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 شسٗط اهِصس باجملوٞ:
 األخوة األفاض   رهان على  سن إخراج اللة نرحو التكـر بااللتزاـ باآلٌب:

ب أك رسػػالة علميػػة . أف ال يكػػوف قػػد ًبر نشػػر البالػػ  مػػن قبػػ  ُب أم ٦بلػػة أك كتػػا1
 أك كسيلة نشر أخرل.

 ( هفالة تقريبا ٗبا فياا قائمة ا٤براحع.35. أف ال تزيد هفالات البال  عن )2
 كنوعػػػػػ  (14. ك جػػػػػم ا٣بػػػػػ  )A 4هػػػػػوامف الصػػػػػفالة مػػػػػن اليمػػػػػْب   علػػػػػى كرؽ . 3

(Traditional Arabic). ( 1( كبْب السطور )12كللاوامف.) 
 .Bold( 16خ  ) .العناكين الوسطية تكتب مسودة كٕبجم4

  كتوضػػع  Bold( 14العنػػاكين ا١بانبيػػة: تكتػػب مػػن أكؿ السػػطر مسػػودة كٕبجػػم )
 بعدها نقطتاف رأسيتاف.

 .فراغات. تبدأ الفقرات بعد ٟبس 5
  كبرمػػػوز الصػػػاليالة. ٯبػػػب االهتمػػػاـ بوضػػػع عبلمػػػات الَبقػػػيم ُب أماكناػػػا ا٤بعركفػػػة 6

 اا با٣ب  العريب .أ٠بائ
( « ») (   كالرمػز ﴾ ﴿ ساف ا٤بزهراف لآليات القرآنية )رمز القو  استخداـ. ضركرة 7

 ( عبلمة التنصيص. " "للنصوص النبوية  كالرمز: ) 
تكتػػب ُب ا٥بػػوامف أ٠بػػاء الشػػارة للمػػللفْب كالبخػػارم  الَبمػػلم  أبػػو داكد  ابػػن  .8

 أيب شيبة  كال يكتب االسم الكام  للمللفْب ُب ا٥بوامف.
كػػػػوف ُب هػػػػوامف هػػػػفالات البالػػػػ  كلػػػػيس ُب . اإل ػػػػاالت للمصػػػػادر كا٤براحػػػػع ت9

 آخرب.
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. ال تكتػػب بيانػػات النشػػر للمصػػادر كا٤براحػػع ُب ا٥بػػامف  كإ٭بػػا يكتػػب ذلػػك ُب 10
 قائمة ا٤بصادر كا٤براحع ُب آخر البال .

 332  ص 2مث  : ابن  جر  فتح البارم شرح هاليح البخارم  ج 
قايػػػػة كا٤بوضػػػػوعات . عنػػػػد اإل الػػػػة إٔب كتػػػػب ا٢بػػػػدي  ا٤برتبػػػػة علػػػػى األبػػػػواب الف11

العلميػػػػة تكتػػػػب أ٠بػػػػاء الكتػػػػب كاألبػػػػواب  مػػػػع كتابػػػػة ا١بػػػػزء  كالصػػػػفالة  كرقػػػػم 
ا٢بػدي  إف كحػػد. هكػػلا: أخرحػػ  البخػػارم ُب هػػاليال   كتػػاب. اإلٲبػػاف  بػػاب 

 .1  رقم  12  ص 1: ج  «بِب اإلسبلـ على ٟبس » اإلٲباف كقوؿ النيب
 .12اشرة ٕبجم . ٚبررج اآليات القرآنية ُب ا٤بًب بعد اآلية مب12

 ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قػػػػاؿ ا تعػػػػأب: مثػػػػ :
 .[142 :]البقرة َّ مي خي حي جي يه ىه مهجه ين

كا ػػد ٍب تبػػدأ كتابػػة ا٤بعلومػػات الػػًٍب  فػػراغ. ُب ا٥بػػوامف  يػػَبؾ بعػػد أرقػػاـ ا٥بػػوامف 13
 يراد كتابتاا  كهوامف ك  هفالة تبدأ بالرقم كا د.

 اء الشارة للمللفْب  كاآلٌب:. قائمة ا٤بصادر ترتب على أ٠ب14
ابػػػن  جػػػر  أٞبػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ٧بمػػػد العسػػػقبلين  فػػػتح البػػػارم شػػػرح هػػػاليح 

 1112  سػػنة 1البخػػارم  ٙبقيػػل: علػػي ٧بمػػد البجػػاكم  بػػّبكت: دار ا١بيػػ   ط 
 ـ.1992 /هػ
. يرفػػل البا ػػػ  ملخصنػػا لسػػػّبت  اللاتيػػػة ُب  ػػدكد هػػػفالة كا ػػدة  كيرفػػػل هػػػورة 15

 شخصية ل .
بالػػػػوث  كالسػػػػّب اللاتيػػػػة ا٤بختصػػػػرة مطبوعػػػػة علػػػػى كرؽ كقػػػػرص مػػػػدم  . ترسػػػػ  ال16

  اآلٌب.لرئيس التالرير مباشرة أك عرب الربيد اإللكَبكين 

iaelfared@elmergib.edu.ly 
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. للمجلػػة ا٢بػػل ُب رفػػأ نشػػر أم ٕبػػ  بػػدكف إبػػداء األسػػباب كالبالػػوث الػػٍب ال 17
 تقب  للنشر ال ترد إٔب أهالا ا. 

( نسػ  مػن عػدد اللػة 5شور ا٢بل ُب ا٢بصوؿ على عدد ). لصا ب البال  ا٤بن18
 ا٤بعِب ٦بانان. 

. ترتيب كركد األٕباث ُب اللة ال يدؿ على أٮبية البال  أك البا    إ٭بػا للكػ  19
 التقدير كاال َباـ .

. إلدارة اللة  رية تغيّب ا٣بطػوط كالتنسػيل ٗبػا يناسػب إخػراج اللػة بالصػورة الػٍب 20
 تراها.

