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   أحكــام التنقیب عن اآلثــار في میزان الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي

    .علي أحمد سالم فرحات

   .المملكة العربیة السعودیة، امعة نجران ج ، كلیة الشریعة
   sa.edu.nu@aafarahat:البرید اإللكتروني 

    :ملخص

اس����تھدفت الدراس����ة الحالی����ة بی����ان األحك����ام المتعلق����ة بالتنقی����ب ع����ن اآلث����ار ف����ي الفق����ھ  
  .اإلسالمي،والقانون الوضعي

 واعتم����د البح����ث عل����ى الم����نھج الوص����في، واس����تخدم األس����لوب االس����تقرائي ف����ي ھ����ذا 
  . إلطار، وذلك لتقصى األدبیات العلمیة وثیقة الصلة بمجال البحثا

ھ���ي الّلق���ى والتح���ف األثری���ة    : أن اآلث���ار: وأس���فرت ع���ن العدی���د م���ن النت���ائج، أھمھ���ا     
عل����ى اخ����تالف أنواعھ����ا وموادھ����ا، م����ن أبنی����ة، وفخ����ار، ونق����ود، وحل����ي وغیرھ����ا،        

رك����از، وھ����ي تنح����صر عالق����ة عل����م اآلث����ار بالفق����ھ اإلس����المي ف����ي أحك����ام الكن����وز وال 
  .عالقة قویة 

التنقیب قد یكون حكومیَّا وھو الذي یقوم بھ الشخص من خالل عملھ الوظیفي تحت مظلة           
 یقی�د  ومتابعة الدولة، وقد یك�ون تنقیًب�ا شخ�صیا س�ریا یق�وم ب�ھ ال�شخص دون عل�م الدول�ة،             

وال الفق��ھ اإلس��المي والق��انون الوض��عي التمل��ك والت��صرف لآلث��ار ، ویتعتبرھ��ا م��ن األم��    
ملك للدول�ة، یح�ق لھ�ا الت�صرف فیھ�ا كیفم�ا ت�شاء وفق�ا للق�انون واألنظم�ة ، ویتف�ق             العامة  

القانون الوضعي مع الراجح في الفقھ اإلسالمي، في أن للح�اكم ن�زع ملكی�ة الخ�اص لنف�ع                    
العام، حیث اعتبر أن المواقع األثریة ال یصح أن تظل تحت والیة أفراد،كما أق�ر الق�انون           

  . فقھ اإلسالمي التعویض المادي، والمعنوي عما یلحق بصاحب الملكالوضعي مع ال

وأوص����ت الدراس����ة بتطبی����ق أحك����ام الفق����ھ اإلس����المي فیم����ا یتعل����ق بأعم����ال الحف����ر،         
  . والتنقیب عن اآلثار

 الق���انون اإلس���المي، الفق���ھ ، می���زان اآلث���ار، التنقی���ب،  أحك���ام: الكلم���ات المفتاحی���ة
  .الوضعي
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The Rulings of Archaeological- Excavations - Scale of 
the Islamic - Jurisprudence and Statutory Law.  

Ali Ahmed Salem Farhat. 

College of Sharia, Najran university, Saudi Arabia. 

E-mail: aafarahat@nu.edu.sa 

 Abstract: 

The study aimed at investigating the rulings of excavation of 
monuments from the perspectives of Islamic and secular 
laws. The study used the descriptive methodology. The 
inductive technique was used to gather the data in question. 
The study came to the following findings: first; The secular 
law bans all forms of excavation without the permission of the 
authorities and this goes line in line with what is most 
supported in the Islamic Law, second; the secular law also 
agrees with the Islamic Law when ordaining  that all 
excavation sites are public property The secular law states 
that the Laborer takes the responsibility of his/her workers 
and ensures them against risks whether they are careless or 
not unlike what Islamic Law states. According to Islam, the 
laborer compensates his/her workers only when they are not 
careless. The study recommends that the secular law ought 
to conform with what Islamic Law states concerning the 
rulings of excavation works.  

Keywords: Excavation works ,The Rulings of Archaeological, 
Excavations , Scale of the Islamic , Jurisprudence and 
Statutory Law. 
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  المقدمة

الحمد هللا الذي وفق من أراد بھ خیًرا للتفقھ في الدین، وھدى بفضلھ م�ن ش�اء إل�ى طریق�ھ               
م�ن خلق��ھ وطری��ق خلیل��ھ، ورض��ي اهللا تع��الى ع��ن أص��حابھ وأزواج��ھ وآل بیت��ھ والت��ابعین  

  . بإحسان إلى یوم الدین

  وبعد،،،،    

شرعیة، فھو من أفضل  فإن علم الفقھ لھ مكانتھ الراسخة بین غیره من سائر العلوم ال
العلوم، ومن أجلھا باالتفاق، بھ تتبین األحكام، وُیعرف الحالل من الحرام، وبھ ُیعلم ما 
یرضى اهللا رب األفالك، وما ُیودي إلى الھالك، بھ ُأرِسلت الرسل، وُأنزلت الكتب؛ لذا 

  .فھو أجل ما ُتقضى فیھ األوقات، وُتنفق فیھ الساعات، وتنصرم فیھ السنوات

ما ھو معلوم فإن عملیات التنقیب عن اآلثار تجرى على قدم وساق في أماكن متعددة وك
من أنحاء العالم اإلسالمي، وال تقتصر عملیات التنقیب على ما تقوم بھ بعض األجھزة 
المعنیة في الدول ، إنََّما یشمل ذلك ما یقوم بھ األفراد بعیدا عن أعین الرقابة 

س التنقیب عن اآلثار وحلم الثراء السریع ظاھرة، خاصة الحكومیة؛وذلك ألنھ أصبح ھو
بین الشباب الذین یحلمون باالنتقال بین غمضة عین وانتباھتھا من الفقر المدقع إلى حیاة 

  .القصور

ونظًرا ألن التنقیب عن اآلثار یعد من المستجدات المعاصرة؛ لذا كان من األھمیة بمكان 
متعلقة بھذا المجال، مقارنة بأحكام القانون الوضعي في السعي نحو بیان األحكام الفقھیة ال

  . )١(ھذا الشأن
  :مشكلة البحث

 تتلخص مشكلة البحث الحالي في السعي نحو إلقاء الضوء على األحكام المتعلقة بالتنقیب 
  .عن اآلثار في الفقھ اإلسالمي

  :و یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل الرئیس اآلتي
  لقة بالتنقیب عن اآلثار في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي ؟ما األحكام المتع

  :ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة اآلتیة
 ما حكم التنقیب عن اآلثار ؟ -١
 ما حكم َتَملُّك اآلثار، والتصرف فیھا ؟ -٢
 ما حكم من مات، أو تسبب في موت غیره بفعل التنقیب عن اآلثار ؟ -٣

  :أھداف البحث

  :اء على التساؤالت السابقة؛ فإن أھداف البحث تتمثل في اآلتيِبَن
 .التعرف على مفھوم وحكم التنقیب عن اآلثار  -١
 . بیان حكم َتَملُّك اآلثار، والتصرف فیھا -٢

                                                           

ھ ١٤١٨ مؤسسة الرسالة، :بیروت(،١٤، ط٢التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ج  ١)
 .٩، ص )م١٩٩٧ -
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 .بیان حكم من مات، أو تسبب في موت غیره بفعل التنقیب عن اآلثار  -٣
  :تتمثل أھمیة البحث في اآلتي: أھمیة البحث

تتمثل في محاولة استكمال الجھود النظریة في مجال البحث؛ بما : ظریةاألھمیة الن .١
یضفى المزید من الضوء على المسائل المتعلقة بالتنقیب عن اآلثارو بما ُیسھم في 

 .إبراز تمایز الفقھ اإلسالمي في ھذا الخصوص، مقارنة بالقانون الوضعي
ج البحث الحالي في تعمیق وعى تتمثل في السعي نحو االستفادة بنتائ: األھمیة العملیة .٢

 . األمة باألحكام المتعلقة بالتنقیب عن اآلثار في الفقھ اإلسالمي
  :منھج البحث

یعتمد البحث على المنھج الوصفي، و یستخدم األسلوب االستقرائي في ھذا اإلطار، و 
  .ذلك لتقصى األدبیات العلمیة وثیقة الصلة بمجال البحث

  :حدود البحث

بح����ث ف����ي االقت����صار عل����ى تن����اول األحك����ام المتعلق����ة بالتنقی����ب ع����ن    تتمث����ل ح����دود ال
ف���ي الفق���ھ اإلس���المي، كم���ا یتن���اول البح���ث ھ���ذه األحك���ام ف���ي الق���انون        ) اللق���ى(اآلث���ار

  .الوضعي المصري في ضوء التشریعات الواردة بھذه الخصوص

 یتك��ون البح��ث م��ن مقدم��ة، وتمھی��د ومبحث��ین، وخاتم��ة، و فھ��رس عل��ى        :خط��ة البح��ث 
  :تيالنحو اآل

وت�����شتمل عل�����ى االفتتاحی�����ة، والتعری�����ف بالموض�����وع، وم�����شكلة البح�����ث       : المقدم�����ة
  . ،وأھدافھ وأھمیتھ ، ومنھجي فیھ، وخطتھ

تناول����ت فی����ھ التعری����ف بعل����م اآلث����ار، ون����شأتھ، ومجاالت����ھ وعالقت����ھ بالفق����ھ     :التمھی����د
  .اإلسالمي

شتمل یتن����اول مفھ����وم التنقی����ب، وحك����م التنقی����ب وتمل����ك اآلث����ار  وی����  : المبح����ث األول
  :على ثالثة مطالب

  .مفھوم التنقیب عن اآلثـار وأنواعـھ: المطلب األول

  .  حكم التنقیب عن اآلثار والتصرف فیھا : المطلب الثاني

یتن���اول إلق���اء ال���ضوء عل���ى األحك���ام المتعلق���ة ب���سلطة الدول���ة ف���ي       : المبح���ث الث���اني 
لواقع�����ة عل�����ى َتملُّ�����ك ون�����زع المواق�����ع األثری�����ة، والم�����سؤولیة المدنی�����ة والجنائی�����ة ا 

  :ویشتمل على ثالثة مطالب. المنقبین

  .سلطة الدولة في َتَملُّك المواقع األثریة من أصحابھا : المطلب األول

  .تعویض الدولة لصاحب الموقع األثري : المطلب الثاني

  . المسؤولیة المدنیة والجنائیة الواقعة على المنقب عن اآلثار:  المطلب الثالث

    . أھم نتائج البحث، وتوصیاتھتتناول: خاتمة البحث

  .فھرس المراجع
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  متهيد

  .یشتمل على التعریف بعلم اآلثار ونشأتھ ومجاالتھ :التمھید

 ھو العلم الذي یھتم بكل ما خلَّفھ اإلنسان من نشاط وشواھد :تعریف علم اآلثار: أوال
  .)١ (الزمن في مكان ما، خالل حقبة من -قبیًحا كان أو وجمیًلا-جرت في محیطھ الطبیعي 

  : نشأة علم اآلثار

ال یعرف علم اآلثار حدوًدا زمنیة أو جغرافیة أو حسیة، ولقد بدأ ھذا العلم وصًفا مجرًدا 
یذكر الماضي، وكان الدافع وراءه سبر أغوار الماضي ومعرفة الحضارات السابقة، 

  .)٢(ھو المؤسس الحقیقي لعلم اآلثار" ھیمروس"ویعتبر الشاعر الملحمي الیوناني 

وبدأت العنایة بعلم اآلثار تظھر خالل القرن الرابع عشر، وكانت بدایتھ من أفراد، لكنھا 
تمت دون منھج علمي ینظم عملھم؛ أي أنھ كان ھناك أثریون ولم یكن ھناك علم لآلثار، 

، الذي كان یبتغي توحید إیطالیا "كوالدیریانزو"وفي مقدمة ھؤالء یأتي الخطیب اإلیطالي 
على الثقافة الالتینیة القدیمة، ومخلفات الحضارة القدیمة من عمارة وفنون اعتماًدا 
وكان یجوب المراكز الحضاریة ) ١٤٥١-١٣٩٧(جاء بعده سیریاك دانكون . ووثائق

القدیمة في الیونان وإیطالیا وكان شغوفًا بالكتابات والنصوص القدیمة وقد سجل ما وجده 
وشرح كل ما رآه، لكن وردت األخبار في ست مجلدات جمیع مالحظاتھ وترجمة 

  . )٣(باحتراقھا

  : مجاالت وفروع علم اآلثار

یھتم علم اآلثار بدراسة البقایا والمخلفات المادیة لإلنسان، من ھیاكل عظمیة، وعمائر، 
 بدراسة المحیط الذي -أیضا–وصناعات على اختالف أنواعھا، إلى جانب ھذا فھو یھتم 

