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للن�شر  اإ�شبيليا  كنوز  عن  �شدر 
والــــتــــوزيــــع كـــتـــاب الإدعــــــــــاء الـــعـــام 
تاأليف  والنظام  الفقه  يف  واأحكامه 
الـــدكـــتـــور/ طــلــحــة بـــن حمــمــد بن 
عــبــدالــرحــمــن غــــوث عــــام 1425هــــــ 
احــتــوى على 662 �شفحة من  وقــد 
ي�شم  متميز  مبجلد  الفاخر  النوع 
التنظيم  هـــذا  تــاأ�ــشــيــل  دفــتــيــه  بــن 
�شاأن  ذات  يعترب  والــذي  مبوؤ�ش�شاته 
يف الإ�شالم، لأن الإدعاء العام �شبب 
من اأ�شباب اإقامة �شرع اهلل يف الأر�ض 
وتوطيد الأمن واإيقاع العقوبة على 

اأرباب املنكرات.
وهـــــو اأ�ــــشــــل المــــــر بـــاملـــعـــروف 
والنهي عن املنكر فهو رفع الدعوى 
اإلى احلاكم ملعاقبة اجلاين وتهذيبه 
وحتـــقـــيـــق الـــــــردع حلـــفـــظ املــجــتــمــع 
ووقــايــتــه مــن الــ�ــشــرور. فــكــان هــذا 
املوؤلف �شامل ملعظم جزئيات الإدعاء 
املقارن  الإ�شالمي  الفقه  منظور  يف 
الإدعـــاء.  بقواعد  اخلــا�ــض  والنظام 
ولقد مت عر�شه لأنه يعترب مكماًل 
معن  خــر  فهو  القا�شي  لوظيفة 
و�شفة  اجلــرميــة  نوعية  حتديد  يف 
اجلـــــرم لــيــ�ــشــهــل تــطــبــيــق الــعــقــوبــة 
وهو  املنا�شبة  والنظامية  ال�شرعية 
النظام وموافقته  اآ�شالة  دليل على 
لأحكام الفقه واإبراز كمال ال�شريعة 
واهــــتــــمــــامــــهــــا بـــــجـــــوانـــــب احلــــيــــاة 
وا�شتيعابها كل جديد من الق�شايا. 
وقــــد اأعـــطـــى تـــقـــدمي مـــعـــايل وزيـــر 
بن  عبداهلل  الدكتور  الأ�شبق  العدل 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ رئي�ض 
جمل�ض ال�شورى زخماً ورونقاً وبعداً 
ودلياًل على اأن هذا املوؤلف ذا اأهمية 
قــ�ــشــوى وقــنــاعــة مبــا يــحــتــويــه من 
مقدمة  ذلــك  و�شمل  بالغة.  اأهمية 

اأعـــطـــت تــعــريــفــاً �ــشــامــاًل لـــالإدعـــاء 
واأهــــمــــيــــة الـــبـــحـــث فـــيـــه واأ�ــــشــــبــــاب 
وتقدمي  العر�ض  وطريقة  الختيار 
اأ�ـــشـــداه ووجــهــه يف  ال�شكر لــكــل مــن 

اإجناز هذا الكتاب الرائد.
متهيد  على  الكتاب  ا�شتمل  كما 
حول حقيقة الإدعاء العام وماهيته 
فيه  العلماء  واأقــــوال  وم�شروعيته 
و�ــشــفــة مــ�ــشــروعــيــتــه والــغــايــة منه 
والفرق بينه وبن الدعاء اخلا�ض. 
كما تطرق اإلى �شروط املدعي العام 
واآدابـــــه يف الــفــقــه والــنــظــام وحتــدث 
اأيـــ�ـــشـــاً عـــن جـــهـــات الإدعــــــــاء الــعــام 
هيئة  واخــتــ�ــشــا�ــض  واخت�شا�شهما 
الــتــحــقــيــق والدعـــــــاء الـــعـــام وهــيــئــة 
واخت�شا�شها  والــتــحــقــيــق  الــرقــابــة 
واملـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة واخــتــ�ــشــا�ــشــهــا 
وكــيــفــيــة رفــــع دعـــــوى احلــــق الــعــام 
ـــــروطـــــه يف  ومـــــاهـــــيـــــة املــــتــــهــــم و�ـــــش
بوكيل  وا�شتعانته  والــنــظــام  الفقه 
ــيــه وحــقــوقــه  ومـــاهـــيـــة املـــجـــنـــي عــل
احلقوق  واأنــــواع  ال�شكوى  وتــقــدمي 
وعباده  اهلل  املتعلقة بحق  والأحــكــام 

و�ـــشـــروطـــهـــا ومــاهــيــتــهــا والــقــ�ــشــاء 
والتنفيذ  احلكم  و�شروط  واالدع��اء 
والــعــفــو والــتــقــادم والــتــنــازل فكانت 
يف فـــ�ـــشـــول �ــشــتــة خــتــمــت بــخــامتــة 
احلقائق  مــن  العديد  اإلــى  تو�شلت 
حملت  الــتــي  والتو�شيات  والنتائج 
الإدعــاء  مب�شائل  الهتمام  ب�شرورة 
اأن حتذو الأنظمة  اإلــى  العام ودعــت 
من  امل�شتمد  النظام  حــذو  الأخـــرى 
ال�شريعة الإ�شالمية، واأنهى البحث 
واأخــــراً  واملـــراجـــع  املــ�ــشــادر  بقائمة 

فهر�ض املحتويات.
يــجــزي  اأن  تـــعـــالـــى  اهلل  نـــ�ـــشـــاأل 
املوؤلف خر اجلزاء على هذا الطرح 
والتطرق  املتكاملة  واملعلومة  املفيد 
اإلى كل ما يخدم جانب الإدعاء العام 
ويحقق طموح املخت�شن والباحثن 
لهذه  واملمار�شن  القرار  واأ�شحاب 

الوظيفة ال�شامية.
اجلميع  به  ينفع  اأن  ن�شاأل  كما 
املــرجــوة فقد  الأهـــداف  واأن يحقق 
وتنظيم  كــبــر  اهــتــمــام  ذا  ــبــح  اأ�ــش
فكان  خمت�شة.  جــهــات  ولـــه  دقــيــق 
بــحــق جــهــد يــ�ــشــكــر فــيــذكــر خا�شة 
واأنــــه قــــام  بــدرا�ــشــتــه مــن الناحية 
ثم  النظامية  والــنــاحــيــة  الفقهية 
على  وكانت  بينهما  مقارنة  اأجــرى 
وامل�شائل  وغرها  الأربــعــة  املذاهب 
اخلـــــالف  وحمـــــــل  التــــــفــــــاق  ذات 
والـــرجـــيـــح فــيــهــا وتــوثــيــق اأقــــوال 
�شغرة  وكــل  وتخريجها  العلماء 
وكــــبــــرة. فـــكـــانـــت ثـــمـــرتـــه واقـــعـــاً 
مــلــمــو�ــشــاً وحــقــيــقــة نــا�ــشــعــة وطــرح 
اأ�ـــشـــبـــح مـــرجـــعـــاً ومــــ�ــــشــــدراً لــهــذا 
واأنار  �شعيه  ف�شكر اهلل  التخ�ش�ض. 
دربـــه وجــــزاه اهلل اجلــــزاء الأوفــــى. 

وباهلل التوفيق.
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