ن السػادة البالػاث كالقػراء ا٤بعػلرة عػن إم خطػأ قػد ٰبػدث مقػدمان   فللػ  نأم  مػ
 الكماؿ ك دب سبالان  كتعأب.
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 جملت العلىم الشرعيت والقاًىًيت
 مجلة علمية محكمة تصدرها 

 مرقبلجامعة ا - الخمسبكلية القانون 

 

 رئيس التحرير

 د. إبرررررررررالسالم الفلد ررررررررر   لد ررررررررراد 

  :التحريرة أهي 

 السرالرررررررررم لد ررابرررررررررر إبد. مرصط ررررررررر  
 د. الررررررفلحمم م لصرررررررف لدصال اررررررر    
 د. أحررررررررررررررف ارارررررررررررررر   لحررررالرررررررررررف  
 اللجنة االستشارية: 

 أ. د. الفلد رررررررر   أب  رررررررر   . 
 

 أ. د. صرف الفلد    لبشالش. 
 أ. د. صررررررررف  مهررررررر   بررررررر   . 

 
 د. سرررررررر ش صرررررررررف ما رررررررر  . أ. 

 د. اررررررررررا  مهررررررررر   لد لالررررررررررف.   
 

 ش.أب سرررررررط   د. لصررررررررف ا ررررررر  
 
 

 أمحرررررررف ل ررررررر     .  د. ا ررررررر
 

 د. الررررررررررف ل. ررررررررررال  د  مرررررررررر .  
  



 6 فـــــــــــــهـــــــــــرش الـــوــــــــــىضــــــــىعـــــــــــــاث

 فٔسس امل٘ض٘عات
 8.................. ............... كلوت رئيص الخحرير

 )دراضت فقهيت هقارًت(  عـقـىبـت الـحرابـت فـي اإلضـــالم
 9 ...........................صرف إبالسالم لد شاد. 

 البعد املقاصدي هي خالل كفارة اليوني
60.....................  لحمررررررررررر    اررررررررررر   سررررررررررر ش د. 

  وإشكالياثٌ حىل الخقنني أحكام الرِّدَّة يف الشريعت اإلضالهيت
 86........... ............ مصط   إبالسالم لد اب . د

 الخحكين بني السوجني يف الشريعت اإلضالهيت
 298 ......................إبالسالم الفلد    لد ادد. 

 )املىازًت بني احلقىق والقيىد( العصبيت احلقىقيت يف جمال حقىق اإلًطاى
 227.......... ............ا دل الف ل. ال  كمف اد.  

 دراضت هقارًت بني القبىل والرفض فكرة الطعي يف األحكام الخوهيديت
 272.......... ............أب     ا ارا لحممص  يد. 

 ) آفاق واشكالياث ( م املعدل1591خيار العىدة لدضخىر 
 120. .....................صرف جنالب أمحف لد ليتد. 

 " " دراضت هقارًت يف القاًىًني اللييب واملصري جــريـوــت الـخـنـصـج الـهـاحــفــي
 112.......... ...........ا   صررف إبالسالم خ ال ةد. 



 7 اتـــــــــــــىعــــــــىضــــــــــمـــال رســـــــــــهـــــــــــــف

 أهام احملاكن اإلهاراحيت الخساهاث املرتجن
 120......... ..............ما ررم أمحررف خ     لدصمفل

 "دراضت حتليليت هقارًت" عقد املشاركت بالىقج
 181.. ........................  سف خمت   لحم تريي

  



 8 رــــــــــريـــحـــتـــال ســـيـــرئ ةــمـلـــك

 ك رة  ئالس لدتحا ا

 يل ىل مل خل ٱ
ا٢بمد  اللم علػم اإلنسػاف مػا ٓب يعلػم  كحعلػ  خليفػة لػ  ُب األرض  ككرمػ  
كفضل  على ك  ا٣ببلئل  ٞبدا يليل ٔبػبلؿ عهمتػ  كعهػيم سػلطان  سػبالان  كتعػأب  

على نبينا ٧بمد ػ هلى ا علي  كسلم ػ كعلػى آلػ  كأهػالاب  الكػراـ  كالصبلة كالسبلـ
 األخيار  كمن تبعام بإ ساف إٔب يـو الدين.

 أما بعد:
إف الشػػػعوب ترتقػػػي بشػػػبا ا  فاػػػم عمػػػاد الػػػوطن  كعلػػػيام ا٤بعػػػوؿ ُب الناػػػوض  
ػ ٗبجتمعػامم  كإف أهػم مػا ٰبتاحػ  شػعبنا ُب هػلب الهػركؼ  قػوة االٲبػاف بػا ػ تعػأب 

الٍب هي مصدر ك  خّب للناس كلؤلكطاف  كمناػا يػربز  ػب الػوطن  ككحػوب العمػ  
إلهػػػػبلح مػػػػا فسػػػػد خػػػػبلؿ هػػػػلب االيػػػػاـ ُب كػػػػ  أ٭بػػػػاط ا٢بيػػػػاة  كاخػػػػراج الػػػػوطن مػػػػن 

 االزمات  كالعودة ب  إٔب طريل التقدـ كالبناء ُب أسرع كقت. 
لَببيػػػة كال تقػػػدـ كرقػػػي إال بالشػػػباب  فاالهتمػػػاـ  ػػػم مػػػن أكحػػػب الواحبػػػات  فا

كالتعليم  كالرعاية الصالية كاالحتماعية  فاي االدكات الٍب نبِب  ا أحياؿ ا٤بسػتقب   
كالعػػػودة بالشػػػباب إٔب أخػػػبلؽ أهػػػ  االسػػػبلـ كمػػػا أمػػػر ا سػػػبالان  كتعػػػأب ُب كتابػػػ  

مػػن خشػػية لػػ  عػػز كحػػ     -هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  -العزيػػز كسػػنة  بيبػػ  ا٤بصػػطفى 
كالصػػدؽ  ك سػػن ا٣بلػػل  ك٧ببػػة النػػاس  كفعػػ  ا٣بػػّبات   كرعايػػة لػػ  ُب السػػر كالعلػػن 

كالبعػػد عػػن الهلػػم  ك٘بنػػب ا٤بوبقػػات  كالتوسػػ  ُب كػػ  االمػػور  كذلػػك باتبػػاع أكامػػرب 
 كاحتناب نواهي  سبالان  كتعأب.