ا یرتبط بھ من ظواھر طبیعیة، باعتبارات لھا تأثیر مباشر في كان یعیش فیھ اإلنسان، وم
  . حیاة اإلنسان واستقراره، ومن ثم من الضروري دراستھا

لذا ال یمكن حصر مجال علم اآلثار في دراسة البقایا الصناعیة والفنیة والعظمیة 
  . )٤(.ش فیھالإلنسان، بل البد من توسیع أفقھ؛ لیشمل اإلنسان، ومخلفاتھ، والبیئة التي عا

                                                           

 .٨م ص ١٩٩٣كتاب على حسن ط الھیئة المصریة العامة لل/ دالموجز في علم اآلثار  ١)
 . وما بعدھا٨منى نخلة منشورات جروس برس طرابلس لبنان ص / دعلم اآلثار في الوطن العربي  ٢)
باریس ط – تألیف جورج ضو ترجمة بھیج شعبان ط منشورات عویدات بیروت تاریخ علم اآلثار  ٣)

 . وما بعدھا٥المطبوعات الجامعیة الفرنسیة ط الثانیة ص 
ة الموسوعةالعربی٤)

ency.com/ar/%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٨%D٨%AD%D٨٨%٩%D٨%AB/
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  : فروع علم اآلثار

كل ما أبدعھ عقل اإلنسان ونفذتھ یداه، سواء بالقول أو العمل، : یخضع لدراسة علم اآلثار
وینسحب ھذا على منازلھ، ودور العبادة، والمقابر، وشتى األدوات واآلالت والوسائل 

  .التي استخدمھا منذ مولده حتى یوارى الثرى

ر التقنیات الحدیثة، وبھدف الوصول ألدق النتائج في ھذا ومع تطور علم اآلثار وتطو
العمارة بكل : العلم؛ تشعبت مجاالت الدراسة، وصار لكل مجال فیھا متخصصون؛ ومنھا

  . )١(أنواعھا، والفنون المختلفة من نحت وتصویر وزخرفة

  : عالقة علم اآلثار بالفقھ اإلسالمي

ي أحكام الكنوز والركاز، وھي عالقة قویة لم تنحصر عالقة علم اآلثار بالفقھ اإلسالمي ف
  یفصل   

الفقھ اإلسالمي بعض مسائلھا في مطوالتھ، بل تحدث عنھا في السیاق السالف ذكره، 
  .وھذا ما سنتعرض لھ في موضعھ إن شاء اهللا

  

                                                                                                                                                          

%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%A٢%D٨%AB%D٨%A٧%D٨%Bتاریخ علم اآلثار ١ 
باریس ط المطبوعات الجامعیة –تألیف جورج ضو ترجمة بھیج شعبان ط منشورات عویدات بیروت 

 . وما بعدھا٥الفرنسیة ط الثانیة ص 
 .١٠ى نخلة منشورات جروس برس، طرابلس لبنان ص من/ دعلم اآلثار في الوطن العربي  ١)
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  املبحث األول                                        

ك اآلثا
ُّ
ل
َ
م

َ
  ر مفهوم التنقيب وحكمه، وت

  اطب اول 

 وار وأن ا بوم ا  

   ).١(البحث في باطن األرض :  مصدر َنقََّب، ویعني:التنقیب في اللغة

 ھو الحفر الدائب المضنى في سبیل الحصول على آثار ثمینة، أو تحف :وفي االصطالح
  .)٢(جمیلة؛ تدر على مكتشفیھا الِغَنى

  .)٣(حده األثر األعالم، وا:اآلثار في اللغة

 ھي الّلقى والتحف األثریة على اختالف أنواعھا وموادھا، من :اآلثار في االصطالح
   ).٤ (أبنیة، وفخار، ونقود، وحلي وغیرھا

   :مفھوم التنقیب األثري في الفقھ اإلسالمي

إنھ مباشرة : لم یرد تعریٌف للتنقیب عن اآلثار في الفقھ اإلسالمي، لكن نستطیع أن نقول
الحفریات، والبحث عن الكنوز وأثر من قبلنا؛ بقصد الثراء أو الزینة بدون علم شخص 

 .الدولة

قیام بعض الخبراء والفنیین العاملین في الدولة، ممن تتوفر فیھم الخبرة، ولدیھم : أو ھو
  األجھزة المتطورة القادرة على البحث تحت األرض عن اآلثار والمعادن؛ بھدف حمایة 

                                                           

: نقلھ إلى العربیة وعلق علیھ) ھـ١٣٠٠: المتوفى( رینھارت بیتر آن ُدوِزي تكملة المعاجم العربیة  ١)
 ١٩٧٩محمَّد َسلیم النَعیمي جمال الخیاط ط وزارة الثقافة واإلعالم، الجمھوریة العراقیة ط األولى، من 

) ھـ١٤٢٤: المتوفى( د أحمد مختار عبد الحمید عمر اللغة العربیة المعاصرةمعجم . ٤/٤١ م ٢٠٠٠ -
 ). ٢٢٦٣/ ٣( م ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : بمساعدة فریق عمل ط عالم الكتب الطبعة

 .٣٢على حسن ص / دالموجز في علم اآلثار ٢)  
 ).١٤/ ١٠( بیروت  من جواھر القاموس لمحمد بن مرتضى الزبیدى ط مكتبة الحیاة،تاج العروس  ٣)
عبد القادر دحدوح ط كلیة العلوم اإلنسانیة جامعة العفرون ص .  وتقنیاتھ دمدخل إلى علم اآلثار  ٤)

م مجلة ١٩٧٨الفخراني فوزي ط جامعة قار یونس بنغازي لبیا . عن اآلثار دالرائد في فن التنقیب،٧
ص وزارة الثقافة واإلعالم حمایة اآلثار،  حاصلة على ترخی-  مجلة أثریة ثقافیة علمیة إخباریة -اآلثار 

المركز العربي للدراسات األمنیة، والتدریب، : الریاض(، .ط. واألعمال الفنیة، بشیر محمد السباعي، د
 .٨٨، ص)م١٩٩٢- ھ١٤١٢
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  . )١( أو بھدف التعلیم والبحث العلمي، وتتبع أحوال األمم السابقةوإنقاذ اآلثار،

أن الھدف من التنقیب شخصي سري، وھو البحث عن المال : یظھر من التعریف األول
والثراء بأسرع الطرق، وبیع ھذه اآلثار والموجودات لمن یھتمون بالتحف والتماثیل، 

  .سواء في ملكھ أو ملك غیره

 فإن التنقیب یقع تحت راعیة الدولة والھیئات المعنیة؛ بھدف الحفاظ :أما التعریف الثاني
علیھا من الضیاع أو سرقتھا من جانب المھتمین بالربح السریع، أو بھدف خدمة طالب 
العلم المتخصصین في ھذا المجال من كلیات اآلداب قسم اآلثار، وكلیات الفنون الجمیلة، 

دف عرضھا في متاحف عامة یستفید منھا وغیرھا، أو بھ... والعلوم التطبیقیة
  . المتخصص وغیره من عامة الناس المھتمین بتاریخ من كان قبلھم من األمم السابقة

  :تعریف اآلثار في القانون الوضعي 

م ٢٠١٨-٩١(حددت المادتان الثانیة، والثالثة من قانون حمایة اآلثار المصري الجدید 
و أثر مما لیس كذلك، فنصت المادة الثانیة علي ضوابط ما ھ) م١٩٨٣-١٧المعدل لقانون 

كل عقار أو منقول أنتجتھ الحضارات المختلفة، أو أحدثتھ : یعتبر أثًرا: "ذلك بقولھا
الفنون، والعلوم، واآلداب، واألدیان، منذ عصور ما قبل التاریخ، وخالل العصور 

صر، وكانت لھ قیمة التاریخیة المتعاقبة، حتي ما قبل مائة عام، متى وجد علي أرض م
أو أھمیة تاریخیة أو أثریة باعتباره مظھًرا من مظاھر الحضارات المختلفة التي ُأنتجت، 
أو قامت علي أرض مصر، أو كانت لھا صلة تاریخیة بھا، وكذلك ُرفات السالالت 

  ". البشریة، والكائنات المعاصرة لھا

  :لمحة عن اآلثار في الفقھ اإلسالمي 

قیاًسا على -ما قبل اإلسالم، أو آثارا ُدفنت في اإلسالم : آثارا جاھلیة؛ أياآلثار قد تكون 
  . ھو ما دفنھ الناس، سواء في الجاھلیة أو في اإلسالم: ؛فالكنز-الكنز

  :إسالمي وجاھلي: وھو نوعان

كلمة :  ما ُوجد بھ عالمة أو كتابة تدل على أنھ ُدفن بعد ظھور اإلسالم؛ مثل:فاإلسالمي
  .و المصحف، أو آیة قرآنیة، أو اسم خلیفة مسلمالشھادة، أ

                                                           

 شرح السیر الكبیر،٣٩مع االستئناس الموجز في علم اآلثار ص: التعریفات من وضع الباحث  ١)
: ص. (م١٩٧١ط الشركة الشرقیة لإلعالنات بدون رقم ) ھـ٤٨٣: المتوفى(شمس األئمة السرخسي 

 في مصالح األنام أبو محمد العز الدین عبد العزیز بن عبد السالم سلطان وقواعد األحكام،)٢١٥٨
 القاھرة ط األولى جدیدة مضبوطة منقحة، –ط مكتبة الكلیات األزھریة ) ھـ٦٦٠: المتوفى(العلماء 
،ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد ٢/٨٦  م١٩٩١ -  ھـ ١٤١٤

 . ٢/٧٨م١٩٨٩ط دار الفكر بیروت)ھـ١٢٩٩: المتوفى(اهللا المالكي 
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یبقى على ملك صاحبھ، فال یملكھ واجده، بل یعد كاللقطة، فیجب تعریفھ : دفین اإلسالم
واإلعالن عنھ؛ فإن وجد صاحبھ سلم إلیھ، وإال تصدق بھ على الفقراء، وھذا رأي 

  . الحنفیة

ع بھ، لكن إن ظھر صاحبھ بعدئذ وجب وأجاز المالكیة والشافعیة والحنابلة تملكھ واالنتفا
  .)١(ضمانھ

 ما ُوجد علیھ كتابة أو عالمة تدل على أنھ دفن قبل اإلسالم؛ كنقش :الكنز الجاھلي
  .صورة ،أو اسم ملك ، ونحو ذلك

، )خزانة الدولة(ركاٌز، وقد اتفق أئمة المذاھب على أن خمسھ لبیت المال : دفیَن الجاھلیة
  . نسردة في المطالب التالیة  )٢(خماس ففیھا خالفوأما باقیھ وھو أربعة األ

ب اطا 

 رفر  وان ا بم ا   

 ذكرنا أن التنقیب قد یكون حكومیَّا وھو الذي یقوم بھ الشخص من خالل عملھ الوظیفي 
 وقد یكون تنقیًبا شخصیا سریا یقوم بھ الشخص دون علم. تحت مظلة ومتابعة الدولة

  . الدولة

وعلى ھذا األساس نعرض حكم التنقیب من وجھة نظر الفقھ اإلسالمي برؤیة معاصرة، 
  .مقارنة بالقانون الوضعي

  :حكم التنقیب عن األثار في الفقھ اإلسالمي: أوال

على جواز الحفر في الملك، واختلفوا في اختصاص الحفر بالتنقیب عن : اتفق الفقھاء
  : اآلثار على قولین

                                                           

) ھـ١٢٥٠: المتوفى( للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني فتح القدیر  ١)
بدائع ، ٣/ ٣٠٧ ھـ ١٤١٤ -األولى :  دمشق، بیروتالطبعة-دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر

 في ترتیب الشرائع لعالء الدین بن مسعود الكاساني ط دار الكتاب العربي الطبعة الثانیة الصنائع
 . ٣/ ٣٥١: الدر المختار ومابعدھا، ١١/ ٤: المبسوط، ٦/ ٢٠٢م ١٩٨٢

بن محمد بن أحمد بن رشد الشھیر بالحفید  ونھایة المقتصد لإلمام محمد بن أحمد بدایة المجتھد  ٢)
 في فقھ ، المھذب٤/ ١٢١:  مع الدسوقيالشرح الكبیر، ٢/ ٣٠١ھـ ط دار الفكر ٥٩٥المتوفى سنة 

