية للقانون املصري ما نصه: "ليس الشرط اجلزائي يف جوهره إال جمرد تقدير اتفاقي 

 . 2للتعويض الواجب أداؤه"

فها باإلجبار إن التشريعات الوضعية املدنية مل حتظر الشرط اجلزائي بل اعرتفت به إىل جانب اعرتا

                  .3على تنفيذ االلتزام بواسطة اإلكراه البدين

ها على إعمال الشرط اجلزائي وإن اختلفت اجتاهاهتم يف ؤ تفقت التشريعات الوضعية وفقهااوقد 

عرض بعض  لمن خال، ومدى سلطة القاضي فيه، وهو ما سندركه 4تكييفه، أو يف طبيعته القانونية

 القوانني العربية.

  .5(225، 224، 223ىف املواد ) فالقانون املدين املصري نظم الشرط اجلزائي

: "جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدًما قيمة التعويض بالنص عليها يف تنص على أنه (223املادة )ف

 العقد، أو يف اتفاق الحق".

تفاقي : "ال يكون التعويض االحدد مىت يكون التعويض بقوله (1) الفقرة (224املادة )ويف 

 إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه ضرر". ،مستحًقا

 يف ذلكوأعطى القانون املدين املصري سلطة للقاضي ىف ختفيض التعويض يف حالتني كما يظهر 

ذا أثبت املدين أن جيوز للقاضي أن خيفض هذا التعويض، إ، أنه: "(224( من املادة )2الفقرة )

 التقدير كان مبالًغا فيه إىل درجة كبرية، أو أن االلتزام األصلي قد نفذ يف جزء منه".
                                                           

1
   .854 - 851ص 2، ج في شرح القانون المدني الجديد الوسيطالسنهوري، عبد الرزاق أحمد، )د.ت(،  - 
2

   .573ص 2، جمجموعة األعمال التحضيرية للقانون المصري -
3

 .140، العدد الثاني، صالشرط الجزائي في الشريعة والقانونم(، 1977انظر شعبان، زكي الدين، ) -
4

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، اإلسالميالشرط الجزائي في الفقه م(،  1983انظر الرويشد، عبد المحسن، ) -

المؤتمر العلمي  ، بحث مخطوط ضمن بحوثأحكام الشرط الجزائيم(،  1994، وانظر الفضل، منذر، ) 73، 57)مخطوط(، ص

-2ة ما بيناألول حول المستجدات الفقهية في معامالت البنوك اإلسالمية، المنعقد في عمان، الجامعة األردنية، في الفتر

، 136، العدد الثاني، صالشرط الجزائي في الشريعة والقانونم(، 1977، وانظر شعبان، زكي الدين، ) 3، 2م، ص 4/5/1994

140. 
5

(، نقالً عن موسوعة القانون المصري، 225، 224، 223م(، المواد )1948(، )131رقم ) القانون المدني المصري - 

post_9660.html-mohamedbamby.blogspot.com/2013/06/blog  /م. 1/2014/ 6، بتاريخ 
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: "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي فال جيوز للدائن أن يطالب أنه (225املادة )ويف 

 جسيًما".  أو خطأً  بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن املدين قد ارتكب غشاً 

وهذه املواد تشري إىل أن الشرط اجلزائي عبارة عن اتفاق بني الدائن واملدين على تقدير التعويض، 

إذا مل ينفذ املدين التزامه، أو إذا تأخر يف تنفيذ التزامه، ويصح االتفاق بعد العقد، كما يصح أثنائه، 

  وقبل حدوث الضرر.

ىف  ذلكجاء جاز القانون السوداين للقاضي ختفيض التعويض حبسب حالة الضرر، كما أوقد 

(: "تقدر احملكمة التعويض بقدر ما حلق املضرور 152املادة )يف  قانون املعامالت املدنية السوداين

وجند هنا أن القانون السوداين وسع ىف سلطة القاضي ىف تقدير  ،1 من ضرر وما فاته من كسب...."

أكد على جواز كما أنه تعويض مبا يتناسب مع حجم الضرر وفوات الكسب وهذا أمر جيد،  ال

: "جيوز دائما أن يتفق األطراف أنه من نفس القانون (3( الفقرة )154املادة )التعويض ىف  رتاطشا

 .2على قيمة التعويض، وال يكره شخص على التنازل عن حقه يف التعويض"

 ( ما يلى:364األردين يف املادة )وجا ىف القانون املدين 

جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدًما قيمة الضمان بالنص عليها يف العقد، أو يف اتفاق الحق مع  -1

 مراعاة أحكام القانون.

أن تعدل يف االتفاق مبا  - بناء على طلب أحد الطرفني - وجيوز للمحكمة يف مجيع األحوال -2

 كل اتفاق خيالف ذلك.   ويقع باطالً  قدير مساوييا للضرر،جيعل الت

وهو ما أشارت إليه املادة،  ،إال أن القانون املدين األردين قصر التعويض على الضرر الواقع فعالً 

 . 3م12/8/1983وما أخذت به حمكمة التمييز يف قرارها الصادر يف 

                                                           
1

 (.152م(، المادة )1984، )قانون المعامالت المدنية السوداني - 
2

 (.154م(، المادة )1984، )قانون المعامالت المدنية السوداني -
3

، منشورات الجامعة األردنية، الطبعة األولى، القانون المدني األردنيمصادر االلتزام في م(، 1987نقالً عن سلطان، أنور، ) -

  . 247ص
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 الشرط الجزائي خشية المماطلة في الدين في القانون اليمني

ن املدين اليمين مفصلة اليمين الشرط اجلزائي، فقد جاءت عدد من مواد القانو مل يغفل املشرع 

: "جيوز االتفاق مقدمًا على أنه( من القانون املدين اليمين 348جاء يف املادة )ومؤكدة له، حيث 

ال حيكم بتعويض إذا   مقدار التعويض، وىف مجيع األحوال جيوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو

  .1ب احلق خبطئه قد اشرتك ىف إحداث الضرر أو زاد فيه"كان صاح

سلطة متنوعة للقاضي بني ختفيض الشرط اجلزائي أو زيادتة  ىعطأنه أاليمين ب وامتاز القانون املدين

( من القانون 354سلطة القاضي ىف التخفيض: فقد نصت املادة )بالنسبة لف ،أو عدم احلكم به

أن خيفض التعويض املتفق عليه، إذا ثبت أن التقدير مبالغ فيه أو أن املدين على أنه: "جيوز للقاضي 

 2احلق قد نفذ يف جزء منه"

 فنص هذه املادة جييز للقاضي ختفيض الشرط اجلزائي ىف حالتني مها:

 إذا أثبت املدين أن التقدير مبالغ فيه. -أ

  .3إذا نفذ املدين االلتزام األصلي يف جزء منه -ب

مدين ميين على أنه: "إذا  (355نصت املادة )فقد  ىف زيادة الشرط اجلزائي، ة القاضيسلطوأما 

جاوز الضرر مقدار التعويض املتفق عليه، فيجوز لصاحب احلق أن يطالب بزيادة التعويض إذا ظهر 

 .4غش يف العمل أو خطأ جسيم"

 (354دة )نصت املاىف عدم احلكم بالشرط اجلزائي، حيث سلطة كما أن القانون منح القاضي 

يف ما  ذلك، و 5بتعويض إذا مل يصب صاحب احلق ضرر.." -القاضي –: "ال حيكم بأنه مدين ميين

                                                           
1

 (.348المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
2

 (. 354المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
3

، مكتبة الجيل )أحكام اإللتزام( النظرية العامة لإللتزامات فى القانون المدني اليمنيم(، 1997بن حسين، ) الشامي، محمد - 

 . 67، ص2الجديد، صنعاء، اليمن، الطبعة الرابعة، ج
4

 (. 355المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) القانون المدني اليمني - 
5

 (. 354المادة ) م(، وزارة الشئون القانونية،2002(، )14رقم ) يالقانون المدني اليمن - 
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إذا مل يلحق الدائن ضرر، فإن القاضي ال حيكم بغرامة تعويضية له، لعدم ثبوت الضرر، فيكون 

 التعويض يف حالة ثبوت الضرر فقط.

ط اشرت اقد جوزت مجيعها  ،لقانون املدين اليمينوجند مما سبق أن القوانني سالفة الذكر مبا فيها ا

النقص أو عدم احلكم به، التعويض، وتباينت ىف مدى سلطة القاضي ىف تقدير التعويض بالزيادة أو 

 والسوداين وغريها تتفق متاماً مع اً أن القوانني اليت توسع من سلطة القاضي كالقانون اليمينو جند أيض

علماء الشريعة الذين يرون جواز الشرط اجلزائي ىف حالة وقوع ضرر على الدائن، ومع  فريق من

  يشرتطون ىف التعويض أن يكون مساويأ للضرر الواقع على الدائن. العلماء الذين
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 تمهيد:

كثرية  على   حيانَ أيات معظم جوانب حياهتم، وطغت يف ت املاديعيش اليوم الناس يف عامل مأل

: كيف حيصل على األموال؟ وما هممن واحد   اجلوانب اإلنسانية واألخالقية لديهم، وأصبح شغل كل

دون النظر يف شرعية هذه الوسائل، أو التأمل يف عواقبها  هي الطرق والوسائل للحصول عليها؟

 وآثارها، وما األضرار اليت قد تلحق باجملتمع من جرائها.

وإن تسبب  طة، اليت ال ترى سوى مصاحل النفسوحىت تتهذب النفوس، ويوضع حد  لألنانية املفر 

وبات تتناسب مع نوع يف هالك الغري، كان ال بد من استئصال هذا الشر، وكبح مجاحه بعق ذلك

اجلرم املقرتف، وتناسب معطيات هذا العصر املليء بشىت أنواع اجلرائم، واليت تتصف بالدهاء والسرعة 

 يف انتشارها، وضخامة أعداد الضحايا منها.

ومن أجل احلد من اجلرمية وانتشارها، صار من الضروري على املختصني واملهتمني يف هذا اجملال 

قرتاح العقاب املناسب هلا، وإجياد البدائل املتنوعة واملناسبة مبا يواكب العصر، وحيد دراسة اجلرمية، وا

 من اجلرمية.

، واليت تعترب من العقوبات املناسبة ملعظم اجلرائم املالية، لدراسة عقوبة اإلتالف وهو ما دفعنا هنا

كوهنا حتقق األمن، وحتافظ   والسياسية، واألخالقية، واالجتماعية، وغريها من اجلرائم يف هذا العصر،

نرجو أن تكون قوة  على حقوق الناس، وتعدم عقوبة اإلتالف نوع من أنواع العقوبات املالية، اليت

منها، خصوصاً اجلرائم اليت ا لبعض اجلرائم املتعلقة باملال السيما املعاصرة نافعة للحد هردعها ومناسبت

مثل بيع السلع الفاسدة، والسلع املخالفة  ،من اجملتمعيكثر وقوعها يف زماننا، وتأيت على قطاع واسع 

للمواصفات واملقاييس، واملخدرات واملسكرات، واملواد الفكرية والثقافية املتداولة يف مجيع الوسائل 

 املسموعة واملقروءة واملرئية، وهو ما سنبينه يف هذا الفصل.
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قد  الشريعة اإلسالمية رتض أن تكونمن املفف أخذت صوراً وأشكااًل جديدةهذه اجلرائم ن ومع كو 

القانون اليمين  أن يكون  ستلزميهذا التغري بوضع العقوبة املناسبة لنوع اجلرم املقرتف، كما  تواكب

 .لككذ

 كون هذا الفصل عبارة عن مبحثني مها:يوعليه فس

 املبحث األول: إتالف السلع احملرمة.

 للمواصفات واملقاييس.املبحث الثاين: إتالف السلع الفاسدة واملخالفة 
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 : إتالف السلع المحرمة.لالمبحث األو 

 تمهيد:

يف ظل  عي، والوجود اإلنساينتممن اجملباتت بعض السلع اليوم تشكل خطرًا حقيقيًا هتدد األ

انتشارها وقوة تأثريها، ما ينذر بازديادها يف حال التباطؤ يف معاجلتها وإجياد العقوبات املناسبة 

 واملالئمة ملرتكبيها.

وقد وجد أصحاب هذه السلع متنفسًا واسعًا يف اآلونة األخرية بسبب ضعف قوة القانون اليت 

ل الفكرية والعقدية من خال ما تتبناه بعض تتمثل يف تنفيذه، وصار تأثري هذه السلع يأيت على األصو 

         مواد النشر العلمية والفكرية والثقافية والفنية من إساءة مباشرة وغري مباشرة لإلسالم واآلداب العامة.

العديد من الناس حتت  ةسلع كاملخدرات واملسكرات يضع حياخر من هذه الصار البعض اآلكما 

 ، ويقلب حياهتم إىل جحيم مستمر تنتهي بالبؤس والشقاء. ءالتهديد املستمر واملوت البطي

بكافة الوسائل مبا فيها  نتشار مثل هذه السلع، واستئصاهلااحلد من ا ة تستدعيالضرور  تكان  وإذا

شرعية وقانونية إتالف هذه السلع، وما مدى  حماربة، فما موقف الشرع والقانون يف عقوبة اإلتالف

   مطلبني مها: وسنعرض ذلك يف، هذه السلع

 األول: إتالف السلع من املخدرات واملسكرات.املطلب 

  إتالف مواد النشر العلمية والفكرية والثقافية والفنية املسيئة لإلسالم واآلداب العامة.الثاين: املطلب 

 المطلب األول: إتالف السلع من المخدرات والمسكرات.

 تعرف اإلتالف:

ة تدل مبعىن هلك، وأصول الكلم مصدر أتلف يتلف إتالفاً، واسم املصدر منه: تـََلفَ  اإلتالف لغًة:

"، واإلتالف مأخوذ من التلف: وهو اهلالك والعطب يف كل يءعلى شئ  واحد هو "ذهاب الش
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، ويقع اإلتالف على األموال 1شيء، واملتالف املهالك، وأتلف فالن ماله إتالفًا إذا أفناه إسرافا

 وقليل ما يقع على األمور املعنوية.  واألبدان،

 إهالكهلا، مثل  حمل املنكرات من األعيان والصفات تبعاً  هالكإفناء و إ"هو  :اً اإلتالف اصطالح

بتكسريها وحتريقها، وحتطيم آالت املالهي عند أكثر الفقهاء، وتكسري وختريق أوعية  مادة األصنام

 .2اخلمر، وحتريق احلانوت الذي يباع فيه اخلمر"

به منفعة مطلوبة منه  "إتالف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً كما عرف اإلتالف بأنه 

 . 3عادة"

ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه مل يكن جامعًا ألنواع اإلتالف كونه خص الشيء املنتفع به، 

كان من األوىل أن يصار إىل التعريف   ذلكبينما قد يقع على الشيء الغري منتفع به كاخلمر وغريها، ل

  ، كما أنه األقرب إىل موضوع حبثنا.اً عامباعتباره  األول

  أنواع اإلتالف:

 .إتالف كلي: حبيث ال ينتفع بالشئ املتلف -

يف غري ما  باملتلفينتفع يكتفى بإتالف جزء منه وينتفع بالباقي، أو أن إتالف جزئي: حبيث  -

 .تصنيعه، كإعادة هو حمرم فيه

وخالل هذا املطلب سنتاول السلع اليت تكون حماًل لإلتالف، وهي إما سلع حمرمة حترمها الشريعة 

 اإلسالمية، وإما لكوهنا حمرمة قانوناً.

                                                           
1

، دار معجم مقاييس اللغةم(، 1979 -هـ1399هـ، )395 زكرياء القزويني الرازي، المتوفىبن فارس، أحمد بن فارس بن اانظر  - 

لسان هـ(،  1414هـ، )711المتوفى يعل، ابن منظور، محمد بن مكرم بن 353ص  1: عبد السالم محمد هارون، جتحقيق الفكر،

 .353ص  12، ، جالعرب
2

 .بتصرف يسير 5597ص  7، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، )د.ت(، انظر  -
3

 . 164ص 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 
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  والمسكرات في الشريعة اإلسالمية إتالف السلع من المخدرات

 تعريف المخدرات والمسكرات:

  تعريف المخدرات:

وها وخدر العضو سرت سرت ميد للجارية يف ناحية البيت، وخدر اجلارية أهلها إذا  :اخلدر بالكسر لغًة:

 .1إذا اسرتخى فال يطيق احلركة، واخلدر الكسل والفتور

ما يورث الكسل والضعف و  ما يغطي ويسرت، أن املخدر يطلق على كل هنااملعاين اللغوية  ويتضح من

 أو الفتور واالسرتخاء.

تلك املادة اليت يرتتب على تناوهلا كسل وفتور، أو تغطية العقل من غري شدة  :هو املخدر إصطالحاً:

مطربة، ذلك أن من شأن اإلسكار بنحو اخلمر أنه يتولد عنه النشاط والطرب والعربدة واحلمية، ومن 

شأن السكر بنحو احلشيشة أن يتولد عنه أضداد ذلك من ختدير البدن وفتوره ومن طول السكوت 

 وبالتعريف االصطالحي يلتقي املعىن اللغوي مع املعىن الشرعي للمخدرات.  .2احلمية والنوم وعدم

  تعريف المسكرات:

 ،والسكر حمركة اخلمر، وكل ما يسكر ،نقيض صحا ،سكر كفرحاملسكرات مجع مسكر، و  لغًة:

 . 3السكران خالف الصاحيو 

تطلق على كل ما يغطي العقل وخيرجه عن طبيعته املميزة  بالتعريف اللغوي يتبني أن املسكراتو 

 .الواعية

                                                           
1

، الفيروزآبادى، مجد الدين 230ص  4ج ،لسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفىعلي نظور، محمد بن مكرم بن انظر ابن م - 

  .383، ص القاموس المحيطم(،  2005 -هـ 1426هـ، ) 817أبو طاهر محمد بن يعقوب المتوفى 
2

، دار الزواجر عن اقتراف الكبائرم(،  1987 -هـ  1407هـ، )974انظر ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي المتوفى  - 

 .354ص  1الفكر، الطبعة األولى، ج 
3

، القاموس المحيطم(،  2005 -هـ 1426هـ، ) 817انظر الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب المتوفى  - 

الصحاح تاج اللغة وصحاح م(، 1987- هـ1407هـ، )393، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي المتوفى 409ص

   .687ص 2، جالعربية
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كل ما من شأنه اإلسكار بال تفريق بني شكل املسكر أو مظهره، ودون النظر إىل املادة   اصطالحاً:

، وآيًا كانت كان أو جامداً   أو غري ذلك، سائالً  أو شعرياً  أو حنطةً  اليت أخذ منها سواء كان عنباً 

بذلك جاءت األحاديث واآلثار، كما يف الصحيحني عن ابن عمر و  ،أو أكالً  شرباً طريقة تناوله 

  .1رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:"كل مسكر مخر، وكل مخر حرام"

 وكون العلة اجلامعة يف التعريف هي اإلسكار دون النظر إىل اجلنس والنوع هو األوىل والصحيح.

، إال أن بينهما عموم اً ملسكرات جند أن املعىن بينهما يكاد يكون واحدوبتعريف املخدرات وا

 وخصوص، كون املخدرات ختص أنواعاً حمددة، بينما املسكرات عامة.

 حفاظ الشريعة اإلسالمية على العقل: 

العقل، وشددت على صيانته ومحايته من كل ما خيل على ظ افاحلالشريعة اإلسالمية بأمرت  لقد

قال  حىت يقوم املسلم بأداء التكاليف الشرعية على الوجه األمثل، ذلكمقاصدها، و  به، وهو أحد

 وقال تعاىل: ،2﴾يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا اَل تـَْقَربموا الص اَلَة َوأَنـْتمْم سمَكاَرى َحىت  تـَْعَلمموا َما تـَقمولمونَ ﴿تعاىل: 

َا ﴿ اخْلَْمرم َواْلَمْيِسرم َواأْلَْنَصابم َواأْلَْزاَلمم رِْجس  ِمْن َعَمِل الش ْيطَاِن فَاْجَتِنبموهم َلَعل كمْم يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمنموا ِإمن 

َنكممم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيصمد كمْم عَ  * تـمْفِلحمونَ  َا يمرِيدم الش ْيطَانم َأْن يموِقَع بـَيـْ ذِْكِر ْن ِإمن 

 .3﴾الل ِه َوَعِن الص اَلِة فـََهْل أَنـْتمْم ممْنتَـهمونَ 

ومنها إتالف وإهدار كل ما يتجر به من السلع  الشريعة السبل العديدة حلفظ العقل، وأوجدت

 خيرجه عن الوظيفة اليت خلق من أجلها.ما و  ،املخلة بالعقل من املخدرات واملسكرات

 

 

                                                           
1

، الجامعة اإلسالمية بالمدينة سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من المسكرات والمخدراتهـ(، 1402الخولي، جمعة علي، ) - 

هـ، 261المتوفى ن القشيري النيسابوري ي، مسلم بن الحجاج أبو الحس97المنورة، السنة السابعة عشر، العدد الرابع والخمسون، ص

 . 2003برقم  1587ص  3، جصحيح مسلم)د.ت(، 
2

 . 43، اآلية سورة النساء -
3

 .91، 90، اآلية سورة المائدة - 
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 ينوبهة اإلتالف حق للحاكم أو من عقوب

، فإنه يسقط تقّومها يف حق وكما أنه حيرم بيع املخدرات واملسكرات، وحيرم االنتفاع هبا أيضاً 

املسلم، مبعىن أهنا ال تضمن باإلتالف، غري أن حق إتالفها إمنا أعطاه اإلسالم للحاكم خاصة، ومل 

تعزير األفراد الذين  للفنت، وبذلك كان للحاكم حق اً عمنه لألفراد، حسمًا للخصومات ودفيعط شيئاً 

يبيعوهنا، مهما بلغ التعزير، حىت إن عمر رضي اهلل عنه كان حيرق على اخلمارين بيوهتم، قطعا ملادة 

 .1اإلفساد، وحمافظة على الشخصية املسلمة

؛ ألن الضار بذاته جيب وال شك بأن إتالف املخدرات اليت متسك هبا الدولة أمر واجب شرعاً 

  .2وسائل اإلتالفالتخلص منه مبختلف 

 : في إتالف المخدرات والمسكرات قوال العلماءأ

مل تكن مجيع اصناف املخدرات واملسكرات موجودة يف زمن األئمة األربعة، إال اهنم تناولوا 

)كل مسكر مخر، وكل مخر حرام(، وقاعدة  قاعدةعلى بناًء األصناف اليت عرفوها واليت مل يعرفوها 

 فعلهوهو ما بناء على قياسها على اخلمر جبامع اإلسكار،  وهاتناول هنمأ كما،  3)كل مسكر حرام(

 .4أنواع عديدة يف أواخر القرن السادس وما بعده العلماء من بعدهم، حني ظهرت

املخدرات واملسكرات بناء على عموم قوهلم يف كل مسكر، إتالف قوال الفقهاء يف أوعليه فسنورد 

على املسلم والذمي سواء،  املخدرات واملسكرات السلع من إتالف اختلف الفقهاء يف جواز :فنقول

 :قولنيعلى  أم على املسلم فقط،

                                                           
1

، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، الطبعة الخامسة الخبيثة أم الخبائثه(، 1403انظر عشماوي، عبد الفتاح بن سليمان، ) - 

 . 210ص 1عشر، العدد الثامن والخمسون، ج
2

 . 5520ص  7، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى، )د.ت(،  - 
3

هـ، )د.ت(، 261 ن القشيري النيسابوري المتوفىيواصل القاعدتين حديث في صحيح مسلم، انظر مسلم بن الحجاج أبو الحس - 

 . 2003برقم  1587ص  3، جصحيح مسلم
4

 1، ج الزواجر عن اقتراف الكبائرم(،  1987 -هـ  1407هـ، )974انظر ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي المتوفى  - 

 ، بتصرف. 355ص 
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على املسلم دون الذمي ألهنا عند الذمي مال  جبواز إتالف املخدرات واملسكراتقالوا  القول األول:

سويد بن غفلة، قال:  مبا رواه أبو عبيد عن واستدلوا على قوهلم:، 2واملالكية 1متّقوم، قال به احلنفية

يأخذون اجلزية من اخلنازير، وقام بالل فقال: إهنم ليفعلون، فقال  بلغ عمر بن اخلطاب أن ناساً 

 .3«بيعها ولُّوهمال تفعلوا، »عمر: 

رواه أبو عبيد عن سويد بن غفلة، أن بالاًل قال لعمر بن اخلطاب: إن عمالك يأخذون  مبا ذلككو  

  .4«ال تأخذوا منهم، ولكن ولُّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن»اخلمر واخلنازير يف اخلراج فقال: 

كهم تالفه؛ ألن شريعتنا أمرتنا أن نرت إمتقوم، فال يصح  لوا أن اخلمر عند أهل الذمة مال  كما قا

 متقوماً  اخلمر كان ماالً   حقهم يضمن باإلتالف عليهم، ألنيف اً متقوم وما يدينون، وكون اخلمر ماالً 

يف شريعة من كان قبلنا، وكذلك يف شريعتنا يف االبتداء، مث إن الشرع أفسد تقومه خبطاب خاص يف 

هذا من حيث  ،حق املسلمني، فبقي يف حق من مل يدخل حتت هذا اخلطاب على ما كان من قبل

الصورة، ومن حيث املعىن أن حرمة العني وفساد التقوم ثبت خبطاب الشرع، وقد أمرنا أن نرتكهم، وما 

يدينون ملكان عقد الذمة فقصر اخلطاب عنهم حني مل يعتقدوا الرسالة يف املبلغ، وانقطعت والية 

ب غري نازل فيبقى احلكم على اإللزام بالسيف واحملاجة ملكان عقد الذمة، ويصري يف حقهم كأن اخلطا

 .5ما كان

؛ ألهنا ليست مبال فقط ومقتضى هذا القول أنه جيوز إتالف املخدرات واملسكرات على املسلم

باعتبار أنه غري خماطب خبطاب  ،متقوم ىف حقه، وعدم جواز إتالفها يف حق الذمي، ألهنا مال متقوم

 اإلسالم.

                                                           
1

 ، دار الكتب العلمية،القرآنأحكام م(، 1994-هـ1415، )هـ370علي الرازي الحنفي المتوفى انظر الجصاص، أحمد بن  - 

 محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى، السرخسي، 544ص 2شاهين، ج : عبد السالم محمدتحقيق بيروت، لبنان الطبعة األولى،

 .137، 102، 96، 68ص 11، ج المبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483
2

، مكتبة الرياض الكافي في فقه أهل المدينةم(، 1980-هـ1400هـ، )463انظر القرطبي، يوسف بن عبد هللا النمري المتوفى  - 

 .677ص  2: محمد ولد ماديك الموريتاني، جتحقيق الحديثة، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية،
3

 ، دار الفكر، بيروت، )د.ط(،كتاب األموالهـ، )د.ت(، 224أبو ُعبيد، القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي المتوفى  - 

 .128، برقم 62ص 1: خليل محمد هراس، جتحقيق
4

 .129، برقم62ص 1، جكتاب األموالهـ، )د.ت(، 224أبو ُعبيد، القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي المتوفى  - 
5

 .102ص 11، ج المبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483 مد بن أحمد بن أبي سهل المتوفىالسرخسي، مح - 
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على املسلم وعلى الذمي؛ ألهنا مال غري إتالف املخدرات واملسكرات  جبواز واقال القول الثاني:

  .4وقول عند احلنفية، 3والظاهرية، 2واحلنابلة، 1متقوم، وخطاب النهي هلما معاً، وهو قول الشافعية

بن قدامه: "وأما قول اخلرقي: وينهى عن التعرض هلم فيما ال يظهرونه؛ فألن كل ما اعتقدوا اقال 

من الكفر، وشرب اخلمر واختاذه، ونكاح ذوات احملارم، ال  مما ال أذى للمسلمني فيه حله يف دينهم

التزمنا جيوز لنا التعرض هلم فيه، إذا مل يظهروه، ألننا التزمنا إقرارهم عليه يف دارنا، فال نعرض هلم فيما 

أو  هروا صليباً تعني إنكاره عليهم، فإن كان مخرا جازت إراقته، وإن أظ تركه، وما أظهروه من ذلك

 . 5جاز كسره، وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك، ومينعون من إظهار ما حيرم على املسلمني" طنبوراً 

 . ذلكوالذي ميلك احلق يف إيقاع هذه العقوبة )اإلتالف( هو القضاء، أو من خيوله ب

 . 6الغرم عند بعض األئمة"قال املاوردي: "إال أنه ال يريقه إال بأمر حاكم جمتهد لئال يتوجه عليه   

  ، بمجموعة أدلة منها:ءً اواستدلوا على جواز إتالفها على المسلم والذمي سو 

من أهل السواد قد  احلديث الذي رواه أبو عبيد عن عمرو الشيباين، قال: بلغ عمر أن رجالً  - 

أثرى يف جتارة اخلمر، فكتب: "أن اكسروا كل شيء قدرُت له عليه، وسريوا كل ماشية له، وال يؤوين 

 .7"أحد له شيئاً 

حزم: "فهذا حكم عمر رضي اهلل عنه، حبضرة الصحابة فيمن باع اخلمر من املشركني، وال ابن قال 

 .8خمالف له يعرف من الصحابة"

                                                           
1

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي ، )د.ت(، هـ676الدين يحيى بن شرف المتوفى بو زكريا محيي النووي، أ - 

 .275ص  14، دار الفكر، )د.ط(، جوالمطيعي(
2

 .222ص 5، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620 ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 
3

 .447، 446ص 6، جالمحلى باآلثاربن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري، )د.ت(، ا - 
4

اأْلَْشبَاهُ َوالنََّظائ ُر َعلَى َمْذَهب  أَب ْي َحن ْيفَةَ م(،  1999 -هـ 1419هـ، )970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 

، البغدادي، أبو محمد غانم بن محمد الحنفي المتوفى 280ص 1األولى،ج يروت، لبنان، الطبعةدار الكتب العلمية، ب ،النُّْعَمان  

 . 457، صمجمع الضماناتهـ، )د.ت(، 1030
5

 . 222ص 5، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 
6

ص  5، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم(، 1984-هـ1404هـ، )1004أبي العباس المتوفى شمس الدين محمد بن  الرملي، - 

167 . 
7

 . 266، برقم 125ص  1، جكتاب األموالهـ، )د.ت(، 224أبو ُعبيد، القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي المتوفى  - 
8

 .492ص  7، جالمحلى باآلثارت(، بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري، )د.ا - 
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، فقال له رسول اهلل د، أن رجال كان يتجر بأموال اليتامى، فاشرتى هبا مخراً ما رواه أبو عبي -

فقال: إهنا أموال اليتامى، « َأْهرِقْـَها»فقال: إهنا أموال اليتامى، فقال: « أَْهرِقْـَها»صلى اهلل عليه وسلم: 

لرخصة عن رسول اهلل قال أبو عبيد: فلو جاءت ا .فـََهرَاقـََها، حىت سالت يف الوادي« أَْهرِقْـَها»فقال: 

  .1لكانت يف أموال اليتامى عليه وسلم يف تصيريها خالً صلى اهلل 

وينص هذا احلديث على جواز إتالف املسكرات على املسلم، كما يفهم منه عدم جواز إعادة 

 .اً أو كثري  تصنيعها بداًل من اإلتالف، خاصة أن مادة اإلسكار باقية قليالً 

يعمل له به فخرج  سن، أن عثمان بن أيب العاص دفع إىل رجل ماالً ما رواه أبو عبيد، عن احل -

  فأربح فيه ماالً  ، فأتى عثمان فأخربه أنه قد اشرتى به بيعاً كثرياً   ، مث قدم فأربح فيه ماالً فاشرتى به مخراً 

، فقال: وما هو؟ قال: مخر، قال: فانطلق عثمان حىت جلس إىل شاطئ النهر، مث أمر بتلك اً كثري 

 .2وأمر هبا فصبت كلها ،؟ قال: الفهريقت يف دجلة، فقيل له: أال جتعلها خالً  اخلمر

جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، أنه: مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يقول  حديث -

 .3«إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر، وامليتة واخلنزير واألصنام»عام الفتح وهو مبكة: 

لك بعدم ، واستدلوا كذشيءأتلفه يس على من ال قيمة له، كامليتة، فل بيعهن ما حرم إ :وقالوا

وجوب ضمان املسلم إذا اتلف مخرًا أو خنزيراً، وقاسوا الذمي بتساوي املسلم والذمي يف خطاب 

يف حق الذمي، كاملرتد، وألهنا  يف حق املسلم، مل يكن مضموناً  النواهي وقالوا "ما مل يكن مضموناً 

، فال تضمن، كامليتة، ودليل أهنا غري متقومة يف حق املسلم، فكذلك يف حق الذمي، فإن غري متقومة

ت يف حق أحدمها، ثبت يف حق حترميها ثبت يف حقهما، وخطاب النواهي يتوجه إليهما، فما ثب

                                                           
1

 . 281، برقم 134ص  1، جكتاب األموالهـ، )د.ت(، 224أبو ُعبيد، القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي المتوفى  - 
2

 .283، برقم 135ص  1، جالمصدر السابق - 
3

 ن القشيرييمسلم بن الحجاج أبو الحس ،2236برقم  84ص 3، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 

 .1581برقم  1207ص 3، جصحيح مسلمالنيسابوري، )د.ت(، 
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فإن  تها، مث لو عصمها ما لزم تقوميها،وال نسلم أهنا معصومة، بل مىت أظهرت حلت إراق اآلخر،

 .1ل احلرب وصبياهنم معصومون غري متقومني"نساء أه

بأنه حممول على أنه أراد ترك  الذي استدل به أصحاب القول األولوردوا على حديث عمر 

التعرض هلم، وإمنا أمر بأخذ عشر أمثاهنا، ألهنم إذا تبايعوا وتقابضوا حكمنا هلم بامللك ومل ننقضه، 

وقال ابن  3، 2﴾وشروه بثمن خبس﴿جماز، كما مسى اهلل تعاىل مثن يوسف مثنا، فقال:  وتسميتها أمثاناً 

  .4حزم يف حديث عمر رضي اهلل عنه "ال حجة فيه"

وهم الشافعية واحلنابلة والظاهرية وبعض احلنفية من  ،ما ذهب إليه أصحاب القول الثاينهو  الراجح:

 وبناءً لقوة وثبوت أدلتهم،  ذلك؛ و على املسلم والذمي، السلع من املخدرات واملسكراتجواز إتالف 

وما يدخل حتتها من أنواع ومسميات خمتلفة على  واملسكرات على هذا نقول: جبواز إتالف املخدرات

ها يف بعض أو روائح أو غريها، وما يدخل من شكل شراب أو طعام أو حبوب )كبسوالت( أو حقن

ام، وسواًء كان بيعاً ، فما أسكر كثريه فقليله حر اً أو كثري  ليالً الصناعات، بضابط اإلسكار، سواًء كان ق

من هذه السلع، أو جياهر  ء  بالنسبة للمسلم، أما الذمي فإن كان يتجر بشي اً شخصي اً أو استخدام

مما خيصهم وال يلحق أذى  ذلكبفعلها، أو يظهرها على املسلمني فيجوز إتالفها، وما عدى 

  .ه؛ ألننا التزمنا إقرارهم عليالفهباملسلمني فال جيوز إت

 رات والمسكرات في القانون اليمنيإتالف السلع من المخد

ملخدرات واملسكرات، القد كان املشرع اليمين صارمًا وحازمًا مبا فيه الكفاية بالنسبة الستعمال 

واختاذها سلعة لالجتار هبا، حيث خصص هلا قانون مستقل مساه )قانون مكافحة االجتار واالستعمال 

 غري املشروعني للمخدرات واملؤثرات العقلية(. 
                                                           

1
 . 223ص 5، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 
2

 .20، اآلية سورة يوسف - 
3

 . 223ص 5، جالمغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620مد المقدسي الحنبلي المتوفىابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أح - 
4

 .447ص 6، جالمحلى باآلثاربن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري، )د.ت(، ا - 
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، أسكر أم مل يسكر، وهو ما اً أم كثري  وقد مشل املشرع اليمين إتالف مجيع أنواع املسكرات، قليالً 

"يقصد باخلمر   ( من قانون مكافحة املخدرات بقوله:282نما عرف اخلمر يف املادة )جاء صرحياً حي

فمن حيث النوع فإن كل ، 1كل مسكر أيًا كان نوعه دون اعتبار الكمية الالزمة لإلسكار منه"

وهذا ما يوافق الشريعة اإلسالمية  ،سكر كثريه فقليله حرامأمسكر حرام، و من حيث املقدار فما 

 ها متاماً.وينطبق مع

وحرم قانون مكافحة املخدرات االجتار باخلمور واملسكرات واختاذها سلعه، ماعدا ما يستخدم 

"ال جيوز االجتار  أنه: ( من قانون مكافحة املخدرات8جاء يف املادة )، فقد لألغراض الطبية والعلمية

ا ولألغراض الطبية والعلمية بعد يف املواد املخدرة واملؤثرات العقلية، إاّل يف حدود األصناف املصرح هب

 .2احلصول على ترخيص خاص بذلك من وزارة الصحة "

ف، برزها وأمهها اإلتالأوقد رتب القانون على من يتاجر يف املواد املخدرة جمموعة عقوبات كان 

: " اليت تنص على أنه( من نفس القانون 43جاء يف املادة )وهو ما  ،وجعلها عامة يف مجيع احلاالت

وكذلك  ،حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة املواد املخدرة وإتالفها بنظر السلطة القضائية املختصة

مصادرة األدوات ووسائل النقل اليت تكون قد استخدمت يف ارتكاب اجلرمية وختصص األدوات 

 .3ووسائل النقل احملكوم مبصادرهتا لصاحل اجلهة اليت تولت ضبطها"

ملشرع اليمين قد أقر عقوبة اإلتالف للسلع من املخدرات وينتج من هذه النصوص أن ا

توافق املواد سالفة الذكر مع الشريعة اإلسالمية، واتفاقهما على األخذ بعقوبة واملسكرات، وهو مايعين 

يدل على أن املشرع اليمين قد استلهمها من نصوص وروح مما اإلتالف يف هذا النوع من اجلرائم، 

                                                           
1

 (.282م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
2

م(، وزارة الشئون 1993(، )3رقم ) فحة االتجار واالستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية اليمنيقانون مكا -

  (.8القانونية، المادة )
3

م(، وزارة الشئون 1993(، )3رقم ) قانون مكافحة االتجار واالستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية اليمني -

  (.43ة )القانونية، الماد
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اعى املصاحل العامة بإتالف ما ميكن أن يكون بقائه خطرًا حقيقًا يهدد األمن الشريعة اإلسالمية، ور 

  االجتماعي يف إى حلظة.

إتالف مواد النشر العلمية والفكرية والثقافية والفنية المسيئة لإلسالم واآلداب : المطلب الثاني
 .العامة

 اإلسالميةاب العامة في الشريعة إتالف مواد النشر المسيئة لإلسالم واآلد

تعترب حرية الرأي والتعبري حقًا إنسانيًا فطريًا يف املنظور اإلسالمي ما دام أن هذا احلق ال يسيء 

يف نظر كثري من العلماء -صة، وتشكل حرية الرأي والتعبري ألحد وال يضر مبصلحة عامة أو خا

بناء تصورات منهجية  جمااًل خصبًا يف - جمايل الفكر واإلعالم اإلسالميوالباحثني املسلمني يف

ومقاربات تستمد أصوهلا من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، باإلضافة إىل إحياء روح االجتهاد 

 .1النظري الفكري والتطبيقي اإلعالمي ملواجهة التعقيدات واألزمات، وال سيما املعاصرة منها

لرأى والتعبري، إال أهنا وضعت ضوابط ومبا أن الشريعة اإلسالمية قد كفلت مساحًة واسعًة حلرية ا

 وحدود هلذه احلرية، حيث أنه من غري املنطقي واملعقول أن تكون احلرية مطلقة بال قيود وال حدود.

أييا كانت مرجعيته  –"وعليه يصبح من الضرورة العقلية احملضة أن يظهر يف أي جمتمع بشري 

الضوابط احلاكمة للحريات الفردية يف ذلك نظام أخالقي وتشريعي يضع قدرًا من  -األخالقية 

 ررهاعون على ضاجملتمع، مبا مينع من ظهور األفعال واألقوال الباطلة واملستقبحة اليت يت فق املشرِّ 

وخطورهتا على أفراد اجملتمع، هذه القاعدة العقلية الكلية ال انفكاك ألي جمتمع بشريٍّ من اعتمادها، 

ومن مث  فال مفر  من ظهور التشريع الضابط واملقيِّد حلريات البشر، مهما كان ذلك اجملتمع ممفاخرًا 

 .2بكونه حريا"

                                                           
1

، نقالً عن موقع حرية الرأى والتعبير من منظور اإلعالم دراسة مقارنة ونماذج مختارةانظر الشيخ، أيمن محمد عبد القادر،  - 

   م. 8/5/2013بتاريخ:   www.ashorooq.net/index.php?option=com...شبكة الشروق
2

 ، نقالً عن موقع األلوكةإقامة الحجة العقلية والبرهان المنطقي ضد حرية نشر الكفر والعصيانأبو الفداء بن مسعود،  - 

http://www.alukah.net/Culture/1080/45979/#ixzz2Sl8EN9v2 :م. 12/5/2013بتاريخ   

http://www.ashorooq.net/index.php?option=com
http://www.alukah.net/Culture/1080/45979/#ixzz2Sl8EN9v2
http://www.alukah.net/Culture/1080/45979/#ixzz2Sl8EN9v2
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ارض وتتصادم احلريات فقد وضعت الشريعة ديانة مساوية، وال تتع أليوحىت ال يساء لإلسالم أو 

وأن ال تضر مبصلحة عامة أو  ،اإلسالمية الضوابط احلاكمة للحريات، وهي عدم اإلساءة ألحد

، وجعلت من عقوبة اإلتالف رادعًا وزاجراً ذلكخاصة، ورتبت الشريعة العقوبات املناسبة واملالئمة ل

 اب العامة، حىت يستأصل شره، ويعترب به غريه.باإلساءة على اإلسالم واآلد أقوياً لكل من جتر 

وهي ما تتضمنه بعض الكتب والصحف واجملالت وبعض املواقع  :اعتقاديةإساءة  :واإلساءة نوعان

اإلعالمية واإلخبارية، وبعض األعمال الثقافية والفنية من إثارة لبعض الشبهات يف ثوابت الشريعة، 

   وطعن يف حاملي لوائها، وإشهار للشرك والسحر والشعوذة.

من إثارة للشهوات وتزيني للفواحش وهي ما تتضمنه بعض الوسائل السابقة وغريها  إساءة أخالقية:

 لإلسالم ولآلداب العامة. يء، والدعاية والرتويج هلا، مبا يسواملنكرات

   حكم إتالف الصحف والمجالت واألعمال الثقافية والفنية المسيئة لإلسالم واآلداب العامة:

والتخلص  ،الصحف واجملالت وكل ما ميس عقيدة املسلم مجع العلماء على مشروعية إتالفأ

 . 1منها؛ للحفاظ على أخالق وسلوك املسلمني، وحفظ دينهم من الشبهات والشهوات

واألخالقية؛ وإمنا جاءت الشريعة للحفاظ االعتقادية يف االحنرافات  فالشبهات والشهوات سبب  

يف  على الكليات اخلمس ومنها حفظ الدين وحفظ العرض، والعمل على إزالة كل ما يكون سبباً 

   مثنه، ما دام أنه منكر. هما أو هدمهما، مهما غالاضعاف

قال اإلمام أمحد: "وله كسر وإتالف آلة التنجيم والسحر والتعزمي والطلسمات ومتزيق كتب ذلك 

 .2، ألنه منكر"وحنوه مطلقاً 

                                                           
1

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252انظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

 3، جكشاف القناع عن متن اإلقناع، )د.ت(، هـ1051ن المتوفى ، البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدي340ص 1، جالمختار

مطالب أولي النهى في شرح غاية م(، 1994 -هـ 1415هـ، )1243، مصطفى بن سعد بن عبده المتوفى ، السيوطي49ص

هـ، )د.ت(، 763بن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى ا، 519ص 2، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، جالمنتهى

هـ(، 1399هـ،)1389محمد بن إبراهيم المتوفى ،آل الشيخ ،196ص 1، عالم الكتب، )د.ط(، جاآلداب الشرعية والمنح المرعية

 .173،174ص 8، جفتاوى ورسائل الشيخ
2

 .196ص 1،جاآلداب الشرعية والمنح المرعيةهـ، )د.ت(، 763بن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى اانظر  - 
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وال يشك عاقل أن ما تبثه وتنشره بعض مواقع ووسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية من أكرب 

صول العقيدة واألخالق، ومتحو القيم أاملنكرات، وهي أوىل باإلتالف من غريها، كوهنا تأيت على 

    احلميدة من اجملتمع.

ب إتالفها وإعدامها، وهي أوىل بن القيم: "إن الكتب املشتملة على الكذب والبدعة جياقال 

بذلك من إتالف آالت اللهو واملعازف، وإتالف آنية اخلمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، وال 

 .1ضمان فيها، كما ال ضمان يف كسر أواين اخلمر وشق زقاقها"

َلف: متـَْلف زواالً  االنتفاع بشي من الُمت ْ
كلياً، فال يصح   إذا كان املنكر ال يزول وال ينتهي إال بزوال امل

متـَْلف 
اإلبقاء على شيء منه كاملخدرات وحلم اخلنزير، وإن كان املنكر يزول بإتالف جزء من امل

واالنتفاع به أو بشيء منه كإعادة تصنيع أوراق الكتب واجملالت املتلفه، أو االستفادة منه على حنو 

كون ضرره زال بزوال بعضه، وليس من مقاصد الشريعة   ذلكما، مع زوال املنكر منه، فال مانع من 

   هدار املال، بل احلفاظ عليه.إ

قال السيوطي: جيوز إتالف كتب الكفار املبدلة، ويقاس عليها كتب الرفض واالعتزال، وإن أمكن 

 .2االنتفاع جبلودها وورقها فيجوز

أتلف آلة سحر  من املنكرات كمن ئاً وال يضمن من أتلف شي حكم ضمان إتالف االشياء المنكرة:

كفر، أو أتلف كتب   مشتملة على ة مضلة، أو أتلف كتباً أو آلة تنجيم، أو أتلف كتب مبتدع

 .3فيها أحاديث رديئة أكاذيب أو سخائف ألهل اخلالعة أو البطالة، أو أتلف كتباً 

وإذا كان اإلتالف للمنكرات ال ضمان عليها، وهي مهدرة، فهل جيوز لكل من وجد منكرًا من 

 هذه املنكرات أن يتلفه بنفسه؟ 

                                                           
1

 .235، صالطرق الحكميةهـ، )د.ت(، 751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب المتوفى - 
2

مطالب أولي النهى في شرح غاية م(، 1994 - هـ1415هـ، )1243السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي المتوفى  - 

 .519ص  2، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، جالمنتهى
3

 .98ص 4، جقالمرجع الساب - 
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  ؟من له الحق في مباشرة اإلتالف

العصر احلايل، ورمبا يف لقد كثرت اإلساءة لإلسالم واآلداب العامة، بصورة كبرية ومتكررة خاصة 

صار منها املنظم الذي تتوىل كربه منظمات وهيئات، والعشواء الذي يصدر من بعض األفراد هنا 

املسلمني، بعمد  وبدون عمد،  ءبناأن قسطًا من هذه اإلساءات تصدر من بعض إوهناك، ولألسف 

مر الذي أثار غريةم البعِض وتنوعت اإلساءة، األ تنوع وسائل اإلعالم والثقافة، كثر وعلى قدر كثرة وت

 جهزت الدولهأضاء، ورمبا أن تقاعس وتباطؤ بعض يف إنكار ما جيد من املنكرات دون الرجوع إىل الق

اجملتمع  ءزاد من اجتهادات األفراد يف مباشرة اإلتالف، مما قد يرتتب على اإلنكار فتنة بني أبنا

والوعظ، والتذكري، والبيان، أما مباشرة اإلتالف  الواحد، واألوىل أن يكتفي الفرد يف إنكاره بالنصح،

 :يتلآل ذلكو ، ذلكفينبغي أن يرتك للقضاء واجلهات املخولة ب

 فيشعل نار ،ذريعة  لالنتقام، وتصفية احلسابات فراد لإلتالف دون صفة  اعتباريةإن مباشرة األ -1

 الفتنة بني أفراد اجملتمع.

احلكم الشرعي، وإسقاطه على املسائل املعاصرة على وجه اختالف وجهات نظر األفراد يف فهم  -2

 وما ال يعد.  اخلصوص، وما يعد منكراً 

 كرب من قدرة األفراد.أة، قدرة الدولة على مواجهة ومباشر اإلتالف خاصة املنكرات املنظم -4

لإلسالم األدلة على مشروعية إتالف مواد النشر العلمية والفكرية والثقافية والفنية المسيئة 

    واآلداب العامة:

عن جابر بن عبد اهلل، أن عمر بن اخلطاب، أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم بكتاب أصابه من  -

فيها يا ابن  1ب، فقرأه على النيب صلى اهلل عليه وسلم فغضب وقال: " أمتهوكونابعض أهل الكت

هم عن شيء فيخربوكم حبق اخلطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال تسألو 

                                                           
1

عبد الكريم بن التهوك هو الوقوع في األمر بغير روية، وقيل: هو التحير. انظر ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد  - 

 .282ص 5، جالنهاية في غريب الحديث واألثرهـ(، 1399الشيباني الجزري، )
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ما وسعه إال أن يتبعين  فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً 

 .3.، واحلديث قوي وله شواهد كثرية2، وقد ذهب عمر بالكتاب إىل التنور فألقاه فيه1"

موضع للشبهات والتشكيك يف اإلسالم من  يثبت أنهتالف ما إداللة على جواز  ويف احلديث

 مواد النشر املطبوعة واإللكرتونية، مهما غال مثنها، ومهما كرب شأن مالكها.

ومن األدلة: احلديث الذي رواه أنس بن مالك، وفيه أن الصحابة رضوان اهلل عليهم حرّقوا  -

مة من االختالف يف مجيع املصاحف املخالفة ملصحف عثمان رضي اهلل عنه ملا خافوا على األ

 . 4القراءة

وإمنا شرع اإلتالف هنا، حفاظاً على مقصد احلفاظ على الدين، واحلفاظ على وحدة املعتقد واملنهج، 

 حىت وأن كان املتلف سليم احملتوى.

ومما يستدل به: أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيت برجل فضربه بعصاة معه، فقال الرجل:  -

املؤمنني؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال، فقال: مرين بأمرك أتبعه، قال: انطلق مايل يا أمري 

من الناس، فلئن بلغين عنك أنك قرأته،  اً والصوف األبيض، مث ال تقرأه وال تمقرئه أحد 5حمه باحلميماف

 .6أو أقرأته أحداً من الناس ألهنكنك عقوبة

 ضوابط العقوبة بإتالف المال: 

 بإتالف املال ال بد أن تكون وفق ضوابط هي: جلواز العقوبة

   .ذلكأن يتم اإلتالف بأمر قضائي، وعن طريق اجلهة املخولة ب -
                                                           

1
، مسند اإلمام أحمد بن حنبلم(، 2001 - هـ 1421هـ، )241توفى بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل الشيباني الما - 

، وابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد 15156برقم 349ص 23: شعيب األرنؤوط، جتحقيق مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،

 .26421برقم  312ص 5، جالكتاب المصنف في األحاديث واآلثارهـ(،  1409هـ، )235هللا بن محمد العبسي المتوفى 
2

 . 233، صالطرق الحكميةهـ، )د.ت(، 751 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب المتوفى - 
3

 6، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلم(، 1985 -هـ1405هـ، )1420 لباني، محمد ناصر الدين المتوفىانظر األ -

   .1589برقم  34 ص
4

   .4987برقم  183ص  6، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 
5

، دار القلم، دمشق، تحرير ألفاظ التنبيههـ(، 1408هـ، )676انظر النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المتوفى  - 

التوقيف على م(، 1990-هـ1410هـ، )1031متوفى ال المناوي، زين الدين محمد، و58تحقيق: عبد الغني الدقر، ص الطبعة األولى،

 .147، صمهمات التعاريف
6

 1، جاألحاديث المختارةم(، 2000 -هـ 1420هـ، )643المقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد المتوفى  - 

إرواء الغليل في م(، 1985 -ـه1405هـ، )1420، والحديث ضعيف، انظراأللباني، محمد ناصر الدين المتوفى 115برقم  216ص

    .36ص 6، جتخريج أحاديث منار السبيل
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حتديد نوع املال املتلف، ومقداره وكيفية إتالفه، فإذا كان املنكر يزول بإتالف جزء أو بعض  -

دار األموال، كما ال جيوز هإللشرع مصلحة يف  منه، أو إعادة تصنيعه، فال ينبغي إتالف الكل، وليس

 إتالف ما له حرمة كاحليوانات.

تلف مستوجبًا لعقوبة اإلتالف،  -
م
وأن تكون هذه العقوبة مناسبًة له، وان ال أن يكون املال امل

 . 1اً يكون اجلاين مكره

   اليمني سالم واآلداب العامة في القانونالمسيئة لإل إتالف مواد النشر

فقد جاء النص على حرية الرأي يف  ضمان ومحاية حرية التعبري علىاملواثيق العاملية كدت ألقد 

( منه على أن: "لكل شخص التمتع حبرية 19اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيث نصت املادة )

 الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التماس األنباء واألفكار

 .2وسيلة دون تقيد باحلدود اجلغرافية" ةوتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي

خضعت مجيع املمارسات أوالتعبري مطلقة، بل  أيويف ذات الوقت مل تدع املواثيق العاملية حرية الر 

يف  ،حلدود يقررها القانون والنظام العام واألخالق واملصلحة العامة، وهو ما جاء يف نفس اإلعالن

" خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود اليت  :على أنه( 29( من املادة )2قرة )نص الف

يقررها القانون فقط، لضمان االعرتاف حبقوق الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة 

 .3"للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع دميقراطي

                                                           
1

 ،78ص 2، جإعالم الموقعين عن رب العالمينم(، 1991 -هـ 1411انظر ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ) -

نايف للعلوم األمنية، السعودية، ، رسالة ماجستير، جامعة العقوبة بإتالف المال م(،2007سالم بن مبارك بن سالم، )المحارفي، 

 ، بتصرف. 114ص
2

(، األمم المتحدة، 19، المادة )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانموقع  -

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml  :م.27/5/2013بتاريخ 
3

 http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a18، األمم المتحدة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانموقع  -

 م.27/5/2013بتاريخ: 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a18
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الوثيقتني اتسقت مع املنظور اإلسالمي حلرية التعبري من حيث احلقوق إن هاتني وهنا جند 

والواجبات، وبني احلرية واملسؤولية، فاحلرية حق فطري إنساين ينبغي أن ال يوظف يف إثارة الكراهية، 

 .1أو العنصرية، أو اإلساءة إىل األديان والقوميات

( من قانون الصحافة 3افة الوسائل يف املادة )يف القانون اليمين التأكيد على حرية التعبري بكوجاء 

: "حرية املعرفة والفكر والصحافة والتعبري واالتصال واحلصول على املعلومات حق من بأن واملطبوعات

حقوق املواطنني لضمان اإلعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة 

ة جلميع املواطنني وفق أحكام الدستور، وما تنص عليه أحكام أخرى من وسائل التعبري وهي مكفول

 .2هذا القانون"

وحرص القانون اليمين على هتذيب هذه احلرية حىت ال يساء استخدامها، وتصبح وسيلة للنيل من 

: بأن (103ادة )حمظورات النشر( يف املالثوابت الشرعية والوطنية، وهو ما جاء يف هذا القانون يف )

ل من العاملني يف الصحافة املقروءة واملسموعة واملرئية وبصفة خاصة املسؤولني يف اإلذاعة يلتزم ك"

املسموعة واملرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير املسؤول وصاحب املطبعة ودور النشر 

ما ميس العقيدة اإلسالمية  -1 والصحفيني باالمتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:

ما يؤدي إىل اإلخالل باآلداب  -5 ادئها السامية، أو حيقر الديانات السماوية والعقائد اإلنسانية.ومب

 .3"العامة، وما ميس كرامة األشخاص واحلريات الشخصية.

ورتب القانون اليمين على خمالفة هذا القانون جمموعة من العقوبات، تنوعت بني الغرامة املالية 

واملصادرة واحلرمان من مزاولة املهنة كعقوبة تبعية، وهو ما وردت يف املواد: واحلبس كعقوبة أصلية، 

فقد جاء ذكر العقوبة املالية أو ، 4( من قانون الصحافة واملطبوعات107(، )106(، )104)

                                                           
1

، ، شبكة الشروقحرية الرأي والتعبير من منظور اإلعالم دراسة مقارنةانظر الشيخ، أيمن محمد عبد القادر،  - 

http://www.ashorooq.net/index.php?option=com  :م.27/5/2013بتارخ 
2

   (.3م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1990( لسنة 25، )قانون رقم )قانون الصحافة والمطبوعات اليمني - 
3

   (.1،5( الفقرة )103م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1990( لسنة 25، )قانون رقم )قانون الصحافة والمطبوعات اليمني - 
4

(، 106(، )104م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1990( لسنة 25، )قانون رقم )قانون الصحافة والمطبوعات اليمني -

(107.)   

http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19027
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19027
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: "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يف أي قانون آخر، أنه (104السجن كعقوبة أصلية يف املادة )

حلبس ملدة ال تزيد عن أو باريـال ( آالف 10ف هذا القانون بغرامة ال تزيد عن )يعاقب كل من خال

يف احلرمان: احلرمان واملصادرة كعقوبة تبعية، ف( عقوبة 107(، )106وذكرت املواد )سنة واحدة"، 

: "منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول املطبوعات وتصدير واسترياد وتأجري وهي (106ادة )امل

ا القانون و بيع االفالم السينمائية وعروض املصنفات الفنية وغريها من املهن املنصوص عليها يف هذأ

: "جيوز احلجز اداريًا على املطبوع أو بأنه (107ادة )امل يف وملدة ال تزيد عن سنة"، واملصادرة

ذلك بقرار من الوزير و  ،الصحيفة اذا ُت الطبع أو اإلصدار والتداول خالفًا ملا نص عليه هذا القانون

 أو من ينوب عنه ويعرض األمر على القضاء للنظر يف مصادرة االشياء احملجوزة عليها".

إىل اإلسالم واآلداب العامة؛ إال أنه مل  يءهذا القانون يف حق من يسومع تنوع العقوبات يف 

( سالفة الذكر، 104يتطرق إىل عقوبة اإلتالف ومل يشر إليها؛ مع أنه أعطى األولوية يف املادة )

  أجد عقوبة أشد يف أي قانون آخرللعقوبة األشد من عقوبة الغرامة أو السجن يف حال وجدت، ومل

ما يعين أن القانون اليمين أغفل  ،قوبة اإلتالفا القانون مل يذكر عحسب اطالعي، كما أن هذ

 تبعية على أقل تقدير؛ ألنه ال يتحقق إزالة املنكر من إلتالف اليت يفرتض أن تكون عقوبةعقوبة ا

إال بإتالف هذه املواد املنشورة إتالفًا جزئيًا أو كلياً، كما أن عقوبة  اإلساءة لإلسالم واآلداب العامة

ضافًة إىل أن عقوبة اإلتالف إحيد لعدم تكرار نشرها وإعادة تداوهلا واقتناها، اإلتالف هي الضامن الو 

     عقوبة رادعة وزاجرة يف حد ذاهتا، وهذا هو األصل يف إيقاع العقوبة كما تقرر.