كػػػػػ  هػػػػػلا يرتقػػػػػي بببلدنػػػػػا إٔب مصػػػػػاؼ الػػػػػدكؿ ا٤بتقدمػػػػػة فػػػػػبل ٪بػػػػػاح إال  ػػػػػلب 
 ك كومات. ا٤بقدمات فمٌب ييعُب بللك كنعم  علي  شعوبان 

واهلل ولي التوفيق وهو المستعان.



 

 المـــي اإلسـت فـحرابـت الـىبـقـع
 )دراست فقهيت هقارًت(

ى:ىمحمدىإبراهومىالكذرالدكتورىإرداد
 زلينت( هي ثبجلبهعخ األمسريخ اإلسالهيخ ـ)أستبذ الفقه اإلسال

 
 املقدًٞ

ڳ     گ  گ  گچ ا٢بمد  رب العا٤بْب القائ  ُب كتاب  الكرًن:

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ
(1)  

ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى »كأهلي كأسلم على إماـ ا٤بتقْب ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب القائ : 
ـٌ َمالُُو َوِعْرُضُو َوَدُمُو َحْسُب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرّْ َأْف َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلمَ    (2)«اْلُمْسِلِم َحَرا

 .(3)«ََل َيِحلُّ َماُؿ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإَلَّ َعْن ِطيَبِة نَػْفسٍ »ػػػ:  ػػػ كالقائ  
 كبعػػػػػد...

فاػػػلب مقدمػػػػة نبػػػػْب فياػػػػا أسػػػػباب اختيػػػار ا٤بوضػػػػوع كأٮبيتػػػػ   كا٤بػػػػنا  ا٤بتبػػػػع ُب 
 الدراسة  كخطة البال .

 

                                       
 (.93سورة النساء  اآلية: ) (1)

أخرحػػ  مسػػلم  ُب هػػػاليال   كتػػاب الػػػرب كالصػػلة كاألدب  بػػػاب: ٙبػػرًن تلػػػم ا٤بسػػلم كخللػػػ  كا تقػػارب كدمػػػ   (2)
 .13/159( 7727  كأٞبد ُب مسندب  )4/1986(  2564كعرض  كمال   )

  كالبياقي  ُب معرفة اآلثار كالسنن  كتاب: قتػاؿ أهػ  البغػي  34/299(20695) أخرح  أٞبد  ُب مسندب  (3)
 .12/2016(  16484باب: الرح  يتأكؿ  فيقت  أك يتلف ماال  أك ٝباعة غّب ٩بتنعة  )
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 ػػ أسباب اختيار الموضوع وأىميتو:
كالكتابة في  هو ما نسمع  ك  يػـو األمر اللم دعاين إٔب اختيار هلا ا٤بوضوع 

كمػػا ٯبػػرم ُب ببلدنػػا ا٢ببيبػػة مػػن  ػػاالت قتػػ  كإرهػػاب كقطػػع للطريػػل كسػػطوو مسػػلح 
على أهالاب ابلت كا٤بارة بػالطريل العػاـ كتركيػع األمنػْب ُب بيػومم كسػلب أمػوا٥بم 
ك٩بتلكػػامم مػػن قبػػ  بعػػأ العصػػابات اإلحراميػػة الػػٍب تاػػرت مػػلخرنا مسػػتغلة ضػػعف 

كانقسػػاماا  كهػػو مػػا شػػجع ضػػعاؼ النفػػوس كالػػرمْب علػػى القيػػاـ ٗبثػػ  هػػلب الدكلػػة 
األعماؿ اإلحرامية الٍب  رماا الشرع ا٢بكيم  ك ٌد ٥با عقوبػات زاحػرة كرادعػةهن أل ػا 
تتناَب مػع القػيم ا٢بميػدة  كتنبػلها األخػبلؽ النبيلػة  ككػاف مػن الواحػب علينػا ُب مثػ  

دنػػا أٍف نبػػْب للمسػػلكلْب ككالة األمػػر ُب الدكلػػة هػػلب الهػػركؼ ا٢برحػػة الػػٍب ٛبػػٌر  ػػا ببل
الوليدة كك  من يعنيام األمػر  كػمى الشػرع ا٢بكػيم فػيمن يقػَبؼ مثػ  هػلب األعمػاؿ 
اإلحرامية الٍب ال يقٌرها شرع كال عرؼ كال خلل نبي   كأٍف نبْب ٥بػم كاحػبام الشػرعي 

يػػة أمػػن ا٤بػػواطن  مػػن ُب ٧باربػػة هػػلالء ا٤بػػارقْب  كدكرهػػم ُب اافهػػة علػػى الػػوطن كرعا
ػ ُب كتابػ  الكػرًن علػػى هػلالء اػػاربْبهن  خػبلؿ تطبيػل العقوبػػة الػٍب  ػددها ا ػ 

للالٌد من شوكتام كالقضاء على هلا الوـر ا٣ببي  اللم بدأ ينتشر بسرعة ُب معهم 
أ٫بػػػاء الػػػببلد شػػػرقاا كغر ػػػا  ا٥بػػػا كحنو ػػػا  كأٌف أم تكاسػػػ  أك تقصػػػّب سػػػيلدم إٔب 

مػػر ػػػػػ ال قػػدر ا ػػػػػ كانتشػػاًر القتػػ  كالسػػلب كالناػػب حاػػارنا  ػػارنا مػػن قبػػ  انفػػبلت األ
هػػػلالء الػػػرمْب اػػػاٌدين  كلرسػػػول  ا٤بنتاكػػػْب ٢برمػػػة شػػػرع  كا٤بعتػػػدين علػػػى  ػػػدكدب 

 ك٧بارم .
 ػػ المنهج المتبع في الدراسة:

خػبلؿ  ا٤بنا  ا٤بتبع ُب هلب الدراسة هو )ا٤بنا  االستقرائي ا٤بقارف( كذلك مػن
أقواؿ علماء ا٤بلاهب الفقاية ا٤بعتربة مع بياف أدلػتام كمناقشػتاا كاإلحابػة علياػا  تتبع

 .  كهوالن إٔب القوؿ الراحح مناا
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 ػػ خطة البحث:
كفياػػا يػػتم بيػػاف سػػبب اختيػػار ا٤بوضػػوع كأٮبيتػػ   كا٤بػػنا  ا٤بتبػػع ُب  . المقدمػػة:1

  نا.الدراسة  كٛبايد يتم في  تعريف ا٢برابة لغة كاهطبل
 ٙبتوم الدراسة على مبالثْب: . مباحث الدراسة:2

 المبحث األوؿ: اختالفات العلماء في تقدير عقوبات المحاربين.
 المبحث الثاني: أدلة الفقهاء ومناقشتها واإلجابة عليها.