ھـ ط دار ٤٧٦اإلمام الشافعي لإلمام إبراھیم بن على بن یوسف أبى إسحاق الشیرازى المتوفى سنة 
انى ألفاظ المنھاج شرح الشیخ محمد الخطیب  إلى معرفة معمغنى المحتاج، ١/ ٤٣٠.الفكر بیروت

، ٢/ ٤١٥ لإلمام النووي ط دار الفكر بیروت منھاج الطالبینھـ على ٩٧٧الشربینى المتوفى سنة 
ھـ على مختصر ٦٢٠لإلمام موفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة المغني 

   .٥/ ٦٣٦ه    ١٤٠٥ألولى اإلمام   الخرقى ط دار الفكر بیروت الطبعة ا
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 أن بحث وتنقیب الشخص في ملكھ، تحت باطن األرض مباح، وھذا قول : األولالقول
  . )١(الحنفیة وبعض المالكیة والشافعیة والحنابلة

 أن بحث وتنقیب الشخص في ملكھ، تحت باطن األرض عن اآلثار وما :القول الثاني
  .)٢(شابھھا غیر مشروع، وھذ قول المالكیة في أشھر قولھم 

 إلى كون تصرف الشخص في ملكھ مقید أم ال؟ فمن قال إنھ غیر یرجع: سبب الخالف
ومن . مقید  لم یَر حظًرا للتصرف بجمیع أشكالھ، إذا لم یترتب على ذلك مفسدة راجحة

  .  إنھ مقید، وال بد من إشراف الدولة جعلھ مقیًدا محظورا: قال

  :األدلة

. حت باطن األرضذھب القول األول إلى أن جواز بحث وتنقیب الشخص في ملكھ ت
  :وأدلتھم  السنة والمعقول

َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل :  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعْن َأِبیِھ، َعْن َجدِِّه:أما السنة
وَنٍة َأْو ِفي َسِبیِل َمْیَتاَء َوِإْن َوَجْدَتُھ ِفي َقْرَیٍة َمْسُك«: ِفي َكْنٍز َوَجَدُه َرُجٌل ِفي َخِرَبٍة َجاِھِلیٍَّة

َفَعرِّْفُھ، َوِإْن َوَجْدَتُھ ِفي َخِرَبٍة َجاِھِلیٍَّة َأْو ِفي َقْرَیٍة َغْیِر َمْسُكوَنٍة، َفِفیِھ َوِفي الرَِّكاِز 
  .  ) ٣ (»اْلُخُمُس

                                                           

 على الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محمد أمین الشھیر بابن عابدین حاشیة رد المحتار  ١)
 لشمس األئمة السرخسي المتوفى سنة المبسوط، ٣/٢٤٦ھـ١٣٨٦ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

 في أنواع الفروق لشھاب الدین ر البروقأنوا ٢/٢١٧ الطبعة الثالثة – بیروت –ھـ ط دار المعرفة ٤٩٠
 إلى معرفة معانى مغنى المحتاج، ٣/٢٠.أبو العباس أحمد بن إدریس المشھور بالقرافي ط عالم الكتب

 لإلمام منھاج الطالبینھـ على ٩٧٧ألفاظ المنھاج شرح الشیخ محمد الخطیب الشربیني المتوفى سنة 
مام موفق الدین أبى محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة لإلالمغنى  ٢/٣٧٢النووي ط دار الفكر بیروت 

ھـ على مختصر اإلمام أبى القاسم عمر بن الحسین بن عبد اهللا بن أحمد الخرقى ط ٦٢٠المتوفى سنة 
 مع الملكیة في الشریعة اإلسالمیةمع تصرف، .٣/٢٨ھـ ١٤٠٥دار الفكر بیروت الطبعة األولى 
 . ٤٩م ص ١٩٩٦لى الخفیف ط دار الفكر العربي القاھرة المقارنة بالشرائع الوضعیة الشیخ ع

حاشیة  ١/٢٩٠. ھـ ط دار صادر بیروت١٧٩ لإلمام مالك بن أنس المتوفى سنة المدونة الكبرى  ٢)
م على الشرح الكبیر ١٨١٥-ھـ ١٢٣٠ المتوفى سنة الشیخ شمس الدین محمد أحمد بن عرفة الدسوقى

ت لبیان ما اقتضتھ رسوم المقدمات الممھدا ١/٤٩٠مد علیشلإلمام الدردیر ط دار الفكر تحقیق مح
المدونة من األحكام الشرعیات و التحصیالت المحكمات ألمھات مسائلھا المشكالت أبو الولید محمد بن 

  والقوانین الفقھیة مع تصرف،١/٢٢٥م ١٩٨٨دار الغرب اإلسالمیم: أحمد بن رشد القرطبي المطبعة
ط عالم )ھـ٧٤١: المتوفى(حمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي القاسم، محمد بن أحمد بن م

 مع الملكیة في الشریعة اإلسالمیة. ١٣٣ص . م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الفكر، القاھرة، الطبعة األولى سنة 
 . ٤٩م ص ١٩٩٦المقارنة بالشرائع الوضعیة الشیخ على الخفیف ط دار الفكر العربي القاھرة 

المستدرك على ) ٢٦١/ ٤) (٧٦٤٨( قي  كتاب الزكاة  باب  زكاة الركاز السنن الكبرى للبیھ) ٣

قال الحاكم قد أكثرت في ھذا الكتاب الحجج في ) ٧٤/ ٢ )(٢٣٧٤ (الصحیحین للحاكم كتاب البیوع

 من -التعلیق [تصحیح روایات عمرو بن شعیب إذا كان الراوي عنھ ثقة وال یذكر عنھ أحسن من ھذه  

  صحیح-  ٢٣٧٤] تلخیص الذھبي
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على إباحة الحفر للبحث عن شیئ " وإن وجدتھ في خربة جاھلیة"من قولھ : دل الحدیث 
  . ثر وأن فیھ زكاة قدرھا الخمسثمین كاآل

الواقع األن یختلف عن واقع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ؛حیث إنھ ال یوجد األن :قلت 
  .خرابات بل األراضي غیر المأھولھ والتي ال صاحب لھا ملك للدولة وما فیھا 

  :أما المعقول فمن وجوه 

المحارب لما وجده في الغنیمة قالوا إن استحقاق واجد اآلثر لمن وجده كاستحقاق  :األول
  . )١(؛ألنھ أخذه بقوة نفسھ ،ال سیما وقد زالت ید صاحبھ األول 

  .   القیاس على الغنیمة قیاس مع الفارق، الختالف طریقة الحصول في كل  :قلت

قالوا بأنھ ال بأس بالبحث وبنبش قبور السابقین، وأخذ ما فیھا من مال وعرض، :لثاني ا
    .)٢(الحرز بالقبر أو المیت باطل؛ ألنھ ال یحفظ نفسھوفیھ الخمس؛ ألن 

 بأن ھذا الفعل غیر مبرر كما أن القبور لھا حرمتھا للمسلمین وغیر المسلمین وما :قلت
  .في القبور من نفس احترمھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم

القائل بأن بحث وتنقیب الشخص في ملكھ تحت باطن األرض عن : أدلة القول الثاني
  :اآلثار وما شابھھا محظور  المعقول من وجوه 

قالوا یحظر البحث والتنقیب، وال یجوز أخذ ما عثر علیھ من كنوز وآثار ، وأن  :األول
التصرف في اآلثر من حیث ھو ال بقید كونھ عیًنا لإلمام األعظم أو نائبھ یقطعھ لمن 

قد یجدھا شرار الناس، فإن سدا لباب الھرج؛ ألنھ ... شاء، أو یجعلھ لمصالح المسلمین
  . )٣(تركت لھم تحاسدوا وتقاتلوا علیھا وسفك بعضھم دماء بعض

قالوا یحظر الحفر للبحث عن الكنوز؛ ألنھ قد یصادف قبًرا، حتى ولو كان لموتى  :الثاني
الجاھلیة تعظیًما لحرمة الموت، كما أن ھذا فیھ إخالل بالمروءة، وخوف مصادفة قبر 

  . )٤(لي صالح من نبي أو و

  : المختار والمفتى بھ

بعد عرض األقوال،واألدلة ،ومراعاة الواقع الحالي وجدت أنھ یستوجب العمل بالقول 
الثاني ، وھو قول بعض المالكیة ؛ سدا لباب الھرج؛ألنھ قد یجدھا شرار الناس، فإن 

ما بین وھذا ما یحدث دائ... تركت لھم تحاسدوا وتقاتلوا علیھا وسفك بعضھم دماء بعض

                                                           

، بدائع ٢١٦٨ / ٥م١٩٧١ لمحمد بن الحسن الشیباني ط الشركة الشرقیة لإلعالنات السیر الكبیر  ١)

 .٦١٥ / ٢المغني ) ٦٥/ ٢(الصنائع في ترتیب الشرائع 

 . ٢٤٦ / ٣ حاشیة ابن عابدین  ٢)
 .٤٨٧ / ١ حاشیة الدسوقي، )٧٨/ ٢ (منح الجلیل شرح مختصر خلیل  ٣)
 . ٢١١ / ٢ والخرشي، ٤٩٠ / ١ حاشیة الدسوقي،٢٩٠ / ١  المدونة ٤)
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عصابات تھریب اآلثار، وبین من یبیعھا، وھو اْلُمشاھد؛ كما أن سلطة ولي األمر في 
  . تقیید المباح ترفع الخالف الوارد في المسألة 

 : حكم التنقیب عن األثار في القانون الوضعي: ثانیا

بالرجوع إلى القانون المصري، والنظام السعودي وجدت أنھما حظرا التنقیب مطلًقا، 
ذكرا أنھ ال یجوز للغیر مباشرة أعمال البحث أو التنقیب عن اآلثار إال تحت اإلشراف و

  . المباشر للھیئة، عن طریق من تنتدبھ لھذا الغرض من الخبراء والفنیین

 ٣، المعدل برقم ١٩٧٣ لسنة ٥٨، الصادر برقم )١(حیث جاء في قانون حمایة اآلثار
الكشف عن اآلثار الكائنة فوق سطح األرض، یتولى المجلس : "٣٢:  المادة٢٠١٠لسنة 

والتنقیب عما ھو موجود منھا تحت سطح األرض، وفي المیاه الداخلیة أو اإلقلیمیة 
  .المصریة 

تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة، وال تزید علي سبع سنوات، ): "٤٢(مادة
ھ كل من قام بإجري وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف جنیھ، وال تزید علي مائة ألف جنی

  .)٢(أعمال الحفر بقصد الحصول على اآلثار دون ترخیص

أن األثر المعثور علیھ ُیعتبر مملوًكا للدولة؛ باعتباره جزًءا من التراث : فھذا یعني
، إذا ما )٣(القومي، فیكون االختالس علي شيء منھ اختالًسا مكوًنا لجریمة السرقة

  .)٤(توافرت أركانھا

وتاریخ ) ٧٨ / ١٩٤(بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم  :(سعوديوفي النظام ال
ھـ، وافق مجلس الوزراء ١٤٣٥ / ٧ / ١٤وتاریخ ) ٣٨ / ٦٧(ھـ ورقم ١٤٣٤/ ٢ / ١٨

من أبرز .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.) على نظام اآلثار والمتاحف والتراث العمراني

                                                           

 القانون تتمثل في الحمایة التشریعیة؛ وذلك بإصدار قانون حمایة اآلثار، وذلك الحمایة التي كفلھا  ١)
. والحمایة القضائیة؛ وذلك باعتبار القضاء لھا من األموال العامة أیضا. باعتبارھا من األموال العامة

بقیام جھاز الشرطة من خالل اإلدارة العامة لشرطة السیاحة واآلثار بدور بالغ وحمایة أمنیة؛ وذلك 
 في حمایة المال العام، محمد عي أحمد الموسوعة القانونیة واألمنیة: یراجع. األھمیة لحمایة ھذه اآلثار

 .١٩، ص)٢٠٠٦إیتراك للنشر والتوزیع، : القاھرة(، ١قطب، ط
، )٢٠٠٠جامعة طنطا، كلیة الحقوق، (، .ط. و إبراھیم الوقاد، د، عمرالحمایة الجنائیة لآلثار  ٢)
 .٣٣ص
 .٤٨، ص)١٩٩٧منشأة المعارف، : اإلسكندریة(، .ط.  جرائم السرقة، فتح اهللا خالف، د ٣)
 : أركان الجریمة فى القانون ثالثة ٤)

 .و ھو النص على الجریمة، و عقابھا فى القانون: الركن الشرعى: الركن األول
 .و یتمثل فى نشاط الفاعل و النتیجة التى یصیبھا و عالقة السببیة: الركن المادى: الثانىالركن 