ن القانون اليمين عمومًا وقانون الصحافة واملطبوعات خصوصًا حيتاج إىل إعادة إ :وميكننا أن نقول

عقوبة اإلتالف اليت  استثناءعلى أنواع العقوبات ب ىإلتالف كون هذا القانون احتو ة انظر يف عقوب

يكون القانون  ذلكلعقوبات يف هذا النوع من اجلرائم، وبهي أكثر مناسبًة ومالئمًة من غريها من ا

اليمين قد اجتهد يف هذه املسألة على خالف ما أقرته الشريعة اإلسالمية من جعلها اإلتالف عقوبة 
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تكون فيها عقوبة اإلتالف هي األوىل من غريها  يفرتض أن ساسية يف مثل هذا النوع من اجلرائم اليتأ

  قتلع املنكر من جذوره.يو  ،قفل باب الشري ؛ حىتمن العقوبات
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 .إتالف السلع الفاسدة والمخالفة للمواصفات والمقاييسالمبحث الثاني: 

 تمهيد:

امللكية الفردية حمرتمة وحماطة ببالغ االحرتام واالهتمام، سواء يف الشريعة كانت وما زالت  

اإلسالمية أو القوانني الوضعية، وقد أمكد هذا االحرتام حبق التصرف يف هذه امللكية على حنو واسع 

يشمل معظم املعامالت املالية مبا فيها البيع والشراء، والتبادالت التجارية، بشرط أن ال تضر 

خرين، وحيث شهدت التجارة نشاطًا متزايدًا لتشمل معظم نواحي احلياة، واحتاج اإلنسان إىل باآل

شراء واقتناء كثري من السلع املعروضة يف األسواق ليغطي احتياجاته املختلفة، فقد برزت ظاهرة الغش 

  يف معظم هذه السلع.

على هذه  ية بصفة عامة، وترتبوتزايد اخلداع والغش ىف جمال املواد واملنتجات الغذائية والطب

وجودة املنتجات الوطنية  ،آثار ضارة بصحة اإلنسان واحليوان والنبات، وأمن واستقرار اجملتمع اجلرمية

ىف الداخل واخلارج، وإهدار ملوارد الدولة املالية، فهذه اجلرائم تؤثر من ناحية على االقتصاد القومى 

للبالد بإحداث خلل فيه، وعدم التوازن بني املراكز القانونية املختلفة بإثراء طائفة من التجار 

ار الشرفاء الىت تراعى حدود األمانة ىف املخادعني الغشاشني على حساب طائفة أخرى من التج

 –مجهور املستهلكني–فراد اجملتمع معامالهتا التجارية، ومن ناحية أخرى فلها تأثري سليب على أ

 .1بإصابتهم بأضرار بالغة ىف صحة أبداهنم وذمتهم املالية 

منع وقوعها  وإزاء هذه اجلرائم اليت هتدد مناحي احلياة فقد كان من الواجب الشرعي والقانوين

بوضع عقوبة تكفي الناس كل خماطرها،  ن تكرارها، وتكرر بيعها وإنتاجهاومعاقبة مرتكبيها مبا مينع م

خصوصاً وأن زوال عني السلع بإتالفها  ذلك،ومن هذه العقوبات عقوبة اإلتالف اليت ميكن أن حتقق 

 هو الرادع والضامن الوحيد إليقاف ضررها. 

                                                           
1

 ، منتديات طالب كلية حقوق الزقازيق، نقالً عنين التجريم والمواجهةالغش التجارى ب -

l zag.com/vb/t6934.htm-www.law  :م.14/7/2013بتاريخ 
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لسبب من األسباب اليت سنذكرها، ومنها ما ليس بالضرورة أن  اً وفاسد اً ر والسلع منها ما يصري ضا

لسلب أمواله بطريقة اخلديعة والغش والتزوير، وبناًء  ، لكن املستهلك يتعرضاً أو فاسد اً يكون ضار 

 عليه سوف يتم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني:

 املطلب األول: إتالف السلع الفاسدة.

 السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس وضبط اجلودة.إتالف  املطلب الثاين:

 .إتالف السلع الفاسدة: المطلب األول

سباب فسادها، فمنها ما هو راجع إىل انتهاء أتعدد تللفساد، و  ةأن معظم السلع معرضال ريب 

عوامل إىل تأثرها  صالحية االستعمال، ومنها ما يرجع إىل سوء النقل والتخزين، ومنها ما يرجع

 .ذلكمناخية، وغري 

وعند فساد السلعة تتحول من شيء نافع ومفيد يستعني به اإلنسان يف حياته إىل شيء ضار قد 

ليس على اإلنسان  اً يكون سببًا يف هالك هذا اإلنسان، وميثل بقاء السلع الفاسدة يف األسواق خطر 

فصار من الضروري إزالة هذا اخلطر  ،فحسب بل على احليوان والنبات ايضاً مىت ُت تداوهلا واستعماهلا

 ألمثلا فه، وال شك أن اإلتالف هو الطريقورفع هذا الضرر بأي وسيلة، إما بإعادة تصنيعه أو بإتال

عادة بيعه، إوالضامن الوحيد للتخلص من هذا اخلطر، كما أنه يفوت الفرصة على ضعفاء النفوس من 

أكد ضرورة اإلتالف يف املواد الغذائية والدوائية أكثر من خصوصًا أهنم مل يتورعوا من بيعه ابتداًء، وتت

ناسبة حلجم اجلرمية اليت املعقوبة هو الف تالاإلغريها من السلع خلطورهتا وضررها املباشر، مث إن 

رادعة لكل من ليس له هم إال ال، و بالسلع الفاسدة واملخالفة للمواصفات واملقاييس نيرتكبها املتاجرو 

سنتكلم عن إتالف السلع الفاسدة كعقوبة يف الفقه عليه فو ، لى هالك الناسمجع املال ولو ع

 :يف ما يليوالقانون اليمين اإلسالمي 
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     اإلسالمية الشريعة فيإتالف السلع الفاسدة 

كل   قد راعت مصاحل العباد يفبالعموم والشمول والتجدد، اليت تتصف  سالميةالشريعة اإلإن 

إال وحذرت منها ودفعتها، ويظهر عصر، فما من مصلحة إال ودعت إليها ومحتها، وما من مفسدة 

واحلوادث  لك من خالل نصوصها وقواعدها العامة، وال يعين قلة النصوص الفقهية للمسائلذ

احلكم فكما أن ، اً أن الشريعة اإلسالمية مل توهلا اهتمام - كاملسألة اليت حنن بصددها -املعاصرة 

اعد العامة املبادئ والقو  لك ميكن استخراجه منرج من النصوص التفصيلية، فإنه كذالشرعي يستخ

إتالف السلع  جواز فإنا سنستند في مسألة هوعلي ،حكام الشرعيةلأل اسسً أاليت جعلتها الشريعة 

 على القواعد والمبادئ الشرعية التالية: الفاسدة

 .منوط بالمصلحةعلى الرعية قاعدة: تصرف اإلمام  -1

منزلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من : قال السيوطي: "هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال

اليتيم. قلت: وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه. قال حدثنا أبو األحوص عن أيب 

أنزلت نفسي من مال اهلل مبنزلة وايل إسحاق، عن الرباء بن عازب قال: قال عمر رضي اهلل عنه " إين 

 . 1فإن استغنيت استعففت " ،فإذا أيسرت رددته ،اليتيم، إن احتجت أخذت منه

فهذه القاعدة تضبط احلدود اليت يتصرف يف نطاقها كل من ويل شيئاً من أمور العامة من إمام أو 

رفاهتم لكي تنفذ على الرعية وال  أو أمري أو وقاض أو موظف، وتفيد أن أعمال هؤالء وأمثاهلم وتص

ألن الوالة والعمال واألمراء ؛ وتكون ملزمة هلا جيب أن تكون مبنية على مصلحة اجلماعة وخريها

وكالء على األمة يف القيام بشؤوهنا، فعليهم أن  مهم ليسوا عمااًل ألنفسهم إمنا هوالقضاة والقادة وغري 

م وإحقاق احلق وصيانة األخالق وتطهري اجملتمع من يراعوا خري التدابري إلقامة العدل وإزالة الظل

                                                           
1

  .121ص 1، جاألشباه والنظائرم(، 1990 -هـ 1411هـ، )911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين المتوفى  - 
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الفساد، ونشر العلم وحماربة اجلهل، واحلرص على األموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود 

  .1على األمة باخلري والنفع

رعاية  وفيهفيه تطهري للمجتمع من فساد التجار،  ،لسلع الفاسدةاإلمام لوال شك أن إتالف 

واألهم أن يف إتالفها حفاظ للنفس من اهلالك عن طريق  ،ةغري فائدمن أن تذهب يف  ألموال الناس

 اليت حيققها لرعيته. هم املصاحلأ وعليه فإن إتالف اإلمام للسلع الفاسدة من هذه السلع الضارة،

 مقصد: حفظ النفس. -2

يف تصور مالكيها، إال أنه مصلحة وجناة للمستهلكني  اً إذا كان إتالف السلع الفاسدة يعد ضرر 

على النفس البشرية اليت رعتها الشريعة اإلسالمية وجعلت  ن قد يفقدون أرواحهم، وفيه حفاظ  الذي

احلفاظ عليها أحد املقاصد اليت جاءت ألجلها، قال الشاطيب: " األصول الكلية اليت جاءت الشريعة 

 .2نفس، والعقل، والنسل، واملال"حبفظها مخسة، وهي: الدين، وال

 وامللبس الوجود والبقاء باملأكل واملشربوقد حفظت الشريعة االسالمية النفس من جانب 

 وهو ما نص عليه الشاطيب بقوله: ،واملسكن ومجيع السلع املباحة

وحفظ النفس حاصله يف ثالثة معان، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد "

من العدم إىل الوجود من جهة املأكل واملشرب، وذلك ما حيفظه من داخل، وامللبس خروجه 

 . 3واملسكن، وذلك ما حيفظه من خارجه، ومجيع هذا مذكور أصله يف القرآن ومبني يف السنة"

ثالثة أشياء،...)وذكر منها( وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما ال يضر  هقال الشاطيب: "ومكملو 

النفس من جانب العدم والفناء بإبطال حفظت سالمية الشريعة اإلأن  وهبذا جند .4د"أو يقتل أو يفس

 . وإتالف كل سلعة تكون سبباً يف هالك هذه النفس

                                                           
1

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةم(،  1996 -هـ  1416الغزي، محمد صدقي آل بورنو، ) - 

 . 348لبنان، الطبعة الرابعة، ص 
2

 .236ص  3، جالموافقاتم(، 1997-هـ1417هـ، )790الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المتوفى - 
3

 . 347ص  4، جسابقالمرجع ال - 
4

 . 348ص  4، جالمرجع السابق - 
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وخالصة ما سبق أن إتالف السلع الفاسدة حيقق مقصدًا مهمًا من مقاصد الشريعة، وهو حفظ 

 النفس مما يضرها أو يفسدها أو يهدد وجودها.

 .الضرر يزال :قاعدة -3

ومما يصح إثباته شرعًا يف هذه املسألة إضافة إىل ما سبق، أن السلع الفاسدة ضرر، والقاعدة 

 ". 1 الشرعية تقول: "الضرر يزال

وقاعدة الضرر يزال من القواعد الكربى اليت عليها مدار الفقه، ويعتمد عليها الفقهاء يف تقرير 

 املستجدة.األحكام الشرعية للحوادث واملسائل 

وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد هلا نصوص كثرية من الكتاب والسنة وهي أساس ملنع 

الح يف جلب الفعل الضار، وترتيب نتائجه يف التعويض املايل والعقوبة، وهي أيضًا سند ملبدأ االستص

 . 2الشرعية للحوادث وهي عدة الفقهاء وعمدهتم وميزاهنم يف تقرير األحكام ،املصاحل ودرء املفاسد

  . 3قال السيوطي: "اعلم أن هذه القاعدة ينبين عليها كثري من أبواب الفقه من ذلك: الرد بالعيب"

قال ابن القيم يف إعالم املوقعني: "فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن املكلفني ما أمكن، 

     .4رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به" فإن مل ميكن رفعه إال بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمكن

وجيب إزالة الضرر ألنه ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه، وإقرار الظامل على ظلمه حرام وممنوع 

أيضا فيجب إزالته، فتجويز خيار التعيني، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغنب، والتغرير، ورد 

قسمة األموال  املبيع خبيار الشرط، واحلجر، والشفعة، وتضمني املال املتلف للمتلف، واإلجبار على

                                                           
1

، دار الكتب العلمية، األشباه والنظائرم(، 1991 -هـ1411هـ، )771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين المتوفى  - 

، اأْلَْشبَاهُ َوالنَّظَائ رُ م(،  1999 -هـ 1419هـ، )970، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى 41ص 1الطبعة األولى، ج

  .7ص 1،جاألشباه والنظائرم(، 1990 -هـ 1411هـ، )911، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين المتوفى 72ص 1ج
2

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةم(،  1996 -هـ  1416الغزي، محمد صدقي آل بورنو، ) - 

 .254لبنان، الطبعة الرابعة، ص 
3

  .84ص 1،جاألشباه والنظائرم(، 1990 -هـ 1411هـ، )911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين المتوفى  - 
4

 . 92ص 2، جإعالم الموقعين عن رب العالمينم(، 1991 -هـ 1411ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ) - 
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املشرتكة، إمنا هو بقصد إزالة الضرر، فخيار العيب شرع إلزالة ضرر املشرتي الذي يأخذ مااًل معيباً 

 .1مع ظنه أنه مال سامل من العيب

ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقاً، ويشمل ذلك الضرر العام والضرر اخلاص، 

بطرق الوقاية املمكنة، كما يشمل أيضاً دفعه قبل وقوعه مبا ميكن  ويشمل أيضاً دفع الضرر قبل وقوعه

من التدابري اليت تزيل آثاره ومتنع تكراره؛ ومن مَثّ فإن إنزال العقوبات املشروعة باجملرمني ال ينايف هذه 

 .2القاعدة وإن ترتب عليها ضرر هبم؛ ألن فيها عداًل ودفعاً لضرر أعم وأعظم

، كما أهنا ضرر بفسادها وتغريها، وبالتاىل وجب إزالة هذا الضرر عيب  م والسلع الفاسدة مال  

أصول وقواعد الشريعة؛ حىت ال تتكرر هذه السلع  ذلكوتالفيه قبل وقوعه بإتالفها كما أكدت على 

أو يعاد بيعها، وجيد بائعوها الردع الكايف الذي يردهم عن ظلمهم وغدرهم، وعن بيع كل ما يلحق 

 أو اجملتمع.باألفراد  اً ضرر 

اً والتهاون يف إتالف السلع الفاسدة قد يؤدي إىل كارثة تصيب الكثري من أبناء اجملتمع، خصوص

حيان إىل تغيري مدة بعملية غش وتدليس تصل يف بعض األ نأن بعض أصحاب هذه السلع يقومو 

خبدعة الصالحية، كما أنه يصنع هلا ترويج ودعاية واسعة، ونقص وإنزال يف سعرها املعتاد 

     بعد فسادها أو قبل فسادها بأيام معدودة، هبدف تاليف اخلسارة. ذلكالتخفيضات، و 

وبناًء على هذه القواعد فإنه جيوز شرعًا لويل األمر أو من ينوبه أن يتلف السلع الفاسدة، 

وللمشرتي رد السلعة بعيب فسادها، واسرتجاع ماله، وليس له مباشرة إتالف ما كان فاسدًا أو 

   .ذلكمن واجب الدولة عرب اجلهات املخولة ب ذلكغشوشاً عند البائع، وإمنا يكون م

                                                           
1

، دار الجيل، درر الحكام في شرح مجلة األحكامم(، 1991 -هـ 1411هـ، )1353انظر أفندي، علي حيدر خواجه أمين المتوفى  - 

 .37ص 1الطبعة األولى، تعريب: فهمي الحسيني، ج
2

 . 254ص  1، جالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةم(، 1996 -هـ  1416الغزي، محمد صدقي آل بورنو، ) - 
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  السلع الفاسدة في القانون اليمنيإتالف 

احلرص يف  ذلكحرص املشرع اليمين أشد احلرص على محاية املستهلك من كل ما يضر به، ومتثل 

إصدار العديد من القوانني مثل قانون التموين، وقانون الرقابة على األغذية وتنظيم تداوهلا، وقانون 

املواصفات واملقاييس وضبط اجلودة، وضمنها الكثري من املواد اليت تدفع خطر السلع الفاسدة، ورتب 

  وبة اإلتالف.العقوبات املناسبة للحد من هذه السلع، وكان أهم هذه العقوبات عق

لقانون  ( من قانون التموين اعترب عرض أو بيع السلع التموينية الفاسدة أمر خمالف15ففي املادة )

عرض أو بيع سلع  التالية خمالفة متوينية )ومنها(:تعترب االفعال قد جاء يف املادة ما يلي: "فالتموين، 

 .1اجلهات املختصة"متوينية فاسدة أو تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع 

بإتالف كل السلع الفاسدة أو التالفة أو الغري صاحلة لالستهالك  قانون التموين التجار وعاقب

 عقوبًة أساسية، وأضاف هلا بعضاآلدمي، سواًء كانت بغرض البيع أو االسترياد أو العرض، وجعلها 

 ( من نفس القانون16املادة )، وهو ما جاء يف 2العقوبات األخرى اليت قد تصل إىل حد اإلعدام

ية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي خمالفة ألحكام أ"مع عدم اإلخالل بوهي: 

( من هذا القانون كما 15هذا القانون يعاقب كل من يرتكب احدى املخالفات الواردة يف املادة )

تالفة أو غري صاحلة لالستهالك  ستورد أو عرض أو باع سلعة متوينية فاسدة أواكل من   -1 يلى:

والتزيد عن ثالث  ،أو تالعب بتاريخ صالحيتها، يعاقب بالسجن ملدة التقل عن ستة أشهر ،اآلدمي

وللمحكمة احلق يف ايقاف السجل التجاري، مدة التزيد عن  ،تالف البضاعة الفاسدةإسنوات، مع 

 . 3هذه املادة"حد األفعال املنصوص عليها يف أستة أشهر ممن ثبت ارتكابه 

                                                           
1

 (.15م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1997(، )35رقم ) قانون التموين اليمني - 
2

  (.16م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1997(، )35رقم ) قانون التموين اليمني - 
3

 (. 16م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1997(، )35رقم ) قانون التموين اليمني - 
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كما ضيق القانون اخلناق على السلع الفاسدة، بأن جعل لدائرة اجلمارك احلق يف إتالفها قبل 

وهو ما جاء يف الفقرة األوىل والثانية من ، ذلكدخوهلا األسواق، وإجراء التحليل أو املعاينة إذا لزم 

نية األخرى النافذة تقتضي توفر إذا كانت النصوص القانو  -1" :وهي ( من قانون اجلمارك70املادة )

و املعاينة وجب أن يتم هذا قبل اإلفراج عن أشروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل 

حيق لدائرة اجلمارك إتالف البضائع اليت يثبت من التحليل أو املعاينة اهنا مضرة وذلك  -2البضائع. 

، وهلم اذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خالل مهلة و من ميثلهم قانوناً أعلى نفقة أصحاهبا وحبضورهم 

حتددها دائرة اجلمارك، ويف حال ختلفهم عن احلضور أو إعادة التصدير بعد اخطارهم خطيًا تتم 

 . 1عملية اإلتالف على نفقتهم وحيرر بذلك احملضر الالزم"

الفاسدة، فمنع من بل حافظ القانون اليمين على املستهلك حىت من احتمال وجود خطر السلع 

( 19فقد جاء يف املادة )، مضت نصف فرتة صالحيتها قد استرياد السلع اليت مل تفسد بعد، ولكن

ظر استرياد أي صنف أو غذاء مضى على  من قانون الرقابة على األغذية وتنظيم تداوهلا ما يلى: "حيم

أو أي صنف أو غذاء ال يطابق أحكام هذا القانون أو  ،فرتة إنتاجه نصف املدة احملددة لصالحيته

أي قانون آخر معمول به يف اجلمهورية، وعلى اجلهة املختصة إلزام صاحب الشأن بإعادة تصدير 

فإذا مل يستجب لذلك يتم إتالف  ،الصنف أو الغذاء املخالف إىل اخلارج يف امليعاد الذي حتدده

 . 2الكميات على حساب صاحب الشأن

ر حرص القانون اليمين يف احلفاظ على سالمة املستهلك، من خالل العديد من اإلجرات ويظه

، اليت تقضي بإتالف السلع الفاسدة، وهو ما حرصت عليه الشريعة اإلسالمية وأقرته من قبل القانون

بة مع مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية يف جواز معاق اً املك يكون القانون اليمين على توافق متوبذ

  .التجار بإتالف السلع الفاسدة

                                                           
1

 (. 70م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1990(، )14رقم ) قانون الجمارك اليمني - 
2

 (. 19لقانونية، المادة )م(، وزارة الشئون ا 2002(، )13رقم ) قانون الرقابة على األغذية وتنظيم تداولها اليمني - 
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 .إتالف السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة: المطلب الثاني

نتيجة التقدم املذهل واملطرد ىف  ة ظاهرة الغش واخلداع ىف التعامللقد تزايدت ىف اآلونة األخري  

جمال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، الىت يسرت إمداد مرتكىب الغش بإمكانيات واسعة 

الرتكاب هذه اجلرائم، ومهارة علمية فائقة إلخفاء آثار جرائمهم، وخداع املستهلكني، األمر الذى 

الظاهرة تشريعيًا واجتماعيًا وأمنياً، وتبدو أمهية هذا  أدى إىل اهتمام دول العامل مجيعًا مبقاومة هذه

حتديد املتهم احلقيقي ىف جرائم الغش، وهل  –من الناحية العملية  –األمر ىف أنه من الصعوبة مبكان 

هو الصانع أم املنتج أم مدير املصنع الفىن أم التاجر، وهل هو تاجر اجلملة أم الوسيط أم تاجر 

باجملتمعات حنو ضمان سالمة املعامالت الصناعية والتجارية أو االقتصادية التجزئة، وهو ما سعى 

عموماً، ومحاية املستهلك بوضع مواصفات ومقاييس لضبط جودة املنتجات، والضرب على أيدى من 

يلجئون إىل الغش ىف سبيل حتقيق كسب غري مشروع، فاملستهلك عادة ليست لديه القدرة على 

 .1من يرضيه، أو الشيء الذى يضره من عدمهالتمييز بني من خيدعه و 

وقبل احلديث عن جواز أو عدم جواز إتالف السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس احمللية أو  

العاملية من الناحية الشرعية أو القانونية، حنتاج إىل إعطاء صورة بسيطة، تعرف مبفردات هذا املوضوع 

 من تصورها وإدراك حقيقتها فنقول: ومدلوالهتا؛ حىت يكون احلكم عليها نابع

هو اختبار مواصفات السلع اليت ختضع  معنى المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسلع:

للقياس وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودهتا أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات 

السالمة فيها وتشمل املصطلحات والرموز وطرق االختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات 

 . 2أو البيانات األخرى

                                                           
1

، /www.ahlabaht.org -645848693 ،الغش التجارى بين التجريم والمواجهةم(،  2009مني حران، ) انظر - 

 ، بتصرف يسير.22/8/2013بتاريخ/
2

 (.2م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1999(، )44رقم ) قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمنيانظر  - 

http://www.ahlabaht.org/
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نح ملنتج )سلعة( معني وتدل فيما تدل عليه أن املنتج مطابق هي العالمة اليت مت عالمة الجودة:

للمواصفات القياسية املعتمدة كحد أدىن للشروط الفنية اليت تضعها هيئة املواصفات واملقاييس وضبط 

 . 1اجلودة

هي السلع اليت ال تلتزم جبميع أنظمة  والسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة:

    قاييس املقررة هلا، أو بشيء منها.املواصفات وامل

 :صور السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

ساليبه وكثرة أنواعه أيعترب الغش التجاري آفة اجتماعية واقتصادية خطرية، خصوصًا مع تنوع  

لوزن احملدد بيع السلعة من دون التقيد با وصوره اليت نذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر ومنها:

قانوناً، أو عدم حتديد السعر على أساس الوزن الصايف، أو تسليم البضائع بكمية أو بصفات ختتلف 

عن الكمية أو الصفات املتفق عليها أو املعلن عنها، واستعمال أو اقتناء مكاييل أو معايري مغشوشة 

حقيقتها أو صفاهتا وإخفاء  ،أو غري مضبوطة، وعدم ذكر منشأ أو نوع السلعة بصورة واضحة

اجلوهرية، أو معدل العناصر املفيدة الداخلة فيها، واإلعالن عن البضائع أو الرتويج هلا بصورة 

 .2مضللة

 بط الجودة في الشريعة اإلسالميةإتالف السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وض

رعاية حلق املستهلك وانطالقًا من  ذلكأولت الشريعة اإلسالمية السلع التجارية اهتمامًا بالغاً؛ و 

العدالة واملساواة، واحلفاظ على األمن االجتماعي واالقتصادي، وإزالة أي ضرر من شأنه أن  أمبد

يعرض املستهلك للخطر، وتوعدت وجرمت كل فعل خيل بالسلع من حيث الكيل أو الوزن أو 

قيق الرقابة الذاتية عند رب اختالف املواصفات والقياسات أو التالعب بشيء منها، وسعت لتح

                                                           
1

 (.2م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1999(، )44رقم ) قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمني - 
2

، 227، مجلة الجيش اللبناني، العدد جريمة الغش ومكافحتها )نحن والقانون(م(، 2004انظر شافي، نادر، ) - 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4247#.Uhf6m9I5lhR  م.24/8/2013بتاريخ 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4247#.Uhf6m9I5lhR
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4247#.Uhf6m9I5lhR


179 
 

يف  ذلكالسلعة، كما عينت على كل ذي أمر مراقبة كل ما ينتج ويباع يف األسواق، و قد أكدت 

 نصوص كثرية، نشري إىل بعضها يف التايل: 

 .1﴾اآليات  ..........َوْيل  لِْلممَطفِِّفنيَ ﴿ قال تعاىل: 

َواَل تـَنـْقمصموا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإينِّ أََراكمْم خِبَرْي  َوِإينِّ َأَخافم ﴿ تعاىل على لسان نبيه شعيب:  وقال

يط    .2﴾َعَلْيكمْم َعَذاَب يـَْوم  حمِم

 .3﴾َواَل تـَْبَخسموا الن اَس َأْشَياَءهمْم َواَل تـَْعثـَْوا يف اأْلَْرِض ممْفِسِديَن  ﴿وقوله: 

الرادعة  ديد والوعيد لكل من خيالف، بل وضعت العقوباتومل تقتصر الشريعة اإلسالمية على الته

 أن تضع حداً لطمع وجشع التجار، ومن هذه العقوبات اإلتالف. أهناوالزاجرة، اليت من ش

بن تيمية: " وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة اقال 

ذلك املالية، فإن منها ما هو من باب إزالة املنكر، وهي تكون دفًعا عن املستقبل كقتل القاتل: فك

، ومن اإلتالف ما فعله عمر بن اخلطاب، تنقسم كالبدنية إىل إتالف، وإىل تغيري، وإىل متليك الغري

اللنب باملاء للبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن اخلطاب  -خلط  –حيث رأى رجاًل قد شاب 

صلى اهلل طائفة من الفقهاء القائلني هبذا األصل، وذلك ملا روي عن النيب  رضي اهلل عنه، وبذلك أفىت

وذلك خبالف شوبه للشرب، ألنه إذا خلط مل  4«هنى أن يشاب اللنب باملاء للبيع»أنه  :عليه وسلم

 .5 يعرف املشرتي مقدار اللنب من املاء، فأتلفه عمر"

                                                           
1

 .4 - 1، اآلية سورة المطففين - 
2

 .84، اآلية سورة هود - 
3

 .183ية ، اآلسورة الشعراء - 
4

قال ابن تيمية: "لم أجده بهذا اللفظ: ووجدت عند اإلمام أحمد في مسنده عن "عبد هللا بن عمرو بن العاص" في معناه وفيه قال:  - 

 -ومعناه: الغش في اللبن - صلى هللا عليه وسلم: "ال أخاف على أمتي إال اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح" قال رسول هللا

مسند م(، 2001 -هـ 1421، وانظر الشيباني، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، )113ص  28ج المجموعجيد"، انظر وسنده 

 قال بن حنبل: وهو حسن لغيره.، 6640برقم  215ص  11، جاإلمام أحمد بن حنبل
5

ص  28 ، جمجموع الفتاوىم(، 1995 -ـه1416هـ ، )728انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى  - 

113. 
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يكن مطابقًا للمواصفات املتعارف عليها وإمنا أتلف عمر بن اخلطاب اللنب املغشوش؛ ألنه مل 

اته الغذائية، أو تغري يف مكون تهأن تضاف له أى مواد تقلل من قيم آنذاك، وهي أن يباع اللنب دون

 تعمااًل شخصياً وليس بغرض البيع.ما كان اسوحمتوياته األساسية، ومسح في

طبق هو عام يف كل سلعة ال تنكما أنه مل يكن حكم اإلتالف يف الشريعة مقتصراً على اللنب، بل 

"فقد أفىت طائفة من العلماء جبواز إتالف املغشوشات يف الصناعات من عليها املواصفات واملقاييس، 

الثياب اليت نسجت نسجاً رديئاً أنه جيوز متزيقها وحتريقها، وكذلك الطعام املغشوش من اخلبز والطبيخ 

 . 1جبيد، وأظهر اجليد ليدلس على الناس" والشواء كاخلبز إذا مل ينضج أو خلط طعام رديء

تالف السلع املغشوشة إذا كانت كثرية، كما اختلفوا يف هل يكتفى بأخذ إواختلف العلماء يف 

املال من الغاش وإتالفه عليه بإعطائه للفقراء إذا مل يكن املغشوش ضارًا أو فاسداً، أم أن املغشوش 

 يتلف دون النظر إىل مصلحة الفقراء. 

ب بعضهم إىل جواز إتالف األموال املغشوشة وإن كانت كثرية قياساً على القليلة وذلك إذا "فذه

ألنه يذهب  ؛ومل جيوز البعض إتالف الكثري ما مل يضرلسبب املبيح لإلتالف كالغش وحنوه، وجد ا

، ويعاقبه ، ولإلمام التصرف فيه بالصدقة، أو بيعه ملن يعلم أنه مغشوش وال يغشه على غريهاً كثري   ماالً 

 .2اإلمام بالضرب واحلبس واإلخراج من السوق"

"واختار بعض العلماء أن يتصدق باملغشوش من األطعمة واأللبسة واألشربة اليت مل تكن فاسدة 

وال ضارة على الفقراء، ألن يف ذلك نفع للفقراء واحملتاجني، وفيه زجر للغاش وعقوبة حبرمانه منه 

  .3وإتالفه عليه"

                                                           
1

ص  28 ، جمجموع الفتاوىم(، 1995 -هـ1416هـ ، )728انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى  - 

114. 
2

، وزارة اإلعالم، بدائع السلك في طبائع الملكهـ، )د.ت(، 896انظر ابن األزرق، محمد بن علي األصبحي األندلسي المتوفى  - 

هـ، 751، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب المتوفى298: علي سامي النشار، ص تحقيق العراق، الطبعة األولى،

 ، بتصرف. 227، ص الطرق الحكمية)د.ت(، 
3

، أو وظيفة الحكومة في اإلسالمالحسبة هـ، )د.ت(، 728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي المتوفى  - 

  .52ص اإلسالمية، العلمية،
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ال، ولكن أرى أن  :قال ؟ون: وسئل مالك رمحه اهلل تعاىل عن اللنب املغشوش أيهراققال ابن فرح

 ل ذلك سواء كان قلياًل أو كثرياً،يتصدق به إذا كان هو الذي غشه، وقال يف الزعفران واملسك مث

قال ابن القاسم: هذا يف الشيء اخلفيف منه، فإما إذا كثر منه فال أرى ذلك، وعلى صاحبه و 

 .1العقوبة

قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسريًا أو كثريًا؛ ألنه ساوى يف ذلك بني 

 الزعفران واللنب واملسك قليله وكثريه. 

وخالفه ابن القاسم، فلم ير أن يتصدق من ذلك إال مبا كان يسريًا، وذلك إذا كان هو الذي 

وإمنا اشرتاه أو وهب له أو ورثه فال  غشه، وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش مل يغشه هو،

 خالف يف أنه ال يتصدق بشيء من ذلك.

وممن أفىت جبواز إتالف املغشوش من الثياب ابن القطان األندلسي، قال يف املالحف الرديئة 

 .2النسج: حترق بالنار، وأفىت ابن عتاب فيها بالتصدق، وقال: تقطع خرقًا وتعطى للمساكني

على إتالف السلع املخالفة للمواصفات  توافقوالقائلون باإلتالف، قد وهنا يكون العلماء ا

سواء كانت ضارة أم مل تكن ضارة، وإمنا اختلفوا يف إتالف الكثري كما يظهر من أقواهلم واملقاييس  

 عقوبة لصاحبها وإتالفاً ملاله. ذلكمنها، كما اختلفوا يف انتفاع الفقراء هبا، واعتبار 

للباحث القول جبواز إتالف السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس، واليت ال ختضع  وعليه ميكن

إضافة إىل أن عقوبة  بناء على أقوال وفتاوى الفقهاء، ذلكو  لنظام اجلودة املتفق عليه حمليًا أو عاملياً،

دعًا وزجراً اإلتالف تعزيرية، وللقاضي أن حيكم هبا ومبقدارها يف هذه املسألة حتقيقًا للمصلحة، ور 

  .، واهلل أعلمل أن تعطى للفقراء إن كانت كثرية، ويفضّ للمعاقب
                                                           

1
تبصرة الحكام في أصول األقضية م(، 1986 -هـ1406هـ، )799انظر ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي المتوفى - 

 .293، 201ص 2ج ،ومناهج األحكام
2

، وزارة اإلعالم، بدائع السلك في طبائع الملكهـ، )د.ت(، 896انظر ابن األزرق، محمد بن علي األصبحي األندلسي المتوفى  - 

هـ، 799، ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد المالكي المتوفى298: علي سامي النشار، ص تحقيق  العراق، الطبعة األولى،

، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر 293، 201ص 2ج ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامم(، 1986 -هـ1406)

 .227، ص الطرق الحكميةهـ، )د.ت(، 751بن أيوب المتوفى
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 س وضبط الجودة في القانون اليمنيإتالف السلع المخالفة للمواصفات والمقايي

اصدر املشرع اليمين قانونًا مساه قانون املواصفات واملقاييس وضبط اجلودة، وضع فيه التسميات 

كما أنشأ هيئة تسمى اهليئة   تعلق مبواصفات وقياسات السلع،واألحكام اليت توالتعاريف والقوانني 

اليمنية للمواصفات واملقاييس وضبط اجلودة يتم من خالهلا حتديد املواصفات واملقاييس املناسبة لكل 

سلعة، مع مراقبة السلع املنتجة واملستوردة، ورتب على خمالفته جمموعة من العقوبات، واليت كان أمهها 

 عقوبة اإلتالف. 

ا القانون بفقرتيها )أ،ب( على إتالف كل منتج مغشوش أو شرع ( من هذ14فقد نصت املادة )

أو باحلبس مدة ال تزيد عن ريـال يعاقب بغرامة ال تزيد عن مخسمائة ألف  -، يف ما يلي: "أالغش فيه

. ستة اشهر كل من انتج سلعة مغشوشة وحيكم مبصادرة أو إتالف السلعة املغشوشة على نفقة املنتج

نتج أو باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة اشهر كل مم ريـال زيد عن ثالمثائة ألف يعاقب بغرامة ال ت -ب

 . 1تج"شرع يف غش السلعة وحيكم مبصادرة السلعة أو إتالفها على نفقة املنم 

، من السلع أمنه كذلك من املنتج اخلارجي احمللي، املنتجوبعد أن أمن القانون املستهلك من 

الف السلع واملنتجات املستوردة، الغري مطابقة للموصفات قضى القانون بإتحيث  ،املستوردة

 بعد مهلة حمددة بإعادة تصديرها.، واملقايييس

يعاد تصدير السلع واملنتجات  -: " أمن قانون املواصفات واملقاييس أنه (16جاء يف املادة ) فقد

نفقة املستورد وذلك خالل مخسة عشر يوما  ىللمواصفات القياسية املعتمدة عل املستوردة غري املطابقة

من تاريخ إخطاره ويف حالة عدم تنفيذ املستورد ذلك يتم إتالف السلع واملنتجات دون الرجوع إليه ما 

 . 2مل يكن إتالفها مضراً بالصحة والبيئة"

                                                           
1

 (.14م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1999(، )44رقم ) قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمني - 
2

 الفقرة )أ(.، (16م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1999(، )44قم )ر قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمني - 
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فقضى  ذلكبعد من أومل يقتصر اهتمام القانون اليمين بالسلع التموينية فقط، بل ذهب إىل 

، (32بإتالف البذور والغراس واملخصبات الزراعية الغري مطابقة للمواصفات، وهو ما جاء يف املادة )

"جيب على منتجي املخصبات الزراعية حمليًا وعلى قانون البذور واملخصبات الزراعية بأنه: ( من 41)

عدا املواد اليت جيوز علمياً تالف كافة املخصبات الغري مطابقة للمواصفات الفنية واملعتمدة إنفقتهم 

 عادة تصنيعها. إ

والغراس واملخصبات الزراعية بعد صدور حكم  إتالف البذور -: بما يلي (41ادة )وجاء يف امل

  .1هنائي يف هذا الغرض"

يف اعتبار  شريعة اإلسالمية والقانون اليمينمن ال كل  اتفاق إىلاألدلة و  املواد بعد سرد هذه خنلصو 

يف اعتبار هذه  يتضح جلياً احلكمة اليت تتجلىو عقوبة إتالف السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس، 

ل شر هذه السلع، وشر الطامعني يف التكسب من ورائها، وأمان املستهلكني اصئالعقوبة، وهي است

      .عزعتهماتماعي واالقتصادي ومنع ز جعلى أمواهلم وأرواحهم، واحلفاظ على األمن اال

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 (. 32م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1998(، )20رقم ) قانون البذور والمخصبات الزراعية اليمني - 
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في الشريعة اإلسالمية  العقوبات المالية المتعلقة بالحرمان: الفصل الرابع

 والقانون اليمني.
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 تمهيد:

واستقراره،  رعت العقوبات عمومًا هلدف سام  وغرض نبيل، وهو حفظ الوجود اإلنساينلقد شم  

ودميومته، واقتضت حكمة التشريع أن تتنوع هذه العقوبات  ءهمن كل ما يهدد بقا وحفظ مكتسباته،

يأمن به الناس على حياهتم  اً ، ورادعبتنوع اجلرائم؛ لتكون حصنًا منيعًا يف وجه كل معتد  وظامل  

 ع. العبثية يف هذا التنوّ  اءوأمالكهم، وهو ما يؤكد انتف

حرمان املعاقب من كل أو بعض ىل هدف إيوع الذي من هذا التن اً وكون عقوبة احلرمان املايل جزء 

يضاح إبسبب خمالفته ما التزم على نفسه، أو ألزمه الشارع به، فقد سعى الباحث إىل  ماله عقابًا له

 هذا النوع من العقوبة، بذكر بعض صورها.

حد الزوجني أحرمان  - وهي متجددة يف كل وقت وزمان - فمن الصور اليت نعيشها ونشاهدها 

لك، كعقوبة ورادع ملا آل اليه أحد الزوجني من النكث ذ وقه املالية، واللجوء إىلكل حقمن بعض أو  

 مبا هو واجب  عليه جتاه اآلخر.

فتمعاَْقبم الزوجة الناشزة حبرماهنا من حقوقها املالية كالنفقة وغريها، ويعاقب الزوج الذي قصد  

لك الفًا لقصده السيئ، وحرمانه من ذبأن ترثه، خ وجته قبل موته ليحرمها من مرياثهوتعمد طالق ز 

  .املال الذي آثر به بقية ورثته على زوجته

   .السيئ ، بسبب فعله وقصدهمن الوصيةو من املرياث ومن الصور حرمان القاتل  

 إىل مبحثني: اً وبناًء على ما سبق سيكون الفصل مقسم

 األول: حرمان الزوجة الناشز.

  .وحرمان القاتلحرمان الزوج الفاّر، الثاين: 

بدايًة وقبل الشروع يف هذه الصور، ال بد من الوقوف على تعريف احلرمان، لغًة، وشرعاً، وقانوناً؛ و  

  لندرك حقيقة هذه العقوبة، ويتضح معناها.
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 تعريف الحرمان: 

 احلرمان يف اللغًة: املنع من الشيء.

وحرمياً، ومجيعها نقيض اإلعطاء والرزق، وهي  واحلرمان: مصدر َحرمه الشيء حَيْرِممهم ِحرمانًا وَحَرماً  

 . 2يقال:َحَرْمتم الر جمَل اْلَعِطي َة ِحْرَمانًا، َوَأْحَرْمتمهم إذا منعته منها .1مبعىن منع العطية

منع احملكوم عليه من بعض أو مجيع حقوقه، عند قيامة مبا يستوجب ذلك، أو هو  الحرمان شرعاً:

كاحلرمان من تويل  ارتكب حمظورًا شرعيًا من بعض احلقوق املقررة له شرعاً منع وحرمان اجملرم الذي "

وكإسقاط النفقة  واحلرمان من سهم الغنيمة ومن أداء الشهادة، وكاحلرمان من سلب القتيل الوظائف

 .3"للنشوز

نية حرمان احملكوم عليه من كل أو بعض احلقوق السياسية واملالية واملد التعريف القانوني للحرمان:

  .4وغريها

على هذه التعريفات فقد كان التعريف القانوين جمماًل وعامًا عن التعريف الشرعي، كما زاد  وبناءً  

بالتفصيل يف أنواع احلرمان، وأنه حرمان جزئي من بعض احلقوق، وحرمان كلي من مجيع احلقوق، مع 

  حق مقرر، وهو الذي يهمنا هنا. اتفاق مضمون اجلميع على معىن احلرمان، بأنه املنع من

 .المبحث األول: حرمان الزوجة الناشز

 تمهيد:

إن احلياة الزوجية قائمة على أساس تقوى اهلل عز وجل ومراعاة ما جيب من احلقوق وحسن العشرة  

ية  بني الزوجني، فهي حياة السعادة واملودة، حياة الرمحة واأللفة واحملبة، احلياة اليت تكفل لبيت الزوج

 كل خري وهناء، وكل أنس وطمأنينة، قوامها الثقة واالحرتام. 
                                                           

1
، الفيومي، أحمد بن 125ص  12، ، ج لسان العربهـ(،  1414هـ، )711 المتوفىعلي انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن  - 

   .131ص  1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ، )د.ت(، 770محمد بن علي المتوفى 
2

، ج معجم مقاييس اللغةم(، 1979 -هـ1399هـ، )395انظر ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، المتوفى  -

 .45،46ص  2
3

 .705ص  1جالرسالة، ، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعيالقادر، )د.ت(،  انظر عودة، عبد - 
4

 (. 101،100م(، وزارة الشئون القانونية، المادة )1994) (،12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمنيانظر  - 
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وإن اإلخالل هبذا األساس هلو السبب يف سوء العشرة وزرع الفرقة والنفرة بني الزوجني، وتعايل  

أحد الزوجني على اآلخر، ونزوعه عن طاعته، أو تقصريه عن القيام ببعض حقوقه وما جيب له من 

. ونظراً لتعدد صور النشوز من الزوجة، فقد تعددت  1وهو ما يسمى بالنشوزحسن العشرة واالحرتام، 

إىل حرماهنا من مؤن الزواج،  ،: مابني حرماهنا من النفقةمالياً  صور عقوبة حرمان الزوجة ذلكك

 سم املبحث إىل مطلبني مها:قم  ذلكومؤخر الصداق، والنفقة املتجمدة وغريها، ل

 من النفقة.األول: حرمان الزوجة الناشزة 

الثاين: حرمان الزوجة الناشزة من مؤن الزواج، ومؤخر الصداق، والنفقة املتجمدة، وحرمان الكاره من 

 الزوجني للجمع بينهما من إرث اآلخر، وحرمان الزوج الناشز.

 .المطلب األول: حرمان الزوجة الناشز من النفقة

اليت يكون فيها عقوبة  صور النشوزي يليه، وما فيهما من عند احلديث عن هذا املطلب والذ 

احلرمان املايل، فإنا حنتاج إىل تعريف النشوز ومفهومه، ومعرفة مقدار النفقة، واحلاالت اليت جتب فيها، 

 مث نتحدث عن هذه العقوبة من اجلانب الشرعي والقانوين. 

 تعريف النشوز ومفهومه

 أواًل: تعريف النشوز

  .2ما ارتفع وظهر، والنشز املنت املرتفع من األرض، وهو مصدر نشز ينشز نشوزاً  لغًة:

 .3هو خروج الزوجة من منزل زوجها بغري إذنه، ومنع نفسها منه شرعاً:

 

 

                                                           
1

، 128مجلة الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة، العدد ، النشوز بين الزوجينهـ(،  1425انظر الحربي، عايد بن عبد هللا، ) - 

 .14، ص 37السنة 
2

  .417ص 5، جلسان العربهـ(،  1414هـ، )711المتوفى علي انظر ابن منظور، محمد بن مكرم بن  -
3

 . 195ص 4ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ،، )د.ت(، 970انظر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 
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 ثانياً: مفهوم النشوز

يت خَتَافموَن نمشموَزهمن  َفِعظموهمن  َواْهجمرموهمن  يف ﴿النشوز مصطلح قرآين جاء يف قوله تعاىل:   َوالال 

غموا َعَلْيِهن  َسِبياًل ِإن  الل َه َكاَن َعِلييا َكِبريًا اْلَمَضاِجعِ    .1﴾َواْضرِبموهمن  فَِإْن َأطَْعَنكمْم َفاَل تـَبـْ

ضرر أو مكروه، واخلوف عموماً: هو ما حيصل للمرء من شعور بالفزع، وعدم األمن عند توقع  

 . 2مارات الدالة عليهوذلك بظهور بعض األ

  .3عضهم خوف النشوز بتوقعه فقط، وبعضهم بالعلم بهويف اآلية قد فسر ب 

ويف تفسري املنار: النشوز يف األصل مبعىن االرتفاع، فاملرأة اليت خترج عن حقوق الرجل قد ترفعت  

عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة يف التعامل، فتكون كالناشز من األرض الذي خرج عن 

 . 4االستواء

هن على أزواجهن، ؤ قوله: )نشوزهن( فإنه يعين استعاليقول ابن جرير الطربي رمحه اهلل: وأما  

وارتفاعهن عن فرشهم باملعصية منهن، واخلالف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً 

 .5عنهم

، وقد يكون فعالً  ونقل الفخر الرازي عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل قوله: النشوز قد يكون قوالً  

ن كانت تلبيه إذا دعاها، وختضع له بالقول إذا خاطبها، مث تغريت، والفعل مثل أن  إفالقول مثل 

إذا التمسها، مث  كانت تقوم إليه إذا دخل عليها، أو كانت تسارع إىل أمره وتبادر إىل فراشه باستبشار  

هنا، فحينئذ ظمّن نشوزها، ومقدمات مارات دالة على نشوزها وعصياأإهنا تغريت عن كل ذلك، فهذه 

 .6هذه األحوال توجب خوف النشوز

                                                           
1

 .34، اآلية سورة النساء - 
2

 .149ص  3، جأحكام القرآنم(، 1994-هـ1415هـ ، )370انظر الجصاص، أحمد بن علي الرازي الحنفي المتوفى  - 
3

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د.ط(، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(م(،  1990هـ،)1354رضا، محمد رشيد المتوفى  - 

 .59ص  5ج
4

 . 59ص  5، جتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(م(،  1990هـ،)1354رضا، محمد رشيد المتوفى  - 
5

ص  8، ج جامع البيان في تأويل القرآنم(،  2000 -هـ  1420هـ، )310الطبري، محمد بن جرير اآلملي، أبو جعفر المتوفى  - 

299 . 
6

، دار إحياء مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرهـ(،  1420هـ،)606ازي المتوفى الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن الر - 

  .72،71ص 10التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ج 
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 حدود النفقة الواجبة للزوجة ومقدارها

تشمل مجيع احتياجاهتا من مأكل  كاملةً   جيب على الزوج أن يقوم على زوجته، وينفق عليها نفقةً  

 ومشرب ومسكن وغريه على قدر وسعه، وهذا معىن من معاين القوامة.

الرَِّجالم قـَو امموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفض َل الل هم بـَْعَضهمْم ﴿قال الدكتور وهبة الزحيلي يف تفسري قوله تعاىل  

 " أن مسوغ التفضيل وإعطاء درجة القيادة للرجل أمران:  :1﴾َعَلى بـَْعض  َومبَا أَنـَْفقموا ِمْن أَْمَواهلِِمْ 

 زانه وعقله، وإعداده لتحمل األعباء والكفاح والعمل.تكوين الرجل بزيادة خربته وات -أ

إلزامه باإلنفاق على املرأة: بدفع املهر وتوفري الكفاية هلا من مسكن وملبس ومطعم ومشرب  -ب

 . 2ومداواة وحنو ذلك"

والنفقة عامة بدليل قوله تعاىل: )َومبَا أَنـَْفقموا( وحذف املفعول ليدل على عموم النفقة، فعلم من 

 .3كله أن الرجل كالوايل والسيد المرأته، فوظيفته أن يقوم مبا اسرتعاه اهلل به  هذا

قال اإلمام الشوكاين: قد ثبت االمجاع على وجوب نفقة الزوجات على االزواج ومل يرد يف ذلك   

 خالف. 

عن  (واملعتدة)كيف كانت   (لزوجته)كيف كان   (على الزوج)وذكر حدود النفقة ومقدارها فقال:  

، كسوة (كفايتها)أو ألمر يقتضى النشوز ذنب أو عيب  (غالباً )وت أو طالق أو فسخ إال حبكم م

ومشرفة تنفرد هبا  وخمزناً  منزالً  (ولغري البائنة وحنوها) وماءً  وسدراً  ومشطاً  دهناً ودواء و  ماً اونفقة وإد

إال املعتدة عن  وبلداً  ووقتاً  وعسراً  فإن اختلفا فبحاله يسراً  (حبسب حاهلما)واالخدام يف التنظيف 

 .4خلوة والعاصية بنشوز

                                                           
1

 .34، اآلية سورة النساء -
2

 ، دار الفكر المعاصر، دمشقالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجهـ(،  1418الزحيلي، وهبة بن مصطفى،)  - 

 . 329ص  2الطبعة الثانية، ج 
3

 1ج ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانم(،  2000 - هـ1420هـ،)1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر المتوفى  - 

 .177ص
4

ص  1، جالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهارهـ ، )د.ت(، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا المتوفى  - 

458 . 
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 الحاالت التي تجب فيها النفقة للزوجة

الزوجية من أقوى أسباب النفقة، فهي أصل النسب، فتجب على الزوج ولو كان صغريًا ال يقدر  

ة كبرية أو صغري   ،كتابيةمسلمة أو   على الوطء، أو فقريًا ليس عنده قدر النفقة لزوجته، وسواء كانت

لو مل تكن كذلك بأن كانت صغرية ال ميكن وطئها كان املانع من جهتها، فلم ميكن أن توطأ، و 

ال يقدر على الوطء فإن املانع  يوجد تسليم البضع، فال جتب النفقة، خبالف ما إذا كان الزوج صغرياً 

 من جهته. 

 قبلها.فإذا كانا صغريين ال يطيقان اجلماع، فال نفقة هلا؛ ألن املنع جاء من  

أما املنع من قبل الزوج كاملعدوم، خبالف املنع من قبلها فإنه قائم، ومع قيام املنع من قبلها ال   

 . 1تستحق النفقة فقرية أو غنية؛ ألن غناها ال يبطل حقها يف النفقة على زوجها موطوءة، أو ال

ذا كان املانع من جهة وخالصة ما ذكر أنه جتب نفقة الزوج على زوجته يف كل األحوال، عدا ما إ 

ها، أو تكون ناشزة متنع زوجها من نفسها، ويف حالة نشوزها ؤ ن صغرية ال ميكن وطالزوجة، بأن تكو 

 هلذه املسألة. اً فإهنا تستحق العقوبة، بأن حترم من النفقة، وميكن أن يكون هذا ضابط

 الناشز من النفقة في الشريعة اإلسالميةالزوجة حرمان 

هذه العقوبة أى امتهان أو اسرتقاق للزوجة، فهي سيدة بيتها ووزيرة زوجها،  مل يكن يف تشريع

ة مع زوجها حسب هواها، وتقلبات مزاجها، أمن الدميقراطية أن تتصرف املر  وليس من احلرية وال

فتخرج من بيت زوجها مىت شأت، و متنعه من نفسها مىت شأت، دون مسوغ وال عذر، فبينهما عهد 

مبراحل  ذلكدون أن يسبق  عقوبة احلرمانمن غري املنطق أن يباشر الزوج زوجته ب وميثاق، كما أنه

  هلذه العقوبة.

   
                                                           

1
درر الحكام شرح غرر األحكام )مع حاشية هـ، )د.ت(، 885انظر ُمْنال ُخْسرو، محمد بن فرامرز بن علي الحنفي المتوفى  - 

 . 413، 412ص  1، دار إحياء الكتب العربية، )د.ط(، ج الشرنباللي(
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   متى تكون عقوبة حرمان الزوجة من النفقة؟

لرد الزوجة عن هذا  كثرية    ، فقد شمرع قبلها خطوات  اءً حلرمان من النفقة مل تمشرع ابتدإن عقوبة ا 

التصرف اخلاطئ الذي ينايف الزوجية، وقد كانت هذه اخلطوات على مراحل هي: التذكري والوعظ، مث 

يت خَتَافموَن ﴿ اهلجر، مث الضرب احلفيف الغري مربح، مث أخريًا احلرمان من النفقة قال تعاىل: َوالال 

َضاِجِع َواْضرِبموهمن  فَِإْن أَطَْعَنكمْم َفاَل تـَبـْغموا َعَلْيِهن  َسِبياًل ِإن  الل َه  نمشموَزهمن  َفِعظموهمن  َواْهجمرموهمن  يف اْلمَ 

  .1﴾َكاَن َعِلييا َكِبريًا

ويف هذا دليل على حرص الشريعة اإلسالمية على بقاء العالقة الزوجية بتمامها وكماهلا من حب   

 ووئام وعطف ورمحة ومودة وعالقة جنسية. 

رج الزوج مع الزوجة بكل هذه اخلطوات واملراحل دون جدوى، تكون الزوجة قد وبعد تد 

 استحقت التأديب والعقاب، حبرماهنا من النفقة كوهنا بلغت هذا اإلصرار واجلحود يف حق زوجها. 

 بما يكون نشوز الزوجة ؟ 

وبالتايل تستحق عقوبة اختلف الفقهاء يف احلالة والتصرف الذي يعد أو يكون نشوزاً من الزوجة،  

 :احلرمان من النفقة

فقد رأى احلنفية أن نشوز الزوجة يكون خبروجها من منزل زوجها بغري إذنه، أو عدم متكني زوجها  

بغري حق، أو إذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على  دخول منزهلا، أو منعها نفسها منهمن 

 ناقص.عكسه فإهنا ال تستحق النفقة؛ ألن التسليم 

أما إن كانت مقيمة معه يف منزله ومل متكنه من الوطء فإهنا ال تكون ناشزة؛ ألن الظاهر أن الزوج  

 .2يقدر على حتصيل املقصود منها بدليل أن البكر ال توطأ إال كرها

                                                           
1

 .34، اآلية سورة النساء - 
2

 .195ص 4، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ، )د.ت(، 970انظر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 
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بينما يرى املالكية أن نشوز الزوجة يكون خبروجها عن طاعة الزوج مبنعه التمتع هبا، أو خروجها  

ن ملكان ال جيب خروجها له، أو تركت حقوق اهلل كالطهارة والصالة، أو أغلقت الباب دونه أو بال إذ

 .1خانته يف نفسها أو ماله

كما يرى الشافعية أن النشوز حيصل خبروج الزوجة من مسكنه بغري إذنه، أو مل تفتح له الباب  

 .2ليدخل، أو مل متكنه منها

ليه، أو تتثاقل إ، كأن متتنع من فراشه إذا دعاها جها فيما جيبويرى احلنابلة أن معصية املرأة لزو  

وتدافع، وال جتيبه إال مكرهة متربمة، أو خترج من منزله بغري إذنه، أو متتنع من االنتقال معه إىل 

 .3يكون نشوزاً منها ذلكمسكن مثلها أو من السفر معه، فإن 

 بينها اتفاق واختالف:وبعد عرض أقوال الفقهاء يف هذه املسألة يتبني أن  

أما االتفاق فهو: أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بغري إذنه فإهنا تكون ناشزة، وبالتايل  

 تعاقب حبرماهنا من النفقة.

 وأما االختالف فهو: منع الزوجة زوجها من الوطء ودواعيه. 

الوطء نشوزًا يرتتب عليه فاجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة يعدون امتناع الزوجة من  

 .، بعد استخدام األساليب القرآنية املتاحةمعاقبتها حبرماهنا من النفقة

نشوزًا ما دامت موجودة يف منزله، وهو يستطيع أن يطأها طوعًا أو   ذلكبينما احلنفيه ال يعدون  

 كرهاً.