كفياػػا يػػتم بيػػاف القػػوؿ الػػراحح ُب ا٤بسػػائ  الػػٍب تناكلتاػػا الدراسػػة   . الخاتمػػة:3
 مقاهد الشريعة  كدرء ا٤بفاسد كحلب ا٤بصاّب. كأيٌاا أقرب إٔب ٙبقيل

بىػػة( عنػػد الفقاػػاء إٔب عػػدة أ٠بػػاء  فمػػنام مػػن ٠باهػػا تعػددت أ٠بػػاء حرٲبػػة )ا٢بًرىا
بػة(  كهػو م من ٠باهػا )ا٢بًرىا  كمنا  كمنام من ٠باها )قطع الطريل()السرقة الكربل(

 أنسباا  كذلك ألمرين: 
 .الكرًن أنٌ  اللفظ ا٤بطابل ٤با كرد ُب القرآف األوؿ:
أنٌػػ  أدٌؿ علػػى ا٤بػػراد مػػن غػػّببهن ألنٌػػ  يشػػم  كػػٌ  هػػور هػػلب ا١برٲبػػة  ُب  والثػػاني:

 ٠بْب اآلخرين على بعأ هورها. ْب اقتصر كٌ  من اال
ُٞ هغٞ ٗاصطالًحا:   احِلَساَب

 :  لغة بةالِحَرا
ٍربنػػػا مثػػػ  طلبػػػ  يطلبػػػ  طلبنػػػا إذا  مصػػػدر (  تقػػػوؿ  ىرىبىػػػ  ٰبىٍريبيػػػ ي  ى ػػػرىبى للفعػػػ : ) ى

 سلب مال  كترك  ببل شيء. 
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ػػٍربه    كرحػػ  ٧ًبٍػػرىابه    كقػػـو ٧ًبٍرىبػػةه  ك٧ًبٍػػرىبه  أم شػػديد ا٢بػػرب شػػجاع كرحػػ ه  ى
: هو الغاهب أم: ٧بارب  .(1)اللم يػيٍعرم الناس ثيا م الناهب لعدكب  كا٢بىاًربي

سػػػلم  كا٢بىػػرىبي بالتالريػػك:  ػػػب مػػاؿ اإلنسػػاف  كا٢بىػػػٍرب بالتسػػكْب: نقػػيأ ال
بىػػًةهن ألٌف فياػا اسػػتعماالن للقػػوة كسػػلبنا   ككػػٌ  هػلب ا٤بعػػاين تػػدخ  ُب ا٢بًرىا(2)كهػي القتػػاؿ

 لؤلمواؿ كاعتداءن على اآلخرين.
 : وفي اصطالح الفقهاء
بىػػة  كاشػػَبط بعضػػام شػػركطنا ٓب يرهػػا اآلخػػركف  ١برٲبػػة ا٢بًرىا اختلفػػوا ُب تعػػريفام

ٌ فقػػد اخػػتٌص كػػٌ  مػػلهب بتعريػػف ٩بيٌػػز  ضػػمن  العناهػػر الػػٍب يػػرل ٙبققاػػا ُب  كمػػن ٍبى
ػ:  ائػدة ُب قولػ  ػ ا٤بنصػوص علياػا ُب سػورة ا٤ب موحبة للعقوبػة لتكوف حرٲبة ا٢برابة 

  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 . (3)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
بػػػػ)قطع الطريػػل(: هػػو ا٣بػػركج علػػى ا٤بػػارة  إٔب القػػوؿ بػػأٌف ا٤بػػرادفػػبىب الحنفيػػة 

ارٌة مػػػن ا٤بػػػركر  كيقطػػػع الطريػػػل ألخػػػل أمػػػوا٥بم علػػػى سػػػبي  ا٤بغالبػػػة علػػػى كحػػػ  ٲبنػػػع ا٤بػػػ
علػػػيام سػػػواء أكػػػاف القطػػػع مػػػن ٝباعػػػة أـ مػػػن كا ػػػد بعػػػد أٍف يكػػػوف لػػػ  قػػػوة القطػػػع  

 .(4)أـ بغّبب من العصا  كا٢بجر  كا٣بشب  ك٫بوها كسواء أكاف بسبلح

                                       
 . 2/49ينهر: لساف العرب  البن منهور  مادة: ) رب(:  (1)

 .2/49ينهر: ا٤بصدر السابل  مادة: ) رب(:  (2)

 .(33من اآلية:) سورة ا٤بائدة  (3)

 . 9/319ينهر: بدائع الصنائع  للكاساين:  (4)
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هػو الػلم يقطػػع السػبي   كينٌفػر النٌػاس ُب كػٌ  مكػػاف   : اػاربوقػاؿ المالييػة
ا إذا تيًارى علي  ييقتػ   قػاؿ مالػكًار الفساد ُب األرضكييهٍ  ػػػ رٞبػ     كإٍف ٓب يقت  أ دن

 .(1)ا تعأب ػػ: كا٤بستَب ُب ذلك كا٤بعلن سواء
    أك العػػرضنفس  أك ا٤بػػاؿعلػػى الػػ بػػة بػػْب االعتػػداءكال فػػرؽ عنػػدهم ُب ا٢بًرىا 

: بعػػػد أٍف ذكػػػر قصػػػةن ريًفعىػػػٍت إليػػػ  ُب أثنػػػاء توليػػػ  كُب هػػػلا السػػػياؽ يقػػػوؿ ابػػػن العػػػريب
فػرٌد  ال ُب الفػركج  تكوف ُب األمواؿ   كفياا أٌف بعأ ا٤بفتْب قالوا: إٌف ا٢برابةللقضاء