و ھو قصد الفاعل من الفعل؛ أي توافر اإلرادة في ارتكاب الجریمة، : الركن المعنوى: الركن الثالث
  .وتوافر الدافع الذي حدا بالمجرم إلي ارتكاب الجریمة

، )١٩٧١منشأة المعارف، : اإلسكندریة(، .ط.الجنائى، رمسیس بھنام، د النظریة العامة للقانون: یراجع
مطبعة : القاھرة(، ١٢، وشرح قانون اإلجراءات الجنائیة، محمود محمود مصطفى، ط٨٩٣-٨٨٠ص

. ، القسم العام، أحمد فتحى سرور، دوالوسیط فى قانون العقوبات، ٣٢٠، ص)١٩٨٨جامعة القاھرة، 
 ،  ٤٣٧-٤٢٩، ص )١٩٨١العربیة، دار النھضة : القاھرة(، .ط
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اآلثار الثابتة والمنقولة الموجودة في یِعّد النظام جمیَع : ٢مالمح النظام وفیھ المادة 
المملكة أو في المناطق البحریة الخاضعة لسیادتھا أو والیتھا القانونیة ملكًا من األمالك 

ویلزم النظام كل من یملك أثرًا منقوًال بعرضھ على الھیئة لتسجیلھ خالل .... العامة للدولة
  .سنتین من تاریخ نفاذ النظام

عاقب بالسجن لمدة ال تقل عن شھر، وال تزید على عام، النظام ی«ونص على أن 
وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف ریال، وال تزید على مئة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین 
العقوبتین، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتالفھ أو 

معالمھ أو طمسھ أو قام بالمسح تحویره أو إزالتھ أو نبشھ أو إلحاق الضرر بھ، أو تغییر 
  .»أو التنقیب عن اآلثار من دون ترخیص

القانون والنظام یتفقا مع القول الراجح في الفقھ اإلسالمي في أن : یتضح أنمما سبق
أعمال البحث، والتنقیب عن اآلثار مرھونة بإذن اإلمام سدا للذرائع، ودرًءا للمفاسد التي 

  .قد تترتب على ذلك

  :ف في مسألة الثقیب عن اآلثار أثر الخال

بعد التنقیب، ) آثاًرا(فمن وجد لًقى : یظھر أثر الخالف في التصرف في اآلثار بأشكالھ 
، أم ھي لجمیع المسلمین یتصرف فیھ اإلمام ھل یملكھا صاحب األرض ویتصرف فیھا

  . للصالح العام؟ 

وھي للمالك الذي وجدھا في ھذا ُتَملَّك اآلثار بملك األرض والدار، :  فعلى القول األول  
  .   )١(.الملك شریطة أال یقترن بذلك مفسدة راجحة

أن ما ُیستخرج من األرض من آثار ال یملك باالستیالء علیھا : وعلى القول الثاني 
  . )٢ (وأمرھا لإلمام، ،ولیست بتبع لألرض التي ھي فیھا، مملوكة كانت أو غیر مملوكة

  : جھینوعلل القول األول كالمھ بو
إن المستخرج  بعد التنقیب ، یعد ملًكا لصاحب األرض، یعمل فیھا ما یعمل :األول قالوا 

ذو الملك في ملكھ؛ ألنھا جزء من أجزاء األرض، فھي كالتراب واألحجار الثابتة علیھ، 
   ).٣(فیكون المستخرج لمن وجده، یتصرف فیھ كیفما شاء  

ألحجار قیاس مع الفارق؛لما ھو معلوم، وقولھم  القول بقیاس اآلثار على التراب وا:قلت
  . بأنھ یتصرف فیھا كیفا شاء غیر صحیح ألن الثابت عدم مشروعیتھا في الوقت الحالي 

                                                           

، ٣٩٦ / ١مغني المحتاج م٢٠ / ٣الفروق ، ٥٢ / ٢ بھامش حاشیة ابن عابدین تنویر األبصار  ١)
 إلى شرح المنھاج لإلمام شمس الدین محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شھاب نھایة المحتاج

 .٦١٥ / ٢ غنيوالم.٩٨ / ٣.ھـ ط دار الفكر١٠٠٤الدین الرملى المتوفى سنة 
 على رسالة أبي زید القیرواني تألیف أحمد بن غنیم بن سالم النفراوي المالكي الفواكھ الدواني  ٢)

 القاسم، محمد والقوانین الفقھیة، ٣٩٥ / ١ھـ١٤١٥ھـ ط دار الفكر بیأروت سنة ١١٢٥المتوفى سنة 
ط عالم الفكر، القاھرة، )ھـ٧٤١: المتوفى(بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

 . ١٠٢ص . م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الطبعة األولى سنة 
 ،٢٨ / ٣ المغني البن قدامة  ٣)
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إن أحقیة الحصول على الخارج من األرض یدخل في حكم من أحیا مواًتا؛ : قالوا: الثاني
 ملك األرض بجمیع فما ظھر فیھ من معدن باطن كذھب فإنھ یملكھ ؛ ألنھ باإلحیاء

  .)١(أجزائھا 
القول بقیاس اآلثار على إحیاء الموات قیاس مع الفارق؛ألن من أحیا أرضا میتة :قلت 

  .   فھي لھ ولیس من نقب فیھا وكان غرضھ التنقیب عن ما في بطنھا 

  : وعلل القول الثاني كالمھ باالتي

ولھ الحق في تقیید المباح للحاكم والیة المنع فیما یعود ضرره على الرعیة، : قالوا
لمصلحة معتبرة؛ وبالتالي فال ینبغي مخالفة أمره ما دام یصب في مصلحة الناس، 
واألصل قد یطرأ علیھ ما یخرجھ عن اإلباحة؛ من ذلك أن یؤدي بیع ھذه السلعة إلى 
ضرر یلحق بالناس، أو تكون المصلحة في منع بیعھا، عندئذ یجوز للحاكم منع التملك 

  .)٢ (رة فیھاوالمتاج
ھو األحوط، خصوصا في ھذا العصر الذي خربت  : والعمل بالقول الثاني قول المالكیة

فیھ الذمم مما قد یؤول ذلك إلى مفاسد عظیمة من جراء النزاع الذى قد ینشب بین األفراد 
  .   بسبب ذلك

  :حكم تملك اآلثار والتصرف فیھا في القانون الوضعي

والتصرف بالبیع واالتجار بجمیع أشكالھ؛ ففي قانون حمایة اآلثار القانون ُیَجرِّم التملك 
تعتبر من األموال "من قانون اآلثار على أنھ : ٦نصت مادة ): ١٩٨٣(لسنة ) ١١٧(رقم 

: ٨مادة ".  جمیع اآلثار العقاریة والمنقولة واألراضي التي اعتبرت أثریة)٣(العامة
أو حائز األثر التصرف فیھ للغیر أو إتالفھ یحظر االتجار في اآلثار، وال یجوز لمالك "

   ).٤("أو تركھ، إال بموافقة كتابیة من المجلس

وتعد اآلثار ملًكا للدولة أینما وجدت؛ وبالتالي فإن اختالسھا یعد سرقة حتي ولو وقع من 
  .)٥(مالك األرض التي عثر علیھا فیھا

                                                           

- ھـ١٤١٤ الحاوي الكبیر ألبى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ط دار الفكر بیروت لبنان  ١)
 . ٧/٤٩٣ م ١٩٩٤

منح ،)٤١٣/ ٣( م ١٩٩٤األولى، : ت الطبعة بیرو- دار الغرب اإلسالمي:  للقرافي الناشرالذخیرة  ٢)
 .  مع تصرف٤٨٧ / ١ حاشیة الدسوقي، )٧٨/ ٢( شرح مختصر خلیل الجلیل

 أي إن الدولة ھنا مالكة لألثر، ولھا حق استعمالھ، واستغاللھ، والتصرف فیھ علي النحو الذي یحقق  ٣)
دار النھضة : القاھرة(، .ط. و زید، د، محمد عبد الحمید أبحمایة المال العام: یراجع. المصلحة العامة

 .٢٣٠، ص)١٩٧٨العربیة، 
جامعة طنطا، كلیة الحقوق، (، .ط. ھیم الوقاد، د) ٤) (٤) (٤( لآلثار، عمرو إبراالحمایة الجنائیة  ٤)

٢٧، )٢٠٠٠..  
 .٤٥، ص)١٩٩٣عالم الكتب، : القاھرة(، ٣، والجرائم الملحقة بھا، عدلي خلیل، طجریمة السرقة  ٥)
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اد التصرف فیھا بكل أشكالھ اآلثار ملك للدولة وال یحق لألفر : وفي النظام السعودي
ھـ ١٤٣٤/ ٢ / ١٨وتاریخ ) ٧٨ / ١٩٤(بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم "

ھـ، وافق مجلس الوزراء على نظام اآلثار ١٤٣٥ / ٧ / ١٤وتاریخ ) ٣٨ / ٦٧(ورقم 
من أبرز مالمح النظام وفیھ .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.) والمتاحف والتراث العمراني

یِعّد النظام جمیَع اآلثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق : ٢المادة 
.......... البحریة الخاضعة لسیادتھا أو والیتھا القانونیة ملكًا من األمالك العامة للدولة

ووفقا لذلك فإن التملك، والتصرف بالبیع، واالتجار في اآلثار بجمیع أشكالھ یعد جریمة 
  .)١(ألموال التي یعاقب علیھا القانون والنظام من جرائم ا

  

                                                           

الجرائم التي تولد اعتداء أو تھدد بالخطر الحقوق التي لھا قیمة مالیة : "  تعرف جرائم األموال بأنھا ١)
، ١، عادل عبد إبراھیم العاني، طقانون العقوبات األردنيجرائم االعتداء علي األموال في : یراجع". 

 .٧، ص)١٩٩٥دار الثقافة، : َعمَّان
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  املبحث الثاني

سلطة الدولة يف متلك ونزع املواقع األثرية، واملسؤولية املدنية واجلنائية 

  الواقعة على املنقب

 اطب اول

را وازع اك و  دوا ط   

  : یةحدود سلطة الدولة في تملك ونزع المواقع األثر: أوال

الشریعة تقر الملك لألفراد وتحمیھ وتصونھ، واألصل أن المرء یملك حق التصرف فیما 
  .یملكھ من عقارات وغیرھا، وحرمت الحجر على ملكھ وحبسھ بدون وجھ حق

أن المالك مختصون بأمالكھم، ال یزاحم أحد : القاعدة المعتبرة: "یقول إمام الحرمین الجویني
  . )١"( مستحقمالًكا في ملكھ من غیر حق

  .)٢ ("إن الرجل أحق بمالھ من ولده ووالده والناس أجمعین: "ویقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة

  :والدلیل على ذلك الكتاب و السنة

  .)٣(َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل : قولھ تعالى: أما الكتاب
إن دم��اءكم وأم��والكم وأعراض��كم : س�لم ع��ن اب��ن عم�ر النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ و : أم�ا ال��سنة 

  .)٤(حرام علیكم 
على حرمة جمیع التصرفات المتفرعة على : دلت اآلیة الكریمة والحدیث النبوي الشریف

  ). ٥(حیازة أموال الناس بالباطل وبغیر حّق شرعي
لقد أناطت الشریعة اإلسالمیة بالحاكم تنفیذ أحكام اهللا، وَلمَّا كانت األحكام متفاوتة 

لمراتب بین أمٍر، ونھٍي، وتخییٍر؛ فإن من الضروري معرفة مدى سلطة الحاكم في ذلك ا

                                                           

- ٤٩٤ص . عبد العظیم الدیب. لمنھاج جدة ط األولى تحقیق د إلمام الحرمین ط دار االغیاثي  ١)
٤٩٥. 
 . ط الریاض١٨٩ / ٢٩ مجموع الفتاوى  ٢)
 ) .١٨٨( البقرة من اآلیة  ٣)
الجامع الصحیح للبخارى : انظر.  فى صحیحھ من حدیث ابن عمر، رضى اهللا عنھالبخارى أخرجھ  ٤)

-ھ١٤٢٩، .ن.د: الریاض(، ١، ط٣بة الحمد، جعبد القادر شی: من روایة أبى ذر الُھَروى، تحقیق
، و كتاب الحج، باب ٤٢٩، ص )٥٨٢٥(، كتاب األدب، باب الحب فى اهللا تعالى، حدیث رقم )م٢٠٠٨

 .٤٨١-٤٨٠، ص )١٧٠٣(، و )١٧٠٢(، و )١٧٠١(، و )١٧٠٠(الُخْطَبة أیام ِمنى، حدیث رقم 
: المتوفى(ي الخلوتي، المولى أبو الفداء  إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفروح البیان  ٥)