ينبين علية القول حبرمان الزوجة من فيما يعد نشوزاً وما ال يعد؛ ألنه هنا وإمنا أوردنا اختالف العلماء 

  .النفقة من عدمه

                                                           
1

بلغة السالك  -حاشية الصاوي على الشرح الصغيرهـ، )د.ت(، 1241انظر الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي المالكي المتوفى  - 

 .511ص  2، دار المعارف، )د.ط(، ج ألقرب المسالك
2

 . 301ص  3ج  ،حاشيتا قليوبي وعميرةم(، 1995-هـ1415انظر القليوبي، أحمد سالمة، عميرة، أحمد البرلسي،) - 
3

، ج الشرح الكبير على متن المقنعهـ، )د.ت(، 682انظر أبو الفرج ، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى  - 

ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  ن عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليموفق الديبن قدامة، ا، 168ص  8

318 . 
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 ة: تاليا ذهب إليه اجلمهور لألسباب الم :والراجح

أن الزوجة جيب عليها أن تؤدي إىل زوجها حقوقه الشرعية الىت أوجبها عليها  السبب األول:

، وقد حذرت ذلكاإلسالم، ومنها: حقه يف االستمتاع هبا ما مل يوجد مانع شرعي مينعها من 

النصوص الشرعية الزوجة من امتناعها عن أداء هذا احلق كما يف حديث أيب هريرة رضى اهلل عنه عن 

لعنتها املالئكة حىت  إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن جتيء»النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 .1« تصبح

ري عذر شرعي، وليس احليض بعذر عن فدل احلديث على حترمي امتناع الزوجة من فراش زوجها لغ 

 .2االمتناع، ألن له حق االستمتاع هبا فوق اإلزار

 وطيبِ  ىً عن رض)متكني نفسها من زوجها( أن الزوجة ينبغي أن تؤدي هذا احلق  السبب الثاني:

واملودة اليت ينبغي أن تكون بني الزوجني، وهذا من شأنه أن  ،، وهو ما تقتضيه املعاشرة باملعروفنفس  

 ه الشريعة.ييزيد األلفة واحملبة بينهما، وهو مما هتدف إل

أما إذا وصل األمر بني الزوجني إىل أن الزوج ال يستطع احلصول على حقه إال بإكراهها على  

وهل هناك نشوز وعصيان أكثر من ، فإن احلياة بينهما تكون مضطربة ال يسودها احلب والوئام، ذلك

 . 3باإلكراه؟  يستطيع احلصول على هذا احلق إالأنه ال

تناقض احلنفية يف هذه املسألة: فقد قالوا بعدم نشوز الزوجة إن كانت يف بيت  السبب الثالث:

 زوجها ومنعته من وطئها أو االستمتاع هبا.

                                                           
1

القشيري الحسين  ، مسلم بن الحجاج أبو5193برقم  30ص 7، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 

 . 1436برقم  1060ص 2، جصحيح مسلمهـ، )د.ت(، 261النيسابوري المتوفى 
2

ص  10، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 1392هـ، )676النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف المتوفى  - 

7،8. 
3

، جامعة اإلمام محمد بن عقوبة الحرمان المالي في التشريع اإلسالميم(، 2001 -هـ 1422انظر الرشيد، عبدهللا بن محمد، ) - 

  .83، 82المية، الرياض، الطبعة األولى، ص سعود اإلس



194 
 

 ذلكلي الزوجة بني نفسها وبني زوجها، و وقالوا بأن التسليم املوجب للنفقة عندهم معناه أن خت 

بأن متكنه من وطئها أو االستمتاع هبا، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظاملة ناشزة، وفوتت ما كان 

 .1يوجب هلا من النفقة

فكيف يستقيم هلم القول بأهنا ال تكون ناشزة إن منعت زوجها من وطئها، مع قوهلم أن املوجب  

   من وطئها؟ للنفقة عليها أن ال متنعه

 حكم حرمان الزوجة الناشزة من النفقة

يف النفقة على الزوجة الناشزة، هل حترم منها عقوبة هلا بسبب نشوزها، أو أهنا ال  ءاختلف الفقها

 حترم منها وال تسقط عنها بأي حال.

عامة أهل ال نفقة هلا وال سكىن، يف قول قال ابن قدامة: " :ب الجمهور إلى حرمانها من النفقةفذه

العلم، منهم الشعيب، ومحاد، ومالك، واألوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور وقال احلكم: 

زها ال يسقط خالف هؤالء إال احلكم، ولعله حيتج بأن نشو  هلا النفقة وقال ابن املنذر: ال أعلم أحداً 

أن النفقة إمنا جتب يف مقابلة متكينها، بدليل أهنا ال جتب قبل تسليمها  ولنا، مهرها، فكذلك نفقتها

إليه، وإذا منعها النفقة كان هلا منعه التمكني، فإذا منعته التمكني كان له منعها من النفقة، كما قبل 

الدخول وختالف املهر؛ فإنه جيب مبجرد العقد، ولذلك لو مات أحدمها قبل الدخول وجب املهر دون 

 .2نفقة "ال

 . 3وقيل لشريح: هل للناشزة نفقة فقال: نعم، فقيل كم قال: جراب من تراب، ومعناه: ال نفقة هلا

ابن أيب شيبة بسنده عن الشعيب، أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها، أهلا  ىورو 

ن امرأة عن شعبة قال: وسألت محاداً، ع ى، كما رو «ال، وإن مكثت عشرين سنة»نفقة؟ قال: 

 .1«ليس هلا نفقة»خرجت من بيت زوجها عاصية، هل هلا نفقة؟ فقال: 
                                                           

1
 .186ص 5، جالمبسوطم(، 1993-هـ1414هـ، )483انظر السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  - 
2

 . 318ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليبن قدامة، اانظر  - 
3

 . 186ص 5، جالمبسوطم(، 1993-هـ1414هـ، )483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  - 
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 من النفقة بعدة أدلة منها: ةواستدل الجمهور على حرمان الزوجة الناشز 

يت خَتَافموَن نمشموَزهمن  َفِعظموهمن  َواْهجمرموهمن  يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبموهمن  فَِإْن ﴿قوله تعاىل:   َأطَْعَنكمْم َوالال 

، ففي قوله تعاىل )واضربوهن( دليل على أن الناشز 2﴾َفاَل تـَبـْغموا َعَلْيِهن  َسِبياًل ِإن  الل َه َكاَن َعِلييا َكِبريًا

 .3ال نفقة هلا وال كسوة

فاتقوا اهلل »واستدلوا باحلديث الذي رواه جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  

النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولكم عليهن أن ال يوطئن يف 

غري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن  تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً  فرشكم أحداً 

 .4«باملعروف

مجيعًا بالغني، إال ومن األدلة إمجاع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا  

 .5الناشزة منهن فإن نفقتها تسقط حىت تعود إىل طاعته

كما استدلوا باملعقول فقالوا: إن املرأة إذا تغيبت عن زوجها، أو أبت أن تتحول معه إىل منزله، أو  

تعاىل إىل حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فال نفقة هلا؛ ألهنا ناشزة وال نفقة للناشزة فإن اهلل 

، فذلك دليل 6﴾واهجروهن يف املضاجع﴿أمر يف حق الناشزة مبنع حظها يف الصحبة بقوله تعاىل: 

على أنه متنع كفايتها يف النفقة بطريق األوىل؛ ألن احلظ يف الصحبة هلما، ويف النفقة هلا خاصة، وألهنا 

فإذا امتنعت من ذلك  إمنا تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إىل الزوج وتفريغها نفسها ملصاحله،

 .7صارت ظاملة وقد فوتت ما كان يوجب النفقة هلا باعتباره، فال نفقة هلا يف هذه احلالة

                                                                                                                                                                  
1

المصنف في هـ(، الكتاب  1409هـ، )235بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد العبسي المتوفى اانظر  - 

 ، وما بعده.19030برقم  170ص 4، جاألحاديث واآلثار
2

 .34، اآلية ءسورة النسا - 
3

 . 535ص  1، ج أحكام القرآنم(،  2003 -هـ 1424هـ، )543بن العربي، محمد بن عبد هللا أبو بكر المالكي المتوفى ا - 
4

 .1218برقم  886ص  2، جصحيح مسلمهـ، )د.ت(، 261القشيري النيسابوري المتوفى الحسين  مسلم بن الحجاج أبو - 
5

 .186، صعقوبة الحرمان المالي في التشريع اإلسالميم(، 2001 -هـ 1422محمد، )نقالً عن الرشيد، عبدهللا بن  - 
6

 .34، اآلية سورة النساء - 
7

 . 186ص 5، جالمبسوطم(، 1993-هـ1414هـ، )483انظر السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  - 



196 
 

قال ابن حزم: "وقال قوم: ال نفقة  :م حرمان الزوجة الناشز من النفقةوذهب الظاهرية إلى عد

وهذا قول مل يأت به قرآن، وال سنة، وال قول صاحب، وال  ،للمرأة إال حيث تدعى إىل البناء هبا

، وال شك يف أن اهلل عز وجل لو أراد استثناء الصغرية والناشز ملا أغفل ذلك اً قياس، وال أرى له وجه

فظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إمنا .حىت يبينه له غريه، حاش هلل من ذلك، . وال حيم

خعي، والشعيب، ومحاد بن أيب سليمان، واحلسن، والزهري، وما نعلم هلم حجة هو شيء روي عن الن

إال أهنم قالوا: النفقة بإزاء اجلماع، فإذا منعت اجلماع منعت النفقة، وهذه حجة أفقر إىل ما 

يصححها مما راموا تصحيحها به، وقد كذبوا يف ذلك، ما النفقة والكسوة إال بإزاء الزوجية، فإذا 

 .1ية فالنفقة والكسوة واجبتان"وجدت الزوج

منهم مع  اً تناقض ذلكأن يف  رأىم حبرمان الناشز من النفقة، و وأنكر ابن حزم على احلنفية قوهل

بعض املسائل فقال: " والعجب كله أن األحناف ال جييزون ملن ظلمه إنسان فأخذ له ماالً فقدر على 

الناشز النفقة، والكسوة، وال يمدرى ملاذا؟ وقد االنتصاف من مال جيده لظامله أن ينتصف، ورأوا منع 

تناقضوا يف حجتهم املذكورة فرأوا النفقة للمريضة اليت ال ميكن وطؤها، فرتكوا قوهلم: إن النفقة بإزاء 

 .2اجلماع"

 . اً واحلقيقة أنه ال يوجد تناقض؛ ألن املريضة معذورة شرعاً؛ فال تعد ناشز 

 الزوجة الناشز من النفقة بما يلي:واستدل الظاهرية على عدم حرمان 

 .3«وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف»عموم قوله صلى اهلل عليه وسلم يف النساء: 

 وجه الداللة يف احلديث: أنه يوجب هلن النفقة والكسوة من حني العقد.

                                                           
1

 . 250، 249ص 9، جالمحلى باآلثار، )د.ت(، 456بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفي اانظر  - 
2

 .250، صالمرجع السابق - 
3

 . 1218برقم  886ص  2، جصحيح مسلمهـ، )د.ت(، 261القشيري النيسابوري المتوفى الحسين  مسلم بن الحجاج أبو - 
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إىل  يضًا مبا رواه ابن حزم بسنده عن نافع عن ابن عمر قال " كتب عمر بن اخلطابأواستدلوا 

فإن فارق فإن عليه  ،أو يفارقوا ،أو يرجعوا ،أمراء األجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة

 . 1نفقة ما فارق من يوم غاب"

 . 2من غريها، وما نعلم لعمر يف هذا خمالفاً من الصحابة قال ابن حزم: ومل خيص عمر ناشزاً 

قال: " سألت احلكم بن عتيبة عن امرأة خرجت كما استدلوا مبا رواه ابن حزم بسنده عن شعبة 

 .3من بيت زوجها غاضبة هل هلا نفقة؟ قال: نعم"

 هو ما ذهب إليه اجلمهور، وهو حرمان الزوجة الناشز من النفقة ملا يأيت: الراجح:

 توافر األدلة من الكتاب والسنة واألثر واإلمجاع على حرمان الزوجة الناشز من النفقة. -1

ر ألعظم حقوق الزوج، املرأة لزوجها من أعظم حقوقه عليها، ويف نشوز الزوجة إنكاأن طاعة  -2

حرماهنا من  ذلكمبا يكون زاجرًا هلا عن ارتكاب هذه املعصية، ومن  ذلكعاقب على تم فينبغي أن 

 النفقة.

ام، أن املرأة إذا نشزت على زوجها فوتت عليه كثرياً من مقاصد النكاح من حتصني نفسه من احلر  -3

واملودة، ومن حق الرجل حينئذ معاقبتها مبا يردها إىل الصواب، ومن  ،والسكن ،واأللفة ،واالستمتاع

 . 4حرماهنا من النفقة املقررة هلا شرعاً  ذلك

   :الصور التي ال تحرم فيها الزوجة من النفقة

باختالف  هذه الصورهناك العديد من الصور اليت ال حترم فيها الزوجة من النفقة، وختتلف 

  .وما ال يعد نشوزاً فال حترمة، رم من النفقكل منها ملا يعد نشوزاً من الزوجة، وعليه حتم   ةاملذاهب، ونظر 

                                                           
1

، وأخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني 249ص  9ج المحلىوهذا األثر أخرجه ابن حزم في  - 

 . 15706برقم  772ص 7، جالسنن الكبرىم(،  2003 -هـ 1424هـ، )458المتوفى 
2

 . 250ص 9، جباآلثارالمحلى ، )د.ت(، 456بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفي اانظر  - 
3

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 
4

   .195، ص عقوبة الحرمان المالي في التشريع اإلسالميم(، 2001 -هـ 1422انظر الرشيد، عبدهللا بن محمد، ) - 
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، وحرصهم على تفصيل األحكام الشرعية وتبيينها الفقهية املذاهب ومع عظم جهد أصحاب

هذه الصور؛ إال أنه ميكن القول بإمكانية مجع معظم هذه الصور وإمجاهلا، يف مجلة   تفصيلللناس، ك

 واحدة  ميكن الرجوع إليها، نظراً لتداخلها وتكرار الكثري منها فيقال: 

رم الزوجة من النفقة، وال يعد نشوزاً منها، إن منعت زوجها من وطئها أو االستمتاع هبا، فيما  ال حتم

رعي يف وقته احملدد، أو كان هلا عذر شرعي، أو خشيت وقوع ضرر هبا مع إذا قامت بواجب ش

 واهلل أعلم. 1الوطء، أو قصر الزوج يف حق من حقوقها تقصرياً خيل مبقتضى عقد الزوجية،

 في القانون اليمنيمن النفقة حرمان الزوجة الناشز 

غريها من النفقات، وجعلها  لقد أوجب القانون اليمين على الزوج النفقة لزوجته، بل وقدمها على

( من 150، وقدرها بيمسر الزوج وعمسره، فقد جاء يف املادة )شاملة يف كل ما حتتاجه الزوجة عادةً 

قانون األحوال الشخصية:" جتب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد 

، والعربة حبال خداماً إو  ومعاجلةً  شاً ومسكنًا وفرا وكساءً  وإاّل فمن تاريخ الزفاف، غذاءً  ،إن شرطت

 .2، وتقدم نفقة الزوجة على غريها من النفقاتوعسراً  الزوج يسراً 

ناشزة ال تستحق النفقة يف حال الكما أوجب القانون على الزوجة طاعة الزوج، واعترب الزوجة 

الوطء، أو اخلروج من عدم طاعة الزوج، أو رفض االنتقال معه إىل منزل الزوجية، أو عدم متكينه من 

منزله بدون إذنه، وهذا ما يتفق متاماً مع القول الراجح من أقوال العلماء يف ما يمعد نشوزاً من الزوجة، 

( من قانون األحوال الشخصية: " للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما 40وقد ورد ذلك يف املادة )

 حيقق مصلحة األسرة على األخص فيما يلي:
                                                           

1
ة السالك بلغ -حاشية الصاوي على الشرح الصغيرهـ، )د.ت(، 1241الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي المالكي المتوفى انظر  - 

مغني م(، 1994-هـ1415هـ، )977انظر الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى ، و470ص  2، ج ألقرب المسالك

انظر البهوتى منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى ، و168،169ص  5، جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

، البهوتى، 234ص  3، جنهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلراداتدقائق أولي الم(، 1993 -هـ1414هـ، )1051

انظر ابن قدامة،  ، و474ص 5، جكشاف القناع عن متن اإلقناعهـ، )د.ت(، 1051منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى 

 . 261، 260ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي

 
2

 .(150الشئون القانونية، المادة ) م(، وزارة 1998، )قانون األحوال الشخصية اليمني - 
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معه إىل منزل الزوجية ما مل تكن قد اشرتطت عليه يف العقد البقاء يف منزهلا أو منزل  االنتقال - 1

 فيكون عليها متكينه من السكن معها والدخول عليها. ،أسرهتا

 للوطء املشروع. ةمتكينه منها صاحل - 2

 والقيام بعملها يف بيت الزوجية مثل غريها. ،امتثال أمره يف غري معصية - 3

 .1روج من منزل الزوجية إال بإذنه..."عدم اخل - 4

 وأكد القانون اليمين على حرمان الزوجة من النفقة يف احلاالت اآلتية: 

 (: " ال نفقة للزوجة يف األحوال التالية:152كما يف املادة )

 إذا امتنعت عن االنتقال اىل بيت الزوجيه من دون عذر شرعي. -أ 

 شرعي.إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر  -ب

 (.40إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام املادة ) -ج

 .2("40إذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام املادة ) -د 

القانون اليمين بعض الصور اليت ال تعد نشوزاً من الزوجة، وبالتايل ال حترم فيها من النفقة،  ىنواستث

 -4( سالفة الذكر من قانون األحوال الشخصية "40 الفقرة الرابعة من املادة )كما جاء ذلك يف

عدم اخلروج من منزل الزوجية إال بإذنه، أو لعذر شرعي، أو ما جرى العرف مبثله مما ليس فيه 

صالح ماهلا، أو أداء وظيفتها املتفق إخص اخلروج يف وعلى األ ،االخالل بالشرف، وال بواجباهتا حنوه

وليس هلما من  ،ا واليت ال تتناىف مع الشرع، ويعترب عذرًا شرعيًا للمرأة خدمة والديها العاجزينعليه

 .3يقوم خبدمتهما أو أحدمها غريها"

صحاب املذاهب الفقهية، أوقد أمجلت هذه الفقرة من هذا القانون معظم الصور اليت استثناها 

 وأوجبوا فيها النفقة.
                                                           

1
 .(40، المادة )المرجع السابق - 
2

 ( .152، المادة )المرجع السابق - 
3

 (.4)، الفقرة (40ة الشئون القانونية، المادة )م(، وزار 1998، )قانون األحوال الشخصية اليمني - 
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شخصية اليمين قد مشل أكثر األحكام اليت تتناول الزوجة وعالقتها وهبذا يكون قانون األحوال ال

بالزوج، ومنها الصور اليت تكون الزوجة فيها ناشزة فتحرم من النفقة، وما هي الصور اليت تستثىن من 

النشوز فال حترم من النفقة، وقد ظهر من خالل هذه املواد حرص هذا القانون على اعتبار الشريعة 

، ويكون بذلك مؤكداً على اتفاقه مع الراجح من أقوال أهل هر إستقاء نصوصه ومواداإلسالمية مصد

     العلم يف هذه املسألة.

المطلب الثاني: حرمان الزوجة الناشزة من مؤن الزواج، ومؤخر الصداق، والنفقة المتجمدة، 
  وحرمان الكاره من الزوجين للجمع بينهما من إرث اآلخر، وحرمان الزوج الناشز.

لقد سبق يف املطلب األول احلديث عن حرمان الزوجة الناشزة من النفقة، اليت تتمثل يف املأكل 

واملشرب وامللبس واملسكن، ويف هذا املطلب نذكر بقية الصور األخرى اليت حترم فيها الزوجة الناشزة، 

خر، وأخرياً ، هي حرمان الكاره من الزوجني للجمع بينهما من إرث اآلىفة إىل صورة أخر باإلضا

احلديث عن حرمان الزوج الناشز، وهل حيرم من حق مايل له على الزوجة، أو يفرض عليه عقوبة 

  مالية، مجيع هذه الصور سيكون ترتيبها كما يلي:

 أواًل: حرمان الزوجة الناشزة من مؤن الزواج 

جتهيز نفسها ليلة الزفاف، وما يتعلق للزواج، كمهر و  إذا أعطى الزوج زوجته مبلغ من املال مؤنةً 

رم من هذا  ذلكبالعرس من وليمة وصباحية وغري  مما جرت به العادة، مث نشزت على زوجها، فإهنا حتم

  املال ويسرتده الزوج منها، عقوبة هلا على نشوزها، وهذا ما قال به بعض فقهاء الشافعية.

املعني "لو أعطى زوجته قبل الدخول مصروفاً فقد جاء يف إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح 

للعرس من وليمة الزواج وغريها، وأعطاها دفعًا أي مهراً، وأعطاها صباحية )وهي اسم للشئ املعطى 

فنشزت بعد أن أعطاها ما ذكر اسرتد الزوج مجيع ما ذكر من  صبح الزواج ويسمى صبيحة(،

وز تعليل لعدم الصحة، فإذا صرفته بإذنه ضاع إذ التقييد بالنش ؛مصروف العرس والدفع والصباحية
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عليه سواء وقع منها نشوز أم ال، وإن مل تصرفه أو صرفته ال بإذنه ال يضيع عليه بل هو باق على 

اسرتده، مث إنه إذا اسرتده يبقيه عنده إىل زوال  ملكه وتغرمه، فإن كان النشوز وقع قبل الدخول أيضاً 

 . 1رده كله هلا ،النشوز وحصل التمكنيالنشوز وحصول التمكني فإذا زال 

كما ورد    ،وحترم الزوجة من مؤن الزواج ولو كان نشوزها حلظة أو ساعة، ما مل يتمتع هبا الزوج

   يف )إعانة الطالبني( بقوله: ذلكك

"تسقط املؤن بالنشوز ولو نشزت ساعة أو حلظة، فال يشرتط نشوزها يف كل اليوم أو كل الفصل، 

ة يف بقية اليوم أو بقية الفصل ال تعود نفقة ذلك اليوم وال كسوة ذلك الفصل، بل فلو عادت للطاع

مث بعد ذلك اليوم ينفق عليها الزوج،  ،تنفق على نفسها بقية ذلك اليوم وتكسو نفسها بقية الفصل

وبعد ذلك الفصل يكسوها، وجاء يف حاشية اجلمل ما نصه: وهذا كله ما مل يتمتع هبا، أي بالناشزة، 

  .2إن متتع هبا ولو حلظة مل تسقط بل جتب نفقة اليوم بكماهلا وكسوة الفصل بكماهلاف

 ثانياً: حرمان الزوجة الناشز من مؤخر الصداق )المهر(.

دون أن يكون هلا  ت الزوجة ومل متكنه من نفسها،طئها، وامتنع إذا أراد الرجل زوجته، ملداعبتها أو

إن   ذلكعذر شرعي، فإهنا تكون ناشزاً، وبالتايل حترم من مؤخر صداقها عقوبة هلا على نشوزها، و 

  .ومؤجالً  كان الصداق معجالً 

جاء يف املغين "وإن خال هبا، وهي صغرية ال ميكن وطؤها، أو كانت كبرية فمنعته نفسها، أو كان 

صداقها، وقد نص عليه أمحد يف املكفوف يتزوج املرأة،  أعمى فلم يعلم بدخوهلا عليه، مل يكمل

فأدخلت عليه فأرخي السرت وأغلق الباب، فإن كان ال يعلم بدخوهلا عليه فلها نصف الصداق، 

                                                           
1

إعانة الطالبين على حل ألفاظ م(،  1997 -هـ  1418هـ، )1302انظر البكري، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي المتوفى بعد  - 

 4)هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ج  فتح المعين

 . 88، 87ص 
2

 . 89ص  4، ج المرجع السابقظر ان - 
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إىل أهنا إذا نشزت عليه، أو منعته نفسها، ال يكمل صداقها، وذكره ابن حامد، وذلك ألنه مل  1وأومأ

لو مل خيل هبا، وكذلك إن خال هبا، وهو طفل ال يتمكن من  يوجد التمكن من جهتها، فأشبه ما

 .2الوطء، مل يكمل الصداق؛ ألنه يف معىن الصغرية يف عدم التمكن من الوطء "

 . 3ثالثاً: حرمان الزوجة الناشز من النفقة المتجمدة

صار  إذا مضت مدة ومل ينفق الزوج على زوجته، مث ثبت مبلغ النفقة لتلك املدة يف ذمة الزوج،

للزوجة على زوجها نفقة متجمدة مل حتصل عليها، مث حدث أن نشزت الزوجة على زوجها، فإهنا 

   .ذلكحترم من هذه النفقة عقوبة هلا على 

مفروضة مث نشزت سقطت نفقة تلك األشهر املاضية بالنشوز، وقد ذهب  فإذا كان هلا نفقة أشهر  

أال تكون الزوجة مأمورة  ة يف هذه احلالةلنفقاحلنفية، ولكنهم شرطوا لسقوط ا ءفقها ذلكإىل 

  .4حال يباالستدانة فإهنا ال تسقط على أ باالستدانة بأمر الزوج أو القاضي، فإن كانت مأمورة

 رابعاً: حرمان الكاره من الزوجين للجمع بينهما من إرث اآلخر.

إذا وقع النشوز من كال الزوجني )الزوج والزوجة(، وأراد احلكمان اإلصالح بينهما على أن جيتمعا، 

 ، فإنه يرث الذي كره،ات أحدمها، فإن كان الذي رضي حيّ اآلخر، مث م ذلكفرضي أحدهم وكره 

رم من إرث اآلخر. وإن كان الذي كره حيّ   ، فإنه حيم

: هذا يف الرجل واملرأة إذا 1عنهما أنه قال يف هذه اآلية فقد "روى ابن جرير عن عباس رضي اهلل

مثله من أهل املرأة،  من أهل الرجل ورجالً  صاحلاً  تفاسد الذي بينهما، أمر اهلل تعاىل أن يبعثوا رجالً 

                                                           
1

انظر المرداوي، علي بن  .ماء من مصطلحات مذهب الحنابلة، ويقصد به ما لم يكن النص صريحاً بلفظ اإلمام أحمديلفظة اإل - 

، دار إحياء التراث العربي، الطبعة اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفهـ، )د.ت(، 885سليمان الدمشقي الحنبلي المتوفى 

صفة الفتوى والمفتي هـ(،  1397هـ،)695، الحّراني، أحمد بن حمدان النميري الحنبلي المتوفى 266ص  12لثانية، ج ا

 .113، المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، صوالمستفتي
2

 .251ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليابن قدامة،  - 
3

النفقة المتجمدة: هي النفقة الثابتة في ذمة الزوج لزوجته من مدة ماضية. انظر الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض المتوفى  - 

  .495ص  4الطبعة الثانية، ج  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالفقه على المذاهب األربعةم(،  2003 -هـ 1424هـ، )1360
4

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252انظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

الفقه على المذاهب م(،  2003 -هـ 1424هـ، )1360، الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض المتوفى 576ص  3، ج المختار

 .502،501ص  4ج ، األربعة
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وقسروه على النفقة، وإن كانت  ،فينظران أيهما املسيء، فإن كان الرجل هو املسيء حجبوا عنه امرأته

سيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع أمرمها على أن يفرقا أو جيمعا فأمرمها املرأة هي امل

مث مات أحدمها، فإن الذي رضي  ،جائز، فإن رأيا أن جيمعا فرضي أحد الزوجني وكره ذلك اآلخر

 . 2يرث الذي كره، وال يرث الكاره الراضي"

    خامساً: حرمان الزوج الناشز.

 ؟   إذا نشز عن زوجتههل يحرم الزوج 

سبق الكالم عن نشوز الزوجة ومنعها لزوجها من الوطء أو االستمتاع هبا، بشيء من التفصيل، 

اً على نشوزها، وقد وعرفنا حكم الشرع فيها، حبرمان زوجها هلا من النفقة الواجبة علية، عقوبًة وتأديب

هل  ؟حقها من الوطء واالستمتاع مها منذا لو كان النشوز من الزوج بأن حير ما :يتساءل البعض

 أو حيرم من حق مايل له عليها؟ ،يعاقب مالياً على نشوزه

َوِإِن اْمرَأَة   ﴿لقد حتدث القرآن الكرمي عن نشوز الرجل، كما حتدث عن نشوز املرأة، قال تعاىل: 

ر  َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها نمشموزًا َأْو ِإْعرَاًضا َفاَل جمَناَح َعَلْيِهَما َأْن يم  نَـهمَما صمْلًحا َوالصُّْلحم َخيـْ ْصِلَحا بـَيـْ

  .3﴾َوأمْحِضَرِت اأْلَنـْفمسم الشُّح  َوِإْن حتمِْسنموا َوتـَتـ قموا فَِإن  الل َه َكاَن مبَا تـَْعَملموَن َخِبريًا

ومعىن اآلية: أن املرأة إذا خافت نشوز زوجها برتفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، إما 

رض هبا، أو كرب، أو لدمامة وجهها، فاألحسن يف هذه احلالة أن يصلحا بينهما صلحاً، بأن تتنازل مل

املرأة عن بعض حقوقها الالزمة على زوجها هلا، على وجه تبقى مع زوجها، بأن ترضى بأقل من 

                                                                                                                                                                  
1

َ َكاَن َعلِيًما َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه َوَحَكًما ِمْن أَْهلِهَا إِْن يُِريَدا إِْصاَلًحا يَُوفِّ ﴿قوله تعالى:  - ُ بَْينَهَُما إِنَّ هللاَّ ِق هللاَّ

 .35، اآلية سورة النساء ﴾َخبِيًرا
2

 8، ج جامع البيان في تأويل القرآنم(،  2000 -هـ  1420هـ، )310ري، محمد بن جرير اآلملي، أبو جعفر المتوفى انظر الطب - 

، دار طيبة تفسير القرآن العظيم م(، 1999 -هـ 1420هـ، )774، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل القرشي البصري المتوفى 326ص 

م(،  1990هـ،)1354، رضا، محمد رشيد المتوفى 296ص  2امي بن محمد سالمة، ج للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، تحقيق: س

 .64ص  5، ج تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(
3

 .128، اآلية سورة النساء - 
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وليلتها الواجب هلا من النفقة أو الكسوة أو املسكن، أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو هتب يومها 

 لزوجها أو لضرهتا.

وال بأس عليهما، ال عليها وال على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها  ،فال جناح فإذا اتفقا

  1.﴾َوالصُّْلحم َخيـْر  ﴿على هذه احلال، وهي خري من الفرقة، وهلذا قال: 

امرأة خافت من بعلها وإن ﴿من السنة ما رواه البخاري، عن عائشة رضي اهلل عنها:  ذلكودليل 

هي املرأة تكون عند الرجل ال يستكثر منها، فرييد طالقها ويتزوج » قالت:  ﴾نشوزا أو إعراضا

 . 2«والقسمة يل علي  من النفقة  لّ غريها، تقول له: أمسكين وال تطلقين، مث تزوج غريي، فأنت يف حِ 

أن  )خافت( تْ قَ رِ  أسنت، وفَ حني ن سودة بنت زمعةإ» رضي اهلل عنها وروى أبو داود عن عائشة

يفارقها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت: يا رسول اهلل، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول اهلل 

 « صلى اهلل عليه وسلم منها

وإن امرأة خافت من بعلها ﴿قالت عائشة: ويف ذلك أنزل اهلل جل ثناؤه ويف أشباهها أراه قال: 

  .4 3﴾نشوزا أو إعراضا

قال ابن قدامة: "ومىت صاحلته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها، أو على ذلك كله جاز، فإن 

 رجعت، فلها ذلك. 

قال أمحد يف الرجل يغيب عن امرأته، فيقول هلا: إن رضيت على هذا، وإال فأنت أعلم فتقول: قد 

 .5رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت"

                                                           
1

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانم(،  2000-هـ 1420هـ،)1376انظر السعدي، عبد الرحمن بن ناصر المتوفى  - 

ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليبن قدامة، ا، 206ص 1ج

319 . 
2

 .5206برقم  33ص 7، جصحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 
3

 .128، اآلية سورة النساء - 
4

 .2135برقم  242ص  2، ج سنن أبي داودهـ، )د.ت(،  275أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني المتوفى  - 

إرواء م(، 1985 -هـ1405هـ، )1420والحديث حسنه األلباني، وقال الحاكم صحيح، انظر األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى 

 .2020برقم  49، 48 ص 7، ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
5

 . 320ص  7، ج المغنيم(، 1968 -هـ 1388هـ، )620المتوفى  موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبليابن قدامة،  - 
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ج املرأة على أن تنفق عليه يف كل شهر مخسة دراهم أو بل نقل عن اإلمام أمحد يف الرجل يتزو 

 .1عشرة دراهم أن النكاح جائز وهلا أن ترجع يف هذا الشرط

نشوز الزوج أو ختوف الزوجة  أن الشرع قرر الدعوة إىل الصلح حالالقول في هذه المسالة:  ةوصفو 

لك انتقاصًا حلق املرأة، بل يف ذيس ول ،الزوجة فيما أعلم مثلوج ماليًا لك، ومل يقرر معاقبة الز من ذ

 رمبا يكون منها ما يلي: كم  ألسباب وحِ 

 إمنا يكون لسبب وجيه حيمله على النشوز من زوجته.  أن الغالب يف نشوز الزوج -1

 أن الزوج أكثر اتزاناً ورزانًة، وأقل تسرعاً من الزوجة يف اختاذ القرارات، خاصًة مسألة النشوز. -2

ز للزوج معاقبة الزوجه الناشز حبرماهنا من النفقة ابتداًء، بل أمره  -3 أن يتخذ مجيع إن الشرع مل جيم

 لك من وعظ، وهجر، وضرب.اخلطوات السابقة لذ

هلو دليل على تعنت  الزوج بكل هذه اخلطوات دون ثين الزوجة عن نشوزها أن تدرج ومرور -4

   استحقاقها لعقوبة احلرمان.الزوجه، واستخفافها باحلياة الزوجية، و 

أن الشريعة اإلسالمية قد أمرت وحضت الزوج يف مواضع كثرية على االهتمام بالزوجة والقيام  -5

     لك زاجراً كافياً ومانعاً له عن النشوز.وقها ومعاشرهتا باملعروف، فكان ذحبق

ن مهر، الية جتاه الزوجة: مأن الشريعة اإلسالمية أوجبت على الزوج العديد من االلتزامات امل -6

حضانة، ونفقة كاملة: تشمل املأكل واملشرب وامللبس واملسكن وكافة  ةومتعة، وأجرة رضاعة، وأجر 

احتياجات الزوجة، بينما الزوجة مل يكلفها الشرع بأي التزام مايل جتاه الزوج، بل إهنا غري مكلفة 

 ت غنية متتلك األموال الطائلة. حىت ولو كانت موظفة، أو كان ،باإلنفاق حىت على نفسها

ر مما ما لو عموقب كثأأن الزوجة رمبا تكسب عن طريق الصلح أملفة وشفقة ومودة ورمحة زوجها  -7

ن أمر الطالق بيد الزوج، فلو أنه أكره على غرامة مالية فله أن يطلق، ومع ذلك كما أ الزوج مالياً،

                                                           
1

 .94،95ص  7، ج المرجع السابق - 
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شرعًا أن تلزمه بذلك أو تطلب فراقه، مع العلم أنه ال حيل فإن الزوج إذا امتنع عن إمتاع زوجته فلها 

حرص على خري وفيه الصلح و  ،له أن يهجرها فوق مدة اإليالء، بل عليه أن يرجع أو يفارق مبعروف

 .بقاء العالقة الزوجية

 فواجب املسلم هو التسليم واالمتثال ألحكام الشرع.  ظهرت احلكمة أم خفيت اءً وسو 

ن أملصاحلها، ك اً لك حتقيقمن حقوقها إذا رأت أن يف ذ اً قط حقللمرأة أن تس وأيضًا فإنه جيوز

 ،أو تسقط النفقة والسكىن مقابل أهنا تعف نفسها بالزواج ،تسقط حق النفقة مقابل متسك الزوج هبا

 وتيسر على زوجها إن كان غري قادر على توفري السكن والنفقة هلا. 

وباألخص يف الدول  ،من الشباب املسلم يف وقتنا املعاصروهذا يف احلقيقة ما حيتاجه الكثري 

وبات يعرف اليوم بالزواج امليسر )زواج  ،1غري واحد  من العلماء املعاصرين الغربية، وهو ما أفىت به

  فرند(، حيث تتنازل الزوجه عن النفقة والسكىن.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  ، موقع جامعة اإليمان،فريند(الزواج الميسر )زواج م(، 2013/ 01/ 15انظر فهد عباهلل، )منهم الشيخ: عبد المجيد الزنداني.  - 

http://www.jameataleman.org  :م. 2013/ 16/09بتاريخ 
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 .، وحرمان القاتلمبحث الثاني: حرمان الزوج الفار  ال

 تمهيد: 

إن مالحظة القصد اجلنائي أمر مهم، ألنه ركن ينبين عليه احلكم بإيقاع العقوبة على اجلاين من 

 اخلاصة.نائي يف جرائم األموال العامة و عدمه، وال ريب يف ضرورة اعتبار القصد اجل

رض موته بقصد طالق الرجل زوجته يف م يت يظهر فيها القصد اجلنائيومن جرائم األموال اخلاصة ال

ن من مقتضى العدالة واإلنصاف معاقبة الزوج حبرمانه من هذا املال الذي آثر به إف، حرماهنا من مرياثه

 جته من ماهلا املشروع بعد وفاته.بقيه ورثته على زوجته، ومنع زو 

لو طلق زوجته  هسببًا يف حرمانه من ذلك املال، ألنيكون زوجته من املرياث لحرمان الزوج قصد و 

 ه، لكن ألنه طلقها يف مرض موتيئاً ملا استحقت الزوجة من مرياثه ش اً ومل يكن مريض ،يف حالة الصحة

  .على زوجته خبل بهن ذلك سبباً حلرمانه من ذلك املال الذي إف ليمنعها من مرياثه

على يف عصرنا هذا الذي طغت فيه املاديات  خمتلفة   وظروف   وكثريًا ما تقع هذه الصورة بأشكال  

 وااللتزام بأحكام الشرع احلنيف. ،القيم واملبادئ اإلنسانية

ستعجل يف يقتل الوارث مورثه، لمن جرائم األموال اخلاصة اليت يظهر فيها القصد اجلنائي كذلك 

الف فيعامالن خبستعجل يف أخذ الوصيه، يله للوصي، ل أخذ نصيبه من املرياث، وقتل املوصىَ 

وحيرم القاتل من حقه من املرياث، وحيرم املوصى له من الوصية، ألن من تعجل الشئ  ،مها السيئقصد

  قبل أوانه عوقب حبرمانه.

يتطلب ذكر بعض تفاصيلها، حىت نتمكن من إدراك حقيقتها وفهم  األوىل ةواحلديث عن الصور 

هذا العقاب املايل من استقرار وتوثيق للعالقة الزوجية  اجلانب التأدييب والعقايب فيها، ومقدار ما حيقق

 بينما الصور األخرى ال تتطلب كل ذلك، واحلفاظ على أخالقيات املعاشرة واملعروف بني الزوجني،

 الباحث أن يقسم هذا املبحث إىل مطلبني مها:رأى  لذلك
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 املطلب األول: صورة حرمان الزوج الفاّر والتعريفات والشروط.

 .اليمين يف الشريعة والقانون من املرياث والوصيةالقاتل حرمان ، و حرمان الزوج الفارّ  الثاين: املطلب

 المطلب األول: صورة حرمان الزوج الفار ، والتعريف، والشروط.

إىل تطليق زوجته الوارثة منه طالقًا بائناً، سواء بينونة صغرى  أن يعمد الزوج يف مرض موتهوصورهتا  

، وقد اشتهر ألسباب خمتلفةأو كربى، من غري طلب منها، فرارًا من توريثها؛  ،قبل الدخول أو بعده

سيبدأ الباحث و والذي يفّر فيه الزوج من توريث زوجته بطالقها،  ،1"طالق الفارِّ ب" عند الفقهاء

يف معرفة طبيعة احلكم الذي ينبين عليه،  ذلكنظرًا ألمهية  ؛مث معرفة عالماته ،بتعريف مرض املوت

 قبل احلديث عن عقوبة حرمان الزوج من املال. 

 تعريف مرض الموت عند الفقهاء

: من كان غالب حاله اهلالك مبرض أو بغريه، بأن أصابه مرض عجز به عن إقامة بأنه عرفه احلنفية

  .2مصاحله خارج البيت

 .3وعرفه املالكية بأنه: املرض املخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة املوت به

أو افرتسه  ،لقطع أو قتل اً أو حمبوس ،أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم ،حلقوا به من بارز رجالً أو 

 .4فهو كاملريض مرض املوت، إذا مات من ذلك كله ،أو تالطمت به األمواج وخيف الغرق ،سبع

 . 5املرض املخوف الذي يتصل باملوت، ولو مل يكن املوت بسببه :بأنه الشافعية هوعرف

                                                           
1

، الفتاوى الكبرى البن تيميةم(، 1987 -هـ 1408هـ، )728انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى  - 

 31، جمجموع الفتاوىم(، 1995 -هـ1416هـ، )728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى ، 322ص  3ج 

 .369ص 
2

رد المحتار على الدر  م(،1992 -هـ 1412هـ، )1252انظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

 .383،384ص  3، ج المختار
3

البهجة في شرح التحفة )شرح تحفة م(، 1998 -هـ 1418هـ، )1258التُُّسولي، أبو الحسن علي بن عبد السالم المتوفى  - 

 . 394ص  2، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، ج الحكام(
4

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252يز الحنفي المتوفى انظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العز - 

اق، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي المتوفى 386ص  3، ج المختار التاج واإلكليل م(، 1994-هـ1416هـ، )897، الَموَّ

 .664ص  6دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ج  ،لمختصر خليل
5

، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب 272ص  5، ج األمم(، 1990-هـ1410هـ، )204حمد بن إدريس المتوفى انظر الشافعي، م - 

 .83، 82ص  4، ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجم(، 1994-هـ1415هـ، )977الشافعي المتوفى 
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( من جملة األحكام العدلية: "مرض املوت هو: املرض الذي يعجز 1595وجاء تعريفه يف املادة )

ويعجز عن رؤية املصاحل الداخلة  ،املريض فيه عن رؤية مصاحله اخلارجة عن داره إن كان من الذكور

وهو على ذلك احلال  وميوت ،والذي يكون فيه خوف املوت يف األكثر ،يف داره إن كان من اإلناث

 ،على حال واحد وكان دائماً  ،وإذا امتد مرضه ،للفراش، أو مل يكن سواء كان مالزماً  ،قبل مرور سنة

كتصرفات الصحيح ما مل ميتد مرضه   وتكون تصرفاته ،مضى عليه سنة يكون يف حكم الصحيحو 

من وقت  وتويف قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتباراً  ،وتغري حاله ،أما إذا اشتد مرضه ،ويتغري حاله

 .1"موت   التغيري إىل الوفاة مرضَ 

 ، واتصل باملوت،اً خموف اً والظاهر من تعريف الفقهاء ملرض املوت أهنم اتفقوا على أنه ما كان مرض

  سبابه.أوإن تنوعت 

 تعريف مرض الموت في القانون اليمني

ومنها القانون ف فقهاء الشريعة له، ييف تعريفها ملرض املوت من تعر كثري من القوانني   استقت

املوت  كثر حرصاً على استقاء قوانينه من الشريعة اإلسالمية، فقد جاء تعريف مرضأاليمين الذي هو 

(: "مرض املوت هو: املرض الذي يغلب فيه ظن اهلالك 470املادة )يف  يف القانون املدين اليمين

، ويف 2ويتصل بالوفاة، ويف حكم مرض املوت من خرج ملالقاة العدو، ومن أصيب يف حادث مهلك"

 وفقهاء الشريعة يف تعريف مرض املوت. التعريف يظهر بوضوح االتفاق بني القانون

  من تعريف معظم الفقهاء أهنم يشرتطون لتحقق مرض املوت أمرين: ويظهر

 .أن يكون خموفًا، أي يغلب أو يكثر اهلالك منه عادةً  -1

 أن يكون متصاًل باملوت. -2

                                                           
1

الكلية التي قررها العالمة ابن نجيم واألقوال الموثقة في وأخذتها من القواعد  ،رئاسة ناظر العدليةب ،صاغتها لجنة من العلماء - 

 .314، ص جارت كتب، تحقيق: نجيب هوا ويني، )د.ط(، طبعة كارخانة تمجلة األحكام العدليةالفقه الحنفي، )د.ت(، 
2

 (.470م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2002، )القانون المدني اليمني - 
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مرض املوت تكلموا فيه، واملختار للفتوى أنه إن كان يغلب منه  دُّ فقد جاء بالفتاوى اهلندية: وحَ 

 .1ان صاحب فراش أم الاملوت كان مرض موت، سواء أك

 .2وقال النووي: املرض املخوف هو الذي خياف منه املوت لكثرة من ميوت به

ومن الضروري يف زماننا هذا مع تقدم علم الطب أن يرجع إىل األطباء واخلرباء يف طبيعة األمراض 

يل الشهادة على ملعرفة كون املرض خموفًا أو غري خموف، على أن يكونوا عدواًل، ألن قوهلم فيه من قب

 أموال املسلمني وحقوقهم.

وإمنا اشرتط الفقهاء اجتماع هذين الشرطني لتحقق مرض املوت، ألن وجود هاتني العالقتني يدل 

على أن املريض يف حالة نفسية يستشعر دنو أجله، مما قد يبعثه على إبرام تصرفات قد تضر حبقوق 

ع لتصرفاته اليت متس حقوق الورثة والدائنني، وجعل له دائنيه وورثته، وهذا هو السبب يف تقييد الشار 

 . 3أحكاًما خاصة لتلك التصرفات حبسب نوعها، وما ينتج عنه من آثار

   :اً شروط استحقاق الزوجة لميراث زوجها، واعتبار الزوج فار  

مرضه يشرتط يف استحقاق الزوجة ملرياث زوجها الذي طلقها يف مرض موته، واعتبار طالقه هلا يف 

   فراراً من توريثها، شروط هي:

بائناً، ألنه هو الذي يقطع به العالقة الزوجية، ومن مّث يزول  اً طالقطالق زوجها هلا  أن يكون -1

العدة،  ءسبب املرياث، أما إذا كان الطالق رجعيًا فإن الزوجة ترث، إذا مات زوجها قبل انقضا

 ض والصحيح. ويستوي األمر يف مرياث الرجعي من طالق املري

 زوجها من ذلك املرض وإن مات منه بعد مدة.  )يشفى( أن ال يصحم  -2

                                                           
1

 .176ص  4، ج الفتاوى الهنديةهـ(،  1310لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ) - 
2

 . 241، ص تحرير ألفاظ التنبيههـ(، 1408هـ، )676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المتوفى  - 
3

عمال الندوة الفقهية السابعة للمنظمة )ملخص أل رؤية إسالمية للمشاكل االجتماعية لمرض اإليدزانظر الجندي، أحمد رجائي،  - 

ص  9اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت(، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، )د.ط(، العدد التاسع، ج

2094. 
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وروي عن  ،مسألة "ولو صح من مرضه ذلك مث مات بعده مل ترثه يف قول اجلمهور :قال ابن قدامة

الثوري وزفر أهنا ترثه، ألنه طالق مرض قصد به الفرار من املرياث فلم مينعه كما لو لشعيب و النخعي وا

يصح، ولنا أن هذه بائن بطالق يف غري مرض املوت فلم ترثه كاملطلقة يف الصحة وألن حكم هذا 

وما ذكروه يبطل مبا إذا قصد  ،يف العطايا واإلعتاق واإلقرار فكذلك يف الطالق ،املرض حكم الصحة

 .1رار بالطالق يف صحته"فال

 حيجر عليه فيه.  أن يكون املرض خموفاً  -3

، أما الطالق بطلب منها، فإن الزوج ال يعترب فارًا من مرياثها، ق منه ال منهاأن يكون الطال -4

 كما لو طلبت منه أن يطلقها على مال ففعل.  ذلكو 

أن يكون الزوجان ممن يتوارثان، فلو كانت كتابية وطلقها بائنًا أو رجعيًا وانتهت عدهتا منه فال  -5

رماهنا من املرياث، لكوهنا ال ترثه حبل موته، ألنه غري متهم يف طالقها ترثه، ولو أسلمت يف عدهتا قب

 .2باعتبار أن اختالف الدين مانع من موانع اإلرث

أن تكون مدخواًل هبا؛ النقطاع العالئق ومنها العدة، فلم جتب العدة يف الطالق قبل الدخول إال  -6

ق مايل ال يثبت لالحتياط، وهذا الشرط انفرد بعد اخللوة لالحتياط حمافظة على األنساب، واملرياث ح

 .3به األحناف

فإذا اختل واحد من هذه الشروط فإن الزوجة ال ترث؛ ألنه ال يعترب املرض مرض املوت، وعليه 

 حيكم على تصرفاته كتصرفات األصحاء.

                                                           
1

 .396ص  6، ج نيالمغم( 1968-هـ1388هـ، )620ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 
2

 المرجع السابق، نفس الموضع . - 
3

، ابن 145ص  4، دار الفكر، )د.ط(، ج فتح القديرهـ، )د.ت(، 861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي المتوفى  - 

 . 152، ص القوانين الفقهيةهـ، )د.ت(، 741جزي، محمد بن أحمد بن عبد هللا الكلبي الغرناطي المالكي المتوفى 



212 
 

في الشريعة والقانون  من الميراث والوصيةالقاتل حرمان حرمان الزوج الفار ، و المطلب الثاني: 
 .اليمني

  حرمان الزوج الفار  من توريث زوجته أواًل:

 حرمان الزوج الفار  من توريث زوجته في الشريعة اإلسالمية

اختلف الفقهاء يف حكم استحقاق زوجة الفاّر )املريض مرض املوت( إرثها حال طلقها يف مرضه 

من زوجها، فتكون حينئذ قد حرمته من هذا املخوف إذا مات عنها يف العدة أو بعدها، هل ترث 

املال الذي قصد االحتيال عليه، أم أهنا ال ترث منه، ويكون طالقه هلا حال مرض املوت مانعاً هلا من 

 املرياث، وليس فيه احتيال.

الفقهاء يف ما يتعلق هبذه  هيف هذه الصورة حيسنم تقدمي ما اتفق عليبذكر اخلالف  ءوقبل البد

صر اخلالف. الصورة، حىت     حيم

  :1اتفاقات الفقهاء في هذه الصورة

فطالقه صحيح نافذ كطالقه  يض إذا طلق زوجته فراراً من إرثهلقد اتفق الفقهاء على أن الرجل املر 

 حال صحته.

كما اتفقوا على إرثها منه إذا مات وهي يف عدهتا من طالق رجعي، سواء أكان بطلبها أم ال؛ 

ألن املرأة يف حال الطالق الرجعي زوجة حكماً، يلحقها طالق الزوج وظهاره وإيالؤه، وميلك 

 إمساكها بالرجعة ولو بغري رضاها، وال ويل وال شهود وال صداق جديد، فكانت الزوجية بعد الطالق

                                                           
1

، دار الفكر، مصر، )د.ط(، ج فتح القديرهـ ، )د.ت(، 861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المتوفى  - 

ص  3، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587، الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى 145، 144ص  4

الحاوي الكبير في فقه م(،  1999-هـ  1419هـ، )450و الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى ، الماوردي، أب218

 -، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، تحقيق: علي محمد معوض مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

اإلنصاف هـ، )د.ت(، 885ي بن سليمان الدمشقي الحنبلي المتوفى ، انظر المرداوي، عل263ص  10عادل أحمد عبد الموجود، ج 

 .354ص  7، ج في معرفة الراجح من الخالف
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قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجه، والنكاح القائم من كل وجه سبب الستحقاق اإلرث من 

 .اجلانبني؛ كما لو مات أحدمها قبل الطالق، وسواء كان الطالق بغري رضاها أو برضاها

ري خموف طالقًا بائنًا أو واتفقوا على عدم إرثها منه إن طلقها يف حال الصحة، أو يف مرض غ

 نت منه بانقضاء عدهتا؛ النقطاع الزوجية بينهما.فبا رجعياً 

لع والتخيري، فال يرثها وال ترثه، سواء كان املوت يف العدة أو بعدها، الرتفاع وكذلك اتفقوا يف اخلم 

 لع والتخيري.لها يف اخلم بَ النكاح بينهما؛ وألن الفراق جاء من قِ 

بائنًا مث ماتت قبله، مل يرثها ولو ماتت قبل واتفقوا أيضًا على أن الرجل املريض إذا طلق امرأته 

 .انتهاء العدة، ألنه الذي أسقط ما كان بيده

 اختالف الفقهاء موضع 

واختلفوا يف حكم توريث الزوجة املطلقة طالقاً بائناً من زوجها املريض مرض املوت، وحرمان الزوج 

 الفاّر من هذا املال، على قولني:

وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف القول القدمي، وهو  القول األول:

اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، على توريث الزوجة املطلقة طالقًا بائنًا من زوجها الفاّر )املريض 

  1املال. ذلكمرض املوت( إذا مات عنها يف مرضه، وحرمانه من 

والتابعني عمر بن اخلطاب، وعائشة، وابن مسعود واملغرية وعثمان  وقد قال بتوريثها من الصحابة

وة بن الزبري وابن سريين وس وعر و عنه، وبه قال شريح القاضي وإبراهيم النخعي وطا على اختالف  

 .1والثوري واألوزاعي وابن شربمة والشعيب

                                                           
1

، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعم(، 1986-هـ1406هـ، )587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

، البهجة في شرح التحفة )شرح تحفة الحكام(م(، 1998 -هـ 1418) هـ،1258فى ، التُُّسولي، علي بن عبد السالم المتو218ص  3

، البهوتى، منصور بن يونس بن 565ص  1دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، ج 

، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن 416ص  3، ج كشاف القناع عن متن اإلقناعهـ ، )د.ت(، 1051صالح الدين المتوفى 

، الماوردي، علي بن محمد 322، 321ص  3، ج الفتاوى الكبرى البن تيميةم(، 1987 -هـ 1408هـ، )728عبد الحليم المتوفى 

 )وهو شرح مختصر الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيم(،  1999 - هـ 1419هـ،)450البصري البغدادي المتوفى 

ص  10عادل أحمد عبد الموجود، ج  -المزني(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، تحقيق: علي محمد معوض 

264. 
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املريض مرض املوت إذا واستدل اجلمهور القائلون بتوريث الزوجة املطلقة طالقًا بائنًا من زوجها 

 باآلثار الواردة عن الصحابة، واستدلوا باإلمجاع، كما استدلوا بالعقل. ات عنهام

 أواًل: اآلثار

يف مرضه: أهنا ترثه  عن شريح قال: أتاين عروة البارقي من عند عمر؛ يف الرجل يطلق امرأته ثالثاً  - 1

 . 2ما دامت يف العدة وال يرثها

الرمحن بن عوف: "أن عثمان بن عفان وّرث متاضر بنت األصبغ من عبد وعن طلحة بن عبد  - 2

 .3الرمحن بن عوف، وكان عبد الرمحن طلقها وهي آخر طالقها يف مرضه"

واألثر واضح يف توريث مطلقة عبد الرمحن بن عوف يف مرض موته، وأن ذلك قد اشتهر يف 

 . 4الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إمجاعاً 

كانت حتت عثمان بن عفان، فلما حصر طلقها،   عميينة بن حصنعيب "أن أم البنني بنت عن الش -3

وقد كان أرسل إليها ليشرتي منها مثنها فأبت، فلما قتل أتت عليا، فذكرت ذلك له، فقال: تركها 

 .5حىت إذا أشرف على املوت طلقها، فورثها"

 .6منه، ولو مضى سنة مل يربأ، أو ميوت"وعن أيب بن كعب قال: "إذا طلقها وهو مريض ورثتمها  - 4

ما رواه عبد الرزاق عن عمر بن اخلطاب قال: "إذا طلقها مريضًا ورثته ما كانت يف العدة وال  – 5

 .7يرثها"

 .1وعن عائشة أهنا قالت يف املطلقة ثالثاً وهو مريض: "ترثه ما دامت يف العدة" - 6

                                                                                                                                                                  
1

، 147، 145ص  4، دار الفكر، )د.ط(، ج فتح القديرهـ، )د.ت(، 861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي المتوفى  - 

، ابن قدامة، 113ص  6، ج االستذكارم(، 2000 –هـ 1421هـ، )463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن محمد القرطبي المتوفى

 .396ص  6، ج المغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى
2

الكتاب المصنف في األحاديث هـ(،  1409هـ ، )235 بن محمد العبسي المتوفى ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا - 

 . 19038برقم  171ص  4، ج واآلثار
3

، مؤسسة سنن الدارقطنيم(،  2004 -هـ  1424هـ، )385الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المتوفى  - 

 .4051برقم  113ص  5ؤوط وغيره، ج اشعيب االرنالرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، تحقيق: 
4

 .146ص  4، ج فتح القديرهـ، )د.ت(، 861ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي المتوفى  - 
5

الكتاب المصنف في األحاديث هـ(،  1409هـ ، )235ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد العبسي المتوفى  - 

 . 19042برقم  171ص  4، ج واآلثار
6

 . 19034برقم  171ص  4، ج المصدر السابق - 
7

 . 12201برقم  63ص  7، ج المصنفهـ(، 1403عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ) - 
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يف  ابن شهاب، وسألته عن رجل طلق امرأته ثالثاً  وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخربين -7

وجع، كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال: "قضى عثمان يف امرأة عبد الرمحن أهنا تعتد، وترثه، وإنه 

 . 2ثها بعد انقضاء عدهتا، وإن عبد الرمحن طاوله وجعه"ورّ 

يف الرجل  :يعين ،د  إليهب اهلل رم من فر  من كتا ،وعن ابن سريين قال: كانوا يقولون: "ال ختتلفون - 8

 .3يطلق امرأته وهو مريض"

يف أكثر من  ذلكومجيع هذه اآلثار تؤكد على قول الصحابة بتوريث مطلقة الفاّر، وإفتائهم ب

، وهذا ما أشار إليه الفقهاء يف ذلكموقف، بل وقضائهم به بني الناس دون أن يوجد منكر ل

طّلق زوجته بائناً استخراج وجه الداللة من هذه 
م
أنه يرد عليه قصده  اآلثار: "إن مجيعها تدل على امل

وترثه، وكان هذا احلكم فيها مع اختالف القضايا، وليس يعرف هلذه القضايا يف الصحابة خمالف 

 .4فكان إمجاعاً"

 ثانياً: اإلجماع 

ة الفار، وهو ما فقد أمجع اخللفاء الراشدون والصحابة والتابعون ومن بعدهم، على توريث مطلق

قال الباجي: "فورثها عثمان بن عفان منه يقتضي أن عثمان ، ذلكدلت اآلثار املنقولة عنهم على 

..، وقد جعل أهل العلم فعل عثمان يف ذلك أصاًل؛ ألنه .رضى اهلل عنه ورث نساء املطلق يف املرض

ومثل هذا ينتشر قضاؤه به يف األمصار وينقل إىل  ،أمام حكم يف قضية رجل مشهور أحد العشرة

                                                                                                                                                                  
1

صنف في األحاديث الكتاب المهـ(،  1409هـ ، )235ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد العبسي المتوفى  - 

 . 19046برقم  172ص  4، ج واآلثار
2

 . 12193برقم  62ص  7، ج المصنفهـ(، 1403عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ) - 
3

 الكتاب المصنف في األحاديثهـ(،  1409هـ ، )235ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد العبسي المتوفى  - 

 . 19047برقم  172ص  4، ج واآلثار
4

، 218ص  3، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 

الحاوي الكبير في فقه مذهب م(،  1999-هـ  1419هـ، )450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى 

 6، ج المبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى 264ص  10، ج الشافعي اإلمام

 . 155، 154ص 
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فلم يتحصل عن أحد من الصحابة وال غريهم يف ذلك خالف فثبت أنه إمجاع منهم على  ،اآلفاق

 . 1تصويبه"

الزبري كما يف بن مبخالفة عبد اهلل  وقد انكر القائلون بعدم توريث مطلقة الفاّر اإلمجاع، واستدلوا

، وهي يف عدهتا يطلق املرأة فيبتها مث ميوت ه سأل ابن الزبري عن الرجل الذينرواية ابن أيب مليكة، أ

فقال عبد اهلل بن الزبري: طلق عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه متاضر بنت األصبغ الكلبية فبتها مث 

تة قال ابن الزبري: " وأما أنا فال أرى أن ترث مبتو ، عدهتا فورثها عثمان رضي اهلل عنهمات وهي يف 

 . 3، فخرج عن كونه إمجاعاً مبخالفة ابن الزبري2"

وأجيب عليه: بأن خمالفة ابن الزبري ملا أفىت به الصحابة يف تلك القضايا إمنا كان لعدم علمه 

باجتهادهم، فكان خيفى عليه ما مل خيف على عثمان؛ لذا قيل حيمل قوله "وأما أنا فال أرى أن ترث 

لو كنت أنا مل أهتد إىل هذا،  :اجتهادي أن ترث مبتوتة، كما يقول القائلمبتوتة" على معىن: مل يبلغ 

إذ مل يعرف له قبل ذلك فتوى  ،أو كان رأيه مسبوقا باإلمجاع، أو مل يكن يف ذلك الزمان من الفقهاء

 .4فال تكون قادحة يف إمجاعهم ،وال شهرة بفقه، فمع وجود مثل هذه االحتماالت ال تثبت املخالفة

اساين: "فاجلواب إن اخلالف ال يثبت بقوله هذا؛ ألنه حمتمل حيتمل أن يكون معىن قوله قال الك

أي ظهر له من االجتهاد  :ا ال ترث، وحيتمل أن يكون معناه)لو كنت أنا ملا ورثتها(: أي عندي أهن

ده له يف اجتهاده، وإن احلق يف اجتها والصواب ما لو كنت مكانه لكان ال يظهر يل، فكان تصويباً 

فال يثبت االختالف مع االحتمال؛ بل محله على الوجه الذي فيه حتقيق املوافقة أوىل، وحيتمل أهنا  

                                                           
1

، مطبعة السعادة، المنتقى شرح الموطأهـ(، 1332) هـ،474الباجي، سليمان بن خلف التجيبي القرطبي األندلسي المتوفى  - 

 .87ص  4مصر، الطبعة األولى، ج 
2

 593ص  7، ج السنن الكبرىم(،  2003 -هـ 1424هـ، )458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني المتوفى  - 

 . 15124برقم 
3

، الماوردي، أبو الحسن علي 272ص  5، ج األم كتابم(، 1990-هـ1410هـ، )204انظر الشافعي، محمد بن إدريس المتوفى  - 

ص  10، ج الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيم(،  1999 - هـ 1419هـ، )450المتوفى بن محمد البصري البغدادي 

264 . 
4

، ابن الهمام، 155ص  6، ج المبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483انظر السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  - 

، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري 146ص  4 ، جفتح القديرهـ، )د.ت(، 861كمال الدين محمد السيواسي المتوفى 

، ابن قدامة، 264ص  10، ج الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيم(،  1999 - هـ 1419هـ، )450البغدادي المتوفى 

 . 395ص  6، ج المغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى
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كانت سألت الطالق، فرأى عثمان رضي اهلل عنه توريثها مع سؤاهلا الطالق، فريجع قوله لو كنت أنا 

تها الطالق، فعند عدم مع مسأل - رضي اهلل عنه - عثمان ، إىل سؤاهلا الطالق، فلما ورثهااهملا ورثت

السؤال أوىل، على أنه روي أن ابن الزبري رضي اهلل عنه إمنا قال ذلك يف واليته، وقد كان انعقد 

اإلمجاع قبله منهم على التوريث، فخالفه بعد وقوع االتفاق منهم ال يقدح يف اإلمجاع؛ ألن انقراض 

 .1العصر ليس بشرط لصحة اإلمجاع على ما عرف يف أصول الفقه"

 وقد ناقش السرخسي منكري اإلمجاع على توريث املطلقة يف مرض املوت بقوله:

ملا  " فإن قيل: ال إمجاع هنا، فقد قال ابن الزبري رضي اهلل عنه يف حديث متاضر: لو كان األمر إيل  

 . ورثتها، وقال عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه: ما طلقتها ضراراً وال فراراً 

ابن الزبري رضي اهلل عنه: ما ورثتها، أي؛ جلهلي بوجه االستحسان فتبني أنه كان قلنا: معىن قول 

خيفى عليه ما مل خيف على عثمان رضي اهلل عنه، ويف بعض الروايات أهنا سألته الطالق، فمعىن 

قوهلا: ما ورثها؛ ألهنا سألته الطالق، وبه نقول، ولكن توريث عثمان رضي اهلل عنه إياها بعد سؤاهلا 

لطالق دليل على أنه كان يورثها قبله، وقد قيل: ما سألته الطالق ولكنه قال هلا: إذا طهرت ا

فآذنيين، فلما طهرت آذنته، وهبذا ال يسقط مرياثها، وابن عوف رضي اهلل عنه مل ينكر التوريث إمنا 

منك، نفى عن نفسه هتمة الفرار حىت روي أن عثمان رضي اهلل عنه عاده، فقال: لو مت ورثتها 

  .ذلك ما طلقتها ضراراً وال فراراً  فقال: أنا أعلم

كما لو وهب مجيع ماله من   ،فريد عليه قصده ،قصد إبطال حقها عن املرياث بقولهواملعىن فيه أنه 

إنسان، وإمنا قلنا ذلك؛ ألن مبرض املوت تعلق حق الورثة مباله؛ وهلذا مينع عن التربع مبا زاد على 

 .2الثلث"

                                                           
1

 .219ص  3، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587لكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى ا - 
2

 .155ص  6، ج المبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  - 
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ابن حزم بقوله: "ما فّر قط عن كتاب اهلل تعاىل؛ بل أخذ بكتاب اهلل واتبعه،  ذلكوقد رد على 

مجيع حقوق الزوجية من النفقة،  تعاىل أباح الطالق، وقطع بالثالث وبالطالق قبل الوطءألن اهلل 

 لو قال: ال ،هاهنا الفرار من كتاب اهلل إمنا كان يفر عن كتاب اهلل وإباحة الوطء، والتوارث، فأين

، وال : هو توريث من ليست زوجة، وال أماً ها، بل الفرار من كتاب اهللترث مين شيئًا دون أن يطلق

، وكيف جيوز أن تورث بالزوجية من إن وطئها رجم قط هلا مرياثاً  ..ولكن أجنبية مل جيعل اهللجدة،..