  كأٌف النػػاس  أفالػػف مناػػا ُب األمػػواؿ ُب الفػػركج علػػيام بقولػػػ : "أٓب تعلمػػوا أٌف ا٢برابػػة
أمػػوا٥بم  كٙبىٍػػػرىبى كٌلاػػم لىيػىٍرضىػػٍوفى أٍف تػػػلهب 

مػػن بػػػًْب أيػػدهم  كال ٰبيٍػػػرىبي ا٤بػػرء مػػػن  (2)
 .(3)"زكحً  كبنتً   كلو كاف فوؽ ما قاؿ ا عقوبة لكاف ٤بن يسلب الفركج

إٔب أٌف )قاطع الطريل(: هػو مػن شػار السػبلح ُب مصػر ػػػػػ أم وذىب الشافعية 
هلػػة بالسػػكاف ػػػػ كأخػػل ا٤بػػاؿ مكػػابرة اعتمػػادنا بلػػد عهػػيم ػػػػػػ أك بريػػة مقفػػرة ػػػػ أم: غػػّب آ
 .(4)على الشوكة  كالبعد عن الغوث كالنجدة

اػاربوف هػم قطٌػاع الطريػل  أم: ا٤بكٌلفػوف ا٤بلتزمػوف كلػو أنثػى   وعند الحنابلة:
الػػلين يػىٍعًرضيػػوف للنػػاس بالسػػبلح كلػػو بعصنػػا ك جػػارة ُب هػػالراء  أك بنيػػاف  أك ٕبػػر  

ا قارنا ٦باهرةفيغصبو م ماالن ٧بَبمن 
(5). 

  كمشػػار السػػػبلح  ٧بػػػارب يأك الػػٌلم علػػى ا٤بسػػػلم : فقػػاطع الطريػػػلوعلػػى ىػػػبا
 ػٌب يدخلػ  موضػعنا ليأخػل  كإٍف كػاف منفػردنا ُب مدينػة  كخػادع الصػيب كللك ٧بارب

                                       
 . 7/155  كا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك  البن العريب: 2/93ينهر: أ كاـ القرآف  البن العريب:  (1)

 . 2/49بن منهور  مادة: ) رب(: ٙبىٍرىب: أم تسلب. ينهر: لساف العرب  ال (2)

 . 2/94أ كاـ القرآف:  (3)

  5/1874  كالعبػاب اػػي  ٗبعهػػم نصػوص الشػػافعي  البػػن ا٤بػػل جي: 3/366ينهػر: ا٤باػػلب  للشػػّبازم:  (4)
  .22/16كالموع  للنوكم  تكملة ا٤بطيعي: 

 . 6/157ينهر: كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع  للباوٌب:  (5)
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  كُب دعائػػػػػ  إٔب التقػػػػػول قبلػػػػػ  إٍف أمكػػػػػن:   كٯبػػػػػوز قتػػػػػا٥بم باتفػػػػػاؽمػػػػػا معػػػػػ  ٧بػػػػػارب
 .(1)قوالف

إشػاار السػبلح  كقطػع هػي  ةى باتفػاؽ ٝبيػع العلمػاء بى أٌف ا٢بًرىا ويتبين مما سبق:
 .(2)  كُب داخل  خبلؼالسبي  خارج ا٤بصر

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ػ ُب اآلية الكرٲبة: : يوضِّح قول  ػ 

ڑ  ڑ  ک   ژ  ژ    ڈ  ڈ   ڎ   ڌ  ڎ   ڌ   ڇ  ڍ  ڍ   

ک  ک  گ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ  ڳ  گ   گ  ڳ  گک    ڱ  


 (3) 
نٌصبوا أنفسام  ك٨بيفي الٌسبي  اللين من قطٌاع الطرؽ األ كاـ ا٤بتعلقة بااربْب

داخ  الدكلة كإثارة الفوضى كنشر الرعب بْب هفوؼ اآلمنْب كا٣بركج  اربة األمن
على النهاـ ا٢باكم من غّب تأكي  يعتمدكف علي   كال غاية دينية ٰبققو ا  ب  
    خرحوا قاهدين اإلحراـ ألح  اإلحراـ  ك٧باربة اآلمنْب كإزعاحام  فقد  كم ا

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    : ػ ػ فقاؿ ػ ػ فيام بأربعة أ كاـ ذكرها ُب اآلية  ػ 

ک  ک  گ ک   ُب   ٌٍب اختلف العلماء ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
على  بتنوع العقوبة الكرٲبة  أيقصد ب  التنويع دٌلت علي  )أك( ُب اآلية اللم التخيّب

  قطعت أيديام كأرحلام من خبلؼ ا  كإذا سرقواا قيًتليو  سب ا١برائم  فإذا قػىتػىليو 

                                       
 .523  كحامع األماات  البن ا٢باحب: 3/1366عونة  للقاضي عبد الوهاب البغدادم: ينهر: ا٤ب (1)

بػػػػن ا٤بنػػػػػلر:    كاإلشػػػػػراؼ علػػػػى مػػػػػلاهب العلمػػػػاء  أليب بكػػػػػر166  9/165ينهػػػػر: ا٤ببسػػػػػوط  للسرخسػػػػي:  (2)
  353  ك٨بتصػػػػػر ا٤بػػػػػزين: 4/2279  كبدايػػػػػة التاػػػػػد ك ايػػػػػة ا٤بقتصػػػػػد  البػػػػػن رشػػػػػد )ا٢بفيػػػػػد( 244  7/238
  كمراتػػػػب 2/268  كاإلقنػػػػاع ُب مسػػػػائ  اإلٝبػػػػاع  أليب ا٢بسػػػػن ابػػػػن القطػػػػاف 3/366اػػػػلب  للشػػػػّبازم: كا٤ب

 :   كشػػرح كتػػاب السياسػػة الشػػرعية البػػن 2/160  كاػػرر ُب الفقػػ   أليب الربكػػات: 211اإلٝبػػاع  البػػن  ػػـز
 .131بن العثيمْب: تيمية  شرح ٧بمد

 (.33)سورة ا٤بائدة  اآلية:  (3)



 اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يف احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 
 22 