 لمغلطاي الحكري الحنفي، أبو عبد اهللا، شرح ابن ماجھ) ٣٠٢/ ١( بیروت -ط دار الفكر ) ھـ١١٢٧
 المملكة العربیة السعودیة ط األولى، -ط مكتبة نزار مصطفى الباز ) ھـ٧٦٢: المتوفى(عالء الدین 

 ). ١١٢٩: ص( م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩



 - ٤٧٩٣ -

المخیر فیھ، وإمكانیة تقییده ومنعھ، أو اإللزام بھ تحقیًقا للمصلحة التي تعود على العباد 
لولي األمر الحق في تقیید تصرفات المالك بما تقتضیھ : أنھ-القیود–والبالد، والذي منھا 

  . )١(عامة دون ضرر وال ضرارالمصلحة ال

إذا تعارضت مصلحة فردیة مع مصلحة فردیة أخرى فإن الشریعة تقدم : وبناء على ذلك
أقواھما وأوالھما باالعتبار، وأكثرھما درًءا للمفسدة، ومن المصالح القھریة نزع الملك 

ھ الخاص، أو التملك القھري ألجل مصلحة عامة، إال أن حق الغیر مصون ومحافظ علی
  )٢ (.شرًعا، فمراعاة مصالح اآلخرین قید على استعمال الحقوق ومنھا الملك

لدى الحاجة یؤخذ ملك كائن من كان بالقیمة بأمر : "ونصت مجلة األحكام العدلیة على أنھ
  .)٣("السلطان، ویلحق بالطریق، لكن ال یؤخذ یده ما لم یؤد لھ الثمن

تصرف اإلمام على الرعیة منوط : "ھي قعدوا لذلك قاعدة و-رحمھم اهللا-والعلماء 
  .)٤("بالمصلحة

َمْن َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع «: قال رسول اهللا : وفي الحدیث عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال
ْد اللََّھ، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اللََّھ، َوَمْن ُیِطِع اَألِمیَر َفَقْد َأَطاَعِني، َوَمْن َیْعِص اَألِمیَر َفَق

  .)٥(»َعَصاِني

على األمر بطاعة ولي األمر، ودل أیضا بمفھومھ على أن تقدیر المصلحة : دل الحدیث
  . )٦(العامة موكول إلى اإلمام أو من ینیبھ اإلمام؛ سواء علمھا عامة الناس أو خفیت علیھم

  : حدود سلطة الدولة في تملك ونزع المواقع األثریة في القانون الوضعي: ثانیا

عتبرت الدولة أن جمیَع المناطق األثریة، أو التي تشتمل على آثار معروفة أو غیر لقد ا
معروفة، ملٌك للدولة یحق لھا التصرف فیھا كیفما تشاء وفقا للقانون واألنظمة المعمول بھا، 

                                                           

 .٨٧ اإلسالمیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة الشیخ على الخفیف ص  في الشریعةالملكیة  ١)
  الملكیةم١٩٩٧/ ھـ١٤١٧ه ط دار ابن عفان الطبعة األولى ٧٩٠: المتوفى( الشاطبي الموافقات  ٢)

 .٨٧في الشریعة اإلسالمیة ص 
ر األحكام للقاضي محمد ، درر الحكام شرح غر٧٦ / ٢البھجة شرح التحفة : ، وانظر١٢١٦ المادة  ٣)

 .١٥٨ / ٤م طبعة دار إحیاء الكتب العربیة١٤٨ھـ٨٨٥بن قراموز الشھیر بمال خسرو المتوفى سنة 
أن تصرف األمام وكل : ، ومفاد ھذه القاعدة)، القاعدة الخامسة١/١٢٣ البن نجیم األشباه والنظائر  ٤)

المصلحة العامة، أي بما فیھ نفع لعموم من من ولي شیئًا من أمور المسلمین؛ یجب أن یكون مقصودًا بھ 
 . م١٩٩٩ -  ھـ ١٤١٩ لبنان ط األولى، –ط الكتب العلمیة، بیروت . تحت والیتھ

وأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول، وأولي األمر منكم، : ، البخاري، كتاب األحكام، بابصحیح البخاري  ٥)
 ).٦٧١٨(الحدیث رقم 

ح التثریب في شرح التقریب و الفضل زین الدین عبد الرحیم  في شرح التقریب طرطرح التثریب  ٦)
أحمد بن عبد : أكملھ ابنھ)ھـ٨٠٦: المتوفى(بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراھیم العراقي 

: المتوفى(الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي 
دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة ( وصورتھا دور عدة منھا -القدیمة الطبعة المصریة )ھـ٨٢٦

 )٨٢/ ٨) (التاریخ العربي، ودار الفكر العربي
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 م الخاص ١٠/١٩٩٠ومن ھذا المنطلق واعتبار اآلثار منفعة عامة فإن قانون ’خصوصا 
  .)١( .... لك مع إعطاء تعویض عادل لصاحب المكانبنزع الملكیة یجوز ذ

للحاكم نزع ملكیة الخاص لنفع العام؛ حیث اعتبر أن المواقع :  فإنوبناء على ما سبق
  .األثریة ال یصح أن تظل تحت والیة أفراد، وفي ھذا تأیید لكالم المالكیة

ائطھا، رأى لكنھ مشروط بالتعویض للمالك؛ فمتى كانت ھناك مصلحة عامة جامعة لشر
اإلمام من خاللھا تقیید المباح أو اإللزام بھ؛ فإن تصرف اإلمام بناء على ذلك تصرًفا شرعیا 
صحیًحا یجب إنفاذه والعمل بھ، وال یجوز التحایل للتخلص منھ؛ وبناًء على ذلك فإن ولي أمر 

 بعد التحقق من المسلمین إذا رأى المصلحة في تقیید أو اإللزام بشيٍء من المباحات فلھ ذلك؛
  . )٢(وجود المصلحة العامة، وانتفاء الضرر، وعدم مخالفة نٍص شرعي 

 أن القانون الوضعي یتفق مع الفقھ اإلسالمي في أن السلطة العامة لھا الحق من ذلك یتبین
في تملك المواقع األثریة، سواء أكانت ملًكا عاما، أو ملًكا خاصا، شریطة أن یكون ذلك 

  .صلحة العامة، وأال یكون ھناك إجحاف بحقوق األفرادمنوطا بالم

                                                           

جامعة طنطا، كلیة الحقوق، (، .ط. ، عمرو إبراھیم الوقاد، دالحمایة الجنائیة لآلثار. یراجع  ١)
دار المطبوعات : سكندریةاإل(، .ط.  أحمد بسیوني أبو الروس، دجرائم السرقات،. ٣، ص)٢٠٠٠

 ٢٢، ص)١٩٨٧الجامعیة، 
محمد / القاعدة الخامسة،موسوعة القواعد الفقھیة د١/١٢٣ ال بن نجیم الحنفي األشباه والنظائر  ٢)

 ).٣٠٨- ٤/٣٠٧صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغزي 
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ب اطا  

   وض ادو ب او اري

ھو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ض�رر ب�الغیر، أو عدول�ھ ع�ن حق�ھ               : العوض
  .)١(المدعي بھ إلى غیره

إلسالمي من التعویض عن الضرر مشروع في الفقھ ا: حكم التعویض في الفقھ اإلسالمي
ب��اب أن ال��شریعة اإلس��المیة حرص��ت عل��ى حق��وق اإلن��سان وحمایتھ��ا، فحرم��ت إلح��اق       

 .)٢("ال ضرر وال ضرار"الضرر بھا في أي صورة من الصور 

م�ن أس�باب ثب�وت الع�وض اإلتالف�ات؛ حی�ث یج�ب عل�ى                : یقول اإلم�ام القراف�ي رحم�ھ اهللا       
ان، وق�د ص�رَّح الفقھ�اء بك�ون     المتلف عوض ما أتلف�ھ، وھ�و م�ا یعب�ر عن�ھ الفقھ�اء بال�ضم           

اقت��ضت ال��سنة   : وق��ال اإلم��ام اب��ن الق��یم رحم��ھ اهللا    . )٣(اإلت��الف س��ببا لوج��وب ال��ضمان   
أن جمیع المتلف�ات ُت�ضمن ب�الجنس بح�سب          : األصل الثاني : إلخ، وقال ... التعویض بالمثل 

المماثل�ة  وإذا كانت   ... اإلمكان مع مراعاة القیمة، حتى الحیوان، فإنھ إذا اقترضھ رد مثلھ          
من كل وجھ متعذرة حتى في المكیل والموزون، فما كان أق�رب إل�ى المماثل�ة، فھ�و أول�ى                  
بالصواب، وال ریب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إل�ى القیم�ة، فھ�ذا ھ�و          

  . )٤(القیاس وموجب النصوص، وباهللا التوفیق

َم��اِن ِف��ي اْلَح��ْرِث ِإْذ َنَف��َشْت ِفی��ِھ َغ��َنُم اْلَق��ْوِم َوُكنَّ��ا  َوَداُوَد َوُس��َلْیَماَن ِإْذ َیْحُك: (ق��ال اهللا س��بحانھ
  . )٥()ِلُحْكِمِھْم َشاِھِدیَن

على مشروعیة التعویض عن الضرر لصاحب الشيء الذي وقع علیھ الضرر           : دلت اآلیة 
  .تضرر

                                                           

 ) ٣٥/ ١٣( الموسوعة الفقھیة الكویتیة  ١)
ورواه مالك في .  وغیرھما مسندا، من طریق أبي سعید الخدري رواه ابن ماجة، والدارقطني، ٢)

عن عمرو بن یحیي عن أبیھ، عن النبي صلي اهللا علیھ وسلم مرسال، فأسقط أبا سعید، ولھ " الموطأ"
مؤسسة : بیروت(، .ط. جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، د: یراجع. طرق یقوي بعضھا بعضا

 ).٣٢( الحدیث ،٢، ج)م٢٠٠١-ھ١٤٢٢الرسالة، 
،حاشیة البجرمي سلیمان البجرمي ط ٣٦٢،األشباه والنظائر للسیوطي ٢٧ / ٤ الفروق للقرافي  ٣)

 .٣/٩٧ ١٣٦٩مصطفى الحلبي البابي القاھرة مصر 
 -ھـ ١٤١١ ییروتط األولى، - ط دار الكتب العلمیة )ھـ٧٥١: المتوفى( إعالم الموقعین قیم الجوزیة  ٤)

 ). ٢/٢٠(م ١٩٩١
 .٧٨:ألنبیاء ا ٥)
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الم�ادة الثانی�ة ی�ضاف إل�ى ق�انون حمای�ة اآلث�ار ال�صادر                : التعویض في الق�انون الوض�عي     
م�ع ع�دم اإلخ�الل بح�ق      : "، وعب�ارة  )مك�رر ٥( مادة ب�رقم     ١٩٨٣ لسنة   ١١٧قانون رقم   بال

   .)١("مالك األثر في التعویض العادل

 أن القانون الوضعي یتفق مع الفقھ اإلسالمي في إقرار التعویض الم�ادي،     :من ذلك یتبین  
  .والمعنوي عما یلحق بصاحب المكان الذي وجد فیھ آثر 

                                                           

ھـ، إذ بّینت المادة األولى منھ أنھ یجوز ١٤٢٤-٣-١١وتاریخ ) ١٥/م: ( المرسوم الملكي رقم ١)
للوزارات والمصالح الحكومیة وغیرھا من األجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة، نزع ملكیة العقار 

لعقارات الحكومیة التي تفي للمنفعة العامة لقاء تعویض عادل، بعد التحقق من عدم توافر األراضي وا
 .بحاجة المشروع
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 اطب اث

و ا واد اوا  اب ن اراؤ  

غالبا ما تحدث أضرار على العقارات واألشخاص جراء عملیة التنقیب من صاحب الملك 
نفسھ أو عن طریق استئجارمن یحفر لھ ،وھذا األمر كفلتھ الشریعة اإلسالمیة والقانون 

. كل األحوال الوضعي من خالل بیان المسؤولیة الجنائیة والمدنیة في  

   :تعریف المسؤولیة الجنائیة والمدنیة 

تعن���ي تحم���ل ال���شخص لتبع���ات أفعال���ھ الجنائی���ة المجرم���ة : الم���سئولیة الجنائی���ة والمدنی���ة
بمقت��ضى ن��ص؛ كالقت��ل والجراح��ات وغیرھ��ا، والت��ي تترت��ب عل��ى ارتك��اب جریم��ة م��ن      

فھ��ي الت��زام : ین��ةالج��رائم، وت��ؤدي إل��ى عق��اب مرتك��ب ھ��ذه الجریم��ة، أم��ا الم��سؤولیة المد 
  .)١(شخص بتعویض عن ضرر ألحقھ بالغیر