   .1، بال شك"حقاً  ذا هو خالف كتاب اهللأو من قد حل هلا زواج غريه: أو من هي زوجة لغريه ه

 وأما من املعقول فاستدلوا باأليت:: ثالثاً: المعقول

 انعدام تصرفات املريض مرض املوت  -1

 قال ابن تيمية: " ألن هذه إمنا ورثت لتعلق حقها بالرتكة ملا مرض مرض املوت، وصار حمجوراً 

عليه يف حقها وحق سائر الورثة، حبيث ال ميلك التربع لوارث، وال ميلكه لغري وارث بزيادة على 

الثلث، كما ال ميلك ذلك بعد املوت، فلما كان تصرفه يف مرض موته بالنسبة إىل الورثة كتصرفه بعد 

 .3باملوت ، فوجب أن ترثه كالبائن منه2املوت، ال ميلك قطع إرثها، فكذلك ال ميلك بعد مرضه"

 بنقيض قصدهِ  تهِ معامل -2

وهو أنه قصد يف تطليقها ضرراً حمضاً، وهو حرمان زوجته من املرياث بتطليقه إياها وهو يف مرض 

فقد فّر من كتاب اهلل، فعوقب بنقيض قصده فرتث املرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر  ،موته

واجلامع بينهما   ،تل مورثه فيعاقب حبرمانه من اإلرثعنها، كما يرد قصد القاتل استعجال املرياث إذا ق

 .4فيكون احلكم هو ثبوت نقيض مقصوده ،فاسد   لغرض   كون فعلهما حمرماً 

                                                           
1

 . 494ص  9، ج المحلى باآلثارهـ، )د.ت(، 456حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفى  ابن - 
2

 3، ج الفتاوى الكبرى البن تيميةم(، 1987 -هـ 1408هـ، )728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المتوفى  - 

 .322، 321ص 
3

الحاوي الكبير في فقه مذهب م(،  1999-هـ  1419هـ، )450محمد البصري البغدادي المتوفى الماوردي، أبو الحسن علي بن  - 

 .264ص  10، ج اإلمام الشافعي
4

، 397ص  6، ج المغنيم( 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى - 

الحاوي الكبير في فقه مذهب م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450صري البغدادي المتوفى الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد الب

 2، ج المهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، )د.ت(، 264ص  10، ج اإلمام الشافعي

  .408ص 
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اختلف القائلون بتوريث مطلقة الفار، هل ترث إذا مات زوجها وهي يف العدة فقط، أم ترث قد و 

وإن تزوجت غريه بعد انتهاء  حىت لو مات زوجها بعد انقضاء عدهتا، أم أهنا ترث مطلقًا حىت

  ؟ 1العدة

قول الذي يقضي بتوريث مطلقة الفار مطلقاً، سواًء مات الزوج يف ال :منها عند الباحث الراجح

 يت:بعدها، أو حىت لو تزوجت غريه لآل العدة، أو

 أن الغرض من توريثها هو خمالفة قصده السيئ، واسرتداد حقها الذي احتال عليه، وتأديبه وردع -1

 ؟.ع يف العدة أو بعدها، فما املانعأمثاله حبرمانه من هذا املال، وهذا كله ميكن أن يق

أن من أمراض العصر ما هي طويلة األجل، ويستمر بعضها الشهور، وقد ميتد للسنني، خصوصاً  -2

، ومرض املوت ليس له 2احلاالت اليت تدخل حتت ما يسمى باملوت السريري أو املوت اإلكلينيكي

 حمدد إال نادراً، واملوت قد يطول، وطاملا أنه قصد إبطال حقها فال يتقيد ذلك بزمن. وقت

، وبه قال عثمان، على اختالف 4، وقول الشافعي يف اجلديد واملزين3وهو قول الظاهرية القول الثاني:

 .5النقل عنه أهنا ال ترث منه طاملا أنه طلقها طالقاً بائناً 

يف اجلديد ومن وافقهم من القائلني بعدم توريث الزوجة املطلقة الظاهرية والشافعي  تواستدل

 طالقاً بائناً من زوجها املريض مرض املوت إذا مات عنها باألثر واملعقول:

األثر: وهو رواية ابن أيب مليكة "أنه سأل ابن الزبري عن الرجل الذي، يطلق املرأة فيبتها مث ميوت  -1

لزبري: طلق عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه متاضر بنت األصبغ فقال عبد اهلل بن ا وهي يف عدهتا
                                                           

1
، الفتاوى الكبرى البن تيميةم(، 1987 -هـ 1408هـ، )728لمتوفى انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ا - 

اق، محمد بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي المتوفى 322ص  3ج  التاج واإلكليل لمختصر م(، 1994-هـ1416هـ، )897، الَموَّ

شاف القناع عن متن كهـ ، )د.ت(، 1051، البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين المتوفى 285، 284ص  5، ج خليل

روضة الطالبين وعمدة م(، 1991-هـ1412هـ، )676النووي، محيي الدين يحيى بن شرف المتوفى  ،482ص  4، ج اإلقناع

 .73، ص 8، ج المفتين
2

موت اإلنسان اإلكلينيكي هو: " فقد للحس والوعي واإلدراك والحركة والنبض والتنفس ولكن يكون الكثير من األعضاء ال يزال  - 

حيًا بل وبعضها تعمل وقابلة لالستمرار في العمل إذا أمكن إنعاشها بتوفير المحيط المالئم لها من تغذية وتصريف للفضالت" انظر 

، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة، )د.ط(، العدد الثالث، ج الحياة اإلنسانيةنهاية المهدي، مختار، 

 .165ص  3
3

 .494ص  9، ج المحلى باآلثارهـ، )د.ت(، 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفى  - 
4

الحاوي الكبير في فقه مذهب م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 .264ص  10، ج اإلمام الشافعي
5

 .113ص  6، ج االستذكارم(، 2000 –هـ 1421هـ، )463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن محمد القرطبي المتوفى - 
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قال ابن الزبري: " وأما أنا فال أرى ، ثها عثمان رضي اهلل عنهالكلبية فبتها مث مات وهي يف عدهتا فور  

  .1أن ترث مبتوتة "

يف دليل اإلمجاع، حيث ذكر العلماء  هذا األثر، وسبق بسط الكالم فيه وقد رد اجلمهور على

 ث ال تثبت معها خمالفته، وال تكون قادحة يف اإلمجاع. يتأويالت واحتماالت البن الزبري، حب

املعقول: ألن الزوج ال يرثها حال طلقها بائنًا لو مات قبلها بإمجاع؛ النقطاع النكاح الذي به  -2

  .2يتوارثان، فكذلك ال ترثه كما ال يرثها

ابن حزم: "فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية إذ من الباطل احملال املمتنع أن قال 

فإن قالوا: ليست امرأته، قلنا: فلم ورثتموها مرياث زوجة،  ،تكون هي امرأته، وال يكون هو زوجها

  .3"وهذا أكل املال بالباطل، بال شك ،وهذا عجب جداً 

َا وَ  ر َث الزوجة من الزوج والزوج من الزوجة ما كانا زوجني، وهذان ليسا بزوجني وألن الل ه تعاىل إمن 

 .4وال ميلك رجعتها فلم يكن يف معين األزواج حىت يَِرثم َويوَرثم 

على توريثه إياها، قياس مع  ذلكوقول الشافعية بعدم توريثها النقطاع النكاح بينهما، وقياس 

الفاّرق، لكونه أسقط حقه باختياره وفعله، مثلما يسقط حقها يف املرياث منه لو وقع الطالق 

 منها. باختيارها أو بطلب  

 أسباب االختالف: 

قال ابن رشد: "وسبب اخلالف: اختالفهم يف وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه ملا كان  -1

كون إمنا طلق زوجته يف مرضه ليقطع حظها من املرياث، فمن قال بسد الذرائع املريض يتهم يف أن ي

                                                           
1

 593ص  7، ج السنن الكبرىم(،  2003 -هـ 1424هـ، )458مد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني المتوفى البيهقي، أح - 

 . 15124برقم 
2

الحاوي الكبير في فقه م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450انظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 . 272ص  5، ج األمم(، 1990-هـ1410هـ، )204شافعي، محمد بن إدريس المتوفى ، ال148ص  8، ج مذهب اإلمام الشافعي
3

  .494ص  9، ج المحلى باآلثارهـ، )د.ت(، 456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري المتوفى  - 
4

 . 271ص  5، ج األمم(، 1990-هـ1410هـ، )204الشافعي، محمد بن إدريس المتوفى  - 
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، وذلك أن هذه ومن مل يقل بسد الذرائع وحلظ وجوب الطالق مل يوجب هلا مرياثاً  ،1أوجب مرياثها

الطائفة تقول: إن كان الطالق قد وقع فيجب أن يقع جبميع أحكامه، ألهنم قالوا: إنه ال يرثها إن 

 .2ماتت"

وقت استحقاق اإلرث هل يكون باملرض أو باملوت؟، فمن قال إن سبب استحقاق املرياث هو  -2

وقت املوت قال بعدم توريثها؛ ألن النكاح ليس قائمًا حني أباهنا، ومن قال إن سبب استحقاق 

 . 3املرياث املرض قال بتوريثها ألن النكاح كان قائماً حني أباهنا

صحايب: فمن قال حبجيته أوجب مرياثها، ومن مل يقل حبجية قول االختالف يف حجية قول ال -3

 .4الصحايب مل يثبت هلا مرياثها

 الراجح:

والراجح هو: قول اجلمهور القاضي بتوريث الزوجة املطلقة طالقًا بائنًا من زوجها الفاّر )املريض 

الطالق بطلب مرض املوت( إذا مات عنها يف مرضه، وحرمان زوجها من هذا املال، ما مل يكن 

 لآلتي: ذلكو منها، 

 مما استند عليه اجلمهور. ذلككثرة األدلة وتعاضدها من آثار، وإمجاع، ومعقول، وغري   -1

معاملة له بنقيض قصده؛ فإن التهمة هلا تأثريها يف املرياث كمنع القاتل من مرياث مورثه، ومنع  -2

وألنه مبرض املوت ، الفارّين من تطبيق الشرعام القاتل املوصى له من حقه يف الوصيه، وسداً للباب أم

أصبح حمجوراً عليه ممنوعًا من التصرف يف ماله مبا يضر مبصلحة الورثة، فاقتضى أن يكون ممنوعًا من 

                                                           
1

الحنفية بناء على قاعدة االستحسان، قال السرخسي: " وإذا طلق المريض امرأته ثالثاً أو واحدة بائنة ثم مات وهي في  أوجبه - 

العدة فال ميراث لها منه في القياس... وفي االستحسان ترث منه... وجه القياس أن سبب اإلرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد 

كما لو كان طلقها قبل الدخول؛ وألن الميراث يستحق بالنسب تارة وبالزوجية  ،والحكم ال يثبت بدون السبب ،الرتفاعه بالتطليقات

ولكنا  ،فكذلك إذا انقطعت الزوجية ،سواء كان في صحته أو في مرضه ،ولو انقطع النسب ال يبقى استحقاق الميراث به ،أخرى

ص  6، ج المبسوطم(،  1993 -هـ 1414هـ، ) 483ن أبي سهل المتوفى استحسنا التفاق الصحابة" السرخسي، محمد بن أحمد ب

154 ،155.    
2

، بداية المجتهد ونهاية المقتصدم(،  2004 -هـ  1425هـ ، )595بن رشد القرطبي المتوفى  ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد - 

 .103، 102ص  3دار الحديث، القاهرة، )د.ط(، ج 
3

 .218ص  3، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587ر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى انظر الكاساني، أبو بك - 
4

، مؤسسة الرسالة، بيروت، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاءم (،  2000 - ـه 1421الخن، مصطفى،) - 

 .541الطبعة الثانية، ص 
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إسقاط حقوقهم من مرياثهم لتعلقها برتكته بالقياس على ما لو وهب كل ماله أو تربع لبعض الورثة يف 

 . 1علقه مباله يف مرضهمرض موته جبامع إبطال حق بعد ت

أن الزوجة لو فعلت ما يلزم عنه إبطال حق الزوج من املرياث يف مرض موهتا، كما لو ارتدت،  -3

فإهنا تعامل مبثل معاملة الزوج هلا، فريثها إن كان سبب الفرقة منها يف مرضها وماتت لوجوب سبب 

 حال تعلق حقه باإلرث وهو وقد حصلت منها يف ،االستحقاق يف حقه، والردة من أسباب الفرقة

 .2مرض موهتا فريث منها

 حرمان الزوج الفار  من توريث زوجته في القانون اليمني

مل ينص القانون اليمين صراحة على توريث مطلقة الفاّر، وحرمان الزوج من املال الذي أراد الزوج 

ض املوت غري معتربة، مبا يف مر منعها من مرياثه )فيما أعلم(، لكنه أشار إىل أن مجيع تصرفات املريض 

 لك يف أكثر من مادة، منها:من توريث الزوجة، وقد أشار إىل ذلك فرار الزوج ذ

ما ذكره يف قانون األحوال الشخصية، يف الفصل الرابع: الرجوع عن الوصية وردها وقبوهلا، من املادة 

ا إذا تصرف يف العني املوصى (: "للموصى إىل حني موته الرجوع عن الوصية قواًل أو فعاًل كم257)

سم العني املوصى هبا أو صفاهتا رجوعاً. وإذا أضاف او غري معاملها، وال يعترب تغيري هبا أو هدمها أ

شرتك الورثة مع املوصى له بقدر ما تناولته ان تتغري معاملها أملوصى هبا دون املوصي إىل العني ا

كون يف مرض املوت أو كانت فيه حيلة فيأخذ حكم اإلضافة. والتصرف املنجز ال رجوع فيه إال أن ي

 . 3الوصية"

                                                           
1

م(، نقالً عن  2012 -هـ  1433، ) حكم طالق الفار  أحمد، انظر العف، بسام حسن، السوسي، ماهر  - 

site.iugaza.edu.ps/msousi56/files/2010/02/3النص.doc   
2

 .220ص  3، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 
3

 (. 257م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1998، )قانون األحوال الشخصية اليمني - 
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فتصرف املوصى املنجز يف الوصية ال رجوع فيه، إال إذا كان يف مرض املوت، أو كان فيه حيلة، 

ن املريض مرض املوت متهم يف أغلب تصرفاته من هبة ووصية وطالق وبيع غري معترب، أل ذلكفإن 

   من هذا التصرف.، الحتمال قصده السيئ ذلكوغري 

( من القانون املدين: "بيع املريض مرض املوت لوارثه موقوف على 469أيضًا ما ذكر يف املادة )

والغنب اليسري هو ما مل يكن  ،وبيعه لغري وارثه بثمن املثل أو بغنب يسري صحيح ،إجازة سائر الورثة

ذ فيه ما نقص من مثن املثل حكم خارجًا عما يقرره العدول، أما بيعه لغري وارثه بغنب فاحش فيأخ

 . 1الوصية، ما مل يظهر تواطؤ على حرمان الورثة"

الطالق، وعليه فيمكن القول  ذلكوهو ما يعين أن تصرفات املريض مرض املوت متهمة مبا يف 

 هدًا لقصده السيئ، حسب ما ذهب إلييرى توريث مطلقة الفاّر، وحرمان الزوج ر  بأن القانون اليمين

الشريعة، وهذا ما أشارت إليه بعض نصوص القانون املدين وقانون األحوال  ءمن فقهااجلمهور 

 الشخصية سالفة الذكر.

( من قانون األحوال الشخصية واليت تنص على أن: "كل ما 349وجود املادة ) ذلكوالذي يؤكد 

وهو ما يعين أن هذا ، 2مل يرد به نص يف هذا القانون يعمل فيه بأقوى األدلة يف الشريعة اإلسالمية"

 القانون قد استقى كل مواده من أحكام الشريعة اإلسالمية، مبا فيها توريث مطلقة الفاّر.

غري أنه مما يؤخذ على قانون األحوال الشخصية اليمين أنه مل ينص صراحة على توريث مطلقة 

فتح عليهم بابًا واسعاً الفاّر، وهو ما جيعل بعض القضاة مرتددين يف احلكم بتوريث مطلقة الفاّر، وي

 من التأويالت.

                                                           
1

 (.469م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2002، )القانون المدني اليمني - 
2

 (. 349م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1996، )قانون األحوال الشخصية اليمني - 
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 .ثانياً: حرمان القاتل

 حرمان القاتل من الميراث –أ 

 من الميراث في الشريعة اإلسالميةحرمان القاتل 

ن القاتل قد سعى ملورثه بأعظم الضرر، فال ينتهض ما فيه من موجب اإلرث أن يقاوم ضرر إ

يعملم أن القتل أكرب مانع مينع املرياث،  وهبذا ،القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه اإلرث

 .1،2﴾َوأمولمو األْرَحاِم بـَْعضمهمْم َأْوىَل بِبَـْعض  يف ِكَتاِب الل هِ  ﴿ويقطع الرحم الذي قال اهلل فيه: 

ألن توريث القاتل يفضي إىل تكثري القتل؛ ألن الوارث رمبا استعجل  ؛فيحرم القاتل من اإلرث

 . 3الهموت موروثه، ليأخذ م

وللفقهاء أقوال يف حرمان القاتل من املرياث: حيث يرى احلنفية بأن القتل الذي يكون سببًا يف 

 .4حرمان القاتل من مرياث مورثه هو: قتل العمد، وشبه العمد، واخلطأ، وما جرى جمرى اخلطأ

فال  5بالتسببواشرتطوا يف حرمان القاتل من املرياث أن يكون القتل مباشراً، فإن كان القتل 

حرمان ولو كان القتل عمداً، وأن يكون القاتل بالغاً، فإن كان صغرياً أو جمنوناً فال حيرم، واشرتطوا أن 

يكون القتل عدواناً، فإن كان دفاعًا عن النفس فال يكون القتل مانعًا من اإلرث، وأن يكون القاتل 

 .6خمتاراً، وليس مكرهاً 

                                                           
 .75، اآلية سورة األنفال -2
2

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانم(،  2000 - هـ1420هـ، )1376الرحمن بن ناصر المتوفى  انظر السعدي، عبد - 

 . 168ص  1ج
3

 . 365ص  6، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
4

 . 47، 46ص 30، ج المبسوطم(، 1993 -هـ1414هـ، )483 المتوفىبن أبي سهل أحمد بن السرخسي، محمد  - 
5

القتل بالتسبب: بأن يكون نتيجة حفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه وفنائه، أو صب الماء على الطريق فزلق به مورثه  -

البحر هـ،، )د.ت(، 970متوفى وغير ذلك مما يتسبب عنه هالك إنسان. انظر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ال ،فمات

   .557ص  8، ج الرائق شرح كنز الدقائق
6

 . 557ص  8، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ،، )د.ت(، 970انظر ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 
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يكون سبباً يف حرمان القاتل من مرياث مورثه هو: القتل املضمون ويرى الشافعية بأن القتل الذي 

بكفارة أو إمث أو دية أو قصاص، أو غري مضمون كوقوعه من حد أو قصاص، سواء كان عمدًا أو 

 .1خطأ، وسواء كان القاتل خمتاراً أو مكرهاً 

ل من مرياث مورثه، ويرى املالكية بأن القتل العمد العدوان هو الذي يكون سببًا يف حرمان القات

 .2سواًء كان ذلك مباشراً أو تسبباً 

القتل املانع من اإلرث هو القتل بغري حق، وهو املضمون بقود، أو دية، أو كفارة  ويرى احلنابلة أن 

كالعمد، وشبه العمد، واخلطأ، وما جرى جمرى اخلطأ؛ كالقتل بالسبب، وقتل الصيب، واجملنون، 

ء مما ذكر مل مينع املرياث؛ كالقتل قصاصًا أو حداً، أو دفعًا عن والنائم، وما ليس مبضمون بشي

 .3نفسه

والراجح: هو قول احلنابلة وهو حرمان القاتل من املرياث إذا كان القتل بغري حق، وهو املضمون 

بالقصاص أو الدية أو الكفارة؛ ألن هذا القول وسط بني األقوال بني قول احلنفية الذين استثنوا القتل 

، وبني مباشرة أو بسبب سبب، وقول املالكية الذين يقصرون احلرمان على القتل العمد العدوانبالت

  .اً وال يستثنون أحد ،قول الشافعية الذين ال يشرتطون

وقد استدل الفقهاء على حرمان القاتل من مرياث مورثه مبجموعة أدلة منها: ما رواه عمرو بن 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " ليس لقاتل شيء، فإن مل يكن عن جده قال: قال رسول  عن أبيه شعيب

 .4" له وارث يرثه أقرب الناس إليه، وال يرث القاتل شيئاً 

                                                           
1

  .407ص  2، ج فقه اإلمام الشافعيالمهذب في هـ، )د.ت(، 476الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى  - 
2

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية هـ، )د.ت(، 1241انظر الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي المالكي المتوفى  - 

 . 713ص  4، ج الصاوي على الشرح الصغير
3

 . 365ص  6، ج المغنيم(، 1968-هـ1388، )هـ620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
4

 6، ج السنن الكبرىم(،  2003 -هـ  1424هـ، ) 458انظر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني المتوفى  - 

 9، ج المصنفهـ(، 1403هـ، )211، عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 12240برقم  360ص 

إرواء م(، 1985 -هـ1405هـ، )1420، والحديث ضعفه األلباني. انظر األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى 17798برقم  405ص

 .1670برقم  115ص  6، ج الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
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واستدلوا باإلمجاع الذي حكاه القرطيب بقوله " وال خالف بني العلماء أنه ال يرث قاتل العمد من 

 .1الدية وال من املال، إال فرقة شذت عن اجلمهور كلهم أهل بدع"

كما قالوا أن توريث القاتل يؤدي إىل الفساد، بأن يسارع الناس للخالص من مورثيهم بقتلهم، 

 .2وهلذا حرم القاتل من املرياث، والقاعدة تقول " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه"

 من الميراث في القانون اليمنيحرمان القاتل 

عامًا يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمين، حيث  جاء النص على حرمان القاتل من مرياث مورثه

 .3"يكون ولًيا لدمه وال ميلك العفو ( منه ما يلي: " القاتل عمًدا ال يرث قتيله وال53جاء يف املادة )

حاالت  لقتل مانعًا من املرياث، واستثىنبينما فّصل قانون األحوال الشخصية اليمين، فجعل ا

وهي: أن ال يكون القاتل منفذًا حلد أو قصاص، كما اشرتط القانون أن يكون القاتل عاقاًل بالغ 

( منه " القتل مانع 304ذهب إليه احلنفية، فقد جاء يف املادة )ما املسؤولية اجلنائية، وهذا يتفق مع 

ارتكابه الفعل عاقال بالغاً  حلد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند من املرياث إال أن يكون منفذاً 

 .4سن املسئولية اجلنائية "

ويف هذه املسألة جند أن القانون اليمين متفق مع الشريعة اإلسالمية على حرمان القاتل من املرياث 

وشروط  ، ومتفق مع ما ذهب إليه األحناف يف احلاالت اليت تستثىن من احلرمان،بدأمن حيث امل

 مورثه. القاتل الذي حيرم من مرياث

                                                           
1

ص  1، ج ألحكام القرآنالجامع م(،  1964 -هـ1384القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي، ) - 

456 . 
2

 . 132ص  1، ج األشباه والنظائرم(،  1999 -هـ 1419هـ، )970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 
3

 (. 53م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994) (،12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
4

 (.304م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1998(، )20رقم ) منيقانون األحوال الشخصية الي - 
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  من الوصية القاتلحرمان  -ب 

 في الشريعة اإلسالمية من الوصية القاتلحرمان 

اتفق الفقهاء على حرمان القاتل من الوصية، لكنهم اختلفوا يف صفة القتل الذي حيرم فيه القاتل 

ينتج ما إذا كانت الوصية قبل اجلرح الذي وفرق بعضهم فيمن الوصية فيما إذا كان عمدًا أو خطًأ، 

عنه املوت أم بعده، وبني إجازة الورثة للقاتل يف أخذ الوصية من عدمه، فنجد أن األحناف يرون 

جازها الورثة للقاتل هل أ إجازة الورثة للوصية فيما إذا حبرمان القاتل من الوصية، إال أهنم اختلفوا يف

تصح إذا أجازها الورثة، تصح أم ال، فقد ذهب أبو حنيفة وحممد بن احلسن إىل أن الوصية للقاتل 

، وذهب الشافعية إىل أن 1وذهب اإلمام أبو يوسف إىل أهنا ال تصح للقاتل حىت ولو أجازها الورثة

، وذهب 2القتل العمد سبب يف حرمان القاتل من الوصية؛ ألنه مال يستحق باملوت فأشبه اإلرث

، ويرى احلنابلة بأن القاتل حيرم من 3املالكية إىل حرمان القاتل من الوصية يف القتل العمد دون اخلطأ

الوصية ؛ ألن الوصية جرت جمرى املرياث، وفرق احلنابلة يف الوصية قبل اجلرح وبعده، فأجازوها بعده، 

 .4ومنعوها قبله 

حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عموماً واستدل الفقهاء 

، ووجه الداللة يف احلديث أن ذكر الشيء هو نكرة يف سياق 5شيء"عليه وسلم: " ليس لقاتل 

، وروى الكاساين عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما أهنما مل جيعال 6النفي، فتعم اإلرث والوصية مجيعاً 

                                                           
1

 .340ص  7، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 
2

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ مغني م(، 1994-هـ1415هـ، )977الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى  انظر - 

 . 73ص  4، ج المنهاج
3

 . 395ص  4، ج المدونةم(، 1994-هـ1415هـ، ) 179انظر األصبحي، مالك بن أنس المدني المتوفى  - 
4

 . 180ص  6، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  -
5

 وقد سبق تخريجه آنفاً . - 
6

 .339ص  7، ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ، 587انظر الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي المتوفى  - 
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ال يرث قاتل بعد صاحب البقرة، من زمن  :، كما حكى عبيدة السلماين اإلمجاع أنهللقاتل مرياثاً 

 .1صالة والسالم إىل زمن التابعني رضي اهلل عنهمسيدنا موسى عليه ال

والراجح فيما يظهر للباحث هو حرمان القاتل العمد من الوصية، سواء أجاز الوصية الورثة للقاتل 

من حرمان القاتل كما يظهر هو سد أم ال، وسواء كانت الوصية قبل اجلرح أم بعده؛ وذلك ألن العلة 

استعجال القاتل يف احلصول على الوصية، ولعموم األدلة يف ذلك، وألن لذريعة املفضية للفساد من ا

بأن منع عنه احلياة، فكيف للقاتل أن يمكرم مبا وهبه املوصي وقد  ،القاتل أضر باملوصي ضرراً ال ينجرب

  بالغ يف إساءته له.

 الوصية في القانون اليمنيحرمان القاتل من 

جاء يف  مية من حرمان القاتل للوصية، فقدلشريعة اإلسالعلى ما جاءت به ا أكد القانون اليمين

( ما يلي: " تبطل 7( الفقرة )233يف املادة ) مبطالت الوصية يف قانون األحوال الشخصية اليمين

إال إذا تقدمت  ،( قتل املوصى له املوصي عمدًا أو بشهادة زور أدت إىل قتله7الوصية بأمور... )

وهو قول  ،فإن القاتل ال حيرم ،القانون يف ما إذا كانت اجلناية قبل الوصية ، واستثىن2اجلناية الوصية"

يف حرمان القاتل من  املذهب احلنبلعند احلنابلة، وعلى كل حال جند أن القانون اليمين متفق مع 

 الوصية. 

  

 

 

 
                                                           

1
 . 339ص  7، ج المرجع السابق - 
2

 ( . 233م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1998(، )27رقم ) قانون األحوال الشخصية اليمنيانظر  - 
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 تمهيد: 

رق والوسائل املباحة، ورغبت يف لقد دعت الشريعة اإلسالمية إىل اكتساب املال احلالل بكل الط

لُّ هَلممم  ﴿ . قال تعاىل:هاب املال احلرام بكل أشكاله وصور مت اكتسلك، وحثت عليه، وحرّ ذ َوحيِم

يَا أَيُـَّها الن اسم كملموا مم ا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًِّبا َواَل  ﴿، وقال تعاىل: 1﴾الط يَِّباِت َوحيمَرِّمم َعَلْيِهمم اخْلََباِئَث 

  .2﴾تـَت ِبعموا خمطمَواِت الش ْيطَاِن ِإن هم َلكمْم َعدموٌّ ممِبني  

ب املال احلرام، فقد دعت إىل التطهر والتخلص منه، يف وقت  وكما حذرت الشريعة من اكتسا

ث املالية والسياسية كانت آثار الكسب احلرام حمدودة مقارنة بآثارها املعاصرة؛ حيث جند الكوار 

ة، والكسب الغري مشروع، املرتتبة على تفشي الربا، وغسيل األموال، وبيع الديون، والرشو  واالقتصادية

   حدود دولة ما، بل امتدت لتصيب العامل كله. مل تقف عندوغريها، 

شأن اهلدايا اليت أيًا كان جمال الكسب فإهنا يف العقوبة على الكسب احلرام مهمة  وإذا كانت

ال تقل  بشرط، أو بقصد الوصول هبا لغرض باطل، أو جمازاة على عمل واجب تعطى للموظفني،

الذي هو عبارة عن إخفاء حقيقة األموال  ألموالبغسيل ا اليوم ما بات يعرفكذلك يف شأن ، و أمهية

وكبار  ما يكتسبه الزعماء والرؤساءلك الغري مشروعة بوسائل وطرق تظهرها وكأهنا مشروعة، وكذ

، العتبار أهم وأوىلتعد الصور مجيعاً ، فإن العقوبة يف هذه من أموال بإستخدام سلطاهتم رجال الدولة

، وملا فيها من التشابه ، من حيث طبيعتها وآثارهاملالية املعاصرةأن هذا اجلرائم من أخطر اجلرائم ا

   والتعقيد الذي قد يوقع عامة الناس يف حرية وإرباك عن وجوه احلرمة الشرعية فيها.

( الربملان) فقد أعطت السلطة التشريعية ادرةوإتالف وحرمان ومص ولتنوع العقوبات املالية من تغرمي

مبا يراه مناسبًا حلجم ونوع   ه األنواع كعقوبة أصلية أو تبعيةللحكم ببعض هذالقاضي مساحة واسعة 

يستدعى أن تكون عقوبة  ن وجود مثل هذه النوع من اجلرائمكل جرمية من هذه اجلرائم، غري أ

                                                           
 .157، اآلية سورة األعراف -1

 .168، اآلية سورة البقرة -2
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أهنا كافيه حلجم اجلرم رأى  املصادرة حمكوم هبا كعقوبة تبعية يف الغالب، وقد يكتفي هبا القاضي إذا

 رتفه اجملرم. الذي اق

حفظ أموال الناس  ة املصادرة( على مثل هذه اجلرائمواحلكمة من تشريع هذه العقوبة )عقوب

وممتلكاهتم، واحلفاظ على األمن واالستقرار املايل والسياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة، وزجر 

 ه.ؤ جمرم ال يردعه خوف اهلل وال لقا وردع كل

الباحث أن يقوم بدراسة بعض هذه اجلرائم املالية املعاصرة، اليت تكون يف الغالب  ىأومن هنا ر 

 يتم تقسيم الفصل إىل مبحثني: عليهعقوبتها املصادرة، و 

 .الرؤساءاملبحث األول: مصادرة هدايا املوظفني، وامللوك و 

 .استغالل السلطةاملكتسبة عن طريق واألموال املبحث الثاين: مصادرة األموال املغسولة، 
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 .الملوك والرؤساءالمبحث األول: مصادرة هدايا الموظفين، و 

ينبغي على املوظف إن يعمل بأمانة يف وظيفته، ويسعى بإخالص لنفع جمتمعه، حىت يكسب 

جيعل  خدمات من قبل املوظفني قدم هلمغري أن بعض من يم  اً، وينال ثناًء حسًنا من الناس،حالاًل طيب

ملوظف، لك حبًا يف اده من املوظف، وقلياًل ما يكون ذمن اهلدية وسيلته للشكر، ولتسهيل ما يري

  ملوقع املوظف. والغالب إمنا هو استغالل  

على واهلدية إذا كانت ألجل وظيفته فإهنا: إما أن تكون رشوة، وإما أن تكون مقابل عمل واجب 

 .1ر عن نوعية اهلدية وقيمتها ومسماها وطريقة تقدميهاظظف أصاًل، وكالمها حمرم، بغض الناملو 

تعرف يف اجلملة عند أهل العلم هبدايا العمال، لكن  يقدم للموظف من هدية ألجل وظيفتهوما 

ليست كل هدية تقدم للموظف تكون ألجل وظيفته، بل قد تكون لصلة رحم أو لتقوية صداقة 

تالف القصد منها، والسبب الباعث إليها، وعالقة ، ولذا خيتلف حكم اهلدية للموظف باخ2وحنومها

   .3مهديها باملوظف، وباختالف عمل املوظف، ورتبته فيه، وباختالف قدر اهلدية، ووقت بذهلا

ومع أن االسالم أباح اهلدية، بل ورغب فيها، إال أن بعض املال احلرام بات يتداول حتت مسمى 

أو غريها من املسميات اليت توهم حِبلها وجوازها، وما هي  ،أو رد مجيل ،أو منحة ،عطيةأو  ،هدية

الل واحلرام يف احلقيقة إال قلب للحقائق ومسميات لألشياء بغري امسها، هروبًا من احلرام، وليس احل

قيقتها وماهيتها وتأثريها وعللها، وقصد شياء، وإمنا هو معتمد على حمقتصر على مسميات األ

    املعطي هلا.

، خصوصاً عبارة عن رشوة يف مسمى هدية للموظفني من هدايا يف عصرنا هذا هدىوبات ما ي

                                                           
1

ص  4، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ، )د.ت(، 1230انظر الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي المتوفى  - 

 بتصرف. 140
2

ل، كما سيأتي في كالم العلماء في هذا المطلب، آالم إلى أمر ما في الحال وال في ممن كان له عادة اإلهداء، وال يريد بها الوصول - 

وهو ما يميز الهدية عن الرشوة عموماً، ومن الفروق كذلك )أن الهدية ال شرط في بذلها، وتبذل في التودد لجار أو صديق، وتعطى 

عبد الرحمن بن ابراهيم  ظاهره معلنة، وكل ذلك بعكس الرشوة، كما أن الرشوة تعطى قبل العمل(، نقالً عن الهاشم، عبد الرحيم بن

 ، بتصرف . 20، 19ص  ، دار ابن الجوزي، السعودية، )د،ط(،الهدايا للموظفين أحكامها وكيفية التصرف فيهاالسيد، )د.ت(، 
3

  . 25، ص الهدايا للموظفين أحكامها وكيفية التصرف فيهاعبد الرحمن السيد، )د.ت(، بن ابراهيم بن الهاشم، عبد الرحيم  - 
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مع كثرة اهلدايا اليت هتدى للموظف ممن يعرف ومن ال يعرف، وكادت اهلدية أن تكون عرفًا يف بعض 

يقاع إالدوائر العامة واخلاصة، بسبب قلة ورع املوظفني وتساهل املهدين، وضعف الرقابة، والتساهل يف 

 قوبة. الع

قال عمر بن عبد العزيز: "كانت اهلدية يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هدية واليوم 

 عبد العزيز، فماذا ميكن أن نسميها يف هذا الزمن ؟بن ، وإذا كان هذا يف زمن عمر 1رشوة"

وذهبت إىل قضاة، ومل يقتصر هذا النوع من اهلدايا على املوظفني العاديني فحسب، بل عمت حىت ال

مة ، فغريت حياة العاامللوك والرؤساءلك فصارت تعطى لذوي السلطان من ما هو أبعد من ذ

عيل اجلانب العقايب مبا فيه املصادرة؛ إليقاف هذا الوباء الذي مييت واخلاصة، واحتاج الناس إىل تف

 ضمائر املوظفني، وترهتن عليه مصاحل املسلمني.

للملوك  ذلكتعطى لعموم املوظفني مبا فيهم القضاة، وتعطى كوحيث أن هذا النوع من اهلدايا 

 ، سيكون تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني:والرؤساء

 املطلب األول: مصادرة هدايا املوظفني.

 . امللوك والرؤساءاملطلب الثاين: مصادرة هدايا 

 .المطلب األول: مصادرة هدايا الموظفين

 الصورة فنقول:من املهم معرفة وفهم تعريف املصادرة واهلدية واملوظف، قبل اخلوض يف هذه 

من َصَدَر وصاَدَر، يقال صادره على الشيء مبعىن طالبه به، أي أخذه املطالبة،  المصادرة في اللغة: 

صادر وال  منه حرماناً، ومنه صودر فالن العامل على مال  يؤديه أى: فورق على مال  ضمنه، وماله

 .2أي ماله شئ :وارد

                                                           
1

 .204ص  1، دار المعارف، )د.ط(، ج فتاوى السبكيهـ، )د.ت(،  756بكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي المتوفى الس - 
2

 ،423، ص القاموس المحيطم(،  2005 -هـ  1426هـ، ) 817الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب المتوفى  - 

 .447ص  4، ج لسان العربهـ(،  1414، )هـ 711المتوفى علي ابن منظور، محمد بن مكرم بن 
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 المصادرة في االصطالح:  

للمصادرة،  اً ودقيق اً حمدد اً مل يضع فقهاء الشريعة تعريف :تعريف المصادرة عند الفقهاء القدامى

 ولكنهم ذكروا الكثري من العبارات اليت فيها كلمة مصادرة، واليت ذكرت يف سياقات خمتلفة:

املصادرة ال تكون إال بأمر السلطان، أو من ينوب عنه، كما جاء يف  منها ما ذكره ابن عابدين من أن

 . 1مصادرة " حاشيته " ما لو أخذ منه السلطان أمواالً 

 صلحة عامة، حيث جاء يف املنخول:مل ذلككما أهنا تدل على نزع املال من صاحبه جرباً، و 

مة "حيث انتهى األمر به يف اتباع املصاحل إىل القتل يف التعزير، والضرب جملرد التهمة، وقتل ثلث األ

 .2غنياء عند املصلحة"الستصالح ثلثيها، ومصادرة األ

وذكر أن املصادرة عبارة عن أخذ املال أو املطالبة به، قال ابن عابدين: "قوله وما أخذ مصادرة: 

 . 3يأيت باملال" املصادرة أن يأمره بأن

ونقل ابن جنيم وابن عابدين أن الطرسوسي ذكر: أن مصادرة السلطان ألرباب األموال ال جتوز إال 

وذلك حني استعمله على  ،4هريرة مال أيب بأن عمر رضي اهلل عنه صادر لعمال بيت املال، مستدالً 

راد بعمال بيت املال خدمته الذين ، مث دعاه للعمل فأىب، وأالبحرين مث عزله وأخذ منه اثين عشر ألفاً 

 .5جيبون أمواله، ومن ذلك كتبته إذا توسعوا يف األموال؛ ألن ذلك دليل على خيانتهم

، أو اليت ُت اكتساهبا بالطرق الغري املال احملرمنزع  ءكما يفهم من كلمة مصادرة يف عبارات الفقها

اج إىل إذن اإلمام هو أول املسألة فيلزم مشروعة، حيث قال ابن جنيم: "فإن قلت كون ما حنن فيه حيت

                                                           
1

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

 .289ص  2، ج المختار
2

، دار الفكر يقات األصولالمنخول من تعلم(،  1998 -هـ  1419هـ، ) 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي المتوفى  - 

 . 466محمد حسن هيتو، ص  ثالثة، تحقيق:، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق، سورية، الطبعة الصرالمعا
3

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

  .266ص  2، ج المختار
4

، ابن 236ص  6، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ،، )د.ت(، 970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 

 5، ج رد المحتار على الدر المختارم(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى 

  .334ص 
5

رد المحتار على الدر م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى  - 

   .334ص  5، ج المختار



235 
 

 أي فيصادرها اإلمام. 1املصادرة"

ومبجموع هذه السياقات والعبارات اليت استمعرضت، ميكن القوال بأن مفهوم املصادرة عند الفقهاء 

 . ، ونوع املعاقبسبابمع اختالف األ أخذ املال من املعاقب يشمل، حبيث م بالعمومالقدامى يتس

 ذكر املعاصرون للمصادرة تعريفات عديدة نذكر منها: :المصادرة عند المعاصرينتعريف 

املصادرة هي: "حكم بنزع ملكية أشياء معينة، وإضافتها إىل ملكية الدولة، جربًا عن مالكها، 

 .2بدون مقابل"

 .3ويف معجم لغة الفقهاء عرفت املصادرة بأهنا: "أخذ السلطان مال الغري جرباً بغري عوض"

وعرفت بأهنا: "من ِقبل نزع ملكية املال جربًا على مالكها، وأضافته إىل ملك الدولة، بدون 

 .4مقابل"

على أن املصادرة عقوبة، باعتبار أن أخذ املال جرباً  جند أهنا متفقة التعريفات هذامضمون ومن 

هي املخولة  لطاتالدولة أو من ميثلها من الس أن وباعتبارما هو إال عقوبة،  أو عوض بدون مقابل

   .منه وهي من تصادر املالباحلكم على صاحب املال 

 المصادرة في القانون: 

ن قد اهتموا بتعريف عقوبة املصادرة، فإن فقهاء القانون يواملعاصر  ىوكما أن فقهاء الشريعة القدام

عينية، من شأن و أعرفها بعضهم بأهنا: "عقوبة مادية ف ،وشراحه قد أولوا هذه العقوبة نفس االهتمام

احلكم هبا أن ينقل إىل جانب احلكومة ملكية األشياء اليت ختلصت من اجلرمية أو اليت استعملت، أو  

( 30كما عرفت املصادرة يف قانون العقوبات املصري املادة ). 5كانت من شأهنا أن تستعمل فيها"

بأهنا "متليك احلكومة األشياء املتحصلة من اجلرمية واآلالت اليت استعملت أو اليت من شأهنا أن 
                                                           

1
 . 239ص  8، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ،، )د.ت(، 970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المتوفى  - 
2

 ، حاشية.105،106، ص بحوث مقارنة في الفقه وأصولهم(،  1994 -هـ  1414حي، )الدريني، محمد فت -
3

 .432، ص معجم لغة الفقهاءم(، 1988 -هـ 1408قنيبي، حامد صادق، ) قلعجي، محمد رواس، - 
4

 .407، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ط(، ص التعزير في الشريعة اإلسالميةعامر، عبد العزيز، )د.ت(،  - 
5

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامةم(،  1974راشد، على، )  - 

585 . 
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 . 1تستعمل فيها"

بواسطة السلطة العامة، من كل أو بعض أمواله  ه"حرمان احملكوم عليعرفها آخرون بأهنا: كما 

 .2 ف حبسب األحوال"لغرض  خيتل

يقول الدكتور العبيدي: "واملصادرة اخلاصة: وهذا التعريف مشل نوعي املصادرة العامة واخلاصة، 

تأيت على شئ معني من أموال احملكوم عليه، بينما املصادرة العامة: تأيت على كافة أموال احملكوم عليه، 

خالف ذلك، فهي ال تنصب على  سواًء كانت قد أعدت أو استخدمت أو حتصلت من اجلرمية أو

مال حمدد، وإمنا على مجيع أموال اجلاين، وال جيوز احلكم باملصادرة العامة؛ ألهنا داخلة حتت قوله 

َنكمْم بِاْلَباِطِل ﴿تعاىل:  ، وهي حمظورة شرعًا كما أن القوانني الوضعية 3﴾َواَل تَْأكملموا أَْمَواَلكمْم بـَيـْ

حضرهتا، وعلة حضرها أهنا خملة مببدأ املساواة الذي تتميز به العقوبة، فال يشعر بأملها من كان معدوم 

ال  لك أن أثرهاذاألموال كمن له أموال، كما أن املصادرة العامة تتنايف مع مبدأ شخصية العقوبة، 

 .4إىل ورثة اجلاين ودائنيه  أثرها ميتد ينحصر على اجلاين فحسب، بل

الدستور اليمين موقف املشرع اإلسالمي والدساتري والقوانني املعاصرة يف حظر املصادرة  لتزموقد ا

، وال جتوز ( منه بقوله: "املصادرة العامة لألموال حمظورة20العامة، ونص على هذا احلظر يف املادة )

غري أن قانون اجلرائم والعقوبات اليمين أجاز املصادرة العامة يف  ،5"املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي

( من قانون اجلرائم 125) ةادم املتعلقة بأمن الدولة، فقد نصت املبعض اجلرائم، وباألخص يف اجلرائ

بقصد املساس باستقالل اجلمهورية أو  يعاقب باإلعدام كل من ارتكب فعالً والعقوبات على أنه " 

كما نصت الفقرات األخرية  ،6"وجيوز احلكم مبصادرة كل أو بعض أمواله، وحدهتا أو سالمة أراضيها

( من قانون اجلرائم والعقوبات على أنه " جيوز احلكم مبصادرة كل أو بعض 127، 126من املواد )
                                                           

1
 . 176ص  5، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ط(، ج الموسوعة الجنائيةجندي، عبد الملك، )د.ت(،  - 
2

 .67، عالم الكتب، القاهرة، )د.ط(، ص ادرة في القانون الجنائينظرية المصفاضل، )د.ت(،  يعلحسن،  -
3

 .188، اآلية سورة البقرة - 
4

األحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني م(،  2006، 2005انظر العبيدي، طاهر صالح، ) - 

 .199، 198ص  ،والشريعة اإلسالمية
5

 (. 20م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2001، )اليمنية دستور الجمهورية - 
6

 (.125م(، وزارة الشئون القانونية، المواد ) 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
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 ق الوطن.أي أموال اجلاين الذي ارتكب جرمية حب 1أمواله "

وحيث أن الدستور اليمين قد حظر املصادرة العامة، فإن النص على جوازها يف قانون اجلرائم 

والعقوبات يعترب معيبًا يستوجب إبطاله بطريق الطعن أمام الدائرة الدستورية باحملكمة العليا، وواجب 

 . 2نيتهالك بتعديلها لعدم دستوريتها وقانو ع اليمين التصدي هلذه النصوص، وذاملشر 

الذي ينص على أن املصادرة )عقوبة مادية أو عينية،  التعريف األولومن هذه التعاريف نرى أن 

من شأن احلكم هبا أن ينقل إىل جانب احلكومة ملكية األشياء اليت ختلصت من اجلرمية أو اليت 

أكثر مشواًل  أوىل وأفضل من بقية التعاريف، كونهاستعملت، أو كانت من شأهنا أن تستعمل فيها( 

، وكذلك تنصيصه على باجلانب الوقائي واالحرتازي املال املصادر، ومن حيث اهتمامه من حيث نوع

 . أن املصادرة عقوبة

 ثانياً: تعريف الهدايا:

 .3لغريه بال عوض؛ تلطًفا مفردها: هدية، واجلمع هدايا وهداوى، وهي متليك املرء ماله لغًة:

   .4﴾َوِإينِّ ممْرِسَلة  إِلَْيِهْم هِبَِدي ة  فـََناِظرَة  ِِبَ يـَْرِجعم اْلممْرَسلمونَ ﴿قال تعايل على لسان بلقيس: 

 .5هي متليك ممن له التربع يف حياته لغريه، عيًنا من ماله؛ إكراًما بال شرط وال عوض اصطالحاً:

 ثالثاً: تعريف الموظف:

يقال: وظف عليه العمل، وهو موظف عليه، وهو َمْن يمْسند إليه عمل  اسم مفعول من وظ َف، لغًة:

ليؤّديه حسب اختصاصه يف إحدى املصاحل احلكومية أو غريها، والوظائف: مجع وظيفة، وهي العهد 
                                                           

1
 (.127، 126م(، وزارة الشئون القانونية، المواد )  1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمنيانظر  -

2
األحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني م(،  2006، 2005انظر العبيدي، طاهر صالح، ) - 

 . 200، 199، ص والشريعة اإلسالمية

الراغب األصفهانى، ، 357ص  15، ج لسان العربهـ(،  1414هـ، ) 711المتوفى علي ابن منظور، محمد بن مكرم بن  انظر -3

، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، تحقيق: المفردات في غريب القرآنهـ(،  1412هـ، )502أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى 

المصباح المنير في غريب الشرح هـ، )د.ت(، 770، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المتوفى 835صفوان عدنان الداودي، ص 

   .488ص  2، ج الكبير

 .35، اآلية سورة النمل -2

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية هـ، )د.ت(، 1241انظر الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي المالكي المتوفى  -5

ص  4لمذهب اإلمام مالك(، ج )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك  الصاوي على الشرح الصغير

مطالب أولي النهى في م(، 1994 - هـ1415هـ، )1243الرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبلي المتوفى  ،139

 . 277،382ص  4، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، ج شرح غاية المنتهى
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 1والشرط

: كل من يقوم بعمل من أعمال الدولة يف القضاء أو احلكم أو األمن عند الفقهاء املوظف اً:اصطالح

 . 2أو غريها، وسواء قمدّر العمل بزمن أو مكان، أم كان مطلقاً أو املال 

قال ابن تيمية: "ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب املستخرج واملصروف، والنقيب 

 .3والعريف الذي وظيفته إخبار ذي األمر باألحوال"

سلطات الثالث يف ال ، ومن هلم والية عامة أو خاصةوهذا التعريف يشمل مجيع موظفي الدولة

 التنفيذية والتشريعية والقضائية، إال أن هذا التعريف مل يتناول املوظف مع غري الدولة.

كما عرف املوظف " بالشخص الطبيعي الذي يشغل إحدى الوظائف العامة اخلاضعة لنظام 

الشروط .. وغريها ب.اخلدمة املدنية أو أحد األنظمة الوظيفية اخلاصة كنظام الوزراء ونظام القضاء

  .4واملؤهالت املطلوبة لشغل أي من تلك الوظائف"

وهذا التعريف خيص املوظف يف القطاع العام اململوك للدولة، وال يشمل من يعمل يف القطاع 

  اخلاص، كالشركات والعقارات واملؤسسات واملقاوالت اململوكة ألفراد.

حبيث يشمل من كان موظف بالقطاع العام أو اخلاص أو  وأفضل وأمشل تعريف للموظف،

املختلط بأنه: "من خيتص عمله بغريه من دولة أو شركة أو مؤسسة أو فرد، يف حمل جتاري أو مزرعة أو 

 .5مصنع أو ورشة وحنوها"

 :تعريف الموظف في القانون

"املوظف: هو  نون صندوق اخلدمة املدنية اليمين( من قا2جاء تعريف املوظف يف املادة )
                                                           

1
معجم اللغة العربية م(،  2008 -هـ  1429هـ )بمساعدة فريق عمل(، )1424انظر عمر، أحمد مختار عبد الحميد المتوفى  - 

هـ، 1205، الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني المتوفى 2464ص  3، عالم الكتب، الطبعة األولى، ج المعاصرة

 .465ص  24، ج تاج العروس من جواهر القاموس)د.ت(، 
2

، أو وظيفة الحسبة في اإلسالمهـ، )د.ت(، 728انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي المتوفى  - 

  .15ص  الحكومة اإلسالمية،
3

 .11، ص المرجع السابق - 
4

، ورقة مقدمة لندوة الموظف العامأخالقيات م(، 1/3/2005هـ الموافق 20/1/1426انظر الخميس، محمد بن ناصر، ) - 

 "أخالقيات العمل في القطاعين الحكومي واألهلي" المنعقدة في معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
5

، دار ابن الهدايا للموظفين أحكامها وكيفية التصرف فيهاعبد الرحمن السيد ،)د.ت(،بن ابراهيم بن نقالً عن الهاشم، عبد الرحيم  - 

 . 22ص  الجوزي، السعودية، )د،ط(،
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 .1الشخص الذي عني يف وظيفة دائمة يف األجهزة اإلدارية أو املشروع العام"

حكامه أوهذا التعريف مقتصر على من هو مسجل ضمن اخلدمة املدنية، وهذا القانون ال تسري 

 . 2على العسكريني يف القوات املسلحة والداخلية واألمن

( منه بلفظ: " 1قانون اجلرائم والعقوبات يف املادة )وجاء تعريف املوظف العام ومن يف حكمه يف 

 يعد وفًقا ألحكام هذا القانون موظًفا عاًما:

 رئيس اجلمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء جملس الوزراء.  -

كل من توىل أعباء وظيفة عامة، مبقابل أو بغري مقابل، بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها   -

 ويشمل:

سلطة القضائية وأفراد القوات املسلحة والشرطة وأعضاء اهليئات العامة وأعضاء اجملالس أعضاء ال -

النيابية العامة أو احمللية املنتخبني منهم واملعينني واحملكمني، واخلرباء والعدول والوكالء واحملامني، 

وك وموظفيها اليت واحلراس القضائيني الذين تعدل لديهم األموال وأعضاء جمالس إدارة الشركات والبن

 .3تسهم الدولة يف رأس ماهلا

 ( منه كما يلي:2وجاء تعريف املوظف العام يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة )

 "يقصد باملوظف العام ألحكام هذا القانون: 

 القائمون بأعباء السلطة العامة، والعاملون يف الدولة واملؤسسات التابعة هلا. -أ

رجال السلطة القضائية وأفراد القوات املسلحة واألمن، كما يشمل أعضاء اجملالس النيابية العامة  -ب

 .4أو احمللية أثناء فرتة واليتهم"

( يف )التعاريف 1، يف املادة )مبا خيص املوظف يف وزارة االتصاالتوقد جاء تعريف املوظف 

                                                           
1

 (.2م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2004، )قانون صندوق الخدمة المدنية اليمني - 
2

الوليد، صنعاء، اليمن، بن ، مكتبة خالد الجرائم الماسة بالوظيفة العامةم(،  2009 -هـ  1430انظر المهدي، حسين بن محمد، ) - 

 .24ولى، ص الطبعة األ
3

 (.1م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
4

 (.2م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994(، )13رقم ) قانون اإلجراءات الجزائية اليمني - 
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"املوظف: أي شخص يعمل يف خدمة الوزارة واألهداف( من قانون االتصاالت السلكية والالسلكية: 

أو أستخدم ألحد أعماهلا ويشمل ذلك أيضا األشخاص الذين يعملون يف خدمة املؤسسة أو 

 .1املتعاقدين أو املستخدمني لديها للقيام بأحد األعمال"

 ومجيع هذه التعاريف اتفقت على أن املوظف: 

 سات التابعة هلا.من يعمل مع الدولة، أو إحدى املرافق أو املؤس -1

    .قانون االتصاالت السلكية والالسلكية من يقوم بعمل دائم، باستثناء تعريف -2

ويالحظ يف تعريف املوظف، أن كل قانون من هذه القوانني انفرد بتعريف خاص يتناسب مع موضوعه، 

 واختصاصه، كما اقتصر البعض منها على بعض املوظفني.

