كتاب يف
الق�ضاء
االدعاء العام و�أحكامه يف الفقه والنظام
ت�أليف :الدكتور طلحة بن حممد بن عبدالرحمن غوث
تقدمي معايل وزير العدل الأ�سبق الدكتور عبداهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
�صدر عن كنوز �إ�شبيليا للن�شر
وال����ت����وزي����ع ك���ت���اب الإدع����������اء ال���ع���ام
و�أحكامه يف الفقه والنظام ت�أليف
ال���دك���ت���ور /ط��ل��ح��ة ب���ن حم��م��د بن
ع��ب��دال��رح��م��ن غ����وث ع����ام 1425ه�����ـ
وق��د اح��ت��وى على � 662صفحة من
النوع الفاخر مبجلد متميز ي�ضم
ب�ين دف��ت��ي��ه ت���أ���ص��ي��ل ه���ذا التنظيم
مب�ؤ�س�ساته وال��ذي يعترب ذات �ش�أن
يف الإ�سالم ،لأن الإدعاء العام �سبب
من �أ�سباب �إقامة �شرع اهلل يف الأر�ض
وتوطيد الأمن و�إيقاع العقوبة على
�أرباب املنكرات.
وه�����و �أ�����ص����ل االم������ر ب���امل���ع���روف
والنهي عن املنكر فهو رفع الدعوى
�إلى احلاكم ملعاقبة اجلاين وتهذيبه
وحت���ق���ي���ق ال�������ردع حل���ف���ظ امل��ج��ت��م��ع
ووق��اي��ت��ه م��ن ال�����ش��رور .ف��ك��ان ه��ذا
امل�ؤلف �شامل ملعظم جزئيات الإدعاء
يف منظور الفقه الإ�سالمي املقارن
والنظام اخل��ا���ص بقواعد الإدع���اء.
ولقد مت عر�ضه لأنه يعترب مكم ً
ال
لوظيفة القا�ضي فهو خ�ير معني
يف حتديد نوعية اجل��رمي��ة و�صفة
اجل�����رم ل��ي�����س��ه��ل ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ة
ال�شرعية والنظامية املنا�سبة وهو
دليل على �آ�صالة النظام وموافقته
لأحكام الفقه و�إبراز كمال ال�شريعة
واه����ت����م����ام����ه����ا ب�����ج�����وان�����ب احل����ي����اة
وا�ستيعابها كل جديد من الق�ضايا.
وق����د �أع���ط���ى ت���ق���دمي م���ع���ايل وزي���ر
العدل الأ�سبق الدكتور عبداهلل بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ رئي�س
جمل�س ال�شورى زخماً ورونقاً وبعداً
ودلي ً
ال على �أن هذا امل�ؤلف ذا �أهمية
ق�����ص��وى وق��ن��اع��ة مب��ا ي��ح��ت��وي��ه من
�أهمية بالغة .و�شمل ذل��ك مقدمة

�أع���ط���ت ت��ع��ري��ف��اً ���ش��ام ً
�لا ل�ل��إدع���اء
و�أه����م����ي����ة ال���ب���ح���ث ف���ي���ه و�أ�����س����ب����اب
االختيار وطريقة العر�ض وتقدمي
ال�شكر ل��ك��ل م��ن �أ����س���داه ووج��ه��ه يف
�إجناز هذا الكتاب الرائد.
كما ا�شتمل الكتاب على متهيد
حول حقيقة الإدعاء العام وماهيته
وم�شروعيته و�أق����وال العلماء فيه
و���ص��ف��ة م�����ش��روع��ي��ت��ه وال��غ��اي��ة منه
والفرق بينه وبني االدعاء اخلا�ص.
كما تطرق �إلى �شروط املدعي العام
و�آداب�����ه يف ال��ف��ق��ه وال��ن��ظ��ام وحت��دث
�أي�������ض���اً ع���ن ج���ه���ات الإدع��������اء ال��ع��ام
واخت�صا�صهما واخ��ت�����ص��ا���ص هيئة
ال��ت��ح��ق��ي��ق واالدع�������اء ال���ع���ام وه��ي��ئ��ة
ال��رق��اب��ة وال��ت��ح��ق��ي��ق واخت�صا�صها
وامل���ب���اح���ث ال���ع���ام���ة واخ��ت�����ص��ا���ص��ه��ا
وك��ي��ف��ي��ة رف����ع دع�����وى احل����ق ال��ع��ام
وم�����اه�����ي�����ة امل����ت����ه����م و������ش�����روط�����ه يف
الفقه وال��ن��ظ��ام وا�ستعانته بوكيل
وم���اه���ي���ة امل���ج���ن���ي ع��ل��ي��ه وح��ق��وق��ه
وت��ق��دمي ال�شكوى و�أن����واع احلقوق
والأح��ك��ام املتعلقة بحق اهلل وعباده

و����ش���روط���ه���ا وم��اه��ي��ت��ه��ا وال��ق�����ض��اء
واالدع��اء و�شروط احلكم والتنفيذ
وال��ع��ف��و وال��ت��ق��ادم وال��ت��ن��ازل فكانت
يف ف�������ص���ول ���س��ت��ة خ��ت��م��ت ب��خ��امت��ة
تو�صلت �إل��ى العديد م��ن احلقائق
والنتائج والتو�صيات ال��ت��ي حملت
ب�ضرورة االهتمام مب�سائل الإدع��اء
العام ودع��ت �إل��ى �أن حتذو الأنظمة
الأخ���رى ح��ذو النظام امل�ستمد من
ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أنهى البحث
بقائمة امل�����ص��ادر وامل���راج���ع و�أخ��ي�راً
فهر�س املحتويات.
ن�������س����أل اهلل ت���ع���ال���ى �أن ي��ج��زي
امل�ؤلف خري اجلزاء على هذا الطرح
املفيد واملعلومة املتكاملة والتطرق
�إلى كل ما يخدم جانب الإدعاء العام
ويحقق طموح املخت�صني والباحثني
و�أ�صحاب القرار واملمار�سني لهذه
الوظيفة ال�سامية.
كما ن�س�أل �أن ينفع به اجلميع
و�أن يحقق الأه���داف امل��رج��وة فقد
�أ���ص��ب��ح ذا اه��ت��م��ام ك��ب�ير وتنظيم
دق��ي��ق ول���ه ج��ه��ات خمت�صة .فكان
ب��ح��ق ج��ه��د ي�����ش��ك��ر ف��ي��ذك��ر خا�صة
و�أن����ه ق����ام ب��درا���س��ت��ه م��ن الناحية
الفقهية وال��ن��اح��ي��ة النظامية ثم
�أج��رى مقارنة بينهما وكانت على
املذاهب الأرب��ع��ة وغريها وامل�سائل
ذات االت������ف������اق وحم�������ل اخل��ل��اف
وال�ت�رج���ي���ح ف��ي��ه��ا وت��وث��ي��ق �أق����وال
العلماء وتخريجها وك��ل �صغرية
وك����ب��ي�رة .ف���ك���ان���ت ث���م���رت���ه واق���ع���اً
م��ل��م��و���س��اً وح��ق��ي��ق��ة ن��ا���ص��ع��ة وط��رح
�أ����ص���ب���ح م���رج���ع���اً وم���������ص����دراً ل��ه��ذا
التخ�ص�ص .ف�شكر اهلل �سعيه و�أنار
درب���ه وج����زاه اهلل اجل����زاء الأوف����ى.
وباهلل التوفيق.

العدد  - 58ربيع الآخر 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

ـ 321