أن یلتزم األجیر بإنجاز العمل المتعاقد علیھ، وكل ما كان من توابع ذلك العم�ل    :  القاعدة -
لزم األجیر حسب العرف ما لم یشترط غیر ذلك، ف�إذا ك�ان العم�ل ف�ي ی�د الم�ستأجر ك�أن                    

 لھ قناة أو بئرا، فكلما أتم منھ قدرا حق ل�ھ  یستأجر رجال لیبني لھ جدارا أو دارا، أو یحفر      
أن یطالب بما یقابلھ من أجر؛ ألن الت�سلیم ق�د تحق�ق، أی�ضا إذا ق�ام المنق�ب ب�شيء یوج�ب                      

  . التعویض علیھ واجب علیھ التحمل

ومن خالل استعراض المسؤولیة الواقعة على صاحب العمل نبین حكم من استأجر رجال 
لف جدار الجار، أو وقع على أحد فمات، أو مات من یحفر للحفر والتنقیب عن اآلثار فأت  

  : كاآلتي

 عل��ى أن األجی��ر إذا أتل��ف م��ا ُكلِّ��ف ب��ھ أو ت��سبب ف��ي ھ��الك أح��د بتع��د أو    :اتف��ق الفقھ��اء
أما .  تفریط؛ یضمن بھذا التفریط ما كان علیھ من عمل، ویضمن ما تسبب فیھ من جنایات

  :إذا تلف بغیر ھذین ففیھ تفصیل 

وبع��ض مت��أخري المالكی��ة، وق��ول عن��د     ) أب��و یوس��ف ومحم��د  ( ال��صاحبان :الق��ول األول
قالوا یغرم ویضمن األجیر مطلًقا، سواء كان التل�ف بفعل�ھ           : الشافعیة، وھو مذھب الحنابلة   

  . )٢(عن قصد أو غیر قصد، أو بتقصیر أو دونھ

ذھب��وا إل��ى ع��دم :  ق��ول أب��ي حنفی��ة ومتق��دمي المالكی��ة، وھ��و ق��ول لل��شافعیة :الق��ول الث��اني
   ).٣(تضمین المؤجر إذا لم یقصد والغرم على رب العمل

                                                           

د محمد كمال الدین إمام، مطبعة دار الجامعة الجدیدة للنشر ص . المسؤولیة الجنائیة أساسھا وتطورھا أ ١)
 ).  مدني١٦٣المادة (،المادة من القانون المدني المصري ٤١٦
 / ٤، الفروق ٢٨ / ٤یة الدسوقي ، وحاش٤٠ / ٥، حاشیة ابن عابدین ٢١٢، ٢١١ / ٤ بدائع الصنائع  ٢)
 .٢٦ / ٤، كشاف القناع ١٠٧ / ٦، المغني ٨١ / ٣، حاشیة قلیوبي ٤١٥ / ١،المھذب ٣٠
 البنایة شرح الھدایة لمحمد بن حسن بن موسي بن الحسین المعلروف ببدر الدین العینى ط دار الكتب العلمیة  ٣)

، الفتاوى الھندیة لجنة علماء برئاسة نظام الدین ٢٤٤ / ٣م تحقیق أیمن صالح ٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠الطبعة األولى 
 .٤١٥ / ١، المھذب ٢٨ / ٤، وحاشیة الدسوقي ٥٠٠ / ٤ ھـ ١٣١٠البلخي ط دار الفكر ط الثانیة، 
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دا  

 القائل بأن�ھ یغ�رم وی�ضمن األجی�ر مطلًق�ا، س�واء ك�ان التل�ف بفعل�ھ ع�ن             :أدلة القول األول  
  : قصد أو غیر قصد، أو بتقصیر أو دونھ بالحدیث واألثر والمعقول

اهللا علیھ وسلم قال العجماء جبار والبئ�ر   عن أبي ھریرة أن رسول اهللا صلى     :أما الحدیث 
   .)١(  جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

  .)٢(ال یصلح الناس إال ھذا:  عن علي أنھ كان یضمن األجراء ویقول:أما األثر

على أن من حفر بئًرا في ملكھ ال ضمان علیھ وال دیة؛ ألنھ فعل ما : دل الحدیث واألثر
حفر البئر في طریق المسلمین أو في ملك غیره بغیر إذنھ فتلف یجوز لھ فعلھ   أما إذا 

  .)٣( فیجب ضمانھ  -فیھا إنسان 

  : المعقول من وجھین

. إن عملھ مضمون علیھ؛ ألنھ ال یستحق الع�وض إال بالعم�ل، حفًظ�ا ألم�وال الن�اس            : قالوا
  . )٤(ومثل ذلك إذا كان التلف بغیر فعلھ

عمل فیم�ا ل�و اس�تأجر أجی�ًرا یحف�ر ل�ھ بئ�ًرا، فوقع�ت           ال یضمن في الجنایات رب ال     : قالوا-
ألن ؛  ف��ال ض��مان علی��ھ، ألن��ھ ال یوج��د س��بب لل��ضمان     -البئ��ر عل��ى م��ن حفرھ��ا فم��ات     

استئجاره وقع صحیًحا، فكان استعمالھ إیاه ف�ي الحف�ر بن�اء عل�ى عق�د ص�حیح، ف�ال یك�ون                 
ل��ضمان س��بًبا لوج��وب ال��ضمان، ووق��وع البئ��ر علی��ھ ح��صل م��ن غی��ر ص��نعھ ف��ال یج��ب ا   

  .)٥(علیھ

 القائ��ل بع�دم الت��ضمین الم��ؤجر إذا ل�م یق��صد، والغ�رم عل��ى الم��ستأجر    :أدل�ة الق��ول الث�اني  
  : المعقول من وجوه

بأنھ ال ضمان علیھ، سواء كان بفعلھ أو بفعل غیره، سواء قصد أو ال؛ ألن�ھ        :  قالوا :األول
ى رب العم�ل،  مضاف إلى فعلھ، وھو لم ی�ؤمر إال بعم�ل فی�ھ ص�الح، والعم�ل من�سوب إل�          

 ف�ضمنھ    ، فكأنھ فعل بنفسھ، إال إذا خالف األجیر ما أمر بھ فیضمن، كذلك أن�ھ تل�ف ب�سببھ                 
  . )٦(كما لو قدم لھ طعاًما مسموًما فأكلھ وبھذا ینتقض ما ذكروه وإن اختلفا 

                                                           

 ).٦٥١٤(المعدن جبار، والبئر جبار، الحدیث رقم : الدیات، باب:  صحیح البخاري، كتاب ١)
ت (لحمد بن محمد بن إبراھیم الخطابي ): ر سنن أبي داودحاشیة مختص( معالم السنن معالم السنن  ٢)

، طرح التثریب في شرح )٣٩/ ٤( محمد حامد الفقي - ط دار المعرفة تحقیق أحمد شاكر)  ھـ٣٨٨
 ). ١٧/ ٤(التقریب 

 - ھـ ١٤٢٣ السعودیة، الریاض ط الثانیة، - شرح صحیح البخارى البن بطال ط مكتبة الرشد  ٣)
 ).٢٢٦/ ١١( النووي على مسلم ، شرح)٤٩٧/ ٦(م ٢٠٠٣

 )٣٣/ ٤(كشاف القناع ) ٣٨٩/ ٥( المغني  ٤)
 )٢٧٨/ ٧( بدائع الصنائع  ٥)
ط مكَتبة األسدي، مّكة المكّرمة ) ھـ١٤٢٣: المتوفى(  توضیح ألحكام من بلوغ المرام البسام التمیمي ٦)

 . ١٣٩ – ١٣٨ م ص ٢٠٠٣ط الخاِمَسة، 
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فیم�ا ل�و اس�تأجر أجی�ًرا فم�ات عن�ده إن ك�ان         ) رب العم�ل  (تك�ون الدی�ة علی�ھ       :  قالو :الثاني
  . )١(علیھم الدیة تقسم بینھم إذا كان مشترًكا؛ ألنھ مات من جنایات متعددةخاصا، و

 وألن�ھ   ، إذا س�قط الج�دار عل�ى ج�اره فقتل�ھ فعلی�ھ ض�مانھ؛ ألن�ھ قتل�ھ ف�ضمنھ               :  قالوا :الثالث
 . )٢(. مات بفعلھ، وألنھ متعد بذلك

الق��انون  الم��سؤولیة الجنائی��ة والمدنی��ة الواقع��ة أثن��اء عملی��ة التقی��ب ع��ن اآلث��ار ف��ي          
  : الوضعي

القانون المدني المصري نظم المسؤولیة التقصیریة عن تعویض األض�رار الحادث�ة للغی�ر              
، وھ��ذه الم��سؤولیة إم��ا أن تك��ون م��سؤولیة ع��ن الفع��ل       ١٧٨ إل��ى ١٦٣ف��ي الم��واد م��ن   

، وأحكامھ�ا تعتب�ر   )١٧٢ إلى ١٦٣وقد نظمھا القانون في المواد من (الشخصي للمسؤول  
كل خطأ سبب ضرًرا للغیر یلزم من : -١٦٣ففي المادة . لمسؤولیة المدنیةالقواعد العامة ل

المتب��وع یك��ون :  ف��ي الفق��رة األول��ى ن��صت عل��ى أن  ١٧٤أم��ا الم��ادة . ارتكب��ھ ب��التعویض
مسؤوًلا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع متى كان واقًعا منھ حال تأدیة   

سؤولیة على خطأ مفترض في جان�ب المتب�وع ال یقب�ل    وظیفتھ أو بسببھا، إنما أقام ھذه الم    
  .)٣ (.إثبات العكس، یرجع إلى سوء اختیار تابعھ وتقصیره في رقابتھ

   :من ھذا یتضح

أن القانون الوضعي یختلف عن الفقھ اإلسالمي فیما یتعلق بمسؤولیة صاحب الملك عما 
انون الوضعي یحمل یلحق األجیر من أضرار في أثناء أدائھ عملھ المكلف بھ ؛ فالق

صاحب الملك ضمان ما یقع لألجیر من أضرار في أثناء أدائھ عملھ المكلف بھ، سواء 
  . أكان بتقصیر من األجیر أم خالفھ

على حین أن الفقھ اإلسالمي یقرر ضمان صاحب الملك لما قد یقع لألجیر من أضرار  
  .إذا كان ذلك بتقصیر أو بتعد من صاحب الملك

جیر من أضرار من جراء فعلھ كتقصیره في أداء المھام المنوطة بھ،  أما ما یقع لأل
فترتب على ذلك لحوق الضرر بھ، فإنھ یتحمل مسؤولیة تقصیره، وال ضمان على 

  . صحاب الملك 

وبھذا یتبین تمایز الفقھ اإلسالمي في ھذا الخصوص فالمسئولیة في افقھ اإلسالمي 
  . یرهمسؤولیة فردیة، فال یؤخذ أحد بجریرة غ

  

                                                           

 لبنان - ط دار الكتب العلمیة، بیروت ) ھـ٦١٦: المتوفى(البخاري الحنفي  المحیط البرھاني بن َماَزَة  ١)
ط دار ) ھـ٤٥٠: المتوفى(، الحاوي الكبیر الشھیر بالماوردي ٥٩٥/ ٧ م ٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٤ط األولى، 

 .٤٤٦/ ٧ م ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ لبنان ط األولى، –الكتب العلمیة، بیروت 
 .٨٣٠ / ٧،المغني ٨٥ / ٤ مغني المحتاج  ٢)
مع التركیز على أحكام قانون " دراسة مقارنة"الحادث أثناء وبسبب العمل :  جالل محمد إبراھیم ٣)

 . وما بعدھا٢٤م ص١٩٩٣العمل في القطاع األھلي الكویتي 
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  الخاتمة

استھدفت الدراسة الحالیة بیان األحكام المتعلق�ة بالتنقی�ب ع�ن اآلث�ار ف�ي الفق�ھ اإلس�المي،                
  :وأسفرت عن العدید من النتائج، أھمھا. والقانون المصري

اآلث��ار ھ��ي  الّلق��ى والتح��ف األثری��ة عل��ى اخ��تالف أنواعھ��ا وموادھ��ا، م��ن أبنی��ة،       : أوال 
  .وفخار، ونقود، وحلي وغیرھا

تنحصر عالقة علم اآلثار بالفقھ اإلسالمي في أحكام الكنوز والركاز، وھ�ي عالق�ة             : ثانیا  
  . قویة