يف تعريف املوظف أنه مل يكن تعريفًا واحدًا جامعًا لكل هذه  ع اليمينه فإن ما يؤخذ على املشر وعلي

التعاريف، يسهل على القضاة وغريهم من املهتمني الرجوع إليه عند االقتضاء، كما أنه مل يكن شاماًل للموظف 

مجيع ما يف القطاع اخلاص واملختلط، ما يستدعي على املشرع اليمين إعادة صياغة تعريف املوظف، حبيث يشمل 

     ذكرنا، مع االكتفاء بتعريف واحد.

 مصادرة هدايا الموظفين في الشريعة اإلسالمية

 . 2اهلدية على سبيل التقرب واحملبة، مندوب إىل بذهلا؛ فقد أمر الشارع احلكيم هبا، بل وحث عليها

صلى اهلل عليه ومما ورد يف فضل اهلدية ما رواه البخاري: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 

 . 3«هتادوا حتابوا»قال:  وسلم

يقبل اهلدية، ويرد بأفضل منها، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  صلى اهلل عليه وسلموقد كان 

                                                           
1

 (.1الشئون القانونية، المادة ) م(، وزارة 1996، )قانون االتصاالت السلكية والالسلكية اليمني - 
2

 . 41ص  6، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
3

اإلسالمية، ، دار البشائر األدب المفرد(، 1989 – 1409هـ، )256البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، المتوفى  - 

  .594برقم  208بيروت، الطبعة الثالثة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ص 
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   .1«يقبل اهلدية، ويثيب عليها صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل »

، اً كان املهَدى إليه موظفما لو  إال أن احلكم خيتلف يف  ومع هذا الندب واحلث على اإلهداء

يهدي إليه من يستعني به إما على حق يستوفيه، وإما على ظلم يدفعه عنه، وإما على  لك كأنوذ

باطل يعينه عليه، وما يقدمه املهدي للموظف بقصد استمالة قلبه يف غري ما حق؛ ليقدمه على غريه، 

لك، فهذه يف حقيقتها رشوة قدمت و غري ذإن كان قاضياً، أ ليعتين به يف احلكم، أو اً أو يقضي له أمر 

باسم هدية، ألن اهلدية إن كانت على حق يقوم به فهو من لوازم عمله، وال جيوز ملن لزمه القيام حبق 

  امه، وإن كان على باطل يعني عليهكما ال جيوز أن يستجعل على صالته وصي  ،أن يستعجل عليه

يحرم على املهدي بذهلا، وحيرم على املوظف قبوهلا، ف، ، وأغلظ مأمثاً كان االستعجال أعظم حترمياً 

 .3؛ ألن األصل يف اهلدايا للموظفني حترمي بذهلا وقبوهلا2ويشتد حترميها عليه إن علم بقصد املهدي

واهلدية ألي موظف، كاهلدية للقاضي، كما ذكر الفقهاء يف أحكام اهلدايا للموظفني عند كالمهم 

  عن أدب القاضي:

 . 4حكمه يف اهلدية كالقاضي" مام: "وكل من عمل للمسلمني عمالً قال ابن اهل

 غري أن اهلدية للقاضي أشد حترمياً من بقية املوظفني، قال املاوردي: 

"قضاة األحكام، فاهلدايا يف حقهم أغلظ مأمثًا وأشد حترميًا؛ ألهنم مندوبون حلفظ احلقوق على أهلها 

ون فيها عن املنكر، وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: دون أخذها، يأمرون فيها باملعروف، وينه

                                                           
1

 . 2585برقم  157ص  3، ج صحيح البخاريهـ(، 1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 
2

ي بن أبي بكر ، المرغيناني، عل272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، )861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد المتوفى  - 

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ، 103ص  3، ج الهداية في شرح بداية المبتديهـ، )د.ت(، 593الفرغاني، المتوفى 

، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري 140ص  4، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ، )د.ت(، 1230المتوفى 

، الشربيني، 283ص  16، ج الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيم(،  1999 - هـ 1419هـ، )450البغدادي المتوفى 

 6، ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجم(، 1994-هـ1415هـ، )977محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى 

، 68ص  10، ج يالمغنم(،  1968-هـ1388هـ، )620 ، ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى287ص

69. 
3

، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، إحياء علوم الدينهـ، )د.ت(، 505انظر الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي المتوفى  - 

 .156، 155ص  2ج
4

 . 272ص  7، ج فتح القديرهـ، )د.ت(، 861ابن الهمام، كمال الدين محمد السيواسي المتوفى  - 
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فخص احلكم بالذكر؛  ،1«الراشي واملرتشي يف احلكم صلى اهلل عليه وسلملعن رسول اهلل »

  .2«الختصاصه بالتغليظ

  .3بلغت به الكفر" أكل السحت، وإذا قبل الرشوة ل مسروق: "إذا قبل القاضي اهلديةوقا

للدولة احلق يف  ا نرى أنشرعًا يف حق املوظفني عمومًا والقاضي خصوصاً، فإنومبا أن اهلدية حمرمة 

مصادرة مثل هذه اهلدايا تأديبًا هلم وزجرًا لغريهم من اقتحام مثل هذا الباب الذي يمذهبم ورع 

 به.  والعمل املوكلأويفسد املهمة  ،ويضعف أدائه الوظيفي ،املوظف

فكل هذه  خرىأليها عقوبة إضيف أا املوظفني أم هدايوسواًء اكتفي بعقوبة املصادرة يف 

 اإلجراءات العقابية يف حق مثل هذا املوظف معتربة، كوهنا عقوبات تعزيرية خاضعة الجتهاد القاضي. 

 راء الفقهاء في مصادرة هدايا الموظفينآ

اتفق الفقهاء على مصادرة اهلدايا اليت تعطى للموظفني بشرط أو بقصد الوصول هبا لغرض باطل، 

خذها ووجوب ردها، واختلفوا يف كيفية أأو جمازاة على عمل واجب، وعدم أو ليقدمه على غريه، 

   على قولني: 4مصادرهتا

هدي أو بعد مكانه، فيضعها يف يردها إىل املهدي، فإن تعذر ردها؛ لعدم معرفته بامل القول األول:

 .7واحلنابلة 6والشافعية 5بيت املال، وإليه ذهب احلنفية

 واستدلوا لعدم أخذ املوظف هذه اهلدية، وردها لبيت املال: 
                                                           

1
، 1336برقم  15ص  3، تحقيق: بشار عواد معروف، ج سنن الترمذي -الجامع الكبيرم(، 1998الترمذي، محمد بن عيسى، ) - 

إرواء الغليل في تخريج م(، 1985 -هـ1405هـ، )1420والحديث صححه األلباني انظر األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى 

 .2620قم بر 243ص  8، ج أحاديث منار السبيل
2

الحاوي الكبير في فقه مذهب م(،  1999 - هـ 1419هـ، ) 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 .286ص  16، ج اإلمام الشافعي
3

، دار الحديث، العدة شرح العمدةم(،  2003هـ 1424هـ، )624المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم، أبو محمد بهاء الدين المتوفى  - 

 . 204ص  1، ج فتاوى السبكيهـ، )د.ت(،  756، السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي المتوفى 661القاهرة، )د.ط(، ص 
4

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م(، 1994-هـ1415هـ، )977انظر الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى  - 

، البابرتي، محمد 272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، )861بن الهمام، كمال الدين محمد المتوفى ، ا288ص  6، ج المنهاج

، ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن 272ص  7، ج العناية شرح الهدايةهـ، )د.ت(، 786بن محمود، أكمل الدين الرومي المتوفى 

 .69ص  10، ج المغني(، م1968-هـ1388هـ، )620أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى 
5

، البابرتي، محمد بن محمود، أكمل 272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، )861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد المتوفى  - 

 .272ص  7، دار الفكر، )د.ط(، ج العناية شرح الهدايةهـ، )د.ت(، 786الدين الرومي المتوفى 
6

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ م(، 1994-هـ1415هـ، )977لخطيب الشافعي المتوفى انظر الشربيني، محمد بن أحمد ا - 

 . 288ص  6، ج المنهاج
7

 . 69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
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 .1أن املوظف أخذها بغري حق، فأشبه املأخوذ بعقد فاسد، فال حتل له

ألنه إمنا أهدي إليه ، مال املسلمنيواستدلوا: بأن املوظف نائب عن املسلمني، فريد اهلدية لبيت 

   .2هلم - من حيث املعىن - فكانت اهلدايا ،وهو يف هذا العمل نائب عن املسلمني ،لعمله

كما استدلوا: بأن اهلدية يف حق املوظف إذا جاءته من مهدي ال يعرفه، كاللقطة اجملهول رهبا، 

 .3فإن جاء رهبا أعطاها إياه فإن جهل صاحب اهلدية، فإن عليه أن يردها عليه إذا عرفه،

وذكره  ،4ال يردها على باذهلا، وإمنا جيعلها يف بيت مال املسلمني، وإليه ذهب املالكية القول الثاني:

معاقبة من أهديت له  ، وعليه فإن وضعها يف بيت املال يعين56ابن قدامة احتمااًل يف مذهب أمحد

 عليه. صادرهتامب

عن أيب محيد الساعدي، قال: استعمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا رواه البخاري واستدلوا: 

وهذا هدية،  ،، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكمةِ يَ بَـ تِ ليم، يدعى ابن اللم على صدقات بين سم  رجالً 

جلست يف بيت أبيك وأمك، حىت تأتيك هديتك إن   فهالّ »فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

بنا، فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال: " أما بعد، فإين أستعمل الرجل منكم على مث خط« كنت صادقاً 

وهذا هدية أهديت يل، أفال جلس يف بيت أبيه وأمه  ،ين اهلل، فيأيت فيقول: هذا مالكمالعمل مما والّ 

رفن حىت تأتيه هديته، واهلل ال يأخذ أحد منكم شيئا بغري حقه إال لقي اهلل حيمله يوم القيامة، فألع

مث رفع يده حىت رئي بياض  له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر" منكم لقي اهلل حيمل بعرياً  أحداً 

 .7«اللهم هل بلغت»إبطه، يقول: 

                                                           
1

، 69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا  - 

 . 272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، )861ابن الهمام، كمال الدين محمد المتوفى 
2

، ابن 273، 272ص  7، ج العناية شرح الهدايةهـ، )د.ت(، 786انظر البابرتي، محمد بن محمود، أكمل الدين الرومي المتوفى  - 

 .272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، )861الهمام، كمال الدين محمد المتوفى 
3

، ابن 273، 272ص  7، ج العناية شرح الهدايةهـ، )د.ت(، 786انظر البابرتي، محمد بن محمود، أكمل الدين الرومي المتوفى  - 

 .272ص  7، ج ديرفتح القهـ(،  1316هـ، )861الهمام، كمال الدين محمد المتوفى 
4

عيني، محمد بن 167ص  13، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ(، 1379انظر ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، ) -  ، الرُّ

 . 120ص  6، ج مواهب الجليل في شرح مختصر خليلم(، 1992-هـ1412هـ، )954عبد الرحمن الطرابلسي المالكي المتوفى 
5

 .69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
6

 .69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 
7

، مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين 6979 برقم 28ص  9، ج صحيح البخاريهـ(،  1422البخاري، محمد بن إسماعيل، ) - 

   .1832برقم  1463ص  3، ج صحيح مسلمهـ، )د.ت(،  261القشيري النيسابوري المتوفى 
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، 1مل يأمر ابن اللُّتيبة رضي اهلل عنه بردها إىل أرباهبا صلى اهلل عليه وسلمويف احلديث أن النيب 

 ردها ملهديها.فدل على أخذها لبيت املال وعدم 

مل يأخذ اهلدايا من ابن اللتبية رضي اهلل عنه  صلى اهلل عليه وسلم: بأن النيب ذلكوقد رد على 

 .2حىت يكون وضعها يف بيت املال

أذن فيها البن اللتبية رضي اهلل عنه فتكون مما  صلى اهلل عليه وسلموأجيب عليه بأنه: لعل النيب 

كر إمنا هو أحد األوجه اليت ن ما ذم إللموظف بإذن ويل األمر فقط، مث  ، فتباح3أذن فيه ويل األمر

 ا الشافعية. هتذكر 

إال مبا  وال خيتص العامل منها ،ما قاله املهلب: "أهنا إذا أخذت جتعل يف بيت املال ذلكويؤكد 

 .4وهو ظاهر السياق" ،كر أنه أهدي لهخذ منه ما ذم ن ابن اللتبية أم أذن له فيه اإلمام، وهو مبين على أ

 الراجح:

صحاهبا، وتوضع يف بيت املال، وال ترد أل هأن تصادر اهلدايا من املهدى إلي هو القول الثاين، وهو

بنفسه يف خزينة الدولة )بيت املال(، أو ُت مصادرهتا عليه عن طريق الدولة،  هسواًء وضعها املهدى إلي

ستدل به أصحاب هذا القول من املنقول، والرد على اعرتاض املخالفني، وملا أثر من اوذلك لقوة ما 

  .5اخلطاب رضى اهلل عنهبن قضاء بعض الصحابة، كعمر 

 مث إن حال املوظف يف مثل هذه اهلدايا: 

منها ذمته، ويصون نفسه من الوقوع يف الشبهات، وإما أن يأخذها:  أإما أن يردها للمهدي فترب 

                                                           
1

، المكتبة التجارية أخبار القضاةم(، 1947 - هـ1366هـ،) 306حيان الضبي البغدادي المتوفى بن بو بكر محمد أ انظر وكيع، - 

، ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد 60، 59ص  1الكبرى، مصر، الطبعة األولى، تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي، ج 

هـ(، 1379، ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، )69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620المقدسي الحنبلي المتوفى 

 . 167ص  13، ج فتح الباري شرح صحيح البخاري
2

الحاوي الكبير في فقه مذهب م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 . 285ص  16، ج اإلمام الشافعي
3

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 
4

 .167ص  13، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريهـ(، 1379ي، )ابن حجر، أحمد بن علي العسقالن - 
5

الحاوي الكبير في فقه م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  انظر - 

 1994هـ، ) 684المتوفى ، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 283ص  16، ج مذهب اإلمام الشافعي

 . 81، 80ص  10، ج الذخيرةم(، 
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 ال يسلم من مأمث الغلول والسحت وعقاهبما، كما ال يسلم من شبهتها على أقل تقدير.وحينها 

املهدي وعاقبه  وإما أن يدفعها إىل خزينة الدولة، فيكون قد سلم من شرور هذه اهلدايا، وأدب

 على عدم العود إىل مثلها، وهذا هو الفعل األسلم والصحيح.على رشوته هذه، و 

بادرة يف مصادرة مثل هذه اهلدايا، ومل يوجد يف نفس املوظف الوازع وإن مل ميتلك املوظف امل

اإلمياين، وال حىت احلرص على مسعته، وجب على من له األمر من اجلهات املختصة معاقبته مبصادرهتا 

    إىل خزينة الدولة، واختاذ اإلجراء املناسب لعدم تكرار مثل هذا الفعل.

  عطيت له تفضالً عليه وشكراً له على حسن معاملته.أم  لو صادر اهلدية على املوظف، حىتبل وت

.. فكانت تفضاًل عليه، أو شكرًا حلسن يف املعاملة، فال يقبلها، .قال الشافعي: "وإن أهدي له

وإن قبلها كانت يف الصدقات، ال يسعه عندي غريه، إال أن يكافئه عليه بقدرها عليها، فيسعها أن 

ا إىل خزينة الشافعي )وإن قبلها كانت يف الصدقات( ظاهر يف القول مبصادرهت، وقول اإلمام 1يتموهلا"

 الدولة.

 مصادرة هدايا الموظفين في القانون اليمني

( من قانون 30لك يف املادة )على القاضي أخذ اهلدية كما جاء ذلقد حرم القانون اليمين 

 .2اخلصوم هدية" املرافعات والتنفيذ املدين " ال جيوز للقاضي أن يقبل من أحد

على املوظف العام قبول أو طلب أو أخذ أو التوسط  قانون اجلرائم والعقوبات اليمين كما حرم

اع عن عمل لك مقابل القيام بعمل أو االمتنة أو عطية أو مزية من أي نوع، وذألخذ أي هدي

فرد هلا بابًا خاصاً أو ائم اليت يعاقب عليها القانون، لك من اجلر واجب، أو كان شرطًا لذلك، واعترب ذ

يف هذا القانون مساه اجلرائم اخلاصة بالوظيفة العامة، واهتم جبرائم املوظفني العاملني ومن يف حكمهم، 

                                                           
1

 .63ص  2، ج األمم(،  1990-هـ 1410هـ، ) 204الشافعي، محمد بن إدريس المتوفى  - 
2

 (. 30م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2002(، )40رقم ) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني - 
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( من 161إىل  151 ، وذكر العقوبات املتعلقة هبذه اجلرمية يف املواد: )منمستقالً  وجعل هلم فصالً 

رامة، أو هبما معاً، حبسب حجم اجلرم، وجعل هذا القانون، ونوع يف العقوبات بني السجن أو الغ

 ( من نفس القانون.161عقوبة املصادرة مالزمة جلميع أحكام هذه املواد، وهو ما جاء يف املادة )

هلذه اجلرمية، وما  يف تقدير العقوبة واسعةً  صالحيات   القانون )يف هذه املواد( القاضي ومنح

 أعلى يف عقوبة السجن عشر سنوات.  اً يتناسب وحجم اجلرم، وجعل له حد

؛ نظراً ألن املادة اليت اختصت مبسألة (161إىل  151 )من تباعاً  هذا الفصل موادمجيع  وسنسرد

ما يهمنا و  ؛ ليشمل حكمها مجيع حاالت املواد السابقة،جاءت هناية هذه املواد ،(161)املصادرة 

مبصادرة هدايا املوظف العام واخلاص ومن يف  قضى قد من ذكرها هنا، هو أن قانون العقوبات اليمين

حكمهم على اختالف درجاهتم ومواقعهم الوظيفية، وأكد على عقوبة املصادرة يف مادة مستقلة، 

 (.161وهي املادة )

( من قانون اجلرائم والعقوبات: "يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 151املادة ) والمواد كالتالي:

أو وعًدا هبا ألداء عمل أو  1عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع

االمتناع عن عمل إخالاًل بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة احلبس الذي ال تزيد مدته على ثالثة 

ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بإبالغ السلطة القضائية  ،سنوات إذا كان العمل أو االمتناع حًقا

 قيق االبتدائي.أو اعرتف هبا قبل قفل التح ،أو اإلدارية باجلرمية

(: يعاقب بالعقوبة املقررة يف املادة السابقة كل موظف عام حصل على شيء مما ذكر 152مادة )

 للقيام بعمل أو االمتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته.

                                                           
1

واد من يالحظ: أن قانون العقوبات اليمني نص على الهدية والعطية والمزية في باب رشاوي الموظفين من هذا القانون في الم - 

لم يعرف لفظة العطية والمزية في هذه المادة وغيرها، بل جعلها عامة كما يبدو من نصوص هذه  (، كما أنه161( إلى )151)

الهدية وغيرها، وهو ما يوحي بأنه اعتبر كل ذلك بما فيها الهدية التي نص عليها في المادة  المواد، بحيث يمكن أن يدخل تحتها

 ( من نفس القانون .161( من قبيل الرشوة، والتي عاقب في جميعها بعقوبة المصادرة كما نصت المادة )153)
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(: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عماًل أو امتنع 153مادة )

داء عمل إخالالً  بواجبات وظيفته مث طالب أو قبل ماالً  أو منفعة ملحوظًا فيها أهنا مكافأة أو عن أ

 ولو مل يكن هناك اتفاق سابق. ،هدية له يف مقابل ذلك

(: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من عرض على موظف عام 154مادة )

أما  ،المتناع عن عمل إخالالً بواجبات وظيفته ومل تقبل منهعطية أو مزية أو وعًدا هبا ألداء عمل أو ل

 إذا كان العمل أو االمتناع حًقا فيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة.

(: يعترب راشًيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على حنو ما هو 155مادة )

من عاون الراشي واملرتشي بأية طريقة كانت على  ويعترب وسيطًا رائًشا كل ،مبني يف املواد السابقة

ا هبا ،ارتكاب جرمية رشوة
ً
رتك ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات املقررة للجرمية اليت اشم  ،وكان عامل

 فيها.

(: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل شخص عني لقبض الرشوة 156مادة )

ا عند قبضها بأهنا رشوة.دون أن تتوفر فيه صفة الرائش إذا كان 
ً
 عامل

(: يعفي من العقوبات املقررة يف املواد السابقة من بادر من اجلناة إىل إبالغ السلطة 157مادة )

القضائية أو اإلدارية باجلرمية أو اعرتف هبا قبل قفل التحقيق االبتدائي، وال يسري هذا احلكم على 

 .153اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 

كل ريـال  (: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني أو بغرامة ال تتجاوز أربعة آالف 158مادة )

مستخدم طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعًدا أو عطية بغري علم خمدومه ورضائه ألداء عمل 

 من األعمال املكلف هبا أو لالمتناع عنه.

كل   151نصوص عليها يف املادة (: يعد يف حكم املرتشي ويعاقب بالعقوبة امل159مادة )

موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعًدا أو عطية الستعمال نفوذ حقيقي أو 
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مزعوم للحصول أو حملاولة احلصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو 

وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نياشني أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على 

 نوع.

س الذي ال جياوز ثالث سنوات أو فإذا مل تتوافر صفة املوظف العام يف اجلاين كانت عقوبة احلب

 ويعترب يف حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة إلشرافها.ريـال ال تزيد على عشرة آالف  مةغرا

وات كل من طلب لنفسه أو لغريه أو (: يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سن160مادة )

أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون ملصلحتها نقود أو أية منفعة أخرى أو قبل 

 وعًدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار مبصلحة الدولة.

(: حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة ما حتصل أو عرض من الرشوة أو استغالل 161مادة )

 . 1"النفوذ

( من قانون العقوبات، القاضي 158املادة ) للموظف يف القطاع اخلاص فقد أعطتوبالنسبة 

بعقوبة احلبس مدة ال تزيد على  اع اخلاص املرتشي أو من قبل عطيةاحلق يف معاقبة موظف القط

"يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني أو بغرامة ال ريـال ال تزيد على أربعة آالف سنتني، أو غرامة 

كل مستخدم طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعًدا أو عطية بغري علم ريـال  تتجاوز أربعة آالف 

( 159، وهذا ما أكدته املادة )2خمدومه ورضائه ألداء عمل من األعمال املكلف هبا أو لالمتناع عنه"

   من هذا القانون.

ما مع  ةمتفق قانون العقوبات اليمين النصوص الدالة على مصادرة هدايا املوظفني يف كونوهبذا ت

ذهب إليه بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية، من جواز احلكم مبصادرة اهلديا اليت متنح للموظفني،  

  كعقوبة أصليه يكتفي هبا القاضي أو كعقوبة تبعية مع عقوبة أخرى حسب تقدير القاضي لذلك.

                                                           
1

 (.161إلى  151ونية، المواد )من م(، وزارة الشئون القان 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
2

 (. 158م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
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 الملوك والرؤساء.لب الثاني: مصادرة هدايا المط

؛ ملا عن سائر املوظفني، وإمنا أفردناهم هنا مبطلب مستقل لوك والرؤساءاملهدايا يف كم احلال خيتلف 
إشارة ألمهية  هذة املسألة بزيادة نصوص، وهي قد أختصاأن الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين رأينا 
ليساء مستبعدين عن ذلك بل مها أوىل الناس، وال حيسن يف حقهم  يث أن امللوك والرؤساء، حذلك

 التأويل ألخذ اهلدية.

 في الشريعة اإلسالميةالملوك والرؤساء هدايا  مصادرة

ذه اهلدايا غالية واألمراء، وغالبًا ما تكون ه امللوك والرؤساءهناك الكثري من اهلدايا اليت هتدى إىل 

سن املهدي ومثينة جداً، و  انتقائها واختيارها حىت تكون مناسبة والئقة مبن يديرون مقاليد احلكم، حيم

هلدايا اليت تعطى وبيدهم األمر والنهي، وهذه اهلدايا اليت تعطى هلؤالء ال خيتلف حكمها عن حكم ا

وأكثرهم تورعاً  ،لعموم األدلة اليت سبق ذكرها، كما أن السلطان هو قدوة املسلمنيلسائر املوظفني، 

    يوقعه يف الشبهات. عن ما

لفعل مستأنف، فهذه  جاءت إليه لغري جمازاة على فعل سالف وال طلباً إن كانت اهلدية هنا و 

 وإن مل يكافئ عليها ففيه وجهان: ،جاز له قبوهلا ،اهلدية الباعث عليها جاه السلطنة، فإن كافأ عليها

 املسلمني.أحدمها: يقبلها لبيت املال ألن جاه السلطنة لكافة 

، فلم جيز للسلطان أن يستأثر دون ألن املهدي خص السلطان هباوالوجه الثاين: يردها وال يقبلها 

  .1املسلمني بشيء وصل إليه جباه املسلمني

فإنه يباح للسلطان قبول هذه اهلدية؛ ألنه حيل له  ،وأما إن أهدى أهل احلرب للسلطان هدية

إن كان القصد منها  :، كما يليادرهتا باختالف قصد املهدياستباحة أمواهلم: وخيتلف احلكم مبص

 هو مودة سابقة بني السلطان وبني املهدي، وليست لكونه سلطانًا، فاهلدية تكون للسلطان.

                                                           
1

الحاوي الكبير في فقه م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450انظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 .284ص  16، ج يمذهب اإلمام الشافع
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 وإن كانت ألجل سلطانه، فاهلدية لبيت املال؛ ألن سلطانه باملسلمني فكانوا أحق هبا.

لبيت بغري سلطانه فهو أحق هبا، وإال فإن كانت اهلدية حلاجة، فإن كان السلطان يقدر عليها 

 .1مال املسلمني؛ ألن سلطانه هبم، فكانوا أحق هبا

وإن كانت اهلدية ممن ال حاجة له عند السلطان تتعلق بوظيفته، ومل يقصد هبا استمالة قلبه، وكان 

ومل تزد اهلدية بعد الوظيفة فوق املعتاد إال بزيادة مال املهدي، فإن  يهدي له قبل توليته؛ لقرابة وحنوها،

 .2هبا على عمل ةام فيها بالرشوة، ولعدم اجملازاهذه اهلدية تباح؛ النتفاء االهت

وملا روي أن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه كان يهدي لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لبًنا فيقبله، 

ت املال، وأهدى اللنب، فرده عمر، فقال زيد: مل رددته؟ فقال: ألنك حىت اقرتض زيد مااًل من بي

اقرتضت من بيت املال مااًل، فقال زيد: ال حاجة يل يف مال يقطع الوصلة بيين وبينك، فرد املال، 

 .3وأهدى اللنب، فقبله

يته،  وإمنا رد عمر اللنب على زيد، ألن زيد كان له حاجة عنده، ومل ينكر زيد على عمر رده هلد

 كما أن عمر مل يرد هدية زيد بعد إرجاعه املال، فدل على جواز هذه اهلدية. 

 .4وعند املالكية وجه: بكراهة قبول هذه اهلدية

 .5قال ابن حبيب: "مل خيتلف العلماء يف كراهتها إىل السلطان والقضاة والعمال وجباة األموال"

دث للمهدي حاجة ينسب هبا املوظف إىل ال جيوز أن يقبلها جلواز أن حت وعند الشافعية وجه:

                                                           
1

 .282ص  16، ج المرجع السابق - 
2

، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، )861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد المتوفى  - 

، القرافي، 373، 372ص  5، ج رد المحتار على الدر المختارم(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252بن عبد العزيز الحنفي المتوفى 

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الذخيرةم(،  1994هـ، ) 684شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي المتوفى 

-هـ1415هـ، )977، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي المتوفى 80ص  10الطبعة األولى، تحقيق محمد بو خبزة، ج 

شمس الدين محمد بن أبي العباس  ، الرملي،288، 287ص  6، ج عرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى مم(، 1994

، ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد 255ص  8، ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم(، 1984-هـ1404هـ، )1004المتوفى 

 .69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620المقدسي الحنبلي المتوفى 
3

الحاوي الكبير في فقه م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450انظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 جده في كتب اآلثار حسب اطالعي. أ، وهذا األثر لم 283ص  16، ج مذهب اإلمام الشافعي
4

 .80ص  10، ج الذخيرةم(،  1994هـ، ) 684انظر القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي المتوفى  - 
5

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 
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 .1ممايلة املهدي

والراجح: عدم جوازها، حىت ال تكون شبهة، وال ذريعة إىل حاجة يف املستقبل، وألن السلطان 

 قدوة املسلمني، فلزم ترفعه عن كل ريبة وشبهة. 

 هدية األعداء لقائد الجيش أو ألحد أفراده 

هذه اهلدية تباح ملن أهديت  أو ألحد جنده، فإن ةً اجليش هدين لقائد و إذا أهدى األعداء احملارب

 إليه؛ ألنه يباح يف حالة احلرب أن يستويل على أموال األعداء احملاربني. 

أهديت ألمري اجلند فإهنا تصادر إىل بيت املال، ألهنا غنيمة لسائر اجلند أو فيًئا للمسلمني؛  فإن

 .2ألن قوة هذا األمري هبم وليس بنفسه

أو طلب الرفق  فهي له؛ ألن اهلدية ملثله ال تكون على وجه اخلوف منه ن أهديت ألحد اجلندوإ

 .3فقوة اجلندي بنفسه ال بغريه، فال تصادر عليه به، وإن كانت لذلك

 في القانون اليمني الملوك والرؤساء هدايا  مصادرة

 امللوك والرؤساءيسري متامًا على هدايا  وظفني يف قانون العقوبات اليمينصادرة هدايا املمباحلكم 

( سالفة الذكر من هذا القانون 1عند الدولة، وهو ما بينته املادة ) اً لكون اجلميع يعترب موظف ذلكو 

     عند تعريف املوظف.

فقد  ( من قانون اجلرائم والعقوبات161 -151ضافة ألحكام املواد )إويف ما خيص العسكريني 

( من قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية اليمين، طلب املوظف يف السلك 43جرمت املادة )

السجن أو ما يراه القاضي متناسبًا مع اجلرمية: "يعاقب  ذلكالعسكري للهدية، وجعلت عقوبة 

                                                           
1

الحاوي الكبير في فقه م(،  1999 - هـ 1419هـ، )450انظر الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي المتوفى  - 

 .286ص  16، ج اإلمام الشافعيمذهب 
2

، 69ص  10، ج المغنيم(، 1968-هـ1388هـ، )620انظر ابن قدامة، موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى  - 

 4ج  ، الشركة الشرقية لإلعالنات، )د.ط(،شرح السير الكبيرم(،  1971هـ، ) 483السَّْرَخسّي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى 

 . 1238، 1237ص 
3

 . 1238ص  4، ج شرح السير الكبيرم(،  1971هـ، ) 483انظر السَّْرَخسّي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  - 
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وذ ساء استعمال نفأو جبزاء يتناسب مع نتائج اجلرمية كل من أباحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات 

و مزايا أو قرضًا أ ةو طلب هديأو طلب القيام بأفعال ال عالقة هلا بالوظيفة أوامر أسلطته بإصدار 

 . 1خرى"أ ة  مالي

اليت اعطيت  رة هدايا املوظفنيوهبذا جند التوافق بني الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين يف مصاد

أو االمتناع عنه، سواًء كانوا موظفني يف القطاع العام أو اخلاص، وسواًء   ،بشرط ما، أو مقابل عمل

  أوغريهم. ،أو عسكريني، أو زعماء ،كانوا قضاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1

 (. 43م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 1998(، )21رقم ) قانون الجرائم والعقوبات العسكرية اليمني - 
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 .المكتسبة عن طريق استغالل السلطةواألموال المبحث الثاني: مصادرة األموال المغسولة، 

 تمهيد:

ينتفعون هبا، وحرم عليهم اخلبائث رمحة هبم وحرصًا على إن اهلل تعاىل قد أحّل لعباده الطيبات 

مصلحتهم، وأحل هلم اكتساب األموال احلالل، ومنعهم من اكتساب األموال احلرام، ألن أعظم ما 

  يضر بالفرد واجملتمع املال احلرام.

فإن حيازته عن طرق حمرمة أمر ال يقره اإلسالم  موإذا كان مجع املال يوافق الفطرة وأباحه اإلسال

 وال يرضى به، فاملال يف ميزان الشرع ليس مذموماً لذاته، بل يذم إن كان حتصيله بطريق حمظور.

لك ما يسمى بغسيل األموال، وكذ الوالقوانني الوضعية حليازة امل ومن الطرق اليت حظرها اإلسالم

 وظائفهم ومواقعهمكبار موظفي الدولة استخدام  و  ،لسلطةاألموال املكتسبة عن طريق استغالل ا

 وفرض هيمنتهم على املؤسسات املالية يف الدولة. ،حليازة األموال

فقد وقفت الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية باملرصاد  زاء هذه الطرق واألساليب احملرمةوإ

 ضعت حدًا لكل من تسول له نفسهو حملاربة هذه الطرق، وعملت على حماسبة ومعاقبة مرتكبيها، و 

اقرتاف مثل هذه اجلرائم مبصادرة كل ما مجعه من مال غري مشروع، ليجد يديه صفرًا مما كسبته من 

 هذا املال احلرام.

 لك سيكون هذا املبحث عبارة عن مطلبني مها:وبذ

 املطلب األول: مصادرة األموال املغسولة.

 .املكتسبة عن طريق استغالل السلطةاألموال املطلب الثاين: مصادرة 
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 .المطلب األول: مصادرة األموال المغسولة

لقد تعددت طرق الكسب احلرام وتنوعت خصوصًا مع التطور التقين يف عصر العوملة، اليت أدت 

إىل سيطرة رأس املال على القرار السياسي وسيادة الدول، وما تبع ذلك من جعل العامل نسيجاً 

د اإلقليمية مفتوحة أمام حركة األشخاص ورؤوس األموال، فقد برزت ظاهرة غسل واحداً، واحلدو 

األموال أو تبييض األموال، أو اجلرمية البيضاء وغريها من التعبريات، ويتضح من مفهوم العبارة أن هذه 

 .1األموال قد ُت حتصيلها من طرق حمظورة، مث تعاد صياغتها حتت ستار مشروع

خلفة واملتحضرة وال زالت تعاين من تنامي ظاهرة غسل األموال اليت تنخر  وقد عانت الدول املت

كيان الدول وتزيل وجودها وهتدم مؤسساهتا، وهذه الظاهرة تعترب جرمية منظمة متطورة، متلك أساليب 

وطرقها عنيفة جترب الضعفاء واجلبناء على السمع والطاعة وتنفيذ ما يريدون وما  ،ووسائل مبتكرة

روات نتيجة لسطوة ونفوذ هذه اجلرمية اليت تضع هدفها األساس هنب األموال وسرق الثيشتهون، و 

وقفت الشريعة اإلسالمية منذ القدم حملاربة الكسب الغري مشروع بكل  وهدم القيم وحتطيم القوانني

ومعاقبة كل من  ،صوره مبا فيها غسل األموال، كما صمم العامل أمجع على حماربة غسل األموال

 .2يشارك يف هذه اجلرمية اليت تفسد احلاضر واملستقبل

ومبا أن العامل اليوم أصبح مرتابطًا يقف بكل حزم وقوة أمام عتاة اجملرمني، فقد عملت اجلمهورية 

وأصدرت قوانني صارمة للحد من عمليات  ،اليمنية مع اجملتمع الدويل حملاربة أنشطة غسل األموال

 شرعية. ممجيع الوسائل الغري حاربت ة املشبوهة وهتريب املخدرات واملؤثرات العقلية، و متويل األنشط

وسنقف بداية مع تعريف غسيل األموال، ومفهومه، ومصادره، وصوره، ومراحل غسل األموال، 

 مث نتناول موقف الشريعة والقانون اليمين من مصادرة األموال املغسولة:
                                                           

1
، جامعة اإلمام محمد بن سعود أحكام غسل األموال )دراسة مقارنة(م(،  2006هـ  1427نيان، )انظر الثنيان، عبدهللا بن ث - 

، بتاريخ libback.uqu.edu.sa/.../ipac.jspات، موراه، نقالً عن بوابة األفق للمعلاإلسالمية، السعودية، رسالة دكتو

 م، بتصرف.  31/10/2013
2

 ، نفس الموضع .المرجع السابقانظر  - 
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 تعريف غسيل األموال:

حسب  ىلى تعريف له عند الفقهاء القداممل أقف ع ذلكموال مصطلح معاصر، ولغسيل األ

 اطالعي، أما تعريفات املعاصرين من اقتصاديني وغريهم فهي كثرية، أكتفي بذكر ما يلي: 

الدين عوض بأنه "يطلق على إخفاء حقيقة األموال املستمدة من طريق غري حميي  عرفه الدكتور

أو نقل إيداعها أو توظيفها  ،بتصديرها أو إيداعها يف مصارف دول أخرىمشروع، عن طريق القيام 

أو استثمارها يف أنشطة مشروعة؛ لإلفالت هبا من الضبط واملصادرة، وإظهارها كما لو كانت 

مستمدة من مصادر مشروعة، وسواء أكان اإليداع أو التمويه أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو 

 .1دمة أم يف دول نامية"االستثمار يف دول متق

كما عمِرف غسيل األموال بأنه: "جمموعة العمليات املالية املتداخلة إلخفاء املصدر غري املشروع 

لألموال وإظهارها يف صورة أموال متحصله من مصدر مشروع، أو اإلسهام يف توظيف أو إخفاء أو 

فإن جرمية غسيل األموال هي جرمية تابعة  حتويل العائد املباشر أو غري املباشر جلناية أو جنحة، ومن مث

 مشروعة، مث تأيت يف مرحلة تالية تفرتض ابتداء سبق ارتكاب جرمية أولية ينتج عنها أموال غري

 . 2عمليات غسيل هذه األموال لتطهريها يف إحدى صور الغسيل"

، واألعضاء وجتارة الرقيق ،واالجتار يف املخدرات ،وعلى ذلك فإن األنشطة اخلفية اإلجرامية

البشرية، والدعارة، والقوادة، وأعمال املافيا، هي مصادر لألموال القذرة اليت حياول أصحاهبا تغيري 

  .3وإكساهبا صفة جديدة مشروعة من خالل عمليات غسيل األموال" ،صفتها غري املشروعة

 .4ري مشروع"وعرف غسيل األموال بأنه "إضفاء املشروعية على األرباح املستمدة من أي نشاط غ

                                                           
1

، جامعة األمير نايف العربية تحديد األموال القذرة ومدلول غسيلها وصور عملياتهم(،  1998عوض، محمد محيى الدين، ) - 

 . 7للعلوم األمنية، الرياض، ص 
2

 .17، 9، دار النهضة، )د.ط(، ص جريمة غسيل األموال في نطاق التعاون الدوليت(، ، انظر قشقوش، هدى، )د - 
3

، جامعة اإلمام غسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية ،م( 2003 - هـ 1424)، محمد بن أحمد صالحانظر الصالح،  -

 2003 -هـ  1424للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، ) ة)طبعة تمهيدية(، )وهي ورقة مقدم محمد بن سعود اإلسالمية،

 .7م(، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة( ص 
4

، بحث مقدم إلى ندوة )غسيل األموال، تزييف العمالت ، عمليات غسيل األموال الدوليةم(،  1993كاسار، جون، أكتوبر) - 

، الناشر: المعهد المصرفي يومجموعة العمل المالي الدول ،ومؤسسة التعاون ،االحتيال المصرفي(، الرياض، تنظيم مؤسسة النقد

 م. 1993بالرياض، أكتوبر 
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إال أهنا  -اظ وعرض صور ووسائل غسيل األموالوإن اختلفت من حيث األلف- وهذه التعاريف

اتفقت من حيث املضمون، فقد وصفت عملية غسيل األموال بأهنا حماولة إضفاء الشرعية على املال 

الذي أساسه ومصدره احلرام، وإظهاره يف صورة مال حالل، وإن كنا منيل إىل التعريف األول؛ 

   لشموله، وتأكيده على عدم مشروعية مثل هذه األموال.

 لقانون اليمنيتعريف غسيل األموال في ا 

( من قانون مكافحة غسل األموال اليمين بأنه: "كل 2جاء تعريف غسيل األموال يف املادة )

عمل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازهتا أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبداهلا أو استثمارها 

املنصوص عليها يف  أو حتويلها، بقصد إخفاء املصدر احلقيقي لتلك األموال املتحصلة عن اجلرائم

وعلى هذا فإن القانون اليمين يتفق ومضمون التعاريف السابقة، مع ، 1( من هذا القانون"3املادة )

 تفصيله وبسطه ألغلب وسائل غسل األموال.

"غسيل األموال" كمصطلح يعترب مفهومًا جديداً، وقد استعمل يف إطار  مفهوم غسيل األموال:

م، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا  1982القضايا يف الواليات املتحدة عام قضائي وقانوين يف إحدى 

 . 2وانتشر استخدامه يف العامل كله املفهوم مقبوالً 

غري أن هذا املفهوم الذي يستخدم كمصطلح قانوين يف التشريع اآلن يكاد يتعارض لغويًا وعملياً 

إزالة الوسخ عن الشيء وتنظيفه باملاء كما  :مع الفهم العريب واإلسالمي هلذه العبارة، فالغسل يف اللغة

، وغسيل األموال إذا أخذنا العبارة تقول املعاجم، ويعين املفهوم الشرعي التطهري حسيًا ومعنويًا أيضاً 

سواء كان  ،فيه وهو تنظيف حقيقي ال خداع :مبفهومها اللغوي والشرعي يعين تنظيفها حسياً ومعنوياً 

م غسيل األموال كمصطلح حديث، فهو من الناحية العملية إضافة جرمية أما مفهو حسيًا أو معنوياً، 

أو عمل غري شرعي إىل جرمية سابقة، وهي حصول الشخص على مال حرام يريد إخفاءه وفصله عن 
                                                           

1
 (.2م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2003(، )35، رقم )مكافحة غسل األموال اليمني قانون - 
2

، مجلة جرائم غسل األموال من وجهة نظر مسئولي البنوكم(،  2003 -هـ  1423حمود، )بن انظر الزهراني، عبدالرزاق  - 

 .21،22، ص 11، ج 23سعود، الرياض، العدد بن البحوث األمنية، جامعه اإلمام محمد 
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يتعارض  - وهو ما جيري واقعياً  -أو إخفاء هذا املصدر عن الناس، وهذا املعىن  ،مصدره غري املشروع

ديًا أو غساًل سواء كان غساًل حسيًا وما ،طهريها باملفهوم الشرعي الصحيحمع غسل األموال أو ت

أم ا حقيقته  ،على أنه من قبيل اجملاز فحسب بذلك ميكن قبول املصطلح القانوينو وتطهريًا معنوياً، 

 . 1وإمنا إضافة تلويث إليه باخلداع يف مصدره وإخفائه بطرق احتيالية ،فهي ليست يف غسيل املال

 األموال المغسولة: مصادر

  نذكر أمهها: - الذي هو حمل الغسل - ن املصادر الذي يتحصل منها املالهناك العديد م

جتارة املخدرات بأنواعها املختلفة، وأنشطة البغاء والدعارة وشبكات الرقيق األبيض، وأنشطة " -

  التهريب عرب احلدود للسلع دون دفع الرسوم والضرائب اجلمركية.

، مثل االجتار يف العمالت األجنبية، واملراباة، وجتارة (Black market) السوق السوداءأنشطة  -

 السالح.

أنشطة الرشوة والفساد اإلداري والرتبح من الوظائف العامة، من خالل احلصول على مال غري  -

 مشروع مقابل الرتاخيص أو املوافقات احلكومية أو ترسي العطاءات يف املعامالت احمللية.

هرب الضرييب من خالل التالعب يف احلسابات أو إخفاء مصدر الدخل الدخول الناجتة عن الت -

 وعدم سداد الضرائب املستحقة على النشاط إىل خزانة الدولة.

العموالت اليت حيصل عليها بعض األفراد مقابل عقد صفقات األسلحة والسلع الرأمسالية أو  -

 .وجيا املتقدمةاالستثمارية أو احلصول على التكنول

الدخول الناجتة عن األنشطة السياسية غري املشروعة، مثل فساد أعضاء الربملان واستخدام  -

والدخول الناجتة عن السرقات أو  احلصانة يف الرتبح من العمل السياسي، وأنشطة اجلاسوسية الدويل،

 االختالسات من األموال العامة. 

                                                           
1

 . 9، ص غسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية، م( 2003 - هـ 1424) انظر الصالح، محمد بن أحمد صالح، - 
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مانات كافية وحتويلها إىل اخلارج وعدم سداد املستحقات االقرتاض من البنوك احمللية بدون ض -

  للبنوك احمللية، وهروب األشخاص املقرتضني مع أمواهلم خارج البالد.

 مجع أموال املودعني وتـهريبها إىل اخلارج وإيداعها يف البنوك األجنبية. -

أو تقليد املاركات العاملية أو  ،أو االجتار يف السلع الفاسدة ،الدخول الناجتة عن الغش التجاري -

احمللية ذات الشهرة، أو تزوير الكتب واملصنفات الفنية، وكذلك االجتار يف السلع اليت تعاين البالد من 

 نقص املعروض منها، ورفع أسعار بيعها بشكل كبري.

احمللية أو تزوير الشيكات املصرفية وسحب املبالغ من البنوك  ،الدخول الناجتة عن تزييف النقد -

 بشيكات أو حواالت مزورة، أو من خالل تزوير االعتمادات املستندية املعززة مبوافقة البنوك.

الدخول الناجتة عن املضاربة غري املشروعة يف األوراق املالية واليت تعتمد على خداع املتعاملني يف  -

 . 1"البورصات العاملية

 مجاالت غسل األموال:

 األسهم يف البورصات الوليدة الناشئة.جمال املضاربات على  -

 جمال املضاربة على أسعار األراضي والعقارات والشقق الفاخرة. -

 جمال العقود والتوريدات، وجمال املزادات واملناقصات احلكومية وغري احلكومية اهلائلة. -

 ة.جمال اهلدايا وبيع التحف النادرة، وجتارة األشياء الثمينة ذات القيمة املعنوي -

 صناعة السينما ومكاتب اإلنتاج السينمائي، واملالهي على اختالف أشكاهلا وألواهنا. -

 جمال املطاعم والوجبات السريعة )العاملية(. -

 .2نصيب، ودور السينما واستخدام حفالهتا لغسل األموالألـ ياجمال تذاكر  -

 
                                                           

1
، الدار كيفية مكافحتها(-أثارها-أبعادها-غسيل األموال في مصر والعالم )الجريمة البيضاءم(،  2007عبد العظيم، حمدى، ) - 

 . 5،7لثالثة، ص الجامعية، مصر، الطبعة ا
2

 .5، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األولى، ص غسيل األموالم(،  2003الخضيري، محسن أحمد، ) - 
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 ما يأيت:هناك صور كثرية لعملية غسيل األموال منها  صور غسيل األموال:

 تبديل كميات كبرية من أوراق نقدية ذات فئات صغرية بأوراق نقدية ذات فئات كبرية. أواًل:

 إىل البنك املركزي.  قارير الدورية اليت تقدمجتزئة اإليداعات لتفادي ظهور املعاملة املالية يف الت ثانيا:

ن دون أن تكون طبيعة نشاط العميل التحويل املتكرر ملبالغ نقدية من عملة إىل عملة أخرى، م ثالثاً:

 تتطلب ذلك.

 أن يقوم شخص بإيداع أموال جمهولة املصدر يف رصيده دون أن يكون هلا سبب واضح. رابعاً:

 االحتفاظ مببالغ كبرية من النقود يف خزائن حديدية يف البنوك. خامساً:

  دولة وأخرى.استخدام وسائل عديدة لتمويه التجارة بقصد حتريك األموال بني سادساً:

قد حيصل غسيل األموال من خالل تكرار سحب مبالغ كبرية بواسطة بطاقات االئتمان رغم  سابعاً:

 أو عرب األجهزة االلكرتونية. ارتفاع عمولة السحب هبا، وسداد االلتزامات القائمة على ذلك نقداً 

 .1األموالوهناك صور أخرى متجددة ومعقدة لعملية غسيل األموال لتضليل مصدر هذه 

 :2بثالث مراحل مترو  مراحل غسيل األموال:

وهي أصعب مرحلة للقائمني بغسيل األموال، إذ : اإليداع النقدي -المرحلة األولى: التوظيف

تكون فيها األموال غري النظيفة عرضة الفتضاح أمرها، ألهنا عادة تتضمن كميات هائلة من األموال 

 النقدية السائلة.

وتتم مرحلة اإليداع يف الغالب بأسلوب بسيط، عن طريق توظيف األموال املشبوهة يف البنوك أو 

يف غريها من املؤسسات املالية، سواء يف داخل البالد أو خارجها، وسواء بطريق فتح احلسابات، أو 

                                                           
1

، نقالً عن المركز السوري لالستشارات غســـيل األمــــوال في الشريعة اإلسالميةم(،  2011المحمد، محمد نجدات، ) - 

 م. 4/11/2013، بتاريخ: =sy.com/index.php?name=News&op=article&sid-www.bara والدراسات القانونية،
2

، دار المكتبي جريمة بيضاء لكنها خطيرة جداً  Money Launderingغسيل األموال م(،  2005الحاجي، محمد عمر، ) - 

 .47ة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،ص للطباع

http://www.bara-sy.com/index.php?name=News&op=article&sid
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الكبرية حبيث ال الودائع، أو شراء أوراق مالية وغري ذلك، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق جتزئة األموال 

 يعرض نفسه للشبهة.

كما ميكن يف هذه املرحلة وضع هذه األموال داخل النظام املايل عن طريق نقلها بكميات صغرية 

 يف حقائب بواسطة املسافرين، أو عن طريق نقلها بالبحر مع جتار عاديني.

األموال املعدة  تسمح مرحلة التجميع بإخفاء مصادر: والمرحلة الثانية: التجميع أو التعتيم

 للتبييض، والغاية منه هي فصل األموال عن مصدرها املريب، وإعطاؤها غطاء شرعياً وشريفاً.

وتقوم هذه املرحلة على إعادة املال القذر إىل حسابات مصرفية مفتوحة باسم شركات حمرتمة أو 

يف املشاريع  شركات ومهية، وعلى هذا املستوى من حلقة التبييض يصبح املال جاهزًا للدخول

 االقتصادية بشكل قانوين.

فبعد وضع املال يف الدورة االقتصادية ينتقل إىل مرحلة التجميع، فيقوم خبلق عدة صفقات مالية 

معقدة هتدف إىل إخفاء معامل مصدر املال، وإبعاده قدر اإلمكان عن إمكانية تتبع حركاته من أجل 

 منع كشف منبعه غري املشروع.

وهي اليت تسعى إىل  ،هي املرحلة األخرية من سلسلة التبييض :: الدمج أو التكاملالمرحلة الثالثة

إضفاء مظهر شرعي على األموال غري املشروعة، وإتاحة استخدامها بطريقة مرحبة وحمرتمة، عرب القيام 

أو  ،بتوظيفات مالية )ودائع نقدية( واستثمارات يف االقتصاد احلقيقي )القطاعات املنتجة(

باستثمارات عقارية، أو حتف فنية، أو صناديق استثمار، أو حمافظ استثمارية لكي ال يبقى أي أثر 

 ملصدرها اجلرمي. 

وهبذا تضخ األموال يف االقتصاد مرة أخرى لتربير ثروات غاسلي األموال وجعلها تبدو من مصدر 

 مشروع.
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 مصادرة األموال المغسولة في الشريعة اإلسالمية

مصطلح "غسل األموال" مل يرد يف الشريعة اإلسالمية، فإن اإلسالم قد استخدم إذا كان 

احلرام"  مصطلحات أوسع داللة من مصطلح غسل األموال، وهو مصطلح "املال احلرام" أو "الكسب

ستيقظ على عملية غسل األموال كناتج سلوكي اإذا كان العامل قد "و ،أو "الكسب غري املشروع"

وك مع حماولتهم إكساب املال احلرام صفة الشرعية أو القانونية يف القرن العشرين، فإن حملرتيف هذا السل

اإلسالم قد أبان عن موقفه من املال عامة واملال احلرام خاصة، فأحل احلالل ودعا إليه وبني سبله، 

، 1"الدولةختذ لذلك سباًل عدة للوقاية منه، على مستوى األفراد وعلى مستوى او  ،مهوحرم احلرام وجرّ 

 ومن سبل الوقاية منه عقوبة املصادرة.

لقد قسم الفقهاء املال بالنظر إىل سبب اكتسابه إىل ثالثة أقسام: حالل حمض، وحرام حمض، 

 .2وحالل خمتلط باحلرام

هو ما اكتسبه اإلنسان من طريق مشروع، كالزراعة والصناعة وصنوف فالمال الحالل المحض: 

راز املباحات واالصطياد، واملرياث والوصية واهلبة وحنوها، إذا وقعت على التجارات واملشاركات، وإح

الوجه املأذون به شرعاً، وهو الرزق الطيب الذي يكون ملالكه إنفاقه واالنتفاع به، والتصرف فيه بسائر 

  .3السبل املشروعة

ب واالختالس هو ما اكتسبه اإلنسان بسبب حمظور شرعاً، كالسرقة والغصوالمال الحرام المحض: 

والرشوة والربا والعقود الفاسدة وحلوان الكاهن ومهر البغي وحنوها من الوجوه اليت حجر الشارع على 

 .4عباده متلك املال عن طريقها، وال شك أن املال املغسول هو من هذا النوع احملرم

                                                           
1

 . 37ص  ،غسل األموال في النظم الوضعية رؤية إسالمية، م( 2003 -هـ 1424)الصالح، محمد بن أحمد صالح،  - 
2

، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى، ص قضايا فقهية معاصرة فى المال واالقتصادم(،  2001 - هـ 1421حماد، نزيه كمال، ) - 

  وما بعدها. 49
3

 .258ص  30، ج المبسوطم(،  1993 - هـ 1414هـ، ) 483انظر السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى  -
4

، نقالً عن المركز السوري لالستشارات غســـيل األمــــوال في الشريعة اإلسالميةم(،  2011انظر المحمد، محمد نجدات، ) - 

 م.  12/11/2013، بتاريخ: =sy.com/index.php?name=News&op=article&sid-www.bara والدراسات القانونية،

http://www.bara-sy.com/index.php?name=News&op=article&sid
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ذه املبادرة إىل وال خالف بني الفقهاء أن اكتساب املال احلرام معصية تستوجب إمثاً، وأن على آخ

 .1إخراجه عن يده إىل مستحقه

واختلفت آراء الفقهاء إىل من خيرج هذا املال، هل يتصدق به، أم يعطيه لبيت املال، أم يرده على 

 صاحبه، مع اتفاقهم على أن لإلمام احلق يف مصادرة مثل هذه األموال، من باب التعزير.