على ارتكاب ا١برائم من غّب أٍف    كإٍف ٘بمعوا كاتفقواكهلبوا قتلوا كقتلوا كإذا سرقوا
٨بيٌػرنا  بأٌف اإلماـ   أـ تقصد  قيقة التخيّبمن األرض يرتكبوها بالفع  كاف النفي

عندما يرتكبوف فياا  غّب مقيد بنوع من العقوبة ُب  اؿ  كبنوع آخر ُب  اؿ أخرل
ا يتناسب كتدبّبب  كهو ينهر إٔب مقدار الَبكيع ٗب معٌينة  ب  ترؾ األمر لتقديرب حرٲبة

كال إٔب مقدارها  إ٭ٌبا ينهر  مع قوة ا١بناة من غّب نهر إٔب نوع ما ارتكبوا من حرائم
 إٔب مقدار الزحر كالردع.
 يف ذهم عوٟ ثالثٞ أق٘اي:  اختوف أٓى اهعوٍ

كهػو  كالتػابعْب   كبػ  قػاؿ بعػأ الصػالابة أٌ ا ٘بػب علػى طريػل التنويػع األوؿ:
 .(1) ٝباور الفقااء ملهب

ڌ  ػ:  ُب قولػػ  ػ  ػ علػى اػاربْب الٍب أكحباػا ا ػ  أٌف العقوبات والثاني:

 ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
ٗبػا يػراب أًٌب  كنهػرب كمشػورة الفقاػاء كاألمػر راحػع فياػا إٔب احتاػاد اإلمػاـ علػى التخيػّب

  كهػػػو مػػػلهب اإلمػػػاـ للمصػػػلالة كأدفػػػع للمفسػػػدة  كلػػػيس ذلػػػك علػػػى هػػػول اإلمػػػاـ
 .(2)مالك كمن تبع  من أهالاب 

                                       
  كاالختيػػػػار لتعليػػػػ  82  3/81الشػػػػافعية كا٢بنابلػػػػة  ينهػػػػر: اللبػػػػاب ُب شػػػػرح الكتػػػػاب  للميػػػػداين: ا٢بنفيػػػػة ك  (1)

  كاإلقنػاع البػن ا٤بنػلر: 2152  4/2151  كزهػرة التفاسػّب  أليب زهػرة: 2/492ا٤بختار  لد الدين ا٤بوهػلي: 
كاخػػػػػتبلؼ األئمػػػػػة   5/498  كمغػػػػػِب اتػػػػػاج  للشػػػػػربيِب: 13/352  كا٢بػػػػػاكم الكبػػػػػّب  للمػػػػػاكردم: 1/334

  كاػػػػرر ُب الفقػػػػ   أليب 354  12/353بػػػػن قدامػػػػة    كا٤بغػػػػِب  ٤بوفػػػػل الػػػػدين2/285العلمػػػػاء  البػػػػن هبػػػػّبة: 
 .133  132  ككتاب السياسة الشرعية  البن تيمية: 2/161الربكات: 

  7/552رب:   كاالسػػتلكار  أليب عمػػر بػػن عبػػد الػػ3/1366ينهػػر ا٤بعونػػة  للقاضػػي عبػػد الوهػػاب البغػػدادم:   (2)
  ك اشػػية الدسػػوقي علػػى 368  كالقػػوانْب الفقايػػة: البػػن حػػزم: 208  9/207كا٤بنتقػػى  أليب كليػػد البػػاحي: 

  كمػػػػػا بعػػػػدها  كمنػػػػػاه  التالصػػػػػي  ُب شػػػػرح ا٤بدكنػػػػػة  أليب ا٢بسػػػػػن 4/349الشػػػػرح الكبػػػػػّب ٤بختصػػػػر خليػػػػػ   
 .4/2282   كبداية التاد ك اية ا٤بقتصد  البن رشد )ا٢بفيد(:10/75الرحراحي: 
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  كهو قػوؿ  كالنفي   كالقطع كالصلب ٨بٌّب فيام بْب القت  : أٌف اإلماـوالثالث
 .(1)كملهب الهاهرية بعأ التابعْب 

 اختالفٍٔ يف تستٚب ٓرٖ اهعق٘بات عوٟ اهِح٘ اآلتٛ:

  الحنفية: األوؿ: مبىب
فقػػػ     كإٍف قتلػػػواأيػػػديام كأرحلاػػػم مػػػن خػػػبلؼ تقطٌػػػع قػػػالوا: إٍف أخػػػلكا ا٤بػػػاؿ

: إٍف شػاء قطػع أيػدهم كأرحلاػم مػن با٣بيػار كػاف اإلمػاـ  كأخػلكا ا٤بػاؿ ا  كإٍف قتلواقيًتليو 
 .  كإٍف شاء ٓب يقطع  كإ٭ٌبا يقت  أك يصلبأك هلبام ٍبٌ قتلام خبلؼ

  أم: فقػػػ  دكف قتػػ   كال أخػػل للمػػػاؿ  ينفػػوا مػػػن األرض كإٍف أخػػافوا الطريػػل
( هػػو رأم كأخػػل ا٤بػػاؿ   كالػػلم ذيكًػػر ُب الصػػورة الثالثػػة كهػػو: )القتػػ أك يعػػٌزركا ٰببسػػوا
 .كزفر  نيفة أيب اإلماـ

ـي كقػػاؿ الصػػا باف أبػػو يوسػػف ك٧بمػػد بػػن ا٢بسػػن قػػاًطعى الطريػػل أك  : يقتػػ  اإلمػػا
كا ػػدة فػػبل توحػػب  ػػٌدينهن  لطريػػلكهػػي قطػػع ا هن ألٌف ا١بنايػػة  كلكػػن ال يقطعػػ يصػػلب 

  كهػػػػو ٧بصػػػػن إذا زىن يػػػػدخ  ُب الػػػػنفس كالسػػػػارؽ كألٌف مػػػػا دكف الػػػػنفس ُب ا٢بػػػػدكد
 هن فإنٌ  يرحم ال غّب  فكللك هانا.كزىن ٍبٌ أ صن كهو غّب ٧بصن ككمن زىن

 كإٍف كانت كا ػدةهن فػإٌف القطػع على ذلك بأٌف هلب ا١بناية كزفر كرٌد أبو  نيفة
ٱبػٌ   ناا مغٌلهة لتغٌلظ سبباا   ي  إٌف قطػع الطريػلأيضنا عقوبة كا دة  كلك كالقت 