التنقیب قد یكون حكومیَّا وھو الذي یقوم بھ الشخص من خالل عمل�ھ ال�وظیفي تح�ت               :ثالثا
  .وقد یكون تنقیًبا شخصیا سریا یقوم بھ الشخص دون علم الدولة. مظلة ومتابعة الدولة

ال یج��وز ألح��د مباش��رة أعم��ال البح��ث أو التنقی��ب ع��ن اآلث��ار إال تح��ت اإلش��راف     :ارابع��
  .  المباشر للدولة

یقید الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي التملك والتصرف لآلثار ، ویتعتبرھ�ا م�ن   : خامسا  
  . األموال العامة 

وف�ة مل�ك   جمیع المن�اطق األثری�ة أو الت�ي ت�شتمل عل�ى آث�ار معروف�ة أو غی�ر معر             : سادسا
  . للدولة، یحق لھا التصرف فیھا كیفما تشاء

یتفق القانون الوض�عي م�ع ال�راجح ف�ي الفق�ھ اإلس�المي، ف�ي ن�زع ملكی�ة الخ�اص               : سابعا  
  . للمنفعة العامة، حیث اعتبر أن المواقع األثریة ال یصح أن تظل تحت والیة األفراد

ر التع�ویض الم�ادي، والمعن�وي    یتفق القانون الوضعي مع الفق�ھ اإلس�المي ف�ي إق�را     : ثامنا
  .عما یلحق بصاحب الملك 

بالعنایة بالدراسات اللفقھیة المعاص�رة المتعلق�ة بموض�وع التنقی�ب ع�ن             : وتوصي الدراسة 
  .  اآلثار وتبصیر الناس  بذلك
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  قائمة المراجع

 ) . ھـ١٣٨١القاھرة، مكتبة الكلیات األزھریة، (األم للشافعي،  ) ١
لفروق لشھاب الدین أبو العب�اس أحم�د ب�ن إدری�س الم�شھور              أنوار البروق في أنواع ا     ) ٢

 .بالقرافي ط عالم الكتب 
 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زین الدین بن نجیم الحنفى ط دار المعرفة ) ٣
بدای�ة المجتھ��د ونھای�ة المقت��صد لإلم��ام محم�د ب��ن أحم��د ب�ن محم��د ب��ن أحم�د ب��ن رش��د       ) ٤

 . ط دار الفكرھـ٥٩٥الشھیر بالحفید المتوفى سنة 
ب�دائع ال��صنائع ف��ي ترتی�ب ال��شرائع لع��الء ال��دین ب�ن م��سعود الكاس��اني ط دار الكت��اب     ) ٥

 .م١٩٨٢العربي الطبعة الثانیة 
ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس لمحم��د ب��ن مرت��ضى الزبی��دى ط مكتب��ة الحی��اة،      ) ٦

 .بیروت
ت��اریخ عل��م اآلث��ار ت��ألیف ج��ورج ض��و ترجم��ة بھ��یج ش��عبان ط من��شورات عوی��دات      ) ٧

 .باریس ط المطبوعات الجامعیة الفرنسیة ط الثانیة–بیروت 
 مؤس�سة   :بی�روت )،١٤، ط ٢التشریع الجنائى اإلسالمى مقارن�ا بالق�انون الوض�عي، ج          ) ٨

 ).م١٩٩٧ -ھ ١٤١٨الرسالة، 
نقلھ إلى العربیة ) ھـ١٣٠٠: المتوفى(تكملة المعاجم العربیة رینھارت بیتر آن ُدوِزي  ) ٩

نَعیمي جمال الخیاط ط وزارة الثقافة واإلعالم، الجمھوری�ة        محمَّد َسلیم ال  : وعلق علیھ 
 . م٢٠٠٠ - ١٩٧٩العراقیة ط األولى، من 

أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د الب�ر ت             : التمھید لما في الموطأ من المع�اني واألس�انید         ) ١٠
م��صطفي العل��وي،  : ھ��ـ، تحقی��ق ١٣٨٧وزارة األوق��اف المغ��رب،  :  ھ��ـ، طبع��ة ٤٦٣

 .محمد عبد الكبیر البكري
عب�د الق�ادر ش�یبة      : مع الصحیح للبخارى من روای�ة أب�ى ذر الُھ�َروى، تحقی�ق            الجا ) ١١

 ).م٢٠٠٨-ھ١٤٢٩، .ن.د: الریاض(، ١الحمد، ط
مؤس��سة الرس��الة، : بی��روت(، .ط. ج��امع العل��وم والحك��م، اب��ن رج��ب الحنبل��ي، د   ) ١٢

 ).م٢٠٠١-ھ١٤٢٢
دار : الق��اھرة(، ٦ج��رائم االعت��داء عل��ي األش��خاص، واألم��وال، رءوف عبی��د، ط   ) ١٣

 ).١٩٧٤لفكر العربي، ا
جرائم االعتداء عل�ي األم�وال ف�ي ق�انون العقوب�ات األردن�ي، ع�ادل عب�د إب�راھیم                     ) ١٤

 ). ١٩٩٥دار الثقافة، : ، َعمَّان١العاني، ط
دار : اإلس�����كندریة(، .ط. ج����رائم ال�����سرقات، أحم�����د ب����سیوني أب�����و ال�����روس، د   ) ١٥

 ).١٩٨٧المطبوعات ، 
 ).١٩٩٧منشأة المعارف، : ندریةاإلسك(، .ط. جرائم السرقة، فتح اهللا خالف، د ) ١٦
ع�الم الكت�ب،   : الق�اھرة (، ٣جریمة السرقة، والجرائم الملحقة بھا، عدلي خلی�ل، ط         ) ١٧

١٩٩٣.( 
 م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت ط الثانیة، -حاشیة ابن عابدین ط دار الفكر ) ١٨
ھ�ـ  ١٢٣٠حاشیة الشیخ شمس الدین محمد أحمد بن عرفة الدسوقى المت�وفى س�نة              ) ١٩

 .كبیر لإلمام الدردیر ط دار الفكر تحقیق محمد علیشم على الشرح ال١٨١٥-
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حاشیة رد المحتار عل�ى ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار لإلم�ام محم�د أم�ین                      ) ٢٠
 .ھـ١٣٨٦الشھیر بابن عابدین ط دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

الح��اوي الكبی��ر ألب��ى الح��سن عل��ى ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الم��اوردي ط دار الفك��ر    ) ٢١
 . م١٩٩٤-ھـ١٤١٤بیروت لبنان 

المرك�ز  : الری�اض (، .ط. حمایة اآلثار، واألعمال الفنیة، بشیر محمد ال�سباعي، د         ) ٢٢
 ).م١٩٩٢-ھ١٤١٢العربي للدراسات األمنیة، والتدریب، 

جامع��ة طنط��ا، كلی��ة   (، .ط. الحمای��ة الجنائی��ة لآلث��ار، عم��رو إب��راھیم الوق��اد، د      ) ٢٣
 ).٢٠٠٠الحقوق، 

دار النھ��ضة : الق��اھرة(، .ط. أب��و زی��د، دحمای��ة الم��ال الع��ام، محم��د عب��د الحمی��د   ) ٢٤
 ).١٩٧٨العربیة، 

 ١٩٩٤األول�ى،  :  بی�روت الطبع�ة   -دار الغرب اإلس�المي   : الذخیرة للقرافي الناشر   ) ٢٥
 .م

الفخراني فوزي ط جامعة قار ی�ونس بنغ�ازي   . الرائد في فن التنقیب عن اآلثار د    ) ٢٦
  ١٩٧٨لبیا 

حنفي الخلوتي، المولى أب�و     روح البیان إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي ال        ) ٢٧
 . بیروت-ط دار الفكر ) ھـ١١٢٧: المتوفى(الفداء 

: الزواج��ر ع��ن اقت��راف الكب��ائر الب���ن حج��ر الھیثم��ي ال��شافعي ط دار الفك���ر ط        ) ٢٨
 م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧األولى، 

 -ط المكتب���ة الع���صریة، ص���یدا )ھ���ـ٢٧٥: المت���وفى(س��نن أب���ي داود السِِّج���ْستاني   ) ٢٩
 بیروت

 .م١٩٧١ الحسن الشیباني ط الشركة الشرقیة لإلعالنات السیر الكبیر لمحمد بن ) ٣٠
: المت�وفى (شرح ابن ماجھ لمغلط�اي الحك�ري الحنف�ي، أب�و عب�د اهللا، ع�الء ال�دین          ) ٣١

 ١٤١٩ المملكة العربیة السعودیة ط األولى،   -ط مكتبة نزار مصطفى الباز      ) ھـ٧٦٢
 .  م١٩٩٩ -ھـ 

ط ال���شركة ) ھ���ـ٤٨٣: المت���وفى(ش��رح ال���سیر الكبی���ر ش���مس األئم��ة السرخ���سي    ) ٣٢
 . م١٩٧١الشرقیة لإلعالنات بدون رقم 

 تقي الدباغ ط كلیة األداب جامعة بغداد  /طرق التقنیات اآلثریة د ) ٣٣
علم اآلثار تألیف جورج ضو ترجمة بھیج شعبان ط منشورات عوی�دات بی�روت               ) ٣٤

 .باریس ط المطبوعات الجامعیة الفرنسیة ط الثانیة–
ى نخل��ة من��شورات ج��روس ب��رس ط��رابلس  من��/عل��م اآلث��ار ف��ي ال��وطن العرب��ي د  ) ٣٥

 .لبنان
عب��د العظ��یم  . الغی��اثي إلم��ام الح��رمین ط دار المنھ��اج ج��دة ط األول��ى تحقی��ق د      ) ٣٦

 . الدیب
ف��تح الق��دیر لل��شوكاني محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ال��شوكاني الیمن��ي       ) ٣٧

: ع�ة  دم�شق، بیروتالطب -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب    : الناشر) ھـ١٢٥٠: المتوفى(
 . ھـ١٤١٤ -األولى 
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الفواكھ ال�دواني عل�ى رس�الة أب�ي زی�د القیروان�ي ت�ألیف أحم�د ب�ن غن�یم ب�ن س�الم                     ) ٣٨
 .ھـ١٤١٥ھـ ط دار الفكر بیأروت سنة ١١٢٥النفراوي المالكي المتوفى سنة 

مطبع��ة : الق��اھرة(، ١٢ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، محم��ود محم��ود م��صطفى، ط ) ٣٩
 ).١٩٨٨جامعة القاھرة، 

حكام في مصالح األنام أبو محمد العز الدین عبد العزیز بن عب�د ال�سالم     قواعد األ  ) ٤٠
 الق�اھرة ط األول�ى      –ط مكتب�ة الكلی�ات األزھری�ة        ) ھ�ـ ٦٦٠: المتوفى(سلطان العلماء   

 . م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤جدیدة مضبوطة منقحة، 
القوانین الفقھیة القاسم، محمد بن أحمد ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا، اب�ن ج�زي الكلب�ي                 ) ٤١

/ ھ�ـ ١٤٠٥ط عالم الفكر، الق�اھرة، الطبع�ة األول�ى س�نة            )ھـ٧٤١: المتوفى(غرناطي  ال
 . م١٩٨٥

 .ھـ١٤٠٠المبدع إلبراھیم بن مفلح الحنبلى ط المكتب اإلسالمي  ) ٤٢
 بیروت –ھـ ط دار المعرفة ٤٩٠المبسوط لشمس األئمة السرخسي المتوفى سنة  ) ٤٣

 . الطبعة الثالثة–
 حاص�لة عل�ى ت�رخیص وزارة    -علمی�ة إخباری�ة    مجلة أثریة ثقافی�ة  -مجلة اآلثار    ) ٤٤

الثقاف������������������������������������������������������������������������������������ة واإلع������������������������������������������������������������������������������������الم 
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مجم��وع الفت��اوى ب��ن تیمی��ة ط المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��شریف، المدین��ة        ) ٤٥
 م ١٩٩٥/ھـ١٤١٦: لمملكة العربیة السعودیة طالنبویة، ا

 ).١٩٧٤ منشأة المعارف، :اإلسكندریة(، ٥المدخل إلى القانون، حسن كیرة، ط  ) ٤٦
عب��د الق��ادر دح��دوح ط كلی��ة العل��وم اإلن��سانیة  . م��دخل إل��ى عل��م اآلث��ار وتقنیات��ھ د  ) ٤٧

 الفخران�ي ف�وزي ط جامع�ة   .،الرائد في فن التنقیب عن اآلثار د    ٧جامعة العفرون ص    
 م ١٩٧٨قار یونس بنغازي لبیا 