حج عليه، وال يلزمه كفارة مالية، ألنه مفلس وال قال الغزايل: " من يف يده مال حرام حمض، فال 

جتب عليه الزكاة، إذ معىن الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثاًل، وهذا جيب عليه إخراج الكل، إما رداً 

 .2على املالك إن عرفه، أو صرفاً إىل الفقراء إن مل يعرف املالك"

، مث أراد التخلص منه، فإن  ضه شرعاً وذكر ابن القيم يف "زاد املعاد" أن من قبض ما ليس له قب

كان املقبوض قد أخذ بغري رضى صاحبه، وال استوىف عوضه، رده عليه، فإن تعذر رده عليه قضى به 

وهو مذهب أيب  ،دينًا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك، رده على ورثته، فإن تعذر ذلك، تصدق به عنه

 ف.حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغريهم من السلف واخلل

وإن كان املقبوض برضى الدافع، وقد استوىف عوضه احملرم، كمن عاوض على مخر أو خنزير أو 

على زىن أو فاحشة، فهذا ال جيب رد العوض على الدافع، ألنه أخرجه باختياره، واستوىف عوضه 

وتيسري احملرم، فال جيوز أن جيمع له بني العوض واملعو ض، فإن ذلك إعانة له على اإلمث والعدوان، 

أسباب املعاصي عليه، وماذا يريد الزاين وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه من املزين هبا، ويسرتد 

مال؟ فهذا مما تصان الشريعة عن اإلتيان به، وقبحه مستقر يف ِفَطر مجيع العقالء،  ما أعطاها من

ى اهلل عليه وسلم، ولكن ال يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول اهلل صل

 .3ومتام التوبة بالصدقة به" م من أمخذ منه، فطريق التخلص منهولكن خبثه خلبث مكسبه، ال لظل

                                                           
1

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها م(،  1992هـ، ) 243انظر المحاسبي، الحارث بن أسد، أبو عبد هللا المتوفى  -

، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق نور سعيد، ص واختالف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه ومحظورها

 . 250ص  30، ج المبسوطم(،  1993 - هـ 1414هـ، ) 483، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى 93، 84
2

 . 134ص  2، ج إحياء علوم الدينهـ، )د.ت(،  505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي المتوفى  -
3

ص  5، ج زاد المعاد في هدي خير العبادم(  1994-هـ 1415ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، ) - 

690،691 . 
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 وله صورتان:وهو ما خالط احلالَل الطيَب فيه احلرام اخلبيث، والمال الحالل المختلط بالحرام: 

أو مغصوبة أو وديعة جمحودة وحنو  أن يكون املال احلرام متميزاً: كما إذا كان عينًا مسروقة األولى:

ذلك، فاختلطت باملال احلالل اختالط استبهام مع متيز ذاهتا، فهذه العني احملرمة ال جيوز آلخذها 

 . 1االنتفاع هبا أو التصرف فيها، ويلزمه أن يبادر إىل التوبة، وردها إىل صاحبها

حمرم، فإنه حيرم تناوله، وقد حكى قال ابن رجب: "ومىت علم أن عني الشيء حرام، أمخذ بوجه 

 .2اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب وغريه"

أن خيتلط املال احلرام باحلالل اختالط ممازجة حبيث ال يتميز أحدمها عن اآلخر، كما يف  والثانية:

اختالط املثليات ببعضها، كاختالط دينار حرام بعشرة حالل، ففي هذه احلالة على قابض احلرام أن 

رج  .3قدره من ماله، ويدفعه ملستحقه، ويكون الباقي يف يده حالاًل طيباً  خيم

 ويقول اإلمام الغزايل يف كيفية خروج التائب عن املظامل املالية:

خرى يف مصرف "أن من تاب ويف يده خمتلط فعليه وظيفة يف متييز احلرام أو إخراجه ووظيفة أ

هو حرام معلوم العني من غصب أو وديعة أو غريه  ن كل من تاب ويف يده ماإو ، املخرج فلينظر فيهما

فأمر سهل فعليه متييز احلرام، وإن كان ملتبسًا خمتلطًا فال خيلو إما أن يكون يف مال هو من ذوات 

املثال كاحلبوب والنقود واألدهان، وإما أن يكون يف أعيان متمايزة كالدور والثياب، فإن كان من 

له كمن اكتسب املال بتجارة يعلم أنه قد كذب يف بعضها يف املراحبة املتماثالت أو كان شائعًا يف ك

أو فعل ذلك يف احلبوب أو الدراهم أو  ،أو من غصب دهنًا وخلطه بدهن نفسه ،وصدق يف بعضها

الدنانري، فال خيلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو جمهواًل، فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن 

                                                           
1

 ، وما بعدها.102ص  2، ج إحياء علوم الدينهـ، )د.ت(،  505انظر الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي المتوفى  - 
2

جامع العلوم م(،  2001 -هـ  1422هـ، ) 795ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الَسالمي البغدادي المتوفى  - 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، تحقيق: شعيب األرناؤوط، إبراهيم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

 .201ص  1باجس، ج 
3

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها م(،  1992هـ، ) 243انظر المحاسبي، الحارث بن أسد، أبو عبد هللا المتوفى  - 

 483، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى 76، ص ومحظورها واختالف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

 . 258ص  30، ج المبسوطم(،  1993 - هـ 1414هـ، )
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األخذ باليقني  :أحدمها :ة ماله حرام فعليه متييز النصف، وإن أشكل فله طريقانقدر النصف من مجل

 . 1األخذ بغالب الظن، وكالمها قد قال به العلماء :واآلخر

أن يكون له مالك معني، فيجب فقال: إذا أخرج احلرام فله ثالثة أحوال: إما  فِ رِ صْ مَ أما عن الْ 

إليه أو إىل وارثه، وإن كان غائباً فلينتظر حضوره أو اإليصال إليه، وإن كانت له زيادة ومنفعة  فم رْ الص  

ووقع اليأس من الوقوف على  ،فلتجمع فوائده إىل وقت حضوره، وأما أن يكون املالك غري معني

ح األمر ويوقف حىت يتض ،وال يدري أنه مات عن وارث أم ال، فهذا ال ميكن الرد فيه للمالك ،عينه

ورمبا ال ميكن الرد لكثرة املالك، كغلول الغنيمة فإنـها بعد تفرق الغزاة ال يقدر على مجعهم، وإما  ،فيه

من مال الفئ واألموال املرصدة ملصاحل املسلمني كافة، فيصرف ذلك إىل القناطر واملساجد والرباطات 

هبا كل من مير هبا من املسلمني ليكون ومصانع طريق مكة وأمثال هذه األمور اليت يشرتك يف االنتفاع 

 عاماً للمسلمني.

وحكم القسم األول ال شبهة فيه، أما التصدق وبناء القناطري فينبغي أن يتواله القاضي فيسلم إليه 

 . 2املال إن وجد قاضياً متديناً 

هذه طرق مواجهة الكسب الغري مشروع أو غسيل املال كما هو التعبري املصطلح عليه، أو 

 قتصاد اخلفي يف الشريعة اإلسالمية.اال

ومعلوم أن هذه الطرق منها ما هو وازع ديين يرجع إىل الشخص ذاته، ومنها ما هو أساسه رقابة 

هي اليت ترجع إىل ويل األمر والسلطات املعنية بوضع  الطرق اليت أساسها رقابة اجملتمعاجملتمع كله، ف

ب عليها، وهلذا نّص الفقهاء على أن لإلمام أن يأمر تشريعات مالئمة ملواجهة هذه الظاهرة والتغل

ذا أمر كما إ  ،صار واجباً  حىت أنه إذا أمر بسنة   ،حمتسبًا باملعروف وينهى عن املنكر؛ ألن كلمته أنفذ

                                                           
1

الموسوعة ، 128، 127ص  2، ج إحياء علوم الدينهـ، )د.ت(،  505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي المتوفى  - 

هـ(، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة األولى، مطابع دار  1427إلى  - 1404، طبع )من الفقهية الكويتية

 . 145، 144ص  38الصفوة، مصر، ج 
2

 .  130ص  2ج  ،إحياء علوم الدين، هـ 505بن محمد الطوسي المتوفى  الغزالي، أبو حامد محمد - 
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، وهكذا فإن لوىل األمر ومن يعينه، 1ا سنة فتكون واجبة إذا أمر بإقامتهابصالة العيد، وإن قلنا أهن

نكر، عن امل اً الكسب الغري مشروع، مبا فيها األموال املغسولة، لبيت املال، احتساباً وهنيمصادرة أموال 

   .وحكم هذه األموال احملرمة بعد غسلها كحكمها قبل غسلها

 األدل ة على مصادرة األم وال المغسولة:

الباحث )غسيل األموال( مبجموعة أدلة، اجتهد ميكن أن نستدل على مصادرة أموال هذه اجلرمية 

 :وهي على النحو التايل مبا يتناسب مع هذه العقوبة، يف توجيهها

ما أخرجه اإلمام مسلم، من حديث جابر بن عبداهلل، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وفيه أنه  -1

يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، أال   .إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا»قال: 

جلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من كل شيء من أمر ا

دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث، كان مسرتضعاً يف بين سعد فقتلته هذيل، وربا اجلاهلية موضوع، وأول 

 .2«...احلديث.ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب، فإنه موضوع كله،

ال املسلم وحرمة أخذه بطرق غري مشروعة، وهو بعمومه فاحلديث الشريف، يدل على عصمة م

 يشمل مجيع اجلرائم املالية واالقتصادية ومنها جرمية غسيل األموال.

والشاهد يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صادر ربا العباس بن عبد املطلب، كون هذا 

 ذكرناها سلفاً.للغسل، ومصدر من مصادر املال املغسول، اليت  املال يعد حمالً 

يضاف هذا املال  يعد عقوبة وإجراء وقائي، قبل أن فمصادرة النيب صلى اهلل عليه وسلم هلذا املال،

     إىل أموال أخرى حالل ويتم غسله.

                                                           
1

، دار الفكر، الزواجر عن اقتراف الكبائرم(،  1987 -هـ  1407هـ، )974ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي المتوفى  - 

مقدم للمؤتمر العالمي بحث ، ورقة غسيل األموالم(،  2003 -هـ  1424، عبدهللا، عبدهللا محمد، )278ص  2الطبعة األولى، ج 

  ، بتصرف.23بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص  الثالث لالقتصاد اإلسالمي،
2

 . 1218برقم  886ص  2، ج صحيح مسلمهـ، )د.ت(،  261القشيري النيسابوري المتوفى الحسين  مسلم بن الحجاج أبو - 
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، فلما مسنت قدمت 1اشرتيت إبال وأجنعتها إىل احلمى»ما روي عن عبد اهلل بن عمر أنه قال:  -2

فقال: " ملن هذه اإلبل؟ "  مساناً  رضي اهلل عنه السوق فرأى إبالً  هبا، قال: فدخل عمر بن اخلطاب

بخ بخ ابن أمري املؤمنني، قال:  ،قيل: لعبد اهلل بن عمر، قال: فجعل يقول: " يا عبد اهلل بن عمر

 ،فجئته أسعى فقلت: ما لك يا أمري املؤمنني؟ قال: " ما هذه اإلبل؟ " قال: قلت: إبل أنضاء

ا إىل احلمى أبتغي ما يبتغي املسلمون، قال: فقال: " ارعوا إبل ابن أمري املؤمنني، اشرتيتها وبعثت هب

عبد اهلل بن عمر اغد على رأس مالك واجعل باقيه يف بيت مال  يا ،اسقوا إبل ابن أمري املؤمنني

 .2«املسلمني 

مي لنفسه، قال البيهقي: "هذا األثر يدل على أن غري النيب صلى اهلل عليه وسلم ليس له أن حي

"، أراد به أن ه وسلم: " ال محى إال هلل ورسولهوفيه وفيما قبله داللة على أن قول النيب صلى اهلل علي

 .3ال محى إال على مثل ما محى عليه رسوله يف صالح املسلمني، واهلل أعلم"

الزائد على رأس  صادر املال اخلطاب رضى اهلل عنهبن عمر ميكن لنا أن نقول أن  ويف هذا األثر

ئر إبل ، والذي كان نتيجة رعيه اإلبل يف احلمى حىت مسنت، دون ساعنه مال ولده عبداهلل رضى اهلل

 املسلمني.

والذي دفع عمر رضى اهلل عنه إىل احلكم مبصادرة هذا املال هو: شبهة استغالل ولده عبداهلل 

ادرة األموال املغسولة، خصوصاً األموال رضى اهلل عنه ملنصبه )خليفة املسلمني(، وهنا داللة على مص

 الناجتة عن استغالل السلطة، والرتبح من الوظيفة العامة.

                                                           
1

 والنجع: ما يعطى لإلبل من عجين الخبط )نخالة الذرة( والدقيق. - 

والحمى: ما يختص به الشخص من األرض ويحميه، وهو ما كان يفعله الملوك من العرب وغيرهم، يكون لكل ملك منهم حمى 

 خوفا من الوقوع فيه. احتاط لنفسه ال يقارب ذلك الحمى ومن ،به العقوبة يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع

انظر القاضي عياض، عياض بن موسى اليحصبي السبتي  .ه تأكل من المال المحمى للمسلمينوالمعنى: أن ابن عمر أرسل أبل

، النووي، أبو زكريا 4ص  2(، ج ، المكتبة العتيقة، تونس، )د.طمشارق األنوار على صحاح اآلثارهـ، )د.ت(،  544المتوفى 

 . 28ص  11، ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(،  1392هـ، ) 676محيي الدين بن شرف المتوفى 
2

ص  6، ج السنن الكبرىم(،  2003 -هـ  1424هـ، ) 458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني المتوفى  - 

 . 11811برقم  243
3

 . 243ص  6، ج السابق المرجع - 
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ما رواه عاصم بن كليب، عن أبيه، أن رجال من األنصار أخربه قال: "خرجنا مع رسول اهلل  -3

هلل، إن فالنة صلى اهلل عليه وسلم يف جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش فقال: يا رسول ا

تدعوك ومن معك إىل طعام، فانصرف فانصرفنا معه، فجلسنا جمالس الغلمان من آبائهم بني أيديهم، 

مث جيء بالطعام فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده، ووضع القوم أيديهم ففطن له القوم، 

بأيدينا فجعل الرجل يضرب  وهو يلوك لقمته ال جييزها، فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا، مث ذكروا فأخذوا

اللقمة بيده حىت تسقط، مث أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلفظها 

، فقامت املرأة فقالت: يا رسول اهلل، إنه كان «أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها»فألقاها فقال: 

قيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن يف نفسي أن أمجعك ومن معك على طعام، فأرسلت إىل الب

أيب وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليه أن ابتغي يل شاة يف البقيع، فلم توجد فذكر يل 

فدفعوها إىل رسويل، فقال رسول اهلل  ،أنك اشرتيت شاة، فأرسل هبا إيل، فلم جيده الرسول ووجد أهله

 .1«أطعموها األسارى»صلى اهلل عليه وسلم: 

، فقد أمر صلى اهلل «أطعموها األسارى»والشاهد يف احلديث قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

 عليه وسلم مبصادرهتا بعد ان علم أهنا أمخذت بغري إذن أهلها، ومل يدفع قيمتها.

احلفاظ على املال واستقراره وتنمية االقتصاد به، ومبا أن غسيل األموال  إن من مقاصد الشريعة -4

تقوض االقتصاد، وتفتح أبواب الكسب احلرام والباطل باحليل والتحايل على النصوص  جرمية

الشرعية، فأن غسيل األموال حيلة حمرمة يراد هبا حتويل املال من حرام إىل مباح حالل، عن طريق 

 مشروع أو استثمار خريي اقتصادي بالظاهر إلخفاء حمرم باحلقيقة.

                                                           
1

مسند اإلمام أحمد بن م(،  2001 - هـ 1421هـ، ) 241انظر ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن هالل الشيباني المتوفى  - 

م(،  1997هـ، ) 235بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد العبسي المتوفى ا، 22509برقم  185ص  37، ج حنبل

 2زي وأحمد بن فريد المزيدي، ج ، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى، تحقيق: عادل بن يوسف العزامسند ابن أبي شيبة

سنن م(،  2004 -هـ  1424هـ، ) 385، الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المتوفى 935برقم  410ص

 1995 -هـ  1415هـ، ) 1420لباني: انظر ، محمد ناصر الدين المتوفى ، وصحح إسناده األ4763برقم  514ص  5، ج الدارقطني

 . 755برقم  383ص  2، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى، ج سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهام(، 
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العلماء والفقهاء منعهم على قاعدة سد الذرائع أي الذريعة اليت تربر لك، فقد رتب وبناءاً على ذ

 .1احملرم واجملّرم، وعليه فإن عملية غسيل األموال حمرمة عقالً 

الدعوات املعاصرة من العلماء واملهتمني، بأن تكون عقوبة املصادرة هي العقوبة األوىل ملكافحة  -5

الذي عقد  املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالميجرمية غسيل األموال، وهو ما جاء نصًا يف 

م، جبامعة أم القرى، مكة املكرمة، حيث جاء يف  2003مارس  -هـ 1424خالل شهر حمرم 

 توصيات املؤمتر ما يلي:

"رابعاً: أن تكون املصادرة هي العقوبة األوىل لكل املبالغ اليت يشتبه يف أهنا مبالغ هاربة من مصدرها 

حىت يف غري البلد الذي تدخله هذه األموال ودونت بعد مساع صاحب املال احلقيقي  ،وعغري املشر 

 .2وراء عمليات غسيل األموال"

 مصادرة األموال المغسولة في القانون اليمني

لقد اهتم املشرع اليمين مبكافحة جرمية غسيل األموال، وعمل على سن وتشريع القوانني اليت حتد 

التدابري املناسبة ملكافحتها، ما جعل اليمن ضمن أوائل الدول العربية اليت  من هذه اجلرمية، ووضع

 . 3أولت هذه اجلرمية اهتماماً كبرياً 

 ،اه " قانون مكافحة غسل األموال" تناول فيه مجيع جوانب اجلرميةمسّ أفقد سن قانونًا خاصًا 

 منها عقوبة املصادرة. وتدارك وقوعها، ووضع هلا العقوبات الصارمة واليت ،وسبل احلد منها

( من نفس القانون، عدد مصادر األموال املغسولة وجماالهتا، وجرمت املادة كل من 3ففي املادة )

 قام جبرمية غسل األموال، بفعل مباشر أو غري مباشر: 

                                                           
1

قالً عن المركز السوري لالستشارات ، نغســـيل األمــــوال في الشريعة اإلسالميةم(،  2011انظر المحمد، محمد نجدات، ) - 

 م. 12/11/2013، بتاريخ: =sy.com/index.php?name=News&op=article&sid-www.bara والدراسات القانونية،
2

غسل األموال م(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  2003مارس  -هـ 2414المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، )محرم  -

، بتاريخ:  /www.raqaba.co.uk لالستشارات المالية اإلسالمية موقع رقابة ، رؤية إسالمية، نقالً عنفي النظم الوضعية

 م. 12/11/2013
3
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(: "غسل األموال جرمية يعاقب عليها مبوجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكبا جلرمية 3مادة )

 كل من قام أو اشرتك أو ساعد أو حرض أو تسرت على ارتكاب:غسل األموال  

 أي من اجلرائم الواقعة على كافة األموال الناجتة عن ارتكاب إحدى اجلرائم اآلتية: -أ

 اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة جرائم االختطاف والتقطع.  - 1

 بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة األمانة. السرقة أو اختالس األموال العامة أو االستيالء عليها - 2

 تزوير وتزييف األختام الرمسية والعمالت واألسناد العامة. - 3

 االستيالء على أموال خاصة معاقب عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات. - 4

 التهريب اجلمركي. - 5

 االسترياد واالجتار غري املشروع لألسلحة. - 6

وغريها من  ،وكذا صناعة اخلمور أو االجتار هبا ،أو تصنيعها أو االجتار هبازراعة املخدرات  - 7

 .األنشطة احملرمة شرعاً 

 أي فعل من األفعال التالية والنامجة عن أي من اجلرائم الواردة يف الفقرة )أ(: -ب

 أو إعطاء تربير كاذب عن هذا املصدر. ،إخفاء املصدر احلقيقي لألموال غري املشروعة - 1

أو  ،حتويل األموال أو استبداهلا مع العلم بأهنا غري مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها - 2

 مساعدة شخص على اإلفالت من العقاب أو املسئولية.

أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غري  ،أو استخدامها ،أو حيازهتا ،متلك األموال غري املشروعة - 3

 . 1منقولة"

تركيز املشرع على جترمي مجيع الصور  ة( يف الفقرة )ب( من هذه املاد3د )ويظهر من خالل البن

 والوسائل املستخدمة لتحصيل األموال الغري مشروعة.

                                                           
1

  (.3م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2003(، )35، رقم )قانون مكافحة غسل األموال اليمني - 
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على من  ت األساسية اليت حيكم هبا القاضيلقد جعل املشرع اليمين عقوبة املصادرة أحد العقوبا

افحة غسل األموال ما يلي: "مع عدم ( من قانون مك21ارتكب هذه اجلرمية، فقد جاء يف املادة )

 اإلخالل بأي عقوبة أشد مبوجب قانون آخر:

( من هذا القانون بالسجن مدة 3لنص املادة ) يعاقب كل من ارتكب جرمية غسل األموال طبقاً  - 1

 ال تزيد عن مخس سنوات.

تصادر مبوجب حكم قضائي بات ملصلحة اخلزينة العامة للدولة   مع عدم اإلخالل حبق الغري - 2

 كافة األموال والعوائد املتحصلة من اجلرائم املتعلقة واملرتبطة بغسل األموال.

للقوانني  للمحكمة احلكم بإلغاء الرتخيص ووقف النشاط أو أي عقوبة تكميلية أخرى وفقاً  - 3

  النافذة.

( من هذا 5من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام املادة ) (11مع مراعاة أحكام املادة ) -4

( مخسمائة 500,000القانون بالسجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال تزيد على )

 . 1ألف لاير"

كسب حمرم، فقد تكاتفت كل   ن عملية غسيل األموال تعترب جرمية قانونية وشرعية، وهيأومبا 

ذه اجلرمية، ملا هلا من املخاطر االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية، من أجل إيقاف ه اجلهود

إدراكًا آلثارها السلبية على  وزاد االهتمام منه بطرق مواجهتهاواهتم العامل اليوم هبا اهتمامًا كبرياً، 

 ،ياالستقرار االقتصادي، وعلى مناخ االستثمار احمللي والدويل، وخصوصًا اقتصاديات العامل النام

 ومن بينها البالد العربية واإلسالمية. 

رما أن الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين قد وقفا موقفًا واحدًا من هذه اجلرمية، فح وخالصة القول:

وأشكاله، وجرما غسل األموال، وإعادة إنتاجه يف صور جديدة،  هاكتساب املال احلرام بكل صور 

                                                           
1

 (.21، المادة )المرجع السابق - 
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ال ينايف حقيقة املال وأصلة، وجعال من مصادرة هذا  ذلكهروبا من إظهار حقيقة مصدره، وأكدا أن 

ما سردناه من النصوص الشرعية  ذلكاملال املشئوم عقوبة لكل من يقدم على هذه اجلرمية، ويؤكد 

 ومواد القانون.

إىل أن املشرع  ذه اجلرميةاإلسالمية يف مكافحة هوإمنا يعود انسجام القانون اليمين مع الشريعة 

 اليمين قد استلهم مجيع تشريعاته من الشريعة اإلسالمية، وجعلها مصدر مجيع تشريعاته.

 .المكتسبة عن طريق استغالل السلطةمصادرة األموال المطلب الثاني: 

جيعلون من احلكم وسيلة جلمع املال  الذين ال يتورعونممن يقودون ويسوسون الدول من  اً ن بعضإ

 العام، ويستغلون مناصبهم ألخذ أموال شعوهبم، وتكديسها داخل البالد أو هتريبها إىل اخلارج.

وبداًل من أن يكون احلاكم هو احلامي واحلارس ألموال ومكتسبات األمة، صار هو من يبطش 

أن  لعامة، بل تعدى األمر أحيانًا إىلبكل ما يقدر عليه، ويطمع يف القليل والكثري من األموال ا

مصاحلهم، فصار اخلوف ممن كان  يرًا وجرباً، حىت حيمسس األموال قو يقتسم األرباح مع التجار ورؤ 

 يأمل الناس منه األمن.

أن ختلع من تثبت إدانته من هؤالء احلكام، وأن تقاضيهم  فأصبح من امللح على الشعوب

درة األموال اليت كان من غري املمكن هلؤالء احلكام أن حيصلوا السرتجاع حقوقهم اليت سلبت، ومصا

 عليها لو مل يكونوا يف احلكم والسلطة.

 في الشريعة اإلسالميةمصادرة األموال المكتسبة عن طريق استغالل السلطة 

؛ 1إذا كانت اهلدية تعد جرم يف حق املوظف، فإهنا يف حق احلاكم والقاضي أعظم جرًما من غريمها

ألجل واليتهما، وهي من مناصب النبوة، فال تقابل بعوض، واهلدية هلم  ألهنا للحاكم والقاضي

                                                           
1

شمس الدين محمد بن  ، الرملي،272ص  7، ج فتح القديرهـ(،  1316هـ، ) 861انظر ابن الهمام، كمال الدين محمد المتوفى  - 

 .255ص  8، ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم(،  1984-هـ 1404هـ، ) 1004أبي العباس المتوفى 
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، وإذا  1حتدث هتمة هتني مبناصبهم، وختل هبيباهتم، وتئول للخيانة فيهم ويف أتباعهم؛ فتختل املصاحل

عام والتحايل وهنب املال ال ،كان هذا اجلرم يف شأن اهلدية، فال ريب أنه أعظم يف استغالل السلطة

 عليه. 

واحلاكم منزلته عظيمة؛ فهو املؤمل بعد اهلل تعاىل لدى رعيته يف إسعادهم، بإقامة العدل، ونبذ 

لك أمر مطلوب وتعامله املايل معهم؛ وذ ،ا رعيتهالظلم، ونشر األمن، وعليه أن يتنزه عن أموال وهداي

صلى اهلل عليه يدة رضي اهلل عنه عن النيب فعن بر  التسلط على املال العام ألنه غلول،شرًعا، وجيتنب 

 .2«من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول »قال:  وسلم

من استعملناه »قول: وعن عدي بن عمرية الكندي قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي

، قال: فقام إليه رجل أسود «م القيامةفما فوقه كان غلوال يأيت به يو  منكم على عمل فكتمنا خميطاً 

قال: مسعتك « وما لك؟»قبل عين عملك، قال: إأنظر إليه، فقال: يا رسول اهلل، من األنصار كأين 

فليجئ بقليله وكثريه، فما  اآلن، من استعملناه منكم على عملوأنا أقوله »تقول: كذا وكذا، قال: 

 .3«أويت منه أخذ، وما هني عنه انتهى

 ما وجده يف أيديهم زائداً  أن يأخذ من موظفيه وقضاته وعماله لإلمام أو من يقوم مقامهوحيق 

 املعاصرعلى ما ارتزقوه من بيت املال، وحيصي ما عند القاضي حني واليته )وهو ما يعرف يف وقتنا 

ا اكتسبه على رزقه، بعد أن يقدر أن هذا املكتسب إمن ويأخذ ما اكتسبه زائداً  بإقرار الذمة املالية(،

، وال خيتلف يف هذه املسألة احلكام وامللوك عن عموم املوظفني، باعتبار أهنم موظفون 4جباه القضاء

 مجيعاً لدى شعوهبم. 
                                                           

1
، 79ص  10، ج الذخيرةم(،  1994هـ، ) 684انظر القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي المتوفى  - 

، الفتاوى الفقهية الكبرى، )د.ت(، ـه 974ر الهيتمي السعدي شيخ اإلسالم المتوفى ، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن حج80

 .295، 294ص  4المكتبة اإلسالمية، )د.ط(، جمع عبد القادر بن أحمد الفاكهي المكي، ج 
2

، تدرك على الصحيحينالمسم(،  1990 –هـ  1411هـ ) 405الحاكم، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا النيسابوري، المتوفى  - 

وقال الحاكم: "هذا ، 1472، برقم 563ص  1دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ج 

هـ،  1420حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وقد صححه األلباني: انظر األلباني، محمد ناصر الدين المتوفى 

 .6017برقم  1041ص  2، المكتب اإلسالمي، السعودية، )د.ط(، ج لصغير وزياداتهصحيح الجامع ا)د.ت(، 
3

    .1833برقم  1465ص  3، ج صحيح مسلمهـ، )د.ت(،  261القشيري النيسابوري المتوفى الحسين  مسلم، مسلم بن الحجاج أبو - 
4

عيني، محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي المتوفى  -  مواهب الجليل في شرح م(،  1992-هـ 1412ـ، )ه 954انظر الرُّ

 ، بتصرف.120ص  6، ج مختصر خليل
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  .مصادرة األموال المكتسبة عن طريق استغالل السلطةاألدلة على 

 قرر هلمزائدًا على ما  من أموال يف فرتة واليتهم وكبار موظفي الدولة امللوك والرؤساءما اكتسبه 

ألدلة اليت سبق ذكرها يف لعموم ا، وجيب مصادرهتا لبيت مال املسلمني؛ يعد مااًل حرامًا وغلوالً 

   مصادرة اهلدايا يف املطلب األول من هذا املبحث، وملا يأيت:

بعد عماله هلم، مث ما روي عن عمر رضي اهلل عنه: أنه كان حيصي على عماله أمواهلم عند است -1

حيصي أمواهلم، ويشاطرهم ما زاد على رءوس أمواهلم، وإمنا مل يأخذ الزائد كله؛ لكونه  إهنائهم العمل

 .1قد يكون من جتارة وحنوها ال من هدية

بناًء  ذلكوهنا جند أن عمر رضي اهلل عنه كان أول من عمل مببدأ اقرار الذمة املالية، وكان عمله 

وقواعد الشرع يف سد ذريعة التساهل يف أخذ املال احلرام، فصان  على أصول الشريعة يف حفظ املال،

عن مؤسسات مكافحة الفساد،  ذلكأموال املسلمني، وحفظها هلم، واستغىن رضى اهلل عنه ب ذلكب

ومكافحة الرشوة، وأجهزة الرقابة واحملاسبة، وغريها، وجعل من عقوبة املصادرة رادعًا يوقف كل من 

    من خالل منصبه، ووظيفته. حيلم جبمع املال العام

كما فعله صلى اهلل عليه وسلم، وكان عمر   ،قال ابن حبيب: "ولإلمام أخذ ما أفاد العمال -2

أحصى ماله لينظر ما يزيد فيأخذه منه، وكذلك شاطر العمال ملا مل  رضي اهلل عنه إذا وىل أحداً 

ملا احتضر معاوية رضي اهلل عنه أمر أن يستطع متييز الزائد، وشاطر أبا هريرة وأبا موسى األشعري، و 

 . 2بفعل عمر بعماله" يدخل شطر ماله يف بيت املال استناناً 

وتأول مقامسة عمر رضي اهلل عنه ومشاطرته لعماله كأيب موسى وأيب هريرة وغريمها أنه إمنا فعل 

ذلك ملا أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه من القضاء والعمالة، والزائد قد يكون من التجارة والزراعة، ال 

                                                           
1

  ،81ص  10، ج الذخيرةم(،  1994هـ، ) 684انظر القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي المتوفى  - 

 852المتوفى  الفضل أحمد بن علي العسقالنيوهذا األثر عن عمر رضي هللا عنه سكت عنه الحافظ ابن حجر: انظر ابن حجر، أبو 

  .139ص  3، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، ج التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرم(،  1989هـ.  1419هـ، )
2

 .81، 80ص  10، ج الذخيرةم(،  1994هـ، ) 684القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي المتوفى  - 
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، ومع ذلك خذاً وال تظن اهلدايا بأيب هريرة وغريه من الصحابة، إال ما ال يقتضي أ ،من اهلدية

والقاضي  ،فالتشطري حسن؛ ألن التجارة ال بد أن ينميها جاه العمل، فيصري جاه املسلمني كالعامل

   .1بني الفريقني فأعطى العامل النصف عدالً  ،وغريه رب املال

مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: "خرج عبد اهلل وعبيد  خرجأما ومن عمل الصحابة  -3

اهلل ابنا عمر بن اخلطاب يف جيش إىل العراق، فلما قفال، مر ا على أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه 

فرحب هبما وسّهل مث قال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، مث قال: بلى،  ،وهو أمري بالبصرة

مال اهلل، أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني، فأمسلفكماه، فتبتاعان به متاًعا من متاع هاهنا مال من 

العراق، مث تبيعانه باملدينة، فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني، ويكون الربح لكما، فقاال: وددنا ذلك 

ا، فلما دفعا ذلك ففعل، وكتب إىل عمر بن اخلطاب: أن يأخذ منهما املال، فلما قدما، باعا فأرحب

إىل عمر، قال: أكمّل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال: ال، فقال عمر بن اخلطاب: ابنا أمري 

املؤمنني، فأسلفكما! أديا املال ورحبه، فأما عبد اهلل فسكت، وأما عبيد اهلل، فقال: ما ينبغي لك يا 

عمر: أدياه، فسكت عبد اهلل، وراجعه  أمري املؤمنني هذا، لو نقص هذا املال أو هلك لضمناه، فقال

عبيد اهلل، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمري املؤمنني: لو جعلته قراًضا، فقال عمر: قد جعلته 

 . 2قراًضا، فأخذ عمر رأس املال ونصف رحبه، وأخذ عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر، نصف ربح املال"

تور طاهر مهدي البليلي عضو اجمللس األوريب لإلفتاء ن ومنهم الشيخ الدكيفتوى العلماء املعاصر  -4

 ،والبحوث، فقد أجاب عن سؤال قدم له عن جواز مصادرة أموال وممتلكات الرئيس التونسي السابق

اليت اكتسبت أثناء  ب مصادرة أموال الزعماء والرؤساءومن على شاكلته من احلكام، فأفىت بوجو 

 حكمهم، وهذا نص الفتوى:

                                                           
1

عيني، محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي المتوفى  -  مواهب الجليل في شرح م(،  1992-هـ 1412هـ، ) 954انظر الرُّ

 .121ص  6، ج مختصر خليل
2

، دار إحياء موطأ اإلمام مالكم(،  1985 -هـ  1406هـ، ) 179مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني المتوفى  - 

انظر ابن حجر، أبو ، وإسناده صحيح، 1برقم  687ص  2التراث العربي، بيروت، لبنان، )د.ط(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج 

 3، ج التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرم(،  1989هـ.  1419هـ، ) 852المتوفى  الفضل أحمد بن علي العسقالني

  .141ص 
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تؤمم األموال اليت اكتسبها احلكام الظلمة طوال ممارستهم للسلطة العامة، ويطالب نه جيب أن إ"

والعمل الفوري على إرجاعها، مث بعد ذلك يتم إرجاع  ،بتجميد أرصدهتم يف كامل دول العامل

العقارات إىل أصحاهبا املغتصبة منهم، ويعوض من هنبت أمواهلم مما اسرتجع من األموال املهربة؛ ألن 

 .1الناس أوىل باإلرجاع وهي مبنية على املشاحة" حقوق

 في القانون اليمنيمصادرة األموال المكتسبة عن طريق استغالل السلطة 

على رئيس اجلمهورية تقاضى أي مبلغ آخر غري  ( منه117يف املادة )لقد حرم الدستور اليمين 

ت رئيس اجلمهورية، وال جيوز (: "حيدد القانون مرتبات وخمصصا117الذي حدده له القانون: مادة )

 .2له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى"

 (136(، )118واد )كما حرم الدستور اليمين على رئيس اجلمهورية وكبار مسئوىل الدولة يف امل

   من خالل مناصبهم: كن أن يستغل يف احلصول على املالمزاولة أي نشاط مي

أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غري مباشرة مهنة حرة أو (: "ال جيوز لرئيس اجلمهورية 118مادة )

ولو  ،عماًل جتاريًا أو ماليًا أو صناعياً، كما ال جيوز له أن يشرتي أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة

 . 3أو يقايضها عليه" ،أو يبيعها شيئاً من أمواله ،أو أن يؤجرها ،بطريقة املزاد العلين

لرئيس الوزراء وال ألي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة (: "ال جيوز 136مادة )

 أو عماًل جتاريًا أو مالياً أو صناعياً، كما ،أو أن يزاولوا ولو بطريقة غري مباشرة مهنة حرة ،عامة أخرى

ني الوزارة أو أن جيمعوا ب ،ال جيوز هلم أن يسهموا يف التزامات تعقدها احلكومة أو املؤسسات العامة

وال جيوز خالل تلك املدة أن يشرتوا أو يستأجروا أموااًل من أموال  ،والعضوية يف جملس إدارة أي شركة

                                                           
1

م(، نقالً عن موقع طريق اإلسالم، ملفات متنوعة،  2011 -هـ  1432، )رة أموال الحكام المستبدين )رؤية فقهية(مصاد - 

› ar.islamway.net :م.13/11/2013، بتارخ 
2

 (.117م(، وزارة الشئون القانونية، المادة ) 2001، )دستور الجمهورية اليمنية - 
3

 (.118، المادة )المرجع السابق - 
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الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة املزاد العلين أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أمواهلم أو 

 . 1يقايضوها عليه"

على إخالل انني اليمنية عموماً، أهنا مل ترتب عقوبة، ويؤخذ على الدستور اليمين خصوصاً، والقو 

قانون ، وإن كان احرمهثل هذه األنشطة املالية، مع أنه يف حالة مزاولتهم مل الرئيس ومسئويل الدوله

سابقة الذكر يف املبحث  2( 161-151 عمومًا يف املواد: ) ذلكقد أشار إىل  العقوبات اليمين

 األول، إال أهنا غري كافية.

كان بإمكان   ملشرع اليمين وضعها هلذه اجلرميةواليت كان يفرتض على ا والعقوبة املرتتبة على املخالفة

(، أو يف فقرة مستقلة، حيث أن من املنطق ضرورة 136(، )118دراجها هناية املادة )إاملشرع اليمين 

 ترتيب اجلزاء على اجلرم. 

ستكون  ميكن اجلزم به هو أن عقوبة املصادرة إال أن ما ؛ض النظر عن نوع العقوبة ومقدارهاوبغ

    لو استدرك املشرع اليمين هذه الثغرة. ن العقوبات املقررة هلذه اجلرميةضم

، أن الشريعة مصادرة األموال املكتسبة عن طريق استغالل السلطةيف مسألة  :وما نخلص إليه

رادعاً وزاجراً لكل من  عقابًا دنيوياً  املصادرةجعلت من عقوبة قد رتبت عقابًا أخروياً، كما اإلسالمية 

ال ذلك، حىت  غري، ملكًا أو رئيسًا أو مكانهتسول له نفسه املساس باألموال العامة أيًا كان منصبه و 

مجع األموال والثراء، بينما جند أن القانون اليمين مع أنه قطع و  للتنافس اً تكون اإلمارة والرياسة مطمع

دية إىل أخذ املال العام، إال أنه مل يرتب على ذلك ؤ من السبل امل اً العامة كثري على أصحاب الوالية 

األموال املكتسبة عن مل يوافق الشريعة اإلسالمية يف مصادرة  قوبة، ما يعين أن القانون اليمينأي ع

، أو سكت عنها وترك جمااًل للقياس ضمن مواد أخرى متعلقة بقانون طريق استغالل السلطة

   العقوبات.

                                                           
1

 (. 136، المادة )المرجع السابق - 
2

 (. 161إلى  151م(، وزارة الشئون القانونية، المواد )من  1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمني - 
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 تمهيد:

إن الوسيلة الوحيدة حلماية احلق هي اللجوء إىل القضاء لفض املنازعات؛ وذلك أن القضاء هو 

االقتضاء يف االمتثال حلكم القانون كما السلطة املعنية بنظر النزاع وحسمه، وميلك جرب املتنازعني عند 

طبقه القضاء وحكم مبقتضاه، واحلكم هو غاية الدعوى، بل إنه املرآة اليت تكشف احلقيقة وتقررها، 

فبه ترد احلقوق إىل أهلها، وتصان القيم، ويسود القانون، وهدف الدعوى هو الوصول إىل حكم 

 ضي به.حاسم هلا، حائز على قوة إهنائها، وتنفيذ ما يق

واملهم يف احلكم القضائي أن يراعي مبدأ عدالة العقوبة قال تعاىل:} َوِإَذا َحَكْمتمْم بـَنْيَ الن اِس َأْن 

، وحىت يتحقق العدل الكامل بني الناس قررت العقوبة لكل من خيالف أوامر 1حَتْكممموا بِاْلَعْدِل {

ملقابل واملناسب ملخالفة أوامر ونواهي املشرع، ونواهي الشرع، والعقوبة تستمد عدالتها من كوهنا الرد ا

والتقابل هو الناموس الطبيعي لتوازن الكون، وال تكون العقوبة عادلة إال إذا قررها القاضي يف ضوء 

 .2نصوص التشريع

واألحكام القضائية هلا دور كبري يف استقرار اجملتمع وتثبيت أمن  ،فمسئولية القضاة كبرية وعظيمة

ثله من تطبيق النصوص، فهي متثل جانباً كبرياً للتطبيق الفقهي والقانوين، وهي تشتمل على األمة ملا مت

االجتهاد واالستنباط وتنزيل األحكام على الوقائع، بل قد يوجد فيها من دقائق املسائل ماال يوجد يف  

عن الواقع  كثري من كتب الفقه، وذلك أن التنظري الفقهي مهما بلغ من الدقة إال أنه يظل بعيداً 

 العلمي، ولذا جتد كثرياً من املسائل قد ال ترد على الفقيه إال عند العمل.

ويضاف إىل أمهية األحكام القضائية أهنا تعترب من مصادر األنظمة االحتياطية، كما أن هلا أمهيته 

إىل جة إىل أن األحكام القضائية هلا دور يف إبراز احلا ةضافإمن حيث التفسري القضائي لألنظمة، 

                                                           
1

 .58، اآلية سورة النساء - 
2

لجرائم والعقوبات اليمني األحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها في قانون ام(،  2006، 2005انظر العبيدي، طاهر صالح، ) - 

 .23، 22، ص والشريعة اإلسالمية
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يف موضوعات معينة، أو إحداث تعديل يف بعض األنظمة بالزيادة أو النقصان،  إصدار بعض األنظمة

 .1من خالل معاجلتها للمشكالت اليت حتدث يف اجملتمع جبميع أنواعها، ال سيما النوازل منها

موعة نظام حبثي للمتخصصني يف القانون، يتضمن دراسة جم عن والتطبيقات القضائية هي عبارة

قانون أو نظام السلطة القضائية، وأصول احملاكمات أو املرافعات  وانني املتعلقة بعمل القضاء، مثلالق

واإلجراءات اجلنائية، وتتميز هذه الدراسات بأهنا تطبيقية تعتمد على دراسة املشكالت  ،املدنية

 .2العملية يف تطبيق القوانني أمام احملاكم

ونظراً ألمهية األحكام القضائية وتطبيقاهتا فقد أخذ الباحث على عاتقه السعي يف تقرير حقيقة ما 

وصل إلية القضاء اليمين يف تعاطيه مع القضايا املتعلقة بالعقوبات املالية، ومدى توافق وانسجام 

ومقدارها مع نوع حكامه مع روح ونصوص الشرع والقانون، وتطبيقه ملبدأ العدالة، وتناسب العقوبة أ

 وحجم اجلرم املقرتف. 

على الباحث هو صعوبة احلصول على هذه األحكام، مث صعوبة انتقائها  رَ غري أن ما كد  

واستخراجها بعد قراءة مئات األحكام؛ وذلك عائد  إىل عدم نشر أغلب هذه األحكام لتكون يف 

هلذه األحكام يف معظم احملاكم اليمنية، ومما ضافة إىل بدائية التوثيق واألرشفة إمتناول أيدي الباحثني، 

ضافة إىل تعدد احملاكم املختصة إزاد يف معاناة الباحث هو حداثة ومعاصرة القضايا املتناولة بالدراسة، 

 بنظر هذه القضايا.

وبناء على ما تقدم فقد جعلت هذا الفصل من أجل إيراد األحكام القضائية اليت متثل تطبيقاَ 

  إىل مبحثني مها: اً لية يف القضاء اليمين ودراستها، والذي سيكون مقسمللعقوبات املا

 املبحث األول: التطبيقات القضائية يف عقوبيت الغرامة واإلتالف.

                                                           
1

https://ar-عن  ، نقالً تطبيقات المحاكم العربية في التعويض الناشئ عن تفويت الفرصةانظر زكريا، يوسف،  - 

ar.facebook.com/dr.yousifzakaria/posts/484536078285789 :م، بتصرف يسير. 15/1/2014، بتاريخ 
2

  ، نقالً عنية، وزارة العدل المصردراسات قضائية، المركز القومي للدراسات القضائية - 

http://www.jp.gov.eg/project/newsDetail.aspx?proj= 40&&news=   م.20/1/2014، بتاريخ:  50

https://ar-ar.facebook.com/dr.yousifzakaria/posts/484536078285789
https://ar-ar.facebook.com/dr.yousifzakaria/posts/484536078285789
https://ar-ar.facebook.com/dr.yousifzakaria/posts/484536078285789
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 املبحث الثاين: التطبيقات القضائية يف عقوبيت احلرمان واملصادرة. 

 المبحث األول: التطبيقات القضائية في عقوبتي الغرامة واإلتالف.

حكامهم بعد عقوبة أعقوبة الغرامة من أكثر العقوبات اليت اعتمد عليها القضاة اليمنيون يف  تعد

لك العتماد كعقوبة اصلية أو تبعية؛ ويرجع ذ  حيان كثرية مقرتنة بعقوبة السجنأالسجن، وجندها يف 

ل جند حمدودية القانون عليهما يف كثري من القضايا، خصوصًا القضايا اليت تقتضي التعزير، ويف املقاب

األخذ بعقوبة اإلتالف يف إطار بعض العقوبات التكميلية يف األحكام الصادرة يف عدد من القضايا، 

واألهم هنا هو قياس مدى توافق أحكام القضاء اليمين مع الشريعة والقانون، ومناسبتها للجرمية يف 

          يف مطلبني مها: ذلكهاتني العقوبتني، وسيكون 

 األول: التطبيقات القضائية يف عقوبة الغرامة.املطلب 

 املطلب الثاين: التطبيقات القضائية يف عقوبة اإلتالف.
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 المطلب األول: التطبيقات القضائية في عقوبة الغرامة.

 .أً على النفس وما دونها عمدًا، وخطالتطبيق القضائي للغرامة التصالحية في جرائم االعتداء 

 القضائي األول:التطبيق 

شروع يف {م، يف القضية اجلزائية ج _ ج  2008هـ املوافق  1429(، لسنة 7احلكم رقم ) 

هـ، واملرفوع من املستأنفني ....... و  1428لسنة  ]نوعي 577عام/  1276[، رقم }قتل

 املستأنف ضدمها ......... و ........ بشأن استئناف احلكم الصادر من ضد 1....... و......

( 8هـ، املرفوعة من النيابة العامة بقرار االهتام رقم ) 1427( لسنة 7حمكمة املسراخ االبتدائية برقم )

أواًل: املتهمان  :م 15/5/2006أهنم بتاريخ  4، 3، 2، 1 ضد املتهمني: ج _ ج م 2006لسنة 

ما النار جتاه شرع كل منهما بقتل اآلخر، وشرعا بقتل اجملين عليه .....، بأن أطلق كل منه 4، 1

 1اآلخر من سالح مسدس، ونتج عن ذلك اإلصابات املبينة يف تقرير اجملين عليه. ثانياً: املتهمون 

اعتدوا على سالمة جسم اجملين عليه ..... بأن قاموا بضربه بالعصي يف مواضع خمتلفة  -)أ( :3، 2،

توجب األرش وال يؤمن معها  من جسمه وأحدثوا فيه اجلروح املبينة بتقرير الطبيب الشرعي، واليت

هددوا اجملين عليه.....وولديه بأن رشقوهم باألحجار مما أحدث هبم اخلوف  -القصاص. )ب(

      .2والفزع

 بتعز هـ الصادر من حمكمة املسراخ 1427( لسنة 7وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي رقم ) 

م األول ..... بالشروع بقتل اجملين عليه..... إدانة املته -1االبتدائية باآليت: أواًل يف احلق اخلاص: 

 سالمة جسمعلى بتهمة االعتداء  3، 2إدانة املتهم  -2واالعتداء على سالمة جسمه وهتديده. 

ما نتج عن اعماهلم من جنايات وأغرام  3، 2، 1حتميل املتهمني  -3اجملين عليه وولده وهتديدمها. 

                                                           
1

مالحظة: أسماء الجناة والمجني عليهم موجودة في المالحيق في نهاية هذا الفصل، وإنما تجنب الباحث ذكرها لالختصار وعدم  - 

 اإلطالة، كذلك لحساسية كثير من اليمنيين نظراً لطبيعة تركيبتهم القبلية، وقد حصل المقصود من البحث بدون ذكرها. 
2

 .، ب ( ) أ  – ( 1)  الملحق رقمانظر  - 
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احلكم عليهم متضامنني أو منفردين بأروش اجملين عليه األول واجملين عليه املتهم الرابع  -4وخماسري. 

إضافة إىل حكومة مبلغ ثالث مائة ألف ريـال مبلغ ثالث مائة وثالثة عشر ألف وتسع مائة ومخسني 

  وقيمة عالجات وإخراج الرصاص مبلغ مائتني ومخسه وعشرون لاير.ريـال 

حبس املتهمني الثاين  -2حبس املتهم األول سنتان مع وقف التنفيذ.  -1يف احلق العام: ثانيًا  

 .1والثالث سنة مع وقف التنفيذ يف نصف املدة فقط. وغري ذلك مما ورد يف احلكم

مبحكمة  اجلزائية األوىلوالرتافع أمام الشعبة  3، 2، 1وبعد استئناف احلكم من قبل املتهمون  

تعز، حدث تصاحل بني طريف النزاع الطرف األول اجملين عليهما والطرف الثاين اجلناة، استئناف حمافظة 

وتنازل الطرف األول عن كل ما مشله حكم احملكمة االبتدائية من أرش وأغرام وغريه مقابل دفع مبلغ 

سلمت من الطرف الثاين إىل الطرف األول. كما تنازل الطرف الثاين للطرف ريـال مخس مائة ألف 

ومل يبق ألي طرف دعوى أو طلب، وُت  ،األول عن عريضة استئنافه املقدمة أمام حمكمة االستئناف

 .2اإلقرار على هذا التصاحل أمام حمكمة االستئناف من مجيع أطراف النزاع

وقد صادقت حمكمة االستئناف على هذا التصاحل واعتربته ملزمًا كما جاء يف منطوق احلكم  

اجلزائية األوىل مبحكمة استئناف حمافظة تعز وفيه: يف احلق الشخصي: يلزم الصادر من الشعبة 

   .3التوقف على الصلح السالف الذكر، ويعترب ملزماً ألطرافه

ويف هذا احلكم القضائي: جند أن الشعبة اجلزائية األوىل مبحكمة استئناف حمافظة تعز قد صادقت  

تدفع ريـال مائة ألف ه، حيث وقد تصاحلا على مبلغ مخسبعلى ما تصاحل عليه طريف النزاع وألزمتهما 

القضية أمام القضاء والتنازل عن احلق الشخصي، علمًا بأن هذا املبلغ ال  ءللمجين عليهم مقابل إهنا

النزاع،  ءميثل األروش وال نفقات العالج والتقاضي، وإمنا هو مبلغ تصاحلي يف سبيل حل القضية وإهنا

                                                           
1

 .) ب ، ت (  – ( 1الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) ث ( .  – ( 1الملحق رقم ) انظر  - 
3

 . ) ج (  – ( 1الملحق رقم ) انظر  - 
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التصاحلية يف جرائم االعتداء على النفس وما دوهنا يتفق متامًا مع ما ذهبت إليه وهذا احلكم بالغرامة 

   النزاع بذلك. االشريعة اإلسالمية والقانون اليمين من جواز ذلك إن رضي طرف

 التطبيق القضائي الثاني: 

قتل {ج  –م، يف القضية اجلزائية ج  2005هـ املوافق  1426(، لسنة  117احلكم رقم )  

هـ، الصادر من حمكمة استئناف حمافظة صنعاء واجلوف، الشعبة  1426سنة  18، رقم }عمد

 اجلزائية. 

...........، أهنما بتاريخ -2.........  -1والذي اهتمت فيه النيابة العامة كاًل من  

بأن قاما بذحبها بآلة حادة  ذلكم قتال عمدًا وعدوانًا اجملين عليها/.........، و  1/3/2004

 )سكني( حىت فارقت احلياة...اخل. 

هـ الصادر من حمكمة مهدان  1425( لسنة 17وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي رقم )  

إلزامهما  -2براءة املتهمني من هتمة قتل اجملين عليها؛ لعدم كفاية األدلة.  -1االبتدائية باآليت: 

 .1ألولياء دم اجملين عليها لوجودها مقتولة يف منزهلما اخلطأوعاقلتهما بتسليم دية 

قضت الشعبة اجلزائية يف حمكمة استئناف حمافظة صنعاء واجلوف  وبعد استئناف النيابة العامة 

 ةنوات، وإلزامهما بتسليم دية عمديبإلغاء احلكم االبتدائي، واحلكم على املتهمني بالسجن ثالث س

     .2إىل ورثة اجملين عليها، ومثلها أغرام وخماسري

اجلوف قد غرمت ويف هذا احلكم القضائي: جند أن الشعبة اجلزائية يف حمكمة استئناف صنعاء و  

، كما غرمتهما مثل مبلغ الدية تعويض ما خسره أولياء دم اجملين عليها من نفقات ةاملتهمني دية عمدي

املتهمني وورثة اجملين عليها قد  ملرافعة أمام الشعبة اجلزائية أنسات االتقاضي وغريها، ويظهر من جل

تصاحلوا على أن يدفع املتهمني سبع ديات، مث طلب ختفيض الثلث منها حسب شهادة )املشايخ( 

                                                           
1

 ) أ (. – (2الملحق رقم )انظر  - 
2

 ) ث (. – (2الملحق رقم )انظر  - 
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، ما يعين أن احملكمة كانت ستمضي 1املصلحني أمام احملكمة، غري أن املتهمني انكروا هذا الصلح

ة لو أن املتهمني أقروا أو وافقوا عليه، وهذا ما ميكن استنتاجه من هذا احلكم، الصلح هبذه الغرام

اضافة إىل جواز الغرامة مطلقًا )تصاحلية أو غري تصاحلية( يف جرائم االعتداء على النفس وما دوهنا، 

كم على ما يعين جواز الغرامة التصاحلية واحلكم هبا عند قبول طريف النزاع، ويؤكد ذلك استناد هذا احل

أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين، علماً بأن الشريعة والقانون قد أقرتا الغرامة التصاحلية )كما 

 (.2مسبقاً  ذلكاثبتنا 

 التطبيق القضائي للغرامة على فوات الربح بسب المماطلة في الدين.

إصدار {غ  –م، يف القضية اجلزائية ج  2008هـ املوافق  1429(، لسنة  66احلكم رقم )  

هـ، الصادر من شعبة استئناف األموال العامة، بأمانة  1428سنة  97، رقم }شيك بدون رصيد

البنك األهلي  -2النيابة العامة  -1.....، ضد -2.....  -1العاصمة، املرفوعة من املستأنفني 

 .3املستأنفان مبواجهة بعضهما -4شركة.....  -3اليمين 

م بدائرة اختصاص  2000ـ ..... أهنما يف عام 2.....  -1حيث اهتمت النيابة العامة كل من  

م مسحوبا على  5/5/2001نيابة وحمكمة األموال العامة باألمانة، املتهم األول أعطى شيكاً بتاريخ 

وهو يعلم بأن ليس له مقابل  ،بلغ مائيت ألف دوالر أمريكيبنك اليمن الدويل ألمر املتهم األول، مب

املتهم الثاين ظّهر للمجين -2وفاء كاف وقابل للسحب والتصرف فيه وعلى النحو املبني يف األوراق، 

عليه البنك األهلي فرع صنعاء الشيك السالف الذكر مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل 

 باألوراق. للسحب وعلى النحو املبني 

هـ الصادر من حمكمة األموال العامة  1427( لسنة 70وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي رقم ) 

االبتدائية بأمانة العاصمة باآليت: )أواًل( يف اجلانب اجلنائي: معاقبة املتهمني باحلبس مدة سنة مع 
                                                           

1
 ) ب، ت( . – (2المحق رقم )انظر  - 
2

 . 81من الفصل الثاني من هذا البحث، ص ، من المبحث األول،الثانيانظر المطلب  - 
3

 ) أ ( . – ( 3الملحق رقم ) انظر  - 
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العقوبة ما بادرا يف تسليم %( من قيمة الشيك حمل الواقعة ووقف تنفيذ 10الغرامة عشرة يف املائة )

إلزام املتهمني  -1  :حلكم، )ثانياً( يف اجلانب املديناملبالغ احملكوم هبا يف اجلانب املدين من هذا ا

إلزامهما بتعويض اجملين عليه عما فاته من   -2بالتضامن واالنفراد بتسليم قيمة الشيك حمل الدعوى 

مصاريف القضية وأتعاب احملاماة مبلغ $( و 10000كسب مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي )

 . 1( مناصفة بينهما بالتعويض واملصاريف300.000)ريـال ثالمثائة ألف 

هـ، الصادر من شعبة استئناف األموال العامة بأمانة  1429(، لسنة  66وقد جاء احلكم رقم )  

 . 2ادمالعاصمة مؤكداً للحكم االبتدائي، ومنهياً إجراءات القضية النقضائها بالتق

أن احملكمة قد قضت بتغرمي وإلزام املتهمني )األول والثاين( ء  يف هذا احلكم القضائي: يظهر جبالو  

على املتهمني مببلغ  بتعويض اجملين عليه عما فاته من كسب، وقد قدرت احملكمة غرامة فوات الربح

 $( تكون بينهما مناصفة.10000عشرة آالف دوالر أمريكي )

خرى غري غرامة فوات الربح، وقدرهتا بعشرة يف أكما أن احملكمة قد حكمت على املتهمني بغرامة  

 %( من قيمة الشيك، يف حال مل يبادر املتهمني بتسليم املبالغ احملكوم هبا للمجين عليه.10املائة )

نفقات وهي غرامة  ،لزم املتهمني بغرامة ثالثةأيضاف إىل ذلك أن هذا احلكم القضائي قد  

ريـال ها مصاريف القضية وأتعاب احملاماة، وقدرها مببلغ ثالمثائة ألف االتقاضي والشكاية، وهو ما مس

 ( مناصفة بينهما.300.000)

حكامه يف هذا التطبيق القضائي مع ما رجحناه من أوخنلص إىل أن القضاء اليمين قد اتفقت  

 مسألة غرامة فوات الربح. يف شريعة اإلسالمية والقانون اليمينأقوال علماء ال

 

 

                                                           
1

 ) ب ( .  – ( 3الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) ت ( . – ( 3الملحق رقم ) انظر  - 
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 ب المماطلة في الدين.بالتطبيق القضائي لغرامة التحصيل والمتابعة بس

 التطبيق القضائي األول: 

ائرة التجارية م، الصادر من الد 2001هـ املوافق  1422(، لسنة  51احلكم يف الطعن رقم )  

 ت، والذي سبق ونظر }ألمر األداء ةاملوضوعالشروط  {يف قضية الطعن بالنقض يف يف احملكمة العليا

 .1فيه الشعبة التجارية مبحكمة استئناف حمافظة تعز قبل الطعن فيه 

أهم أسباب طعنه  اً بل أطلق لنفسه العنان حمدد ،وقد ورد يف احلكم ما يلي: مل يقنع املدين باحلكم 

بالنقض لعدم توفر الشروط املوضوعية ألمر األداء أو ملا بيناه، فإن ما أورده من أسباب الطعن ال 

ولو سلمنا جداًل بالقول  ،ال يؤيده الواقع لوروده على غري حمل ،أساس له، وليست إال جملرد اجلدل

وإن طال جدل  ،إن النتيجة ثابتة ال تتغريبلجوء الدائن واملدين للمرافعة حلل اخلالف بالطرق املعتادة ف

املدين بثبوت الدين قطعاً باإلقرار، ومن املعلوم أنه ال رجوع يف اإلقرار يف احلقوق لكي تتحقق للمدين 

 النتيجة املرجوة من إطالة أمد النزاع.

لى ري وحسن األداء ليحصل الدائن عسيوملا أن املقصد من وضع نظام أمر األداء هو ملراعاة الت

حقوقه الثابتة بالكتابة بإجراءات ميسرة، ولسالمة النتيجة اليت توصلت إليها الشعبة التجارية بتعز فيما 

 قضت به فإن الدائرة تقرر: 

رفض الطعن ولزوم تسديد الدين عماًل باحلديث الشريف )مطل الغين ظلم(، وعليه واستنادًا إىل 

 احلكم التايل:( مرافعات وبعد املداولة يصدر 221نص املادة )

 قبول الطعن شكالً ورفضه موضوعاً. -1

 مصادرة الكفالة. -2

                                                          .1يتحمل الطاعن مصاريف املطعون ضده لفرتة النقض مبلغاً قدره عشرون ألف لاير -3

                                                           
1

م(، الصادرة عن المكتب  2005 -هـ  1426، )القواعد القضائية المستخلصة من األحكام الصادرة عن المحكمة العلياانظر  - 

 . ( 4الملحق رقم ) وانظر ، 465الفني للمحكمة العليا، اليمن، العدد الثاني، ص 



287 
 

ة يف احملكمة العليا قد الزمت املدين هو أن الدائرة التجاري حمل الشاهد يف هذا احلكم القضائيو  

ملا خسره الدائن من نفقات احملاماة  بغرامة مالية قدرهتا بعشرين ألف لاير، يدفعها للدائن تعويضاً 

واملرافعة ومتابعة القضية أمام حمكمة النقض باحملكمة العليا، وهو ما نص علية البند الثالث من هذا 

 احلكم.