 .(2)باألمن على النفس كا٤باؿ معنا
 الثاني: مبىب الماليية:

 ذهب إٔب اإلماـ مالك إٔب أٌف ترتيب العقوبات يكوف على النالو اآلٌب: 

                                       
(1) :  .11/319ينهر: الى  البن  ـز

  كاالختيػار لتعليػ  ا٤بختػػار  2/805  كا٥بدايػة  للمرغينػػاين: 329ػػ 9/326ينهػر: بػدائع الصػنائع  للكاسػػاين:  (2)
 .2/286  كاختبلؼ األئمة العلماء  البن هبّبة: 2/492لد الدين ا٤بوهلي: 
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 أك قطعػ  أك هػلب  ٨بيٌػرنا بْب قتلػ  أ. إٍف أخاؼ القاطع السبي  فق  كاف اإلماـ
 على التفصي  اآلٌب: كضرب  أك نفي  من خبلؼ

هن ألٌف   أك هػػلب قتلػ    فوحػ  االحتاػػاد٩بٌػن لػ  الػػرأم كالتػدبّب ػػػ إٍف كػاف اػػارب
 ال يرفع ضررب. القطع

مػػن  ػػػػ كإٍف كػػاف ال رأم لػػ  كلكنٌػػ  ذك قػػوة كبطػػف كبػػأس شػػديد فعقوبتػػ  القطػػع
 .خبلؼ

ػػػػ كإٍف كػػاف لػػيس فيػػ  شػػيء مػػن هػػاتْب الصػػفتْب أيخػػل بأيسػػر عقػػاب فيػػ   كهػػو 
 .كالنفي الضرب

    كال ُب نفيػػ كلػػيس لئلمػػاـ ٚبيػػّب ُب قطعػػ  ب. كأٌمػػا إذا قتػػ  فػػبل بػػٌد مػػن قتلػػ 
 .أك هلب  ُب قتل  ّبكإ٭ٌبا التخي

أك  أك قطعػػػ  أك هػػػلب  كٓب يقتػػػ  فاإلمػػػاـ ٨بػػٌّب بػػػْب قتلػػ  ج. كأٌمػػا إٍف أخػػػل ا٤بػػاؿ
 .(1)يراب نهرنا كمصلالة كال ٰبكم في  با٥بول  يفع  ٩بٌا ذيكر ما نفي 

مرحع  إٔب ا٤بػراد بػػ)أك( ُب اآليػة هػ  هػو للتخيػّب أك للتفصػي   :وسبب الخالؼ
علػػػػى  ػ رٞبػػػػ  ا تعػػػأب ػػػػػػ بعػػػأ اػػػػاربْب علػػػى  سػػػػب حنػػػايتامك فالمػػػػ  مالػػػك

 .(2)ر على التخيّبالتفصي   كبعضام اآلخ
 :والحنابلةالشافعية  الثالث: مبىب

                                       
  7/552بػػن عبػػد الػػرب:    كاالسػػتلكار  أليب عمػػر3/1366غػػدادم: ينهػػر: ا٤بعونػػة  للقاضػػي عبػػد الوهػػاب الب (1)

  ك اشػػية الدسػػوقي علػػى 368  كالقػػوانْب الفقايػػة  البػػن حػػزم: 208  9/207كا٤بنتقػػى  أليب كليػػد البػػاحي: 
   كما بعدها.4/349الشرح الكبّب ٤بختصر خلي : 

  كبدايػػة التاػػد ك ايػػة ا٤بقتصػػد  10/75ينهػػر: منػػاه  التالصػػي  ُب شػػرح ا٤بدكنػػة  أليب ا٢بسػػن الرحراحػػي:  (2)
 . 4/2282البن رشد )ا٢بفيد(: 
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كٓب    كإٍف قتلػوافق  قطعت أيديام كأرحلام مػن خػبلؼ إٍف أخلكا ا٤باؿقالػوا: 
كٓب يقطعػوا  كإٍف  كهػلبوا   قتلػواكأخلكا ا٤بػاؿ   كإٍف قتلواكٓب يصلبوا   قتلوايأخلكا ا٤باؿ

 .(1)أخافوا السبي  ينفوا من األرض
 بػْب القتػػ  ُب الصػورة الثالثػة فقػ   كهػي إذا ٝبػع اػاربفاػم ٱبػالفوف ا٢بنفيػة 

٨بيٌػػػرنا بػػْب  ُب أخػػل ا٤بػػاؿ   كيكػػوف اإلمػػاـنقتلػػ  بالقتػػ    فقػػاؿ أبػػو  نيفػػة:كأخػػل ا٤بػػاؿ
كال يقطػػع يػػدب كرحلػػ      أك أٍف يصػػلب ثبلثػػة أشػػياء: أٍف يقطػػع يػػدب كرحلػػ  كال يصػػلب

ال ٯبػوز أٍف كا٢بنابلػة: أك أٍف ٯبمع بيناما فيقطع يػدب كرحلػ  كيصػلب   كعنػد الشػافعية 
 .كالقطع ٯبمع بْب القت 

ٕبسػػػب    كعلػػى هػػػلا تكػػػوف العقوبػػػةللتنويػػػع )أك(أٌف  كمػػلهب ٝباػػػور العلمػػػاء
 ا تبْب.كم  نوع ا١بناية

 اختبلفام ُب ا٤براد كهفة هلب العقوبات على ملاهب:
 أوًَل: فيما يتعلق بعقوبة الصلب:
 اختلفوا فياا على النالو اآلٌب: 

 فػي وقت الصلب وصفتو. .1
 اختلفوا على ثبلثة ملاهب: 
 أػػ مبىب الحنفية والماليية:

عنػد ا٤بالكيػة  حكالػرٌاحا٢بنفيػة   عنػد : ػػػ كهو األهػح  كالكرخيقاؿ أبو يوسف
ػػّب:   كاختيػػار  كابػػن ا٤باحشػػوفػػػػػ كهػػو قػػوؿ ابػػن القاسػػم  قػػاطع الطريػػل يصػػلب ابػػن بيكى