 . ھـ ط دار صادر بیروت١٧٩المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس المتوفى سنة  ) ٤٨
: المت���وفى(معج���م اللغ���ة العربی���ة المعاص���رة د أحم���د مخت���ار عب���د الحمی���د عم���ر   ) ٤٩

 ٢٠٠٨ - ھ�ـ    ١٤٢٩األول�ى،   : بمساعدة فریق عمل ط عالم الكت�ب الطبع�ة        ) ھـ١٤٢٤
 .م

 .). ت. ، د.ن. د: القاھرة(ع اللغة العربیة، المعجم الوسیط َمجَم ) ٥٠
مغن��ى المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��انى ألف��اظ المنھ��اج ش��رح ال��شیخ محم��د الخطی��ب       ) ٥١

ھ��ـ عل��ى منھ��اج الط��البین لإلم��ام الن��ووي ط دار الفك��ر    ٩٧٧ال��شربیني المت��وفى س��نة  
 .بیروت 

 س�نة  المغنى لإلمام موف�ق ال�دین أب�ى محم�د عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المت�وفى                   ) ٥٢
ھـ على مختصر اإلمام أبى القاسم عمر بن الحسین بن عبد اهللا بن أحمد الخرقى ٦٢٠

 . ھـ١٤٠٥ط دار الفكر بیروت الطبعة األولى 
المق��دمات الممھ��دات لبی��ان م��ا اقت��ضتھ رس��وم المدون��ة م��ن األحك��ام ال��شرعیات        ) ٥٣

ب��ن والتح��صیالت المحكم��ات ألمھ��ات م��سائلھا الم��شكالت أب��و الولی��د محم��د ب��ن أحم��د 
 .م ١٩٨٨دار الغرب اإلسالمیم: رشد القرطبي المطبعة
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 - ٤٨٠٤ -

الملكیة في الشریعة اإلسالمیة مع المقارنة بالشرائع الوضعیة الشیخ على الخفیف  ) ٥٤
 . م١٩٩٦ط دار الفكر العربي القاھرة 

منح الجلیل شرح مخت�صر خلی�ل محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د عل�یش، أب�و عب�د اهللا             ) ٥٥
 .م١٩٨٩ر الفكر بیروتط دا)ھـ١٢٩٩: المتوفى(المالكي 

المھذب في فقھ اإلم�ام ال�شافعي لإلم�ام إب�راھیم ب�ن عل�ى ب�ن یوس�ف أب�ى إس�حاق                       ) ٥٦
 .ھـ ط دار الفكر بیروت٤٧٦الشیرازى المتوفى سنة 

موجز تاریخ عالم اآلثار دنی�ال غل�ین ط دار الفی�صل الثقافی�ة الری�اض ط األول�ى              ) ٥٧
 .ھـ١٤٢١

 .م١٩٩٣لمصریة العامة للكتاب على حسن ط الھیئة ا/الموجز في علم اآلثار د ) ٥٨
، ١الموسوعة القانونیة واألمنیة في حمایة المال العام، محمد عي أحم�د قط�ب، ط            ) ٥٩

 ).٢٠٠٦إیتراك للنشر والتوزیع، : القاھرة(
موطأ مالك أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النم�ري         ) ٦٠

األول��ى، :  بی�روت الطبع��ة –می��ة دار الكت��ب العل: الناش�ر )ھ��ـ٤٦٣: المت��وفى(القرطب�ي  
  .م٢٠٠٠ – ه ١٤٢١

من��شأة  : اإلس��كندریة (، .ط.النظری��ة العام��ة للق��انون الجن��ائى، رم��سیس بھن��ام، د      ) ٦١
 ).م١٩٧١المعارف، 

 .).ت. منشاة المعارف د:اإلسكندریة)،.ط.النظریة العامة للقانون، سمیر تناغو، د ) ٦٢
د ب�ن أب�ى العب�اس أحم�د     نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لإلمام شمس الدین محم�          ) ٦٣

 ..ھـ ط دار الفكر١٠٠٤بن حمزة بن شھاب الدین الرملى المتوفى سنة 
: المت�وفى (نیل األوطار محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني الیمن�ي                        ) ٦٤

  .م١٩٩٣ھـ ١٤١٣األولى، : ط دار الحدیث، مصر الطبعة)ھـ١٢٥٠
: الق�اھرة (، .ط.  س�رور، د   الوسیط فى قانون العقوبات، الق�سم الع�ام، أحم�د فتح�ى            ) ٦٥

  ).١٩٨١دار النھضة العربیة، 

  
  الحمد اهللا الذي تتم بنعمتھ الصالحات

  
 

 


	التنقيب قد يكون حكوميَّا وهو الذي يقوم به الشخص من خلال عمله الوظيفي تحت مظلة ومتابعة الدولة، وقد يكون تنقيبًا شخصيًّا سريًّا يقوم به الشخص دون علم الدولة، يقيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التملك والتصرف للآثار ، ويتعتبرها من الأموال العامة ملك للدولة، يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء وفقا للقانون والأنظمة ، ويتفق القانون الوضعي مع الراجح في الفقه الإسلامي، في أن للحاكم نزع ملكية الخاص لنفع العام، حيث اعتبر أن المواقع الأثرية لا يصح أن تظل تحت ولاية أفراد،كما أقر القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب الملك. 
	الحمد لله الذي وفق من أراد به خيرًا للتفقه في الدين، وهدى بفضله من شاء إلى طريقه من خلقه وطريق خليله، ورضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وآل بيته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 
	وعلل القول الأول كلامه بوجهين: 
	الأول قالوا :إن المستخرج  بعد التنقيب ، يعد ملكًا لصاحب الأرض، يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه؛ لأنها جزء من أجزاء الأرض، فهي كالتراب والأحجار الثابتة عليه، فيكون المستخرج لمن وجده، يتصرف فيه كيفما شاء  (�). 
	الثاني: قالوا: إن أحقية الحصول على الخارج من الأرض يدخل في حكم من أحيا مواتًا؛ فما ظهر فيه من معدن باطن كذهب فإنه يملكه ؛ لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها (�).
	قالوا: للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة؛ وبالتالي فلا ينبغي مخالفة أمره ما دام يصب في مصلحة الناس، والأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن الإباحة؛ من ذلك أن يؤدي بيع هذه السلعة إلى ضرر يلحق بالناس، أو تكون المصلحة في منع بيعها، عندئذ يجوز للحاكم منع التملك والمتاجرة فيها (�).
	�المطلب الثاني
	تعويض الدولة صاحب الموقع الأثري 
	العوض: هو دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير، أو عدوله عن حقه المدعي به إلى غيره(�).
	حكم التعويض في الفقه الإسلامي: التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي من باب أن الشريعة الإسلامية حرصت على حقوق الإنسان وحمايتها، فحرمت إلحاق الضرر بها في أي صورة من الصور "لا ضرر ولا ضرار"(�).
	يقول الإمام القرافي رحمه الله: من أسباب ثبوت العوض الإتلافات؛ حيث يجب على المتلف عوض ما أتلفه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالضمان، وقد صرَّح الفقهاء بكون الإتلاف سببا لوجوب الضمان(�). وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: اقتضت السنة التعويض بالمثل... إلخ، وقال: الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تُضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة، فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق(�). 
	قال الله سبحانه: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)(�). 
	دلت الآية: على مشروعية التعويض عن الضرر لصاحب الشيء الذي وقع عليه الضرر تضرر.
	�التعويض في القانون الوضعي: المادة الثانية يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 مادة برقم (5مكرر)، وعبارة: "مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل"(�). 
	من ذلك يتبين: أن القانون الوضعي يتفق مع الفقه الإسلامي في إقرار التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب المكان الذي وجد فيه آثر .
	�المطلب الثالث
	الخاتمة
	استهدفت الدراسة الحالية بيان الأحكام المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في الفقه الإسلامي، والقانون المصري. وأسفرت عن العديد من النتائج، أهمها:
	أولا : الآثار هي  اللّقى والتحف الأثرية على اختلاف أنواعها وموادها، من أبنية، وفخار، ونقود، وحلي وغيرها.
	ثانيا : تنحصر علاقة علم الآثار بالفقه الإسلامي في أحكام الكنوز والركاز، وهي علاقة قوية. 
	ثالثا:التنقيب قد يكون حكوميَّا وهو الذي يقوم به الشخص من خلال عمله الوظيفي تحت مظلة ومتابعة الدولة. وقد يكون تنقيبًا شخصيًّا سريًّا يقوم به الشخص دون علم الدولة.
	رابعا:لا يجوز لأحد مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للدولة.  
	خامسا : يقيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التملك والتصرف للآثار ، ويتعتبرها من الأموال العامة . 
	سادسا: جميع المناطق الأثرية أو التي تشتمل على آثار معروفة أو غير معروفة ملك للدولة، يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء. 
	سابعا : يتفق القانون الوضعي مع الراجح في الفقه الإسلامي، في نزع ملكية الخاص للمنفعة العامة، حيث اعتبر أن المواقع الأثرية لا يصح أن تظل تحت ولاية الأفراد. 
	ثامنا: يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في إقرار التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب الملك .
	وتوصي الدراسة: بالعناية بالدراسات اللفقهية المعاصرة المتعلقة بموضوع التنقيب عن الآثار وتبصير الناس  بذلك.  
	1) الأم للشافعي، (القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 1381 هـ) .
	2) أنوار البروق في أنواع الفروق لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي ط عالم الكتب .
	3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفى ط دار المعرفة.
	4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد المتوفى سنة 595هـ ط دار الفكر.
	5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين بن مسعود الكاساني ط دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 1982م.
	6) تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن مرتضى الزبيدى ط مكتبة الحياة، بيروت.
	7) تاريخ علم الآثار تأليف جورج ضو ترجمة بهيج شعبان ط منشورات عويدات بيروت –باريس ط المطبوعات الجامعية الفرنسية ط الثانية.
	8) التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعي، ج2، ط14،)بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418ﻫ - 1997م).
	9) تكملة المعاجم العربية رينهارت بيتر آن دُوزِي (المتوفى: 1300هـ) نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي جمال الخياط ط وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية ط الأولى، من 1979 - 2000 م.
	10) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد البر ت 463 هـ، طبعة: وزارة الأوقاف المغرب، 1387هـ، تحقيق: مصطفي العلوي، محمد عبد الكبير البكري.
	11) الجامع الصحيح للبخارى من رواية أبى ذر الهُرَوى، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد، ط1، (الرياض: د.ن.، 1429ﻫ-2008م).
	12) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، د. ط.، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1422ﻫ-2001م).
	13) جرائم الاعتداء علي الأشخاص، والأموال، رءوف عبيد، ط6، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1974).
	14) جرائم الاعتداء علي الأموال في قانون العقوبات الأردني، عادل عبد إبراهيم العاني، ط1، عَمَّان: دار الثقافة، 1995). 
	15) جرائم السرقات، أحمد بسيوني أبو الروس، د. ط.، (الإسكندرية: دار المطبوعات ، 1987).
	16) جرائم السرقة، فتح الله خلاف، د. ط.، (الإسكندرية: منشأة المعارف، 1997).
	17) جريمة السرقة، والجرائم الملحقة بها، عدلي خليل، ط3، (القاهرة: عالم الكتب، 1993).
	18) حاشية ابن عابدين ط دار الفكر-بيروت ط الثانية، 1412هـ - 1992م
	19) حاشية الشيخ شمس الدين محمد أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة 1230هـ -1815م على الشرح الكبير للإمام الدردير ط دار الفكر تحقيق محمد عليش.
	20) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان1386هـ.
	21) الحاوي الكبير لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ط دار الفكر بيروت لبنان 1414هـ-1994 م.
	22) حماية الآثار، والأعمال الفنية، بشير محمد السباعي، د. ط.، (الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية، والتدريب، 1412ﻫ-1992م).
	23) الحماية الجنائية للآثار، عمرو إبراهيم الوقاد، د. ط.، (جامعة طنطا، كلية الحقوق، 2000).
	24) حماية المال العام، محمد عبد الحميد أبو زيد، د. ط.، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1978).
	25) الذخيرة للقرافي الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة: الأولى، 1994 م.
	26) الرائد في فن التنقيب عن الآثار د. الفخراني فوزي ط جامعة قار يونس بنغازي لبيا 1978 
	27) روح البيان إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127هـ) ط دار الفكر - بيروت.
	28) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي الشافعي ط دار الفكر ط: الأولى، 1407هـ - 1987م
	29) سنن أبي داود السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)ط المكتبة العصرية، صيدا - بيروت
	30) السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ط الشركة الشرقية للإعلانات 1971م.
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