 يرى جواز تغرمي املدين املماطل من علماء الشريعة منلك أن القضاء اليمين متفق متاماً مع ويعين ذ 

حلق الدائن من خسارة يف ماله بسبب مطالبة دينه من املدين، والذي تسبب املماطل يف الضرر الذي 

 كد عليه القانون اليمين يف هذه املسألة. أيضاً ما أوهو 

 التطبيق القضائي الثاني:

غ  –م، يف القضية اجلزائية ج  2008هـ املوافق  1429(، لسنة  66كم )السابق( رقم ) احل 

هـ، الصادر من شعبة استئناف األموال العامة،  1428سنة  97، رقم }إصدار شيك بدون رصيد{

 ذلكب اً جراءات التقاضي يف مرحلة االستئناف للتقادم، مؤكدإبأمانة العاصمة، والذي قضى بإهناء 

هـ الصادر من حمكمة األموال العامة االبتدائية بأمانة  1427( لسنة 70احلكم االبتدائي رقم )

   العاصمة والذي كان من منطوق اآليت:

ريـال إلزام املتهمني بتعويض اجملين عليه عن مصاريف القضية وأتعاب احملاماة مبلغ ثالمثائة ألف  -2

 . 2( مناصفة بينهما300.000)

نص صراحة على تغرمي املدين ما خسره الدائن يف متابعة دينه، فيكون هذا احلكم  وهو هنا قد 

يف إلزام املدين املماطل بدفع ما انفقه الدائن  ن اليمينالقضائي منسجماً مع الشريعة اإلسالمية والقانو 

  يف متابعة وحتصيل دينه.

                                                                                                                                                                  
1

 ، ونفس الملحق .، نفس الصفحةالمرجع السابق - 
2

 ) أ ، ب ( .  – ( 3الملحق رقم ) انظر  - 
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 المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في عقوبة اإلتالف.

القضائي إلتالف مواد النشر العلمية والفكرية والثقافية والفنية المسيئة لإلسالم التطبيق 

 واآلداب العامة.

 التطبيق القضائي األول: 

االجتار {ج،  –م، يف القضية اجلنائية غ  2006هـ املوافق  1427(، لسنة  113احلكم رقم ) 

لة باآلداب العامة الصادر من حمكمة مشال األمانة هـ،  1426سنة  110رقم  }بأفالم سيدي خمِم

 م. 2005لسنة  251االبتدائية، بأمانة العاصمة، املرفوعة من النيابة العامة برقم 

حيث اهتمت النيابة العامة املتهم .....بتهمة حيازة أفالم سيدي خملة باآلداب العامة بقصد االجتار 

طبوعة مصورة منافية لآلداب العامة، والتأجري بعدد مثانية )أقراص( أفالم سيدي، حتتوي على مادة م

، وقيام املتهم -حمل اسرتيو لألغاين اخلاص ببيع أشرطة أفالم السينما  –ضبطت بداخل حمل املتهم 

 .1فساد األخالقإبعرضها للبيع والتأجري بقصد 

 يت: كمة مشال األمانة االبتدائية باآلوقد حكمت حم

 يتعلق باحلبس وعدم التمديد. قبول الدفع املقدم من حمامي املتهم فيما -1

احلكم برباءة املتهم ..... مما نسب إليه من النيابة العامة، وذلك لعدم التزام النيابة بنص املواد  -2

 ( إجراءات جزائية.195، 189)

 .2إتالف املضبوطات احملرزة لدى النيابة العامة، واملتمثلة بعدد مثانية أقراص سيدي -3

ت املتهم يف البند الثاين من هذا احلكم من هتمة االجتار بأفالم سيدي خملة أفاحملكمة مع أهنا قد بر 

باآلداب العامة، إال أهنا قد قضت بإتالف األقراص الثمانية اململوكة للمتهم يف البند الثالث من هذا 

احلكم القضائي، وذلك مما يؤكد على حرص القضاء اليمين على استئصال كل شر وإتالف أى سلعة 
                                                           

1
 ) أ (. – ( 5الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) ب ، ت (. – ( 5الملحق رقم ) انظر  - 
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، ما دامت ختالف الشرع اإلسالمي ومتس اآلداب العامة، حىت وإن ثبت براءة صاحبها ما دام حمرمة

 يهدد اجملتمع مستقباًل. اً أن بقائها ميثل خطر 

 التطبيق القضائي الثاني: 

عرض {ج،  –م، يف القضية اجلنائية غ  2006هـ املوافق  1427(، لسنة  148احلكم رقم ) 

هـ، الصادر من حمكمة مشال األمانة  1427سنة  93رقم  }العامة وحيازة أفالم خملة باآلداب

 م. 2006لسنة  93االبتدائية، بأمانة العاصمة، املرفوعة من النيابة العامة برقم 

 ةنزالء لوكند –على أنظار اجلمهور حيث اهتمت النيابة العامة املتهم .....بأنه حاز وعرض علنًا 

املتهم، أفالم سيدي خملة باآلداب العامة، ومنافية لتعاليم اإلسالم )فندق( .....اليت ميلكها ويديرها 

، حتتوي على اً احلنيف بقصد التداول وإفساد األخالق، وقد ضبطت لديه عدد أربعة وعشرون قرص

 . 1مشاهد خملة باآلداب العامة

 وقد حكمت حمكمة مشال األمانة االبتدائية يف هذه القضية باأليت: 

.....مما نسب إليه من النيابة العامة؛ لعدم إثبات قيام املتهم بعرض املشاهد املخلة براءة املتهم  -1

 باآلداب العامة، ولعدم إثبات حيازة تلك األفالم بقصد االجتار.

 مصادرة الثالثة األفالم املخلة باآلداب واحملرزة لدى النيابة، وإتالفها. -2

 .2كهاإعادة املضبوطات احملرزة لدى النيابة ملال -3

فالفقرة الثانية من هذا احلكم تنص على إتالف األفالم بعد مصادرهتا، مع براءة املتهم، لعدم 

ثبات التهمة على املتهم، لكن براءة املتهم ال تعين أن تبقى السلعة من مواد إمقدرة النيابة العامة على 

بل  ،آلداب العامة يف ملك صاحبهاالنشر العلمية أو الفكرية أو الثقافية أو الفنية املسيئة لإلسالم وا
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تصادر منه، مث تتلف عليه مهما بلغ مثنها أو مقدارها؛ كونه ال حرمة وال احرتام للمال احملرم، وهذا ما 

 يوافق روح الشريعة اإلسالمية. 

 التطبيق القضائي الثالث:

حيازة {ج،  –م، يف القضية اجلنائية غ  2006هـ املوافق  1427(، لسنة  149احلكم رقم ) 

هـ، الصادر من حمكمة مشال األمانة  1427سنة  94رقم  }وعرض مشاهد خملة باآلداب العامة

 م. 2006لسنة  19االبتدائية، بأمانة العاصمة، املرفوعة من النيابة العامة برقم 

 ةعلى أنظار اجلمهور مرتادي لوكند حيث اهتمت النيابة العامة املتهم .....بأنه حاز وعرض علناً 

)فندق( .....اليت يديرها أفالم سيدي خملة باآلداب العامة ومنافية لتعاليم اإلسالم احلنيف، بقصد 

التداول واالجتار وإفساد األخالق، وقد ضبطت لديه عدد أحد عشر اسطوانة، منها اسطوانتني 

 . 1حتتوي على مشاهد خملة باآلداب العامة

  هذه القضية باأليت: وقد حكمت حمكمة مشال األمانة االبتدائية يف

براءة املتهم .....مما نسب إليه من النيابة العامة؛ لعدم إثبات قيام املتهم بعرض مشاهد خملة  -1

 باآلداب العامة، وكذلك عدم إثبات احليازة بقصد االجتار.

 مصادرة الفلمني املخلة باآلداب واحملرزة لدى النيابة، وإتالفها. -2

 . 2زة لدى النيابة ملالكهاإعادة املضبوطات احملر  -3

 باآلداب العامة مع براءة مالكها يف األحكام القضائية الثالثة ويف احلكم بإتالف األفالم املخلة

داللة على أن القضاء اليمين قد اختذ موقفًا حامسًا جتاه أية مواد فكرية أو ثقافية أو فنية، سواء كانت 

م أهنا تستهدف القيم اإلسالمية أو اآلداب العامة أو غريها ما دا أو مؤلفات   أو جمالت   اً صحف

للمجتمع اليمين، وقد كان القضاء اليمين موفقاً يف اختيار عقوبة اإلتالف ملثل هذا النوع من اجلرائم؛  
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صل الشر والفساد، مع أن أكون هذه العقوبة هي األنسب واألضمن يف حتقيق الردع واجتثاث 

اإلتالف يف حق هذه املواد، على الرغم من أنه وضع عددًا من القانون اليمين مل ينص على عقوبة 

العقوبات ملرتكبها كالسجن والغرامة واملصادرة واحلرمان، وقد اعتمد القضاة يف هذه األحكام على 

 الشريعة اإلسالمية، كما أن القانون خيول هلم سلطة إيقاع العقوبة املناسبة. 

يف هذه األحكامه املصلحة العامة، كونه قضى بإتالف  ىال خيفى أن القضاء اليمين قد راعكما 

هذه السلع مع براءة اصحاهبا، ويف هذا دليل على سعة السلطة اليت يتمتع هبا القاضي يف احلكم على 

 مثل هذه اجلرائم.

 التطبيق القضائي إلتالف السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. 

صفقة استرياد {م، يف القضية اجلزائية  2010هـ املوافق  1431(، لسنة  57احلكم رقم ) 

هـ، املرفوعة من املستأنف/  1429( لسنة 55رقم ) }لقاحات للحجاج اليمنيني خمالفة للمواصفات

وزارة الصحة العامة والسكان، بشأن  -2النيابة العامة  -1.......، ضد -3.....-2......-1

إىل شعبة استئناف األموال العامة بأمانة العاصمة، على احلكم النظر يف الطعن باالستئناف املرفوع 

 .1هـ1429( لسنة 52ة االبتدائية رقم )الصادر من حمكمة األموال العام

(، واليت 22( وحىت املتهم رقم )1حيث قدمت النيابة العامة قائمة املتهمني من: املتهم رقم )

 مشلت عدة هتم منها:

ادس والسابع وهم موظفون عامون عهد إليهم باحملافظة على سادساً: املتهمون الثالث والس

( واملخازن احلكومية فأضروا 57،59فقاموا باختاذ إجراءات خمالفة لنص املادتني ) ،مصلحة الدولة

هبذه املصلحة يف صفقة استرياد اللقاحات اليت عقدوها مع املتهم األول املبينة يف عقد التوريد الذي ُت 

وهي  ،م املرفق مبلف القضية ليحصل املتهم األول على منفعة مادية لنفسه13/11/2001بتاريخ 
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وذلك عرب  ،( دوالر مملوك للدولة مبا يف ذلك تعريض صحة املواطن للخطر750.000مبلغ )

وحال كون املتهم املتعاقد معه غري مؤهل  ،مناقصة ومهية ومزورة ذات إجراءات باطلة وسعر ممبالغ فيه

أو يكون لديه وكالة ألحدى الشركات املصنعة  ،علمياً وليس لديه أي خربة أو تراخيص السترياد لقاح

 للقاح املطلوب وعلى النحو املبني يف األوراق.

 ( استغلوا وظيفتهم العامة فسهلوا إدخال لقاح مشبوه بدون أي21، 3، 2تاسعاً: املتهمون )

وثائق تثبت نوعه وصالحيته وحال كونه خمالفًا للمواصفات وذلك إىل أرض الوطن لتلقيح احلجاج 

  .1اليمنيني به تسهيالً منهم للمتهم األول قيامه باالستيالء على املال العام كما هو مبني يف األوراق

اقشتها لألدلة وبعد اجراءات التقاضي وإستفصال حمكمة األموال العامة االبتدائية للقضية ومن

، هـ1429( لسنة 52م ورقم )8/3/2008هـ املوافق 1429ربيع األول  1أصدرت حكمها بتاريخ 

 والذي كان من منطوقه ما يلي:

( على مبلغ 1( جبرمية تسهيل استيالء املتهم )19( و)18إدانة املتهمني رقم ) -1 

باحلبس مدة ثالث سنوات  (دوالر أمريكي مملوك للدولة واحلكم على كل واحد منهما750.000)

 من تاريخ القبض عليهما.

( جبرمية االشرتاك مع املدانني املذكورين يف الفقرة السابقة من هذا احلكم يف 1إدانة املتهم ) -2

دوالر مملوك للدولة واحلكم عليه يف احلق العام باحلبس  (750.000االستيالء بغري حق على مبلغ )

ويف احلق اخلاص برد املبلغ الذي استوىل عليه بغري حق إىل  ،عليه مدة ثالث سنوات من تاريخ القبض

(دوالر على أن ختصم منه قيمة اللقاح الثنائي املورد إىل خمازن وزارة 750.000خزينة الدولة وقدره )

الصحة وكميته عشرون ألف جرعة حبسب السعر املعتمد يف السوق يف يوم التوريد تاريخ 

 . 2م2/2/2002
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 بة استئناف األموال العامة بتأييد احلكم االبتدائي مع تعديل، وفيه: وقضى حكم شع

ويف املوضوع تعديل الفقرة األوىل من احلكم اإلبتدائي حبيث يصري منطوقها كالتايل إدانة املتهمني  -2

( على مبلغ سبع مائه ومخسني ألف دوالر 1( جبرمية تسهيل استيالء املتهم )19( و)18رقم )

 للدولة واحلكم على كل واحد منهما بالسجن ملدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.أمريكي مملوك 

 .1( من املنطوق6، 5، 4، 3، 2تأييد ما قضى به احلكم اإلبتدائي يف بقية الفقرات ) -3

ويف هذه القضية )استرياد لقاحات خمالفة للمواصفات( جند أن املتهم األول والذي التزم بتوريد 

( عدد مخسة عشر ألف جرعة مببلغ A.C.Y.W.135لقاح رباعي ) لقاح احلمى الشوكية

$(سبعمائة ومخسني ألف دوالر أمريكي وفقًا للشروط واملواصفات املنصوص عليها يف 750.000)

وإيصاله إىل خمازن  (A+C) العقد، قد قام بتوريد عشرين ألف جرعة من لقاح احلمى الشوكية الثنائي

   يف مواصفات السلعة املطلوبة. اً تغيري  ذلكوزارة الصحة، ما يعد 

، 18، 1املتهم ) تدانأالقضية أن احملكمة مع أهنا  ومع ذلك جند يف هذا احلكم القضائي يف هذه

احملكمة االبتدائية وال حىت شعبة  ي اليف هذه اجلرمية، إال أهنا مل تقض( يف االشرتاك 21، 19

االستئناف مبعاقبة املتهم األول بإتالف اللقاحات، كوهنا خمالفة للمواصفات، واكتفتا باحلكم خبصم 

بقاء إقيمة اللقاح الثنائي املورد إىل خمازن وزارة الصحة من املبالغ املطالب هبا املتهم األول، ما يعين 

أن  2للمواصفات، ويظهر من حيثيات وأسباب احلكم بارها خمالفهإتالفها مع اعت هذه اللقاحات دون

عضائها(، وعدم اإلخطار أاحملكمة قد جعلت من موافقة جلنة الفحص يف وزارة الصحة )املدان بعض 

بسحب اللقاح املرفوض، وتوزيعه على حمافظات اجلمهورية مانعًا من احلكم باإلتالف، كما اكتفت 

 ق املتهمني.احملكمة بعقوبة السجن يف ح
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غري أن ما نراه أن األوىل يف هذه اجلرمية وأمثاهلا أن تكون عقوبة اإلتالف هي العقوبة املناسبة 

واألمثل يف حتقيق الردع والزجر من غريها للحفاظ على األنفس واألموال، خصوصاً مع غياب املربرات 

وهو وجود املربرات الكافية يف  املقنعة والكافية لإلعراض عن عقوبة اإلتالف إىل غريها، بل بالعكس

جاج وأرواحهم، واحلفاظ على اعتبار عقوبة اإلتالف يف هذه القضية من احلفاظ على سالمة احلِ 

األموال العامة واخلاصة من االحتيال والغش، واستقرار األمن اجملتمعي بالردع الكايف الذي حيقق 

 قتصاد.احلفاظ على سالمة السلع ومحاية املستهلك واستقرار اال

األمر الذي جيعل من هذا احلكم القضائي يف تصورنا خمالفاً ملا ذهب إليه علماء الشريعة ونصوص 

   القانون من إتالف السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس وضبط اجلودة.
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 المبحث الثاني: التطبيقات القضائية في عقوبتي الحرمان والمصادرة.

شحيحة يف القضاء اليمين، مقارنة باألحكام املتعلقة املايل تعد األحكام املتعلقة بعقوبة احلرمان 

كرب أحبيث مشل  حصول على هذه األحكام كان واسعاً بعقوبة املصادرة، مع العلم أن جمال البحث لل

احملاكم، كمحاكم االستئناف والنقض، ورمبا أن ذلك يرجع إىل قلة القضايا املنظور فيها يف ما يتعلق 

 باحلرمان. 

 املطلب األول: التطبيقات القضائية يف عقوبة احلرمان.

 املطلب الثاين: التطبيقات القضائية يف عقوبة املصادرة.

 حرمان.المطلب األول: التطبيقات القضائية في عقوبة ال

 التطبيق القضائي على حرمان الزوجة الناشزة من النفقة.

عام/  982م، يف القضية الشخصية رقم ) 2013هـ املوافق  1434(، لسنة  59احلكم رقم ) 

هـ، املرفوعة من املستأنفة ..... ضد املستأنف ضده ..... بشأن 1432 شخصي( لسنة 141

( لسنة 67ة احلجرية االبتدائية )مبحافظة تعز( رقم )الطعن باالستئناف يف احلكم الصادر من حمكم

هـ، خبصوص الدعوى  1431( لسنة 45م يف القضية الشخصية رقم ) 2010هـ املوافق  1431

املرفوعة من املدعية ..... ضد املدعى عليه ..... وخالصة الدعوى: أن املدعية طلبت إلزام املدعى 

ع سنني وستة أشهر وبدفع نفقة العالج وأجرة السكن ..اخل، عليه زوجها بدفع النفقة املاضية ملدة أرب

سست دعواها أن املدعى عليه تزوجها قبل مخس سنوات ومكثت عنده أربعة أشهر مث طردها أوقد 

.اخل، وقد رد على الدعوى .الطرد مل يدفع هلا نفقة وال مصاريف عالج. ذلكإىل منزل والدها، ومنذ 

املدعى عليه بأن املدعية ذهبت إىل منزل والدها دون سبب شرعي، باإلنكار للنفقة والطرد، وأكد 

 .1وقد راجعها عدة مرات ورفض والدها عودهتا
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وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي: برفض الدعوى، وأيدته الشعبة الشخصية مبحكمة استئناف 

 .1حمافظة تعز

وإمنا حكمت احملكمة االبتدائية وشعبة االستئناف برفض الدعوى، العتبار الدعوى كيدية، وأن 

ثبت قيامه جبميع حقوق النفقة هلا، كما قررته أالزوجة مل تثبت ما ادعته على الزوج، وأن الزوج قد 

 . 2سباب احلكمأاحملكمة يف 

جت من بيته دون سبب شرعي، وأن ثبت التزامه بالنفقة للزوجة، وأهنا خر أومع أن الزوج قد 

عادهتا إىل منزل زوجها؛ إال أن احملكمة قد اكتفت برفض الدعوى، دون التعرض إوالدها رفض 

الباحث يف مدى  أم ال، وبالتايل أحقيتها يف النفقة من عدمه، ما جيعل من رأىِ  اً العتبار الزوجة ناشز 

مسألة حرمان الزوجة الناشزة من النفقة أمراً صعباً،  توافق القضاء اليمن مع الشريعة والقانون اليمين يف 

مع كون الباحث بذل جمهودًا شاقًا يف البحث عن كون احلكم من خالل قضية واحدة فيه صعوبة، 

          مل جيد.، لكنه خرى يف هذه املسألةأحكام أ

 التطبيق القضائي على حرمان الزوج القاتل من الميراث. 

قتل {ج  –م، يف القضية اجلزائية ج  2005هـ املوافق  1426(، لسنة  117احلكم رقم )  

هـ، الصادر من حمكمة استئناف حمافظة صنعاء واجلوف، الشعبة  1426سنة  18، رقم }عمد

 اجلزائية. 

...........، أهنما بتاريخ -2.........  -1والذي اهتمت فيه النيابة العامة كاًل من  

بأن قاما بذحبها بآلة حادة  ذلكم قتال عمدًا وعدوانًا اجملين عليها/.........، و  1/3/2004

 )سكني( حىت فارقت احلياة...اخل. 
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هـ الصادر من حمكمة مهدان  1425( لسنة 17وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي رقم )  

إلزامهما  -2اية األدلة. براءة املتهمني من هتمة قتل اجملين عليها؛ لعدم كف -1االبتدائية باآليت: 

 .1ألولياء دم اجملين عليها لوجودها مقتولة يف منزهلما اخلطأوعاقلتهما بتسليم دية 

وبعد استئناف النيابة العامة، قضت الشعبة اجلزائية يف حمكمة استئناف حمافظة صنعاء واجلوف  

 قبول االستئناف شكالً وموضوعاً. -1باأليت: 

احلكم االبتدائي واحلكم مبا يلي: احلكم على املتهمني بالسجن ملدة من حيث املوضوع إلغاء  -2

إىل ورثة اجملين عليها، ومثلها أغرام  ةخ القبض، وعليهما تسليم دية عمديثالث سنوات من تاري

 .2وخماسري، مع مراعاة حرمان الزوج )املتهم األول( من الدية

حمكمة استئناف صنعاء واجلوف قد حرمت  ويف هذا احلكم القضائي: جند أن الشعبة اجلزائية يف 

املتهم األول، وهو زوج اجملين عليها من املرياث من دية العمد اليت حكمت هبا احملكمة لورثة اجملين 

عليها؛ كون هذا الزوج مشرتك يف جرمية القتل، وبذلك سقط حقه من املرياث، وهذا ما يؤكد على أن 

إلسالمية ونصوص القانون اليمين، يف مسألة عقوبة حرمان حكام الشريعة اأالقضاء اليمين متفق مع 

 ن مرياث من قتله. الوارث واملوصى له مَ 

 









 

                                                           
1

 ) أ ( . – ( 2الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) ث ( . – ( 2الملحق رقم ) انظر  - 
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 المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في عقوبة المصادرة.

 التطبيق القضائي على مصادرة هدايا الموظفين.

 التطبيق القضائي األول:

م، يف القضية اجلزائية اجلسيمة  2009هـ املوافق  1430(، لسنة  55احلكم القضائي رقم ) 

رقم  }تزوير واختالس حمررات رمسية، واالستيالء على أموال عامة تابعة لشركة اخلطوط اجلوية اليمنية{

 نيابة األموال -1.......، ضد -2.......-1هـ، املرفوعة من املستأنف/  1430( لسنة 17)

شركة اخلطوط اجلوية اليمنية، بشأن النظر يف الطعن باالستئناف املرفوع إىل شعبة استئناف  -2العامة 

( 119األموال العامة بأمانة العاصمة، على احلكم الصادر من حمكمة األموال العامة االبتدائية رقم )

 .1هـ 1429لسنة 

(، واليت مشلتهم 8( وحىت املتهم رقم )1م )حيث اهتمت النيابة العامة قائمة املتهمني من: املتهم رق

 ( بالتهمة التالية:4عدة هتم، وقد خصت النيابة العامة املتهم رقم )

ـ قدموا مساعدة تبعية للمتهمني األول والثاين الرتكاب 1:رابعاً: املتهمون الرابع واخلامس والسادس

جزء من تذاكر السفر املذكورة بالبند أواًل اجلرمية املبينة بالبند ثالثًا بأن قاموا مبعاملة إعادة قيمة 

حلساب املتهمني األول والثاين وعمل رسائل طلبات إعادة باسم وكالة املنار للسفريات لتسهيل 

 ، وعلى النحو املبني باألوراق.ا للمتهمني بواسطة املتهم الرابعاملعاملة واستالم املبالغ وتسليمه

خذ عطية الستعمال نفوذ حقيقي للحصول على ميزة وخدمات من أخامساً:املتهم الرابع مبفرده: 

اجملين عليها شركة اخلطوط اجلوية اليمنية يف تسهيل وإجناز معامالت إعادة تذاكر السفر بأن قام بأخذ 

على كل معاملة من ريـال ( 20000 - 5000إىل عشرين ألف )ريـال مبالغ مالية من مخسة ألف 

                                                           
1

 .(  أ)  – ( 10الملحق رقم ) انظر  - 
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( من البند رابعًا واليت متت باسم وكالة املنار للسفريات مبعرفة 1لفقرة )تلك املعامالت املذكورة با

 . 1حد وكالء الشركة وعلى النحو املبني باألوراقأمندويب الوكالة 

هـ، الصادر من حمكمة األموال 1429( لسنة 119وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي رقم )

 رابع يف الفقرة الثالثة ما يلي:العامة االبتدائية، وجاء فيه يف ما خيص املتهم ال

باجلرائم املنسوبة هلما يف البند رابعًا من قرار اإلهتام  ...........و ..........( إدانة املتهمني 3)

 واحلكم على كل واحد منهما يف احلق العام باحلبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ويف احلق

حه يف حيثيات هذا احلكم واليت تعترب جزء ال يتجزأ اخلاص بانقضاء ذلك احلق بالوفاء كما سبق إيضا

 .2من هذا املنطوق

وقد أيدت حمكمة شعبة استئناف األموال العامة مجيع فقرات احلكم الصادر من حمكمة األموال 

 .3العامة االبتدائية، مبا فيها الفقرة الثالثة اليت ختص املتهم الرابع

بالنسبة للمتهم الرابع باحلبس ملدة عام مع وقف وهذا احلكم القضائي اكتفى يف احلق العام 

التنفيذ، ويف احلق اخلاص مبصادرة وأخذ املبالغ اليت استلمها املتهم الرابع كهدية أو عطية مقابل 

استعمال نفوذه يف شركة اخلطوط اجلوية اليمنية، وهذا احلكم يتفق مع القانون اليمين والراجح من 

 هدايا املوظفني مقابل اخلدمة. أقوال العلماء يف جواز مصادرة 

 التطبيق القضائي الثاني:

صفقة استرياد {م، يف القضية اجلزائية  2010هـ املوافق  1431(، لسنة  57احلكم رقم ) 

هـ، املرفوعة من املستأنف/  1429( لسنة 55رقم ) }لقاحات للحجاج اليمنيني خمالفة للمواصفات

وزارة الصحة العامة والسكان، بشأن  -2النيابة العامة  -1.......، ضد -3.....-2......-1

                                                           
1

 .(  ب ) – ( 10الملحق رقم ) انظر  - 
2

 .(  ت)  – (10 الملحق رقم )انظر  - 
3

  .( ث ) – ( 10الملحق رقم ) انظر  - 



300 
 

النظر يف الطعن باالستئناف املرفوع إىل شعبة استئناف األموال العامة بأمانة العاصمة، على احلكم 

 .1هـ 1429( لسنة 52تدائية رقم )الصادر من حمكمة األموال العامة االب

(، واليت 22( وحىت املتهم رقم )1حيث قدمت النيابة العامة قائمة املتهمني من: املتهم رقم )

 ( بالتهمة التالية:21مشلتهم عدة هتم، وخصت النيابة العامة املتهم رقم )

ألداء ريـال ( 25.000)ب( عرض على املوظف العام املتهم احلادي والعشرين مبلغ ) .ثانياً: ..

وهو إدخال كمية اللقاحات املشبوهة واملخالفة للمواصفات من مطار  ،عمل إخالاًل بواجبات وظيفته

 وعلى النحو املبني باألوراق.  ،صنعاء الدويل إىل أرض الوطن لتلقيح احلجاج اليمنيني به

ريـال قبل عطية مبلغ مخسة وعشرين ألف  ملتهم احلادي والعشرين وهو موظف عامثالثاً: ا

من املتهم األول ألداء عمل إخالاًل بواجبات وظيفته وعلى النحو املبني يف ريـال ( 25.000)

 . 2األوراق

هـ، الصادر من حمكمة األموال العامة 1429( لسنة 52وقد قضى منطوق احلكم االبتدائي رقم )

 رين يف الفقرة الثالثة ما يلي:االبتدائية يف ما خيص املتهم احلادي والعش

إدانة املتهم احلادي والعشرين جبرمية الرشوة املنسوبة إليه واحلكم عليه باحلبس ملدة ستة أشهر مع  -3

 . 3وقف التنفيذ

وقد اكتفت شعبة استئناف األموال العامة يف ما خيص املتهم احلادي والعشرون بتأييد احلكم 

االبتدائية، وهو ما جاء يف البند الثالث من حكم االستئناف يف الصادر من حمكمة األموال العامة 

 النص التايل:

 . 4( من املنطوق6، 5، 4، 3، 2تأييد ما قضى به احلكم اإلبتدائي يف بقية الفقرات ) -3

                                                           
1

 ) أ ( . – ( 8الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) ب ( . – ( 8الملحق رقم ) انظر  - 
3

 ) ث ( . – ( 8الملحق رقم ) انظر  - 
4

 ) خ ( . – ( 8الملحق رقم ) انظر  - 
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ويف هذا احلكم القضائي جند أن حمكمة األموال االبتدائية وحمكمة شعبة استئناف األموال العامة 

(، الذي 25.000)ريـال مل تقضيا مبصادرة مبلغ املال املقدر خبمسة وعشرين ألف  بأمانة العاصمة

املتهم جبرمية الرشوة  تل االبتدائية أدانخذه املتهم احلادي والعشرين كعطية، مع أن حمكمة األمواأ

املنسوبة إليه، واكتفت باحلكم عليه باحلبس ملدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وهو ما صادقت عليه 

 شعبة االستئناف.

ومع صالحية القاضي يف تقدير العقوبة إال أن القاضى اكتفى بعقوبة السجن، وعدم 

مصادرة مبلغ العطية، ما يعد ذلك خمالفًا لنص القانون )الذي يقضي بلزوم املصادرة يف كل 

قد جعل  (، سواء عوقب بالسجن أو بغرامة مالية أو هبما معاً، فإن قانون العقوبات اليمين1األحوال

 عقوبة املصادرة مالزمة جلميع هذه األحوال.

وبالتايل نعتقد بأن القضاء اليمن يف هذه املسألة قد جانب الصواب، وخالف هبذا احلكم 

الراجح من أقوال علماء الشريعة كما خالف نصوص القانون، ما يستدعى تاليف مثل هذا القصور 

نَـهمْم{ومنها مشاورة أهل العلم وا ،بالوسائل املتاحة ، 2لصالح والفطنة قال تعاىل: }َوأَْمرمهمْم شموَرى بـَيـْ

، ويكفى من 3: "من ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب"ةقال القرطيب نقاًل عن ابن عطي

 املشاورة أهنا تعني على حتقيق احلق، وتنفى عن القاضي التهمة، وهذا مقصد مهم.

مريكا وإجنلرتا، فيما بات إوتعد الشورى واملشاورة من أبرز معامل النظام القانوين احلديث يف 

، 4( حملف، والذين يكون هلم دور كبري يف كشف الواقعة12من ) ةعرف اليوم هبيئة احمللفني املكوني

     رساه اإلسالم.أولسنا نرى هذا إال امتداد ملبدأ الشورى الذي 

 

                                                           
1

 (. 161إلى  151م(، وزارة الشئون القانونية، المواد )من  1994(، )12رقم ) قانون الجرائم والعقوبات اليمنيانظر  - 
2

 (. 38، اآلية )سورة الشورى - 
3

الجامع ألحكام م(،  1964 -هـ 1384هـ، ) 671بكر بن فرح األنصاري الخزرجي المتوفى القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي  - 

 . 249ص  4، ج القرآن
4

، دار الكتب القومية، مصر، ترجمة: نظمي لوقا، مريكاأكيف تحكم م(،  1988انظر ماكس سكيدمور، ومارشال كارتر وانك، ) - 

 .250ص 



302 
 

 على مصادرة األموال المغسولة. التطبيق القضائي

 التطبيق القضائي األول:

استيالء + غسيل {م، يف القضية اجلزائية  2011هـ املوافق  1433(، لسنة  3احلكم رقم ) 

هـ، املرفوعة من  1432( لسنة 264رقم ) }أموال + تسهيل استيالء + سرقة أوراق رمسية + ....اخل

: من املتهم رقم نيم جرائم جسيمة. ضد املتهم 2010ة ( لسن20نيابة األموال العامة الثانية برقم )

 . 1( 13( وحىت املتهم رقم )1)

(، أمام دائرة  7،  6،  5،  4،  3،  2من املتهم رقم )  حيث اهتمت النيابة العامة كالً 

مة األموال العامة الثانية بأمانة العاصمة، بتهمة ارتكاب جرمية غسيل األموال، اختصاص نيابة وحمك

 وقد جاء يف قرار االهتام التايل: 

...ثانياً: املتهمون من الثاين وحىت السابع: ارتكبوا جرمية غسل املبالغ املتحصلة من جرمية االستيالء 

بأن قام املتهمون من الثاين  ذلكيعلمون حبقيقتها، و على املال العام املبينة سلفًا يف البند )أواًل( وهم 

وحىت اخلامس بتحويل تلك املبالغ من البنك املركزي إىل حساب لدى البنك التجاري أودعوها فيه 

ونقلها إىل منزل املتهم الثاين بعد أن  ،مث قاموا بسحب تلك املبالغ .............باسم ومهي يدعى/ 

الر األمريكي بقصد متويه وإخفاء حقيقتها ومصدرها ومكاهنا، مث استبدلوا معظمها بعملة الدو 

تقامسوها فيما بينهم، وقام املتهمون الرابع والسادس والسابع وآخر متوىف بأخذ نصيب املتهم الرابع 

مث شراء رأس قاطرة جبزء من تلك املبالغ بقصد متويه وإخفاء حقيقتها  ،من تلك املبالغ وإخفائها

 .2م حبقيقة ومصدر تلك املبالغ وعلى النحو املبني يف األوراقومصدرها مع علمه

وقد أصدرت حمكمة األموال العامة االبتدائية حكمها، والذي جاء يف منطوقه يف ما يتعلق 

 جبرمية غسل األموال ما يلي: 

                                                           
1

 . 1(  أ)  – ( 11الملحق رقم ) انظر  - 
2

  .2(  ب ) – ( 11الملحق رقم ) انظر  - 
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غسل ( من جرمية تظليل العدالة إىل جرمية 8/ تعديل الوصف القانوين للواقعة املنسوبة للمتهم رقم )1

( من قانون مكافحة غسل األموال 41، 3) أموال متحصله من جرمية معاقب عليها بنص املادتني

 م. 2010( لسنة 1رقم )

ومنها جرمية غسل األموال املتحصلة من  ،( بارتكاب عدد من اجلرائم3، 2 رقم )ني/ إدانة املتهم3

جرمية االستيالء على املال العام، ومعاقبة كل واحد منهم باحلبس مدة سبع سنوات، ويف احلق اخلاص 

 ( بإعادة ما تبقى لديهما من املبالغ املستوىل عليها.3، 2يلزم املتهمان رقم )

ك يف جرمية غسل األموال، ومعاقبته يف احلق ومنها االشرتا ،( بعدد من اجلرائم4/ إدانة املتهم رقم )4

 ق اخلاص يلزم بإعادة ما تبقى عليه من املبالغ املستوىل عليها.العام باحلبس مدة سنة ونصف، ويف احل

 ( بارتكاب جرمية االشرتاك يف غسل األموال املتحصلة من اجلرمية.8/إدانة املتهم رقم )5

جرمية االشرتاك يف غسل األموال املتحصلة من اجلرمية، ( بارتكاب 6، 5 رقم )ني/ إدانة املتهم6

  ومعاقبته باحلبس ملدة سنة، ويكتفى يف التنفيذ باملدة الىت أمضياها يف احلبس.

/ مصادرة املضبوطات احملررة لدى النيابة العامة على ذمة هذه القضية عدا دفاتر الشيكات 10

 .1(2وبطائق الفيزا اخلاصة باملتهم رقم )

ا احلكم القضائي جند أن حمكمة األموال العامة قد قضت يف احلق اخلاص باسرتداد مجيع ويف هذ

األموال، ويف احلق العام قضت مبصادرة املضبوطات احملررة لدى النيابة، كما أهنا قضت بالسجن مبدد 

لقانون  متفاوتة حسب درجة اجلرم وفعل اجملرم، وحكم احملكمة مبصادرة األموال املغسولة يعد تطبيقاً 

مكافحة غسيل األموال اليمين، كما أن هذا احلكم متفق مع الشرع الذي حرم أصل املال احلرام وكل 

ما نتج عنه، وعليه ميكن القول بأن القضاء اليمن يف هذا احلكم قد وفق حينما حكم مبقتضى الشرع 

    والقانون.

                                                           
1

   ، )ث(، )ج(.(ت) – ( 11الملحق رقم ) انظر  - 
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 التطبيق القضائي الثاني:

تزييف عملة ورقية {م، يف القضية اجلزائية  2008هـ املوافق  1429(، لسنة  86احلكم رقم ) 

        ..... -1هـ، املرفوعة من املستأنف/ النيابة العامة ضد  1429( لسنة 56رقم ) }وتداوهلا

أمانة ..... ، بشأن النظر يف الطعن باالستئناف املرفوع إىل شعبة استئناف األموال العامة ب -2

 . 1هـ 1429( لسنة 190العاصمة، ضد احلكم الصادر من حمكمة األموال العامة االبتدائية رقم )

......، أمام دائرة اختصاص نيابة وحمكمة  -2......،  -1من  حيث اهتمت النيابة العامة كالً 

 األموال العامة اإلبتدائية، بالتهم التالية: 

البالد قانوناً مبلغ مائه وثالثة عشر ألف وثالمثائة ومخسون ريااًل ميين أواًل: زيفا عملة ورقية متداولة يف 

وعدد ريـال ورقة فئة املائة ال (299وعدد )ريـال ورقة فئة مائيت  (354من فئات خمتلفة كالتايل عدد )

وكذا ورقتني  ،موضحة أرقامها يف حمضر الضبط املرفق مبلف القضيةريـال ورقة فئة اخلمسون ال (253)

وذلك بقصد  (498470( والثانية حتمل رقم )195315األوىل حتمل رقم )ريـال ة املائتني الفئ

  .التعامل هبا وعلى النحو املبني يف األوراق

ثانياً:حازا أو طرحا للتداول عملة ورقية متداولة يف البالد قانونًا هي العملة املزيفة املبينة يف البند أواًل 

 .2التعامل هبا مع علمهما حبقيقتها، وعلى النحو املبني باألوراقمن التهمة وذلك بقصد 

هـ، والذي 1429لسنة  (190وقد أصدرت حمكمة األموال العامة اإلبتدائية حكمها رقم )

/حبس 2/إدانة املتهمني األول والثاين بالتهمة املنسوبة حمل قرار اإلهتام. 1 -:قضى منطوقه مبا يلي

/حبس املدان الثاين 3 .قف تنفيذ نصف املدة تبدأ من تاريخ القبض عليهاملدان األول مدة سنة مع و 

 HP/مصادرة آلة الطباعة نوع 4 .مدة سنة مع وقف تنفيذ نصف املدة تبدأ من تاريخ القبض عليه

واملضبوطة يف منزل املدعو ..... واململوكة  HP/ إعادة الطابعة 5 .املضبوطة يف منزل املتهم الثاين

                                                           
1

 ) أ ( . – ( 12الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) أ ، ب ( .  – ( 12الملحق رقم ) انظر  - 
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/مصادرة وإتالف املبالغ املزيفة وقدرها 6لعدم مشروعية الضبط املرتتب على التفتيش .  للمتهم الثاين

/مصادرة املبالغ الصحيحة اململوكة للمتهم 7 .ميينريـال مائة وثالثة عشر ألف وثالمثائه ومخسون 

 .1ميينريـال الثاين وقدرها ثالثة وثالثون ألف وسبعمائة 

/قبول 1 -اف، صدر حكم شعبة استئناف األموال العامة باآليت:وبعد طلب النيابة العامة االستئن

/تأييد الفقرتني األوىل والسادسة من منطوق احلكم 2 .اإلستئناف املرفوع من النيابة العامة شكالً 

/حبس املتهمني املستأنف ضدمها األول والثاين، كل واحد منهما مدة 3اإلبتدائي حمل اإلستئناف. 

سنتني مع وقف التنفيذ عن نصف املدة مع احتساب املدة اليت قد أمضاها كل واحد منهما يف 

 -HP(، والثانية )HP- C3183آليت الطباعة األوىل ) / مصادرة4السجن من املدة احملكوم هبا. 

F3802(، املستخدمتني يف ارتكاب جرمية التزييف للعملة . 

ونالحظ يف هذا احلكم أن شعبة استئناف األموال العامة قد أيدت الفقرة السادسة من منطوق 

مائة وثالثة عشر ألف احلكم االبتدائي، واليت تقضي مبصادرة وإتالف املبالغ املزيفة، واليت قدرها 

ميين، كما أن شعبة االستئناف قضت مبصادرة الطابعتني املستخدمتني يف ريـال وثالمثائة ومخسون 

جرمية تزييف العملة، مما يدل على أن القضاء اليمين قد اعترب عقوبة املصادرة عقوبة مهمة يف احلد من 

 الشريعة ونصت عليه القوانني اليمنية.  جرمية غسيل األموال، وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه علماء

   خالصة الفصل التطبيقي:

وخنلص من التطبيقات القضائية اليت طبقناها على هذا البحث: أن القضاء اليمين قد أعمل 

التغرمي، واإلتالف، واحلرمان، واملصادرة (؛ غري أن مقدار وبات املالية بأنواعها األربعة ) العقوقضى ب

أخذه بكل نوع من أنواع هذه العقوبات خمتلف؛ وذلك نظرًا ملناسبة العقوبة مع نوع اجلرم املقرتف، 

                                                           
1

 ) ب ( .  – ( 12الملحق رقم ) انظر  - 
2

 ) ت ( .  – ( 12الملحق رقم ) انظر  - 
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وأيضًا لسلطة القاضي يف حتديد نوع العقوبة، ويظهر من خالل دراسة وحتليل هذه التطبيقات أن 

 بقية األنواع. أكثر منوبة التغرمي والسجن القضاء اليمين توسع يف عق

كما خنلص من خالل هذه األحكام القضائية اليت طبقناها إىل أن القضاء اليمين قد انسجمت 

من أقوال علماء الشريعة اإلسالمية، كما اتفقت هذه األحكام القضائية  الراجححكامه واتفق مع أ

هذه األحكام، وخالفت بعض هذه األحكام  مع مواد ونصوص القانون اليمين وكان ذلك يف أغلب

خالفة ففي تطبيق إتالف السلع امل يف عدد حمدود من املسائل، القضائية ما ذهب إليه الشرع والقانون

حيكم بإتالف  بة اجلاين بالسجن، وملالقاضي يف هذا احلكم مبعاق ىللمواصفات واملقاييس: اكتف

للراجح من أقوال فقهاء  ةويف هذا احلكم خمالفة ظاهر اييس، اللقاحات املخالفة للمواصفات واملق

خاصة يف مثل هذه  ،لشريعة اإلسالمية والقانون اليمين اللذين ينصا على جواز األخذ هبذه العقوبةا

، لعدم احلالة اليت تشكل السلعة خطرًا على الناس، وال تغين العقوبات األخرى عن األخذ هبا

 مناسبتها للجرم املقرتف.

طبيق القضائي الثاين يف مصادرة هدايا املوظفني: حكم القاضي على املوظف بالسجن فقط ويف الت

خذه املوظف كعطية، مع إدانة القاضي للموظف بذلك، ما أدون احلكم عليه مبصادرة املبلغ الذي 

 لنصوص الشريعة والقانون اليمين الذي نص على مصادرهتا يف مجيع األحوال. اً يعد ذلك خمالف

املسيئة  إال أن القانون اليمين يف مسألة إتالف مواد النشر العلمية والفكرية والثقافية والفنيةونشري 

مل يورد عقوبة اإلتالف يف حق هذه املواد ومل ينص عليها، على الرغم من أنه  لإلسالم واآلداب العامة

أشرنا إىل ذلك مسبقاً، عاقب مرتكبها بأنواع من العقوبات كالسجن والغرامة واملصادرة واحلرمان كما 

بينما جند أن القضاء اليمين يف التطبيق القضائي األول والثاين والثالث من إتالف مواد النشر املسيئة 

وهو ما يتفق متاماً مع الراجح من أقوال  :حكم يف مجيعها بإتالف تلك املواد م واآلداب العامةلإلسال

قاضي يف إيقاع العقوبة املناسبة، غري أن القانون علماء الشريعة، وقد يكون ذلك راجع إىل سلطة ال
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اليمين حباجة إىل إعادة نظر يف هذه املسألة ألمهية هذه العقوبة يف مثل هذا النوع من اجلرائم، 

      ولتنسجم نصوصه مع أحكام القضاء والراجح من الشرع.

 الخاتمة

كلها، والصالة والسالم على املبعوث احلمد هلل على عونه وتوفيقه وتيسريه، فله احملامد واملدائح  

رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني... فبعد أن قدم الباحث هذه الدراسة املتواضعة، 

صار لزامًا عليه أن خيتمها ويسطر فصوهلا بأهم النتائج والتوصيات اليت يرى من خالهلا األمل يف 

   ئي يف مسائل العقوبات املالية.االرتقاء باجلانب الفقهي والقانوين والقضا

 نتائج الدراسة وتوصياتها: 

لقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج، نقتصر على ذكر أمهها، ونظراً لوجود نتائج تعم 

البحث، ونتائج ختتص باجلانب الشرعي، واجلانب القانوين، واجلانب التطبيقي هلذه الدراسة، فإنا 

 النحو التالي: ة، مث النتائج اليت ختتص بكل جانب من هذه اجلوانب، على سنبدأ بالنتائج العام

  أواًل: النتائج العامة

هو القول مبشروعيتها؛  يف حكم العقوبات املالية عموماً  توصلت الدراسة إىل أن الراجح -

الستفاضة األدلة على ذلك، وضعف القول بنسخها، كما توصلت إىل مشروعية مجيع أنواع 

ضافًة إىل مشروعية إالعقوبات املالية، من خالل دراسة املسائل والصور املعاصرة يف كل نوع منها، 

خري يف الدين، ومسألة حرمان املسائل والصور اليت تناولتها الدراسة، ما عدا مسألة غرامة جمرد التأ

 الزوج الناشز، فال تشرع العقوبة املالية فيهما.
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أظهرت الدراسة األمهية البالغة للعقوبات املالية، نظرًا ملا حتققه من أمن واستقرار للمجتمع  -

واألفراد على املستوى العام واخلاص، وكوهنا من أفضل العقوبات البديلة لعقوبة السجن؛ لقابلية 

 قها، ولكوهنا أيسرها تنفيذاً، وأقلها كلفة على الدولة. تطبي

اتضح من خالل الدراسة أن العقوبات املالية أربعة أنواع، وهي التغرمي، واإلتالف، واحلرمان،  -

فإهنا تندرج حتت نوع التغرمي، بينما احلجر هو عبارة  ما ذكر غريها من التعويض والضمانواملصادرة، و 

 بة، وال يصلح أن يعاقب به املكلف كامل األهلية يف أغلب األحوال. عن إجراء يسبق العقو 

بينما بقية  ويكتفى هبا يف بعض اجلرائم، ،تبعية، وتكون أحياناً أصلية ةعقوب ة الغرامةوبعقتعترب  -

وجيوز إيقاع أكثر من نوع من العقوبات املالية على اجلاين املرتكب جلرمية واحدة، إن  األنواع تبعية،

  رأى القاضي ذلك.

مثل ، املعاصرةبعض املسائل  النصوص واألقوال الفقهية يف ةشح تبني من خالل هذه الدراسة -

املغسولة، واألموال مسألة إتالف السلع الفاسدة، واملخالفة للمواصفات واملقاييس، ومصادرة األموال 

  املكتسبة عن طريق استغالل السلطة.

حكام الشريعة مواد القوانني اليمنية موافقًة ألتبني حرص املشرع اليمين على أن تكون نصوص و  -

اإلسالمية، يف معظم املسائل اليت تناولتها الدراسة، غري أنه يف بعض املسائل مل حيسم القول، ومل 

يف بعض املسائل عن  اإلسالمية من عدمه، كما تبني قصور القانون اليمين يعةينص على موافقته للشر 

 ح ذلك يف النتائج اليت ختتص باجلانب القانوين(.يمواكبة تطور اجلرمية، وجتدد صورها. )وسيأيت توض

يف كثري من اجلرائم اليت حيكم  ادة املبالغ املالية املعاقب هبالنا من خالل الدراسة قلة وزه ىجتل -

فيها بعقوبة التغرمي، مما أضعف من جدواها يف حتقيق الزجر والردع للمذنبني، كما بينت الدراسة 

، إضافًة إىل أنه شتت السجن مقارنة بالعقوبات املالية اعتماد املشرع اليمين بصورة كبرية على عقوبة

  ا يف قانون معني.العقوبات املالية يف معظم القوانني ومل حيصره
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أظهرت الدراسة اتفاق الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين على إعطاء القاضي سلطة واسعة يف  -

  التعزير بالعقوبات املالية، وحتديد نوعها ومقدارها، وأن الدولة هي املخولة بإيقاعها.

وبات املالية متفقة مع ما ثبتت الدراسة أن األحكام القضائية اليمنية اليت طبقت على أنواع العقأ -

جاءت به الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين يف مجيع تلك األنواع، ما عدا عقوبة إتالف السلع 

املخالفة للمواصفات واملقاييس، وعقوبة مصادرة هدايا املوظفني، فإن القضاء اليمين حكم خبالفهما،  

جتدد وتنوع اجلرمية، وعمل على مواكبتها  كما أثبتت الدراسة أن القضاء اليمين قد حكم مبا يناسب

 حكامه.أيف أغلب 

 ثانياً: النتائج الخاصة 

 ) أ ( النتائج التي تختص بالجانب الشرعي:

 رغم حياً حمدداً للصلح املسقط للقصاصمل يقدم فـقهاء الشريعة اإلسالمية تعريفاً اصطال -

اقتصارهم على تعاريف األبواب الرئيسية، استعماهلم هذا املصطلح يف مؤلفاهتم الفقهية، وذلك بسبب 

  ولذلك فقد اجتهد الباحث يف وضع تعريف له.

تكون بعد ثبوت  ثبت مشروعية الغرامة التصاحلية بنصوص الشريعة وإمجاع العلماء، بشرط أن -

احلق يف القصاص للمجين عليه أو ورثته، ويعترب )املال( مقابل الصلح من أركان عقد الصلح املسقط 

للقصاص، وال يقوم عقد الصلح إال بقيام مقابل الصلح الذي يعد أساس التفرقة بني العفو عن 

 القصاص والصلح املسقط للقصاص، فعدم وجود مقابل الصلح يعين أن العقد عفواً ال صلحاً.

جواز الغرامة التصاحلية يف جرائم االعتداء على النفس، عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، وسواء  -

أكان إتالفًا للنفس مجيعها أو لعضو منها، وجواز زيادة املال ونقصه يف الغرامة التصاحلية على مقدار 

ن ربا، الدية يف اجلرائم العمدية، ألنه عوض عن القصاص، والقصاص ليس من جنس املال فال يكو 
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أما الغرامة التصاحلية يف اخلطأ وشبه العمد فال جتوز الزيادة فيها على قدر الدية ألهنا عوض عن املال، 

  ألقرب من أجلها. وجتوز إذا صاحل على غري مقادير الدية، كما ال جيوز أن تكون أقل من الدية

ز إلزام املدين املماطل القادر جوا العلماء يف غرامة الربح املفرتض تبني لنا أن الراجح من أقوال -

منفعة مفرتضة للدائن مدة على الوفاء بغرامة مالية غري مشروطة يف العقد يدفعها للدائن مقابل فوات 

 احملقق باعتبار هذه الغرامة تعزيرية وليست تعويضاً، كما تبني أن الراجح يف غرامة فوات الربح التأخري

 أو حصول ضرر فعلي عليه. ،مالية للدائن عن فوات رحبه احملقق جواز إلزام املدين املماطل بدفع غرامة

وأهنا من قبيل  ،على حرمة هذه الصورة رد التأخري يف املماطلة يف الدينأمجع العلماء يف غرامة جم -

الربا، كما اتفقوا يف غرامة التحصيل واملتابعة بسب املماطلة يف الدين، على مضمون القول بتغرمي 

 فيها. اً ه الدائن يف متابعة دينه، إذا كانت خسارته على القدر املعتاد، ومل يكن مبالغاملماطل ما خسر 

تبني لنا من خالل الدراسة أن التضخم مصطلح اقتصادي معاصر، مل يعرّفه الفقهاء القدامى،  -

ووجدت له تعريفات معاصرة، لكنها مل تشتمل على تعريف التضخم يف الدين، ما جعل الباحث 

تعريفه )بأنه اخنفاض يف قيمة الدين بسبب مماطلة املدين للدائن فرتًة ارتفع فيها املستوى  جيتهد يف

 العام لألسعار(.

ال يلزم املدين املماطل إال برد املثل وزناً وصكاً،  على أن التضخم يف النقود اخللقيةاتفق الفقهاء  -

يلزم  ئية ال تتأثر بالرخص والغالء، بينما، ألن قوهتا الشرايئاً س عليه أن يغرم شوإن نقصت قيمتها، ولي

يف حال كان التضخم يف النقود االصطالحية، وإن غرم، وتقدر القيمة بيوم  املدين املماطل برد القيمة

القبض، على الراجح من أقوال العلماء يف هذه املسألة، ويلزم املدين املماطل كذلك برد القيمة يف 

حال كان التضخم يف النقود الورقية، إذا اخنفضت قيمتها يوم الوفاء هبا، عن يوم ثبوهتا ىف الذمة، على 

 لقول الراجح.ا
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على التأخر يف سداد الديون، وأنه  ملتأخرون على حرمة الشرط اجلزائيالعلماء املتقدمون وا أمجع -

من ربا النسيئة، بينما قالوا بصحة اشرتاط التعويض عند وقوع الضرر على الدائن من املماطل، على 

 الراجح من أقوال العلماء املعاصرين. 

جواز إتالف السلع احملرمة من مخر وخنزير وغريها، وأمجع العلماء على الراجح من أقوال العلماء  -

مشروعية إتالف الصحف واجملالت واألعمال الثقافية والفنية املسيئة لإلسالم واآلداب العامة، 

على قاعدة الضرر يزال، وقاعدة  وتوصلنا يف مسألة إتالف السلع الفاسدة إىل جواز ذلك، بناءً 

 على أن إتالفها يأيت يف إطار احلفاظ على كليات الشريعة. املصلحة، وبناءً تصرف اإلمام منوط ب

سواء كانت ضارة أم ال، وتعطى  ،الراجح جواز إتالف السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس -

إن كانت كثرية للفقراء، باعتبار أن ذلك عقوبة لصاحبها، بينما مل يفرق القانون اليمين بني القليل 

 والكثري.

حترم الزوجة الناشز من النفقة على الراجح من أقوال العلماء، ومن مؤن الزواج، ومؤخر  -

الصداق، والنفقة املتجمدة، على رأى بعض املذاهب، وحيرم الكاره من الزوجني للجمع بينهما من 

الزوجة  إرث اآلخر، بينما ال حيرم الزوج وال يعاقب ماليًا حال نشوزه، وقد أقر القانون اليمين حرمان

 ومنها نشوز الزوج. ،الناشز من النفقة، ومل يتعرض لبقية الصور

قول اجلمهور الذي يقضي بتوريث الزوجة املطلقة طالقاً  الراجح يف مسألة حرمان الزوج الفارِّ  -

إذا مات عنها يف مرضه، وحرمان زوجها من هذا املال، ما مل  ها املريض مرض املوتبائنًا من زوج

 طلب منها.يكن الطالق ب

وجيوز مصادر اهلدايا على املوظف  املصادرة العامة اليت تأيت على مجيع مال اجلاين حمظورة شرعاً، -

عينًا كانت أو نقداً، وسواء كان موظفًا عاديًا أم وزيرًا أو رئيسًا للدولة، وتوضع يف خزينة الدولة على 

 القول الراجح للعلماء.
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 ينبغي، وجيوز قبوله جمازاً، و كما بينا  املفهوم الشرعييتعارض مصطلح غسيل األموال مع  -

 مصادرة األموال املكتسبة عن طريق استغالل السلطة. جيبمصادرة األموال املغسولة، كما 

 )ب ( النتائج التي تختص بالجانب القانوني:

د عمل ظهر أن القانون اليمين مل يعرف الغرامة التصاحلية، ومل ينص صراحًة عليها، إال أنه ق -

مبقتضاها يف اجلانب اجلنائي واملدين يف أحكام الصلح، واتفق يف ذلك مع الشريعة اإلسالمية يف مجيع 

أنواع الغرامة التصاحلية، عدا الغرامة التصاحلية يف اجلرائم اإلرهابية، نتيجة ألنه مل ينص عليها يف 

 قوانينه. 

اجملين عليهم من جراء اجلرائم اإلرهابية،  العدالة التصاحلية عقوبة مالية رضائيه، غرضها تعويض- 

غري أهنا مل تكن ضمن تشريعات كثري من الدول ومنها اليمن، حيث مل هتتم بالعدالة التصاحلية ومل 

تكن ضمن وسائلها يف مكافحة جرائم اإلرهاب، على الرغم من أن املشرع اليمين قد أفرد قانون مساه 

جاء مبا يتفق مع  اليمين مل يعرف اجلرمية اإلرهابية، غري أنه)االختطاف والتقطع(، كما أن القانون 

 .حني عرف احلرابة التعريف الشرعي

مبا يزيل  فرتض بصريح النص باجلواز أو عدمهمل يقطع القانون اليمين يف مسألة غرامة الربح امل -

ي يقضي برد الثمن، الذ ع الراجح من أقوال علماء الشريعةاإلهبام عن هذه املسألة، كما أنه مل يتفق م

يف مسألة غرامة التضخم يف الدين، ويؤخذ عليه أنه مل يفصل يف نوع النقود، وفيما إن كان املدين 

     أم ال. مماطالً 

اإلساءة  ن القانون اليمين عموماً وقانون الصحافة واملطبوعات خصوصاً، قد عاقب على جرميةإ -

ت املالية، باستثناء عقوبة اإلتالف، اليت تعد أكثر مناسبًة جبميع أنواع العقوبا لإلسالم واآلداب العامة

ومالئمًة من غريها من العقوبات يف هذا النوع من اجلرائم، ما يستوجب على املشرع اليمين تاليف 

إذا  لى عقوبة اإلتالف يف هذه اجلرميةواستدراك هذا القصور، بينما جند أن القضاء اليمين قد اعتمد ع
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جند حرص املشرع اليمين  وإن مل تثبت التهمة، ويف مسألة إتالف السلع الفاسدة املادة، حىتضبطت 

على إتالف هذه السلع، حيث رتب هلا عدد من اإلجراءات الوقاية من خالل إصدارة جمموعة من 

  التشريعات والقوانني.

اة مل ينص قانون األحوال الشخصية اليمين على توريث مطلقة الفاّر، ما جيعل بعض القض -

 مرتددين يف احلكم بتوريث مطلقة الفاّر، ويفتح عليهم باباً واسعاً من التأويالت.

ن القوانني اليمنية اختلفت يف تعريف املوظف باختالف اختصاصها واهتمامها، ما يصعب إ -

 على ذلك.  ةعلى القضاة حتديد األحكام املرتتب

والقوانني اليمنية عموماً، مل ترتب عقوبة املصادرة على اكتساب  ن الدستور اليمين خصوصاً إ -

وكبار رمت على رئيس الدولة والوزراء حو األموال عن طريق استغالل السلطة، مع أهنا جرمت ذلك، 

قد أشار إىل  كان قانون العقوبات اليمينعمل جتاري أو مايل أو صناعي، وإن  املسئولني مزاولة أي 

 ( منه، إال أهنا غري كافية. 161دة )ذلك عموماً يف املا

 )ج ( النتائج التي تختص بالجانب التطبيقي:

تبني من خالل التطبيقات القضائية اليت تناولتها هذه الدراسة اتفاق وانسجام القضاء اليمين مع  -

 روح الشريعة اإلسالمية ونصوص القانون يف مجيع التطبيقات اليت تناولتها الدراسة، باستثناء بعض

 التطبيقات وهي: 

التطبيق القضائي إلتالف السلع املخالفة للمواصفات واملقاييس وضبط اجلودة، حيث قضت 

احملكمة االبتدائية وشعبة استئناف األموال العامة بسجن اجلاين، ومل حتكم بإتالف اللقاحات املخالفة 

والراجح من أقوال علماء  للمواصفات واملقاييس، األمر الذي يعد خمالفًا لنصوص القانون اليمين،

  الشريعة.
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ية وشعبة التطبيق القضائي الثاين يف مصادرة هدايا املوظفني، حيث اكتفت احملكمة االبتدائ

بسجن اجلاين بداًل من احلكم عليه مبصادرة املبالغ اليت تلقاها حتت مسمى  استئناف األموال العامة

    هدية أو عطية، ما جيعل من هذا احلكم خمالفاً ملا ذهب إليه علماء الشريعة، ونصوص القانون.

أظهرت التطبيقات القضائية أن القضاء اليمين قد عمل جبميع أنواع العقوبات املالية، غري أنه  -

األخذ بعقوبيت السجن والتغرمي، خصوصًا يف القضايا اليت تقتضي التعزير، وجعل عقوبة توسع يف 

التغرمي مصاحبة لعقوبة السجن يف كثري من األحكام، كعقوبة أصلية أو تبعية، ويف املقابل جند حمدودية 

 األخذ بعقوبة اإلتالف يف إطار بعض العقوبات التكميلية.

احلرمان املايل شحيحة يف القضاء اليمين، مقارنة باألحكام املتعلقة  تعد األحكام املتعلقة بعقوبة -

بعقوبة املصادرة، مع العلم أن جمال البحث للحصول على هذه األحكام كان واسعاً، ورمبا يرجع ذلك 

  إىل قلة القضايا املنظور فيها يف ما يتعلق باحلرمان.

صعوبة احلصول على هذه األحكام، مث  ةث على األحكام املتعلقة بالدراستبني من خالل البح -

صعوبة انتقائها واستخراجها، نظرًا لضعف تعاون املوظفني يف اجلهات املختصة، وقلة األحكام 

املنشورة، وبدائية التوثيق واألرشفة هلذه األحكام يف معظم احملاكم اليمنية، ومما زاد يف صعوبة هذه 

ة بالدراسة، وحمدودية نظر القضاء اليمين فيها، إضافة إىل الدراسة هو حداثة ومعاصرة القضايا املتناول

 تعدد احملاكم املختصة بنظر هذه القضايا.
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  التوصيات

 يوصى الباحث باآليت:

باملؤلفات والبحوث واملؤمترات  مسائل العقوبات املالية املعاصرةإثراء اجلانب الشرعي يف  -

 الشريعة اإلسالمية فيها. والندوات العلمية، وتشجيع التجديد الفقهي املوافق ألصول ومبادئ

إقامة ندوات ودورات للمهتمني من املفكرين والقانونيني وأصحاب القضاء، إلظهار أمهية العقوبات 

   .ري من اجلرائماملالية، واعتبارها البديل املناسب لعقوبة السجن يف كث

بالتأكيد على ذلك يف تشريعاته  قانون اليمين بالشريعة اإلسالميةتقوية وتعزيز انسجام وارتباط ال -

   القادمة، وتاليف مواضع القصور.

جتديد وتطوير التشريعات والقوانني اليمنية املتعلقة بالعقوبات املالية، مبا يتفق مع روح الشريعة  -

يتناسب مع مقتضيات العصر ومتطلبات احلياة وتنوع وتطور اجلرمية، خصوصاً اإلسالمية، ومبا 

 على تشريعها فرتة طويلة.  التشريعات اليت مر  

نظر املشرع اليمين يف إمكانية مل شتات العقوبات املالية بأنواعها األربعة حتت قانون اجلرائم  -

 والعقوبات، أو وضعها يف قانون مستقل.

إعادة النظر يف تعيني وتقدير العقوبات املالية مبا يتناسب مع نوع وحجم اجلرم املقرتف، ومبا  -

يواكب تطور اجلرمية وجتدد صورها، وإعادة تقدير عقوبة التغرمي )الغرامة املالية( يف أغلب مواد القانون 

 اليمين مبا يوازي ويكافئ القوة الشرائية للعملة احمللية. 

خرى إن إللمعسرين من احملكوم عليهم بغرامات مالية، واستبدال معاقبتهم بعقوبة  إعانة الدولة -

  تكرر منهم نفس اجلرم.

ضرورة متابعة ومراقبة جهات التفتيش القضائي لألحكام الصادرة من احملاكم، ودراسة ارتباطها  -

 ضاة.بالشريعة اإلسالمية والقانون اليمين، وتكثيف التأهيل الشرعي والقانوين للق
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مبا يسهل توثيق وحفظ وإدراج األحكام،  إدارة التوثيق يف خمتلف احملاكم العمل على تطوير -

وإنشاء مركز معلومات موحد يف وزارة العدل يعمل على جتميع وأرشفة األحكام الصادرة من احملاكم 

اللجنة ر، وتفعيل اليمنية، وفق برامج إلكرتونية متطورة، متكن املهتمني من الرجوع إليها بسهولة ويس

 مبا حيقق ذلك. الفنية يف احملكمة العليا

 ،واحلمد هلل رب العاملني      
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والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 حتقيق: حممد حجي وآخرون.

م(، 1992 -هـ 1412هـ، )1252 ن، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز احلنفي املتوىفابن عابدي

 رد احملتار على الدر املختار، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية.

 –هـ 1400هـ، )463 ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد القرطيب املتوىف

 بة الرياض احلديثة، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية،م(، الكاىف ىف فقه أهل املدينة، مكت1980

 حتقيق: حممد ولد ماديك املوريتاين.

م(، 2000 –هـ 1421هـ، )463ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن حممد القرطيب املتوىف

 االستذكار، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض.
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( قواعد األحكام يف مصاحل األنام، دار اجليل، بريوت، الطبعة 1400عبد السالم، العز، )ابن 

 الثانية.

هـ(، جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني، دار 1413ابن عثيمني، حممد بن صاحل العثيمني، )

 الوطن، )د.ط(، مجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان.

م(، الكامل يف ضعفاء الرجال، املكتب 1997-هـ1418عدي اجلرجاين، )ابن عدي، أبو أمحد بن 

 علي حممد معوض.، و العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود

م(، 1979 -هـ1399هـ، ) 395ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، املتوىف 

 عبد السالم حممد هارون. :، حتقيقمعجم مقاييس اللغة، دار الفكر

م(، تبصرة 1986 -هـ1406هـ، )799ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد املالكي املتوىف 

 .احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل

م(، املغين،  1968 -هـ  1388هـ، ) 620ابن قدامة، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد املتوىف 

 مكتبة القاهرة، )د.ط(.

هـ(، املغين، هجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1406ابن قدامة، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد، ) 

 الطبعة األوىل.

هـ، )د.ت(، الشرح الكبري على منت  682ابن قدامة، عبد الرمحن بن حممد املقدسي احلنبلي، املتوىف 

 الكتاب العريب للنشر والتوزيع، )د.ط(. املقنع، دار

م( زاد املعاد يف هدي  1994-هـ  1415ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، )

 خري العباد، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السابعة والعشرون.

ني عن رب م(، إعالم املوقع 1991 -هـ  1411ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، )

 العاملني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم.
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 ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، )د.ت(، الطرق احلكمية، مكتبة دار البيان، )د.ط(.

تفسري  م(، 1999 -هـ  1420هـ، ) 774ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل القرشي البصري املتوىف 

 القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، حتقيق: سامي بن حممد سالمة.

هـ، )د.ت(، سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب  273ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين املتوىف: 

 فيصل عيسى البايب احلليب، )د.ط(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. -العربية

م(، املبدع يف شرح املقنع، دار  1997 -هـ  1418هـ، ) 884ح، إبراهيم بن حممد املتوىف ابن مفل

 الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل.

هـ، )د.ت(، اآلداب الشرعية واملنح املرعية، 763ابن مفلح، حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي املتوىف 

 عامل الكتب، )د.ط(.

هـ(، لسان العرب، دار صادر،  1414هـ ، ) 711مكرم بن على املتوىف ابن منظور، حممد بن 

 .بريوت، الطبعة الثالثة

هـ(، جمموع فتاوى وحبوث الشيخ، دار العاصمة للنشر  1420ابن منيع، عبد اهلل بن سليمان ، )

 سعد بن عبد اهلل السعدان. والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، إعداد:

هـ ، )د.ت(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  970ن إبراهيم بن حممد املتوىف ابن جنيم، زين الدين ب

 دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.

 هـ، )د: ت( البحر الرائق، دار املعرفة، بريوت. 970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املتوىف 

م(، اأْلَْشَباهم  1999 -هـ 1419ـ، )ه970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املتوىف 

َفَة النـُّْعَماِن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعةاألوىل.  َوالن ظَائِرم َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِنيـْ

 هـ(، حكم احلبس، مكتبة الرشد الرياض، )د.ط(. 1403األمحد، حممد، )

 الرياض، )د.ط(.هـ( عقوبة السارق، دار اهلدى،  1404األحول، أمحد، )
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م(، هتذيب اللغة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  2001األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، )

 الطبعة األوىل، حتقيق: حممد عوض مرعب.

م(، النقود وتقلب قيمة العملة )ضمن كتاب حبوث  1998 -هـ  1418األشقر، حممد سليمان، )

 ر النفائس، األردن، الطبعة األوىل.فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة(، دا

م(، املدونة، رواية سحنون،  1994-هـ 1415هـ، ) 179األصبحي، مالك بن أنس املدين املتوىف 

 دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. هـ، 240املالكي املتوىف  عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي

األم،  –م(، صحيح أيب داود  2002 -هـ  1423)األلباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، 

 مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل.

م(، سلسلة األحاديث  1995 -هـ  1415هـ، ) 1420األلباين، حممد ناصر الدين املتوىف 

 الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل.

هـ، )د.ت(، صحيح اجلامع الصغري وزياداته، املكتب  1420ناصر الدين املتوىف األلباين، حممد 

 اإلسالمي، السعودية، )د.ط(.

م(، إرواء الغليل يف ختريج 1985 -هـ1405هـ ، )1420األلباين، حممد ناصر الدين املتوىف:

 أحاديث منار السبيل، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثانية.

هـ، )د.ت(، العناية شرح اهلداية، دار  786بن حممود، أكمل الدين الرومي املتوىف البابريت، حممد 

 الفكر، )د.ط(.

هـ(،املنتقى شرح  1332هـ،) 474الباجي، سليمان بن خلف التجييب القرطيب األندلسي املتوىف 

 املوطأ، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة األوىل.

ت( صحيح البخاري مع فتح الباري، رئاسة اإلفتاء، البخاري، أبو عبد اهلل حممد إمساعيل، )د.

 الرياض.
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(، األدب 1989 – 1409هـ، ) 256البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية، املتوىف 

 املفرد، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثالثة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

(، صحيح البخاري، دار طوق النجاة )مصورة عن هـ 1422البخاري، حممد بن إمساعيل، )

 حممد زهري بن ناصر الناصر. :السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، حتقيق

(، قواعد الفقه، الصدف ببلشرز،  1986–1407الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي، )

 كراتشي، الطبعة األوىل.

هـ، )د.ت(، جممع الضمانات، دار الكتاب  1030من بن حممد احلنفي املتوىف البغدادي، أبو حممد غا

 اإلسالمي، )د.ط(.

م(، إعانة  1997 -هـ  1418هـ، )1302البكري، أبو بكر بن حممد شطا الدمياطي املتوىف بعد 

دار الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين(، 

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل.

م(، االختيار 1937 -هـ1356هـ، ) 683البلدحي، عبد اهلل بن حممود املوصلي احلنفي املتوىف 

 لتعليل املختار، مطبعة احلليب، القاهرة،)د.ط(، تعليق: حممود أبو دقيقة.

م(، دقائق 1993 -هـ  1414) هـ ، 1051البهوتى منصور بن يونس بن صالح الدين املتوىف 

 أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات، عامل الكتب، الطبعة األوىل.

هـ، )د.ت(، الروض املربع شرح زاد املستقنع، دار 1051البهوتى، منصور بن يونس احلنبلى املتوىف 

 مؤسسة الرسالة، )د.ط. -املؤيد 

هـ ، )د.ت(، كشاف القناع عن منت 1051الدين املتوىف البهوتى، منصور بن يونس بن صالح 

 اإلقناع، دار الكتب العلمية، )د.ط(.
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هـ(، موسوعة القواعد الفقهية، مكتبة التوبة، دار ابن حزم، الطبعة  1421البورنو، حممد صدقي، )

 األوىل.

معرفة السنن م(، 1991 -هـ1412هـ ، ) 458البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين املتوىف 

واآلثار، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، باكستان، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد املعطي أمني 

 قلعجي.

م(،  2003 -هـ  1424هـ، ) 458البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين املتوىف 

 السنن الكربى.

سنن الرتمذي، دار الغرب  -امع الكبريم(، اجل1998، )هـ279املتوىف  الرتمذي، حممد بن عيسى

 اإلسالمي، بريوت، )د.ط(، حتقيق: بشار عواد معروف.

م(، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان 1996التهانوي، حممد بن علي، )

 ناشرون، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: علي دحروج.

م(، البهجة يف 1998 -هـ 1418هـ، )1258توىف التُّسمويل، أبو احلسن علي بن عبد السالم امل

شرح التحفة )شرح حتفة احلكام(، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد 

 عبد القادر شاهني.

م(، الفقه على  2003 -هـ 1424هـ، )1360اجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عوض املتوىف 

 لمية، بريوت، لبنان الطبعة الثانية.املذاهب األربعة، دار الكتب الع

م(، أحكام القرآن، دار 1994-هـ1415هـ ، )370اجلصاص، أمحد بن علي الرازي احلنفي املتوىف 

 شاهني. عبد السالم حممد :األوىل، حتقيقبريوت، لبنان الطبعة  الكتب العلمية،

م(، الصحاح تاج 1987- هـ1407)هـ، 393اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب املتوىف 

 اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.
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جرمية بيضاء لكنها خطرية  Money Launderingم(، غسيل األموال  2005احلاجي، حممد عمر، )

 وىل.جداً، دار املكتيب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األ

 1990 –هـ  1411هـ ) 405احلاكم، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري، املتوىف 

م(، املستدرك على الصحيحني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: مصطفى عبد 

 القادر عطا.

م(، معرفة علوم  1977 -هـ 1397احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن نمعيم بن احلكم، )

 احلديث، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، حتقيق: السيد معظم حسني.

 (، التعزيرات البدنية، مكتبة احلرمني، الرياض، الطبعة األوىل.ه1408احلديثي، عبد اهلل، )

واملفيت واملستفيت، هـ(، صفة الفتوى 1397) هـ،695احلرّاين، أمحد بن محدان النمريي احلنبلي املتوىف 

 املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين.

م(، كفاية األخيار 1994هـ، )829احلصين، أبو بكر بن حممد بن حريز احلسيين الشافعي املتوىف 

 مد وهيب.وحم قيق: علي عبد احلميديف حل غاية اإلختصار، دار اخلري، دمشق، الطبعة األوىل، حت

م(، حترير الكالم يف مسائل االلتزام، دار الغرب 1984احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد، )

 اإلسالمية، الطبعة األوىل.

م(، الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف 1986 -هـ1406احلفناوي، منصور حممد منصور، )

 ة األوىل.الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون، مطبعة األمانة، الطبع

م(، علم املقاصد الشرعية، مكتبة العبيكان، الطبعة 2001 -1421اخلادمي، نور الدين بن خمتار، )

 األوىل.

هـ، )د.ت(، شرح خمتصر خليل للخرشي، دار 1101اخلرشي، حممد بن عبد اهلل املالكي املتوىف 

 الفكر للطباعة، بريوت، )د.ط(.
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 موال، جمموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األوىل.م(، غسيل األ 2003اخلضريي، حمسن أمحد، )

م(، معامل السنن، املطبعة 1932 -هـ  1351اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم، )

 العلمية، حلب، الطبعة األوىل.

 م(، الضمان يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، )د.ط(. 1997اخلفيف، علي، )

هـ(، املنهج احملاسيب لعمليات املراحبة، املعهد العايل للفكر 1417مد، )اخللف، أمحد بن حم

 اإلسالمي، القاهرة، )د.ط(.

م (، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف  2000 -هـ  1421اخلن، مصطفى،)

 الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية.

م(،  2004 -هـ  1424هـ، )385البغدادي املتوىف الدارقطين، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي 

 سنن الدارقطين، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، حتقيق: شعيب االرناؤوط وغريه.

م(، حبوث مقارنة يف الفقه وأصوله، مؤسسة الرسالة،  1994 -هـ  1414الدريين، حممد فتحي، )

 بريوت، الطبعة األوىل.

هـ، )د.ت(، حاشية الدسوقي على الشرح 1230 محد بن عرفة املالكي املتوىفبن أالدسوقي، حممد 

 الكبري، دار الفكر، )د.ط(.

م(، سري أعالم 2006-هـ1427الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان، )

 النبالء، دار احلديث، القاهرة، )د.ط(.

م(، خمتار الصحاح، املكتبة 1999-هـ1420، )الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر

 العصرية، بريوت، الطبعة اخلامسة، حتقيق: يوسف الشيخ حممد.

هـ(، املفردات يف غريب  1412هـ، )502الراغب األصفهاىن، أبو القاسم احلسني بن حممد املتوىف 

 القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، حتقيق: صفوان عدنان الداودي.
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م(، 1994 -هـ 1415هـ، )1243باىن، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي احلنبلي املتوىف الرحي

 مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية.

م(، عقوبة احلرمان املايل يف التشريع اإلسالمي، 2001 -هـ 1422الرشيد، عبداهلل بن حممد، )

 ود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل.جامعة اإلمام حممد بن سع

م(، هناية احملتاج إىل 1984-هـ1404هـ، )1004مشس الدين حممد بن أيب العباس املتوىف  الرملي،

 شرح املنهاج، دار الفكر، بريوت، طبعة أخرية.

هـ(، حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ملختصر خليل، 1306الرهوين، حممد بن أمحد بن يوسف، )

 املطبعة األمريية، القاهرة، )د.ط(.

م(، مواهب 1992-هـ1412هـ، )954الرُّعيين، حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املالكي املتوىف 

 اجلليل يف شرح خمتصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة.

اهر هـ ، )د.ت(، تاج العروس من جو 1205الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين املتوىف 

 جمموعة من احملققني. :القاموس، دار اهلداية، )د.ط(، حتقيق

الزحيلي، وهبة بن مصطفى، )د.ت(، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، سورية، دمشق، الطبعة 

 الرابعة املنقحة املعدلة بالنسبة ملا سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة ملا تقدمها من طبعات مصورة(.

هـ(، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفكر  1418مصطفى،)  الزحيلي، وهبة بن

 املعاصر، دمشق.

 م(، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة.1996-هـ 1417الزرقا، أمحد، )

 م(، املدخل الفقهي العام، دار الفكر، بريوت.1967الزرقاء، مصطفى أمحد، )

م(، املنثور يف القواعد 1985 -هـ 1405بد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل، )الزركشي، أبو ع

 الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة الثانية.
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م(،األعالم للزركلي، دار العلم  2002الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، )

 للماليني، الطبعة اخلامسة عشر.

هـ(، تبيني احلقائق شرح كنز  1313هـ، ) 743ن علي فخر الدين احلنفي املتوىف الزيلعي، عثمان ب

 الدقائق وحاشية الشِّْليبِّ، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل.

هـ(، اجلوهرة النرية، املطبعة  1322هـ، ) 800الز بِيِدّي، علي بن حممد احلدادي اليمين احلنفي املتوىف 

 اخلريية، الطبعة األوىل.

م(، النقود واستبدال العمالت)دراسة وحوار(، مكبة  1987-هـ 1407السالوس، علي أمحد، )

 الفالح، القاهرة، الطبعة الثانية.

م(، األشباه 1991 -هـ1411هـ، )771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين املتوىف 

 ألوىل.والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة ا

هـ، )د.ت(، فتاوى السبكي، دار املعارف،  756السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكايف املتوىف 

 )د.ط(.

م(، املبسوط، دار 1993-هـ1414هـ، ) 483 حممد بن أمحد بن أيب سهل املتوىفالسرخسي، 

 املعرفة، بريوت، )د.ط(.

م(، تيسري الكرمي الرمحن يف  2000 -هـ 1420هـ، )1376السعدي، عبد الرمحن بن ناصر املتوىف 

 مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. تفسري كالم املنان،

م(، حسن  1967 -هـ  1387هـ ، ) 911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر املتوىف 

ر، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد أبو احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، دار إحياء الكتب العربية، مص

 الفضل إبراهيم.
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م(، األشباه 1990 -هـ 1411هـ ، )911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر املتوىف 

 والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.

 م(، احلاوي2004-هـ1424هـ، )911السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر املتوىف 

 للفتاوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، )د.ط(.

م(، مطالب 1994 -هـ 1415هـ، )1243السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده احلنبلي املتوىف 

 أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية.

م(، شرح السري الكبري، الشركة  1971هـ، ) 483الس ْرَخسّي، حممد بن أمحد بن أيب سهل املتوىف 

 الشرقية لإلعالنات، )د.ط(.

م(، املوافقات، دار  1997-هـ 1417الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، )

 ابن عفان، الطبعة األوىل، احملقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

م(، األم، دار املعرفة، بريوت،  1990 -هـ 1410هـ، ) 204الشافعي، حممد بن إدريس املتوىف 

 )د.ط(.

م(، مغين احملتاج  1994-هـ 1415هـ، ) 977الشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي املتوىف 

 إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.

البيان يف إيضاح القرآن م(، أضواء  1995 -هـ 1415الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، )

 بالقرآن، الفكر للطباعة والنشر و التوزيع بريوت، لبنان، )د.ط(.

هـ ، )د.ت(، السيل اجلرار املتدفق على 1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل املتوىف 

 حدائق األزهار، دار ابن حزم، الطبعة األوىل.

م(، نيل األوطار، دار احلديث، مصر، 1993 -هـ1413الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، )

 الطبعة: األوىل، حتقيق: عصام الدين الصبابطي.
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م(، مسند 2001 -هـ 1421هـ ، )241الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل املتوىف 

 اإلمام أمحد بن حنبل.

املهذب يف فقه هـ(  1379هـ ،)476الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف املتوىف 

 اإلمام الشافعي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية.

الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، )د.ت(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار 

 الكتب العلمية، )د.ط(.

م(، غسل األموال يف النظم الوضعية رؤية  2003 -هـ  1424الصاحل، حممد بن أمحد صاحل، )

)طبعة متهيدية(، )وهي ورقة مقدمة للمؤمتر العاملي  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، إسالمية، جامعة

 .م(، جبامعة أم القرى، مكة املكرمة( 2003 -هـ  1424الثالث لالقتصاد اإلسالمي، )

 هـ، )د.ت(، بلغة السالك ألقرب املسالك1241الصاوي، أمحد بن حممد اخللويت املالكي املتوىف 

املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري )الشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى 

 أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك(، دار املعارف، )د.ط(.

م(، جامع البيان  2000 -هـ  1420هـ، ) 310الطربي، حممد بن جرير اآلملي، أبو جعفر املتوىف 

 لة، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق: أمحد حممد شاكر.يف تأويل القرآن، مؤسسة الرسا

الطرابلسي، عالء الدين، أبو احلسن، علي بن خليل، )د.ت(، معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني 

 من األحكام، دار الفكر، )د.ط(.

م(، شرح خمتصر الروضة، مؤسسة 1987 -هـ1407الطويف، سليمان بن عبد القوي بن الكرمي، )

 الطبعة األوىل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. الرسالة،

م(، امللكية يف الشريعة اإلسالمية )طبيعتها 1987 -هـ 1407العبادي، عبد السالم داود، )

 ووظيفتها وقيودها(، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل.
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ة معاصرة، دار القلم، دمشق، ه(، )د.ت(، حبوث يف قضايا فقهي1419العثماين، حممد تقي، )

 الطبعة األوىل.

العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني، )د.ت(، طرح التثريب يف شرح التقريب، 

 الطبعة املصرية القدمية، )د.ط(.

م(، قواعد األحكام يف 1991 -هـ  1414العز بن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز، )

 م، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، )د.ط(، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد.مصاحل األنا

 العسقالين، أمحد بن حجر، )د.ت(، فتح الباري، توزيع دار اإلفتاء، الرياض، )د.ط(.

هـ(، عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه 1415العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمري بن علي، )

: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته، دار الكتب العلمية، بريوت، حاشية ابن القيم

 الطبعة الثانية.

 م(، يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي، دار املعارف، القاهرة، )د.ط(. 1979العوا ، حممد سليم، )

خاري، العيىن، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، )د. ت(، عمدة القاري شرح صحيح الب

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ط(.

هـ(، الوسيط يف املذهب، دار السالم، 1417هـ، )505الغزايل، أبو حامد حممد الطوسي املتوىف 

 القاهرة، الطبعة األوىل، حتقيق: أمحد إبراهيم، حممد تامر.

تصفى، بوالق، هـ(، املس 1322هـ ، ) 505الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي املتوىف 

 مصر، الطبعة األوىل،

م(، املنخول من  1998 -هـ  1419هـ، ) 505الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي املتوىف 

تعليقات األصول، دار الفكر املعاصر، بريوت لبنان، دار الفكر دمشق، سورية، الطبعة الثالثة، حتقيق: 

 الدكتور حممد حسن هيتو.
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هـ، )د.ت(، إحياء علوم الدين، دار املعرفة، 505حممد بن حممد الطوسي املتوىف الغزايل، أبو حامد 

 بريوت، )د.ط(.

م(، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية،  1996 -هـ  1416الغزي، حممد صدقي آل بورنو، )

 مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة.

هـ(، مفاتيح الغيب =  1420هـ،)606املتوىف  الفخر الرازي، حممد بن عمر بن احلسن الرازي

 التفسري الكبري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة.

 هـ(، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ط(. 1403الفراء، أبو يعلى حممد، )

 ن، األردن، )د.ط(.م(، سقوط العقوبات يف الفقه اإلسالمي، دار عما 1987الفضيالت، جرب، )

م(، احلماية اجلنائية حلقوق ضحايا اجلرمية، دار النهضة  ٢٠٠١الفقي، أمحد حممد عبد اللطيف، )

 العربية، مصر، الطبعة األوىل.

م(، 2005 -هـ  1426هـ، ) 817املتوىف الفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب 

بنان، الطبعة الثامنة، حتقيق: مكتب حتقيق: الرتاث يف القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ل

 مؤسسة الرسالة.

الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، )د.ت(، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املكتبة العلمية، 

 بريوت، )د.ط(.

هـ، )د.ت(، مشارق األنوار على  544القاضي عياض، عياض بن موسى اليحصيب السبيت املتوىف 

 ح اآلثار، املكتبة العتيقة، تونس، )د.ط(.صحا 

هـ، )د. ت(، اإلشراف على  422القاضي، أيب حممد عبد الوهاب بن علي البغدادي املالكي املتوىف 

 نكت مسائل اخلالف، دار القلم، )د.ط(، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
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هـ، )د.ت(، الفروق )أنوار الربوق يف  684القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي املتوىف 

 أنواء الفروق(، عامل الكتب، بريوت، )د.ط(.

م(،  1994هـ، ) 684القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي املتوىف 

 الذخرية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق حممد بو خبزة.

 -هـ 1384هـ، ) 671أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي املتوىف  القرطيب، حممد بن أمحد بن

م(، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب املصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، حتقيق: أمحد  1964

 الربدوين، وإبراهيم أطفيش.

م(، الكايف يف فقه أهل 1980-هـ1400هـ، )463القرطيب، يوسف بن عبد اهلل النمري املتوىف 

 : حممد ولد ماديك املوريتاين.السعودية، الطبعة الثانية، حتقيقدينة، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، امل

م(، حاشيتا قليويب  1995-هـ  1415القليويب، أمحد سالمة، عمرية، أمحد الربلسي الشافعي، )

 وعمرية، دار الفكر، بريوت، )د،ط(.

هـ(، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ 1424-م2004)القونوي، قاسم بن عبد اهلل بن أمري علي، 

 املتداولة بني الفقهاء، دار الكتب العلمية، )د.ط(، حتقيق: حيىي حسن مراد.

م(، بدائع 1986-هـ1406هـ، )587الكاساين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي املتوىف 

 ة.الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثاني

 الكفراوي، عوف، )د.ت(، النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي، دار اجلامعات املصرية، )د.ط(.

هـ(، التعويض عن أضرار التقاضي يف الفقه والنظام، دار 1424الالحم، عبد الكرمي بن حممد، ) 

 أشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل.

ن حبيب البصري، )د.ت(، األحكام السلطانية، دار املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد ب

 احلديث، القاهرة، )د.ط(.
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م(، احلاوي الكبري  1999 -هـ  1419هـ،)450املاوردي، علي بن حممد البصري البغدادي املتوىف 

يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )وهو شرح خمتصر املزين(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 

 عادل أمحد عبد املوجود. -قيق: علي حممد معوض األوىل، حت

م(، املكاسب والورع والشبهة  1992هـ، ) 243احملاسيب، احلارث بن أسد، أبو عبد اهلل املتوىف 

وبيان مباحها وحمظورها واختالف الناس يف طلبها والرد على الغالطني فيه، دار الفكر اللبناين، 

 .بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق نور سعيد

هـ، )د.ت(، اإلنصاف يف معرفة الراجح  885املرداوي، علي بن سليمان الدمشقي احلنبلي املتوىف 

 من اخلالف، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية.

هـ، )د.ت(، اهلداية يف شرح بداية املبتدي، دار 593املرغيناين، علي بن أيب بكر الفرغاين، املتوىف 

 ريوت، لبنان، )د.ط(، حتقيق: طالل يوسف.احياء الرتاث العريب، ب

م(، تاريخ ابن معني )رواية الدوري(، مركز 1979 -هـ 1399املري، أبو زكريا حيىي بن معني، )

 البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، حتقيق: أمحد حممد نور سيف.

خ ابن معني )رواية عثمان الدارمي(، دار املأمون للرتاث، املري، أبو زكريا حيىي بن معني، )د.ت(، تاري

 دمشق، )د.ط(، حتقيق: أمحد حممد نور سيف.

املغراوي، أبو سهل حممد بن عبد الرمحن، )د.ت(، موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج 

 والرتبية، املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل.

م(، األحاديث 2000 -هـ 1420املقدسي، ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد، )

املختارة، خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، حتقيق: عبد امللك بن عبد اهلل 

 بن دهيش.
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م(، العدة  2003هـ 1424هـ، )624املقدسي، عبد الرمحن بن إبراهيم، أبو حممد هباء الدين املتوىف 

 شرح العمدة، دار احلديث، القاهرة، )د.ط(.

م(، التوقيف على مهمات التعاريف، عامل الكتب، 1990-هـ1410املناوي، زين الدين حممد، )

 القاهرة، الطبعة: األوىل.

م(، اجلرائم املاسة بالوظيفة العامة، مكتبة خالد  2009 -هـ  1430املهدي، حسني بن حممد، )

 لوليد، صنعاء، اليمن، الطبعة األوىل.بن ا

َو اق، حممد بن يوسف العبدري الغرناطي املالكي املتوىف 
م(، التاج 1994-هـ1416هـ، )897امل

 دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل. واإلكليل ملختصر خليل،

ن السن -م(، اجملتىب من السنن 1986 –هـ1406النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، )

 الصغرى للنسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

م(، السنن الكربى، مؤسسة الرسالة، 2001-هـ1421النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، )

 بريوت، الطبعة: األوىل، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب.

، )د.ت(، أصول األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمة، دار االحتاد العريب، النعيم، عبد العزيز

 الطبعة األوىل.

هـ(، املنهاج شرح صحيح مسلم بن 1392هـ، )676النووي، أبو زكريا حميي الدين بن شرف املتوىف 

 احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية.

هـ ، )د.ت(، اجملموع شرح املهذب )مع 676حيىي بن شرف املتوىف النووي، أبو زكريا حميي الدين 

 تكملة السبكي واملطيعي(، دار الفكر، )د.ط(.

هـ(، حترير ألفاظ التنبيه، دار 1408هـ، )676النووي، أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف املتوىف 

 القلم، دمشق، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد الغين الدقر.
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كريا حميي الدين حيىي بن شرف، )د.ت(، هتذيب األمساء واللغات، دار الكتب العلمية، النووي، أبو ز 

بريوت، لبنان، )د.ط(، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة 

 إدارة الطباعة املنريية.

 م، دار الفكر، بريوت.( شرح النووي على صحيح مسلهـ 1401النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف، )

م(، روضة الطالبني وعمدة 1991-هـ1412هـ، )676النووي، حميي الدين حيىي بن شرف املتوىف 

 عمان الطبعة الثالثة، حتقيق: زهري الشاويش. -دمشق -املفتني، املكتب اإلسالمي، بريوت

ر الفكر، هـ( صحيح مسلم بشرح النووي، دا1401احلسني مسلم بن احلجاج،) النيسابوري، أبو

 بريوت.

)د.ت(،اهلدايا للموظفني أحكامها وكيفية  ،بن ابراهيم بن عبد الرمحن السيد اهلاشم، عبد الرحيم

 التصرف فيها، دار ابن اجلوزي، السعودية، )د،ط(.

اإلسكندرية،  بدران، بدران أبو العينني، )د.ت(، أصول الفقه اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعة،

 )د.ط(.

 م(، املوسوعة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، )د.ط(. 1982) هبنسي، فتحي،

 جندي، عبد امللك، )د.ت(، املوسوعة اجلنائية، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ط(.

 م(، النظام العقايب اإلسالمي، مؤسسة دار التعاون، القاهرة.1976حافظ، أبو املعاطي، )

 م(، النظرية العامة لاللتزام، مطبعة الفجالة، مبصر، )د.ط(. 1954)حجازي، عبد احلي، 

م(، قضايا فقهية معاصرة ىف املال واالقتصاد، دار القلم،  2001 -هـ  1421محاد، نزيه كمال، )

 دمشق، الطبعة األوىل.

 محاد، نزيه كمال، )د.ت(، دراسات يف أصول املداينات يف الفقه اإلسالمي، دون ناشر، )د.ط(.
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هـ، )د.ت(، جممع األهنر يف شرح 1078 لرمحن بن حممد بن سليمان املتوىفداماد أفندي، عبد ا

 ملتقى األحبر، دار إحياء الرتاث العريب، )د.ط(.

م(، تغري القيمة الشرائية للنقود الورقية، املعهد العايل 1999 -هـ 1418داود، هايل عبد احلفيظ، )

 وىل.للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األ

م(، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، اهليئة املصرية  1990هـ،)1354رضا، حممد رشيد املتوىف 

 العامة للكتاب، )د.ط(.

م(، تغري القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على احلقوق 2006زيدان، زكي زكي حسني، )

 الفكر اجلامعى، )د.ط(.وااللتزامات يف الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعى، دار 

 م(، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة. 2001-هـ 1421زيدان، عبد الكرمي، )

م(، سنن 1982 -هـ1403اجلوزجاين، ) شعبةسعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن 

 عظمي.سعيد بن منصور، الدار السلفية، اهلند، الطبعة األوىل، حتقيق: حبيب الرمحن األ

م(، التضخم وأثره على الدين، دار الفكر اجلامعي،  2008شبكة، خالد أمحد سليمان، )

 االسكندرية، مصر، الطبعة األوىل.

م(، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، دار 2001-هـ 1422شبري، حممد عثمان، )

 النفائس، األردن، الطبعة الرابعة.

م(، صيانة املديونيات ومعاجلتها من التعثر يف الفقه اإلسالمي، حبث  2000شبري، حممد عثمان، )

 منشور يف كتاب قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، الطبعة األوىل.

م(، املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد امللكية والعقود  1966شليب، حممد مصطفى، )

 فيه، دار التأليف، القاهرة، )د.ط(.

 بد العزيز، )د.ت(، التعزير يف الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العريب، القاهرة، )د.ط(.عامر، ع
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هـ(، املصنف، املكتب اإلسالمي، 1403عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، )

 بريوت، الطبعة الثانية، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي.

 -أبعادها -ل يف مصر والعامل )اجلرمية البيضاءم(، غسيل األموا 2007عبد العظيم، محدى، )

 كيفية مكافحتها(، الدار اجلامعية، مصر، الطبعة الثالثة.  -أثارها

م(، تعويض الدولة للمضرور من اجلرمية )دراسة مقارنة يف التشريعات ٢٠٠٤عقيدة، حممد أبو العال، )

 مصر، الطبعة الثانية.املعاصرة والنظام اجلنائي اإلسالمي(، دار النهضة العربية، 

 هـ( فلسفة العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون، عكاظ، جدة. 1402عكاز، فكري، )

م(، منح اجلليل  1989هـ ـ  1409هـ، )1299عليش، حممد بن أمحد أبو عبد اهلل املالكي املتوىف 

 شرح خمتصر خليل، دار الفكر، بريوت، )د.ط(.

م(،  2008 -هـ  1429هـ )مبساعدة فريق عمل(، ) 1424توىف عمر، أمحد خمتار عبد احلميد امل

 معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب، الطبعة األوىل.

عودة، عبد القادر، )د.ت(، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكاتب العريب، 

 بريوت، )د.ط(.

األموال القذرة ومدلول غسيلها وصور عملياته، م(، حتديد  1998عوض، حممد حمىي الدين، )

 جامعة األمري نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

م(، بدائل اجلزاءات اجلنائية يف اجملتمع اإلسالمي،  ١٩٩١ -هـ  ١٤١١عوض، حممد حميي الدين، )

 املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض.

ثر تطبيق احلدود يف اجملتمع، جامعة اإلمام حممد بن سعود ( أ1396عيد، الغزايل خليل، )

 اإلسالمية، الرياض.

 قشقوش، هدى، )د، ت(، جرمية غسيل األموال يف نطاق التعاون الدويل، دار النهضة، )د.ط(.
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 هـ(، يف ظالل القرآن، جده، دار العلم، الطبعة الثانية عشر.1406قطب، سيد، )

م(، معجم لغة الفقهاء، دار 1988 -هـ 1408صادق، ) قنييب، حامد قلعجي، حممد رواس،

 النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية.

م(، كيف حتكم أمريكا، دار الكتب القومية،  1988ماكس سكيدمور، ومارشال كارتر وانك، )

 مصر، ترمجة: نظمي لوقا.

م(، موطأ  1985 -هـ  1406)هـ،  179مالك، مالك بن أنس بن عامر األصبحي املدين املتوىف 

 اإلمام مالك، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، )د.ط(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.

 م(، املشاركة الشعبية ملواجهة اإلرهاب، الطبعة الثانية. ٢٠٠٧جملع، مجال جرجس، )

اهلندية، دار الفكر،  هـ(، الفتاوى 1310جمموعة من علماء اهلند، برئاسة نظام الدين البلخي، )

 الطبعة الثانية.

هـ ، )د.ت(، صحيح مسلم، دار  261احلسني القشريي النيسابوري املتوىف  مسلم بن احلجاج أبو

 : حممد فؤاد عبد الباقي.اث العريب، بريوت، )د.ط(، حتقيقإحياء الرت 

الوسيط، باب  مصطفى إبراهيم، الزيات أمحد، عبد القادر حامد، النجار حممد، )د.ت(، املعجم

 العني، دار الدعوة، )د.ط(.

( نظام التجرمي والعقاب يف اإلسالم، مؤسسة الزهراء، املدينة املنورة، الطبعة 1396منصور، علي، )

 األوىل.

م(، األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، دار  1952-هـ 1372موسى، حممد يوسف، )

 وىل.الكتاب العريب، مصر، القاهرة، الطبعة األ

هـ، )د.ت(، درر احلكام شرح غرر  885ممْنال خمْسرو، حممد بن فرامرز بن علي احلنفي املتوىف 

 األحكام )مع حاشية الشرنباليل(، دار إحياء الكتب العربية، )د.ط(.
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 هنداوي، حممد موسى، )د.ت(، املعجم يف اللغة الفارسية، مكتبة األجنلو، مصر، )د.ط(.

م(، أخبار  1947 -هـ  1366هـ،) 306يان الضيب البغدادي املتوىف وكيع، أبو بكر حممد بن ح

 القضاة، املكتبة التجارية الكربى، مصر، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد العزيز مصطفى املراغي.

 م(، النقود والفوائد والبنوك، الدار اجلامعية، )د.ط(.  2000 -هـ  1420يسرى، عبد الرمحن، )
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 :يةالقوانين والمواثيق الدول

م(، نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري، مطبعة مصر،  1945أبو ستيت، أمحد حشمت، )

 القاهرة، مصر.

، دار النهضة،  –القسم العام  –م (، شرح قانون العقوبات  1980األلفي، أمحد عبد العزيز، ) 

 القاهرة، )د.ط(.

م(، املدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة للقانون(، ديوان  6006اخلليل، حبيب إبراهيم، )

 املطبوعات اجلامعة، الطبعة الثامنة.

م(، األحكام العامة يف قانون العقوبات، دار املعارف، القاهرة،  1962السعيد، مصطفى السعيد، )

 الطبعة الرابعة.

ملدين اجلديد، دار إحياء الرتاث السنهوري، عبد الرزاق أمحد، )د.ت(، الوسيط يف شرح القانون ا

 العريب، بريوت، )د.ط(.

م(، )أحكام االلتزام( النظرية العامة لاللتزامات ىف القانون املدين  1997الشامي، حممد بن حسني، )

 اليمين، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، اليمن، الطبعة الرابعة.

 النهضة العربية، )د.ط(.م(، دروس يف أصول القانون، دار  1970الشرقاوي، مجيل، )

 م(، النظرية العامة لاللتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(. 1976الشرقاوي، مجيل، )

م(، النظرية العامة للجرمية والعقوبة يف قانون اجلزاء الكوييت، دار النهضة  1998الشناوي، مسري، )

 العربية، مصر، الطبعة األوىل.

 م(، أصول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(. 1979الصدة، عبد املنعم فرج، )

م(، األحكام العامة للعقوبات وقواعد تنفيذها يف قانون  2006، 2005العبيدي، طاهر صاحل، )

 اجلرائم والعقوبات اليمين والشريعة اإلسالمية، مكتبة الصادق، صنعاء، اليمن، الطبعة الثالثة.
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 )د.ن(. يف الشريعة والتشريعات العربية، م(، نظرية االلتزام 1975) العطار، عبد الناصر توفيق

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1997(، )13القانون التجاري اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2002(، )14القانون املدين اليمين رقم )

 نهضة العربية، )د.ط(.م(، حماضرات يف اجلزاء اجلنائي، دار ال 1997بالل، أمحد عوض، )

م، جهود التعويضات من املنظور الدويل ومسامهة التعويضات يف حتقيق  2004جريف، بابلو دي، 

 العدالة غري الكاملة، ترمجة املركز الدويل للعدالة االنتقالية، نيو يورك.

 .ط(.حسن، علي فاضل، )د.ت(، نظرية املصادرة يف القانون اجلنائي، عامل الكتب، القاهرة، )د

، بريوت، الطبعة  -القسم العام –م(، شرح قانون العقوبات اللبناين  1975حسين، حممود جنيب، )

 الثالثة.

م(، النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية دراسة  2002حكيم، حممد حكيم حسني، )

 مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ط(.

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2001اليمنية، )دستور اجلمهورية 

م(، القانون اجلنائي، املدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة العربية،  1974راشد، على، ) 

 القاهرة، الطبعة الثالثة.

 م(، املدخل لدراسة القانون، مكتبة هنضة مصر. 1963سالمة، أمحد، )

، دار الفكر العريب، القاهرة، -القسم العام  -قوبات م(، قانون الع 1999سالمة، مأمون حممد، )

 )د.ط(.

م(، مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين، منشورات اجلامعة األردنية،  1987سلطان، أنور، )

 الطبعة األوىل.

 م(، الوجيز يف نظرية القانون، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ط(. 1962عبد العزيز، حممد كمال، )
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 م(، وزارة الشئون القانونية. 1992(، )20ألحوال الشخصية اليمين رقم )قانون ا

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1998(، )27قانون األحوال الشخصية اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1994(، )13قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1996اليمين، )قانون االتصاالت السلكية والالسلكية 

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1998(، )20قانون البذور واملخصبات الزراعية اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1997(، )35قانون التموين اليمين رقم )

 الشئون القانونية.م(، وزارة  1998(، )21قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1994) (،12قانون اجلرائم والعقوبات اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1990(، )14قانون اجلمارك اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2002(، )13قانون الرقابة على األغذية وتنظيم تداوهلا اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1990( )25الصحافة واملطبوعات اليمين، )قانون رقم )قانون 

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2012قانون العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية اليمين، )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2002(، )40قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمين رقم )

 م(. 1984مالت املدنية السوداين، )قانون املعا

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1999(، )44قانون املواصفات واملقاييس وضبط اجلودة اليمين رقم )

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2004قانون صندوق اخلدمة املدنية اليمين، )

(، 3العقلية اليمين رقم )قانون مكافحة االجتار واالستعمال غري املشروعني للمخدرات واملؤثرات 

 م(، وزارة الشئون القانونية. 1993)

 م(، وزارة الشئون القانونية. 2003(، )35قانون مكافحة غسل األموال اليمين، رقم )
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وة )غسيل م(، عمليات غسيل األموال الدولية، حبث مقدم إىل ند 1993كاسار، جون، أكتوبر)

(، الرياض، تنظيم مؤسسة النقد، ومؤسسة التعاون، ، االحتيال املصريفاألموال، تزييف العمالت

 م. 1993وجمموعة العمل املايل الدويل، الناشر: املعهد املصريف بالرياض، أكتوبر 
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 :األحكام القضائية

م  2007األحكام الصادر من شعبة استئناف األموال العامة، بأمانة العاصمة، اليمن، من تاريخ ) 

 م(. 2011وحىت 

م  2005القواعد القضائية املستخلصة من األحكام الصادرة عن احملكمة العليا اليمنية، من تاريخ ) 

 م(. 2008وحىت 

 م(. 2001بعض أحكام الطعن، الصادر من الدائرة التجارية يف احملكمة العليا اليمنية، )

وحىت  م2007من، من تاريخ )بعض األحكام الصادر من شعبة استئناف حمافظة تعز، الي

 م(.2011

 م(. 2005بعض األحكام الصادر من حمكمة استئناف حمافظة صنعاء واجلوف، اليمن، ) 

م  2006بعض األحكام الصادر من حمكمة مشال، وغرب األمانة االبتدائية، اليمن، من تاريخ ) 

 م(.  2008وحىت 
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 :األبحاث والرسائل العلمية

م(، العقوبات املالية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي دراسة  2005)احلوقاين، بدر بن سيف بن امحد، 

 حتليلية مقارنة مع قانون اجلزاء العماين، رسالة ماجستري، من اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا.

م(، أحكام التعزير باملال يف الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون  2010اخلاشب، حممد أمحد حيىي، )

 الة ماجستري، من جامعة اإلميان، اليمن.اليمين، رس

الدخيِّل، سلمان بن صاحل بن حممد، )د.ت(، املماطلة يف الديون دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، 

 رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، )د.ط(.

راسة مقارنة، رسالة م(، الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي، د 1983الرويشد، عبد احملسن سعيد، )

 دكتوراه، غري منشورة، كلية احلقوق، جامعة القاهرة.

م(، أثر التغريات يف قيمة النقود على االلتزامات يف  1997 -هـ  1418الشاعر، حممود حممد، )

 الفقه اإلسالمى، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

خلدمات املصرفية الستثمار أموال العمالء وأحكامها يف هـ(، ا 1422الشبيلي، يوسف بن عبد اهلل، )

 الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء، السعودية.

م(، العقوبة بإتالف املال، رسالة ماجستري، جامعة نايف  2007احملاريف، سامل بن مبارك بن سامل، )

 للعلوم األمنية، السعودية.

م(، املصادرات والعقوبات املالية دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية  2000عساف، حممد مطلق، )

سة الوراق عمان، من منشورات مؤس دكتوراه يف الفقه وأصوله منشورة،والقوانني الوضعية، رسالة 

 الطبعة األوىل. 
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 :المجالت والدوريات

 م(، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. 2009)اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، 

هـ(، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية، العدد األول،  1405جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، )

 العدد الثاين.

م(، دار أويل النهى، الرياض،  1992جملة أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، )

 نية.الطبعة الثا

جملة األحكام العدلية، )د.ت(، صاغتها جلنة من العلماء، برئاسة ناظر العدلية، وأخذهتا من القواعد 

الكلية اليت قررها العالمة ابن جنيم واألقوال املوثقة يف الفقه احلنفي، )د.ط(، طبعة كارخانة جتارت  

 كتب، حتقيق: جنيب هوا ويين.

 مجهورية مصر العربية. هـ، 1411( رجب 63جملة األزهر، السنة )

 .23جملة البحوث األمنية، جامعه اإلمام حممد بن سعود، الرياض، السعودية، العدد 

جملة البحوث اإلسالمية، صادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

 العدد األول. السعودية، واإلرشاد،

 ، الرياض، السعودية، العدد الرابع عشر.م( 1989جملة البحوث الفقهية املعاصرة، )

م(، 2008 –م  2005ة العليا، اليمن، )جملة البحوث القضائية، الصادرة من املكتب الفين باحملكم

 (.10 - 0األعدد ) 

 .128، العدد 13م(، تصدر عن املنتدى اإلسالمي، لندن، السنة  1998جملة البيان، )

، 128(، )العدد 17، السنة 54املنورة، الرياض، السعودية، )العدد جملة اجلامعة االسالمية باملدينة 

 (.15، الطبعة 58(، )العدد 37السنة 

 .م(، جامعة الكويت، السنة األوىل، العدد الثاين 1977جملة احلقوق والشريعة اإلسالمية، )
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 لثالثون.هـ(، وزارة العدل باململكة العربية السعودية، العدد الرابع وا 1428جملة العدل، )

م(، 2005 -هـ 1426احملكمة العليا، )جملة القواعد القضائية املستخلصة من األحكام الصادرة عن 

 اليمن، العدد الثاين.

م(،  2001جملة جامعة امللك سعود " للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية " بكلية الرتبية، )

 (.1الرياض، العدد)

والسياسية، تصدر من كلية القانون، العراق، العدد السادس،  جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية

 السنة الثانية.

هـ(، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدرييب، جدة،  1417جملة دراسات اقتصادية إسالمية، )

 .السعودية، العدد الثاين

، 3، 2عدد )التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة، السعودية، ال جملة جممع الفقه اإلسالمي)د.ت(،

5 ،6 ،9،  .) 
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 :مرات والندوات والقرارات الدوليةالمؤت

م(، جبامعة أم القرى، مكة  2003 -هـ  1424) املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي،
 املكرمة، السعودية.

املنعقد يف م(،  1994املؤمتر العلمي األول حول املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية، )
 م، األردن. 4/5/1994-2عمان، اجلامعة األردنية، يف الفرتة ما بني 

 م(،جامعة نايف، الرياض. 2007-هـ 1428الندوة العلمية، استشراف التهديدات اإلرهابية، )

نوفمرب  1أكتوبر،  31، 30الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت املنعقدة يف الكويت 
 .م، الكويت1995

(، بشأن البيع بالتقسيط، الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة  53/2/6قرار رقم )
 - 14هـ املوافق  1410شعبان  23 - 17مؤمتره السادس، جدة اململكة العربية السعودية، من 

 م. 1990آذار )مارس(  20

املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع،  (، بشأن السلم، الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي 89/2/9قرار رقم )
 م. 1995من نيسان )أبريل(   6 - 1هـ املوافق  1415من ذي القعدة  6 -1أبو ظيب من 

هـ، مطابع  1422 -هـ  1398قرارت اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي من 
 .16هـ، العدد  1422شوال،  27 -21، من 16رابطة العامل اإلسالمي، )د.ط(، الدورة 

م(، جامعة الشارقة،  2002مؤمتر "دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية"، )
 اإلمارات.

م، إعالن فيينا  ٢٠٠٠ –أبريل  17 -١٠مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، 
 والعشرين، فيينا، النمسا. بشأن اجلرمية والعدالة، مواجهة حتديات القرن احلادي

ندوة "أخالقيات العمل يف القطاعني احلكومي واألهلي" املنعقدة يف معهد اإلدارة العامة بالرياض، 
 م(، السعودية.  1/3/2005هـ املوافق  20/1/1426)
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 :النشرات والهيئات

 العدد األول. هـ(، حكم األوراق النقدية، 1395اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )

 هـ(. 1423املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، )

هـ(، وزارة األوقاف والشئون  1427إىل  -هـ  1404املوسوعة الفقهية الكويتية، طبع )من 

 اإلسالمية، الكويت، الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة، مصر.

 م(، نيوريورك، أمريكا. ٢٠٠٤، )٢٠٠٣املخدرات، تقرير عن عام اهليئة الدولية ملراقبة 

 .4، 3فتاوى املصرف اإلسالمي الدويل، مصر، الفتوى رقم 

 (. 64(، ورقم ) 18فتاوى هيئة الرقابة الشرعية مصرف قطر اإلسالمي، فتوى رقم )

  1دلة الربكة، ج كتاب األجوبة الشرعية يف التطبيقات املصرفية، إدارة التطوير والبحوث، جمموعة

 (. 57الفتوى رقم )

 . 2كتاب الفتاوى الشرعية يف االقتصاد، إدارة التطوير والبحوث، جمموعة دلة الربكة، الفتوى رقم 

م(، بيت التمويل  1989 إىل 1979كتاب الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية، )من سنة 

 (. 508(، ورقم ) 491الكوييت، فتوى رقم )

 م(، الصادرة عن البنك اإلسالمي األردين. 1994اوى الشرعية، )كتاب الفت

 (. 14كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية، بنك فيصل اإلسالمي املصري، الفتوى رقم )

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، )د.ت(، كتاب معايري احملاسبة واملراجعة 

 المية، الطبعة األوىل.والضوابط للمؤسسات املالية واإلس
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 ملحقات البحث:

 ( ) أ –(  1الملحق رقم ) 
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 ( ب)  –(  1الملحق رقم ) 
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 ( ت)  –(  1الملحق رقم ) 
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 ( ث)  –(  1الملحق رقم ) 
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 ( ج)  –(  1الملحق رقم ) 
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 ( ) أ –(  2الملحق رقم ) 
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 ( ب)  –(  2الملحق رقم ) 
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 ( ت)  –(  2الملحق رقم ) 
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 ( ث)  –(  2الملحق رقم ) 
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 ( أ)  –(  3الملحق رقم ) 
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 ( ب)  –(  3الملحق رقم ) 
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 ( ت)  –(  3الملحق رقم ) 
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  ( 4الملحق رقم ) 
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 ( أ)  –(  5الملحق رقم ) 
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 (ب)  –(  5الملحق رقم ) 
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 (ت)  –(  5الملحق رقم ) 
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 (أ )  –(  6الملحق رقم ) 

 
 



371 
 

 (ب ) –(  6الملحق رقم ) 
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 (ت ) –(  6الملحق رقم ) 
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 (أ  ) –(  7الملحق رقم ) 
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 (ب  ) –(  7الملحق رقم ) 
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 (أ  ) –(  8الملحق رقم ) 

 
 



376 
 

 (ب  ) –(  8الملحق رقم ) 
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 (ت  ) –(  8الملحق رقم ) 

 
 



378 
 

 (ث  ) –(  8الملحق رقم ) 

 
 



379 
 

 (ج  ) –(  8الملحق رقم ) 

 
 



380 
 

 (ح  ) –(  8الملحق رقم ) 

 
 



381 
 

 (خ  ) –(  8الملحق رقم ) 

 
 



382 
 

 (أ  ) –(  9الملحق رقم ) 

 
 

 

 



383 
 

 (ب  ) –(  9الملحق رقم ) 

 
 



384 
 

 (ت  ) –(  9الملحق رقم ) 

 
 



385 
 

 (ث  ) –(  9الملحق رقم ) 

 
 



386 
 

 (أ  ) –(  10الملحق رقم ) 

 
 



387 
 

 (ب  ) –(  10الملحق رقم ) 

 
 



388 
 

 (ت  ) –(  10الملحق رقم ) 

 
 



389 
 

 (ث  ) –(  10الملحق رقم ) 

 
 



390 
 

 (أ  ) –(  11الملحق رقم ) 

 

 
 



391 
 

 (ب  ) –(  11الملحق رقم ) 

 

 
 



392 
 

 (ت  ) –(  11الملحق رقم ) 
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 (ث  ) –(  11الملحق رقم ) 

 

 
 



394 
 

 (ج  ) –(  11الملحق رقم ) 
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 (أ  ) –(  12الملحق رقم ) 

 
 



396 
 

 (ب  ) –(  12الملحق رقم ) 

 
 



397 
 

 (ت  ) –(  12الملحق رقم ) 

 
  