  يػػػرب  ٝبيعػػػ   ػػػا بعػػػد كضػػػع قدميػػػ  علػػػى خشػػػبة علػػػى خشػػػبة تغػػػرز ُب األرض  يًّػػػا
 بة عريضػػة مػػن األعلػػى  ٍبٌ يقتػػ  مصػػلوبناعريضػػة مػػن األسػػف   كربػػ  يديػػ  علػػى خشػػ

                                       
  كدليػػ  الطالػػب لنيػ  ا٤بطالػػب  للكرمػػي ا٢بنبلػػي: 3/366  كا٤باػلب  للشػػّبازم: 353ينهػر: ٨بتصػػر ا٤بػػزين:  (1)

 . 117  كعمدة الفق   البن قدامة: 365  364
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عقوبػة مشػركعة تغليهنػا   قب  نزكل  مػن علػى ا٣بشػبة بػأٍف يطعػن با٢بربػةهن ألٌف الصػلب
مػن قبيػ     كهلب العقوبػة ليسػتكهي عقوبة للاليهن ألٌف ا٤بيت ليس من أه  العقوبة

ٍثل
ي
فيسي  دم  كهػو مربػوط ُب  مصلوبنا أٍف ييقت  هن كألٌف معُب الصلب(1)ة ا٤بناي عنااا٤ب

ٍر ميصىػلرب إذا كػاف ذا هػفر سػائ هن كألٌف ا ػ  ػ خػٌّب ُب هػفة  ا٣بشبة من قو٥بم: ٛبى
 .(2)وا(بلوا ٌٍب ييصلٌ لقاؿ: )أٍف ييقتر  بعد قتل  كلو كاف خٌّب ُب هلب  قتل  

 من الحنفية: والطحاوي ب ػ مبىب الشافعية، والحنابلة،
لفهنػا   علػى الصػلب ػ قػٌدـ القتػ  هن ألٌف اى ػ يكػوف بعػد القتػ  أٌف الصػلب

 .(3) يًّا تعليب ل  كٛبثي  ب  كُب هلب 
ثلػػة ػ  كقػػد  ػػى النٌػػيب

ي
إفَّ اهلَل َكتَػػَب «فقػػاؿ:  كعػػن تعػػليب ا٢بيػػواف  ػ عػػن ا٤ب

ْبَحػػَة،  لَػػَة، وإذا َذَبْحػػُتْم فََلْحِسػػُنوا البّْ اإِلْحَسػػاَف فػػي كػػل َ،ػػْيٍء، فػػلذا قَػتَػْلػػُتْم فََلْحِسػػُنوا اْلِقتػْ
 هػػو التنكيػػ  بعػػد قتلػػ    كالغػػرض مػن هػػلب (4)«َوْلُيِحػػدَّ َأَحػػدُُكْم َ،ػػْفَرتَو، َوْليُػػِرْح َذبِيَحتَػػوُ 

                                       
كشػػػػر   النػػػػافع الكبػػػػّب  أليب ا٢بسػػػػنات  الشػػػػيباين ينهػػػػر: ا١بػػػػامع الصػػػػغّب  أليب عبػػػػد ا ٧بمػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػن  (1)

  كٙبفػػػة الفقاػػػاء  2/806  كا٥بدايػػػة  للمرغينػػػاين: 9/330  كبػػػدائع الصػػػنائع  للكاسػػػاين: 1/300اللكنػػػوم: 
  كاخػػتبلؼ األئمػػة العلمػػاء  2/493  كاالختيػػار لتعليػػ  ا٤بختػػار  لػػد الػػدين ا٤بوهػػلي: 3/156للسػػمرقندم: 
 .2/421هرة النٌّبة شرح ٨بتصر القدكرم  أليب بكر الزبيدم:   كا١بو 2/286البن هبّبة: 

  كالنػػػػوادر كالزيػػػػادات  البػػػػن أيب زيػػػػد القػػػػّبكاين: 3/233ينهػػػػر: ا٤بقػػػػدمات ا٤بماػػػػدات  البػػػػن رشػػػػد )ا١بػػػػد(:  (2)
  كبدايػة التاػد ك ايػة 10/76  كمناه  التالصي  ُب شرح ا٤بدكنػة  أليب ا٢بسػن الرحراحػي: 465  14/464

 .4/2282البن رشد ا٢بفيد(: ا٤بقتصد )

  6/183  ك اشػػػية ابػػػن عابػػػػدين: 3/156  كٙبفػػػة الفقاػػػاء  للسػػػػمرقندم:  1/300ينهػػػر: ا١بػػػامع الصػػػػغّب: (3)
  كمغػػػِب اتػػػػاج  6/497  كالوسػػػػي  ُب ا٤بػػػلهب  أليب  امػػػد الغػػػػزإب: 353  ك٨بصػػػر ا٤بػػػزين: 6/213كاألـ: 

بػػػػن قدامػػػػة:    كا٤بغػػػػِب  ٤بوفػػػػل الػػػػدين4/363ب:   ك اشػػػػية الشػػػػرقاكم علػػػػى ٙبفػػػػة الطػػػػبل5/498للشػػػػربيِب: 
  كاإلشػػػػػراؼ علػػػػػى مػػػػػلاهب 2/1765  كاإلنصػػػػػاؼ ُب معرفػػػػػة الػػػػػراحح مػػػػػن ا٣بػػػػػبلؼ  للمػػػػػرداكم: 12/355

 .7/241بن ا٤بنلر:  العلماء  أليب بكر

( بػاب: األمػر بإ سػاف الػلبح 11أخرح  مسلم ُب هاليال   كتاب الصيد كاللبائح كما يلك  من ا٢بيػواف  ) (4)
  كفيػػػػ  )علػػػػى كػػػػ  شػػػػيء( بػػػػدؿ )ُب كػػػػٌ  شػػػػيء( ك)الػػػػلبح( بػػػػدؿ 7/94(: 1955لقتػػػػ  كٙبديػػػػد الشػػػػفرة  )كا

( بػػػاب: ُب الناػػػي أف تصػػػرب الباػػػائم كالرفػػػل باللبيالػػػة  12)اللٕبػػػة(  كأبػػػو داكد ُب سػػػنن   كتػػػاب الضػػػالايا  )
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 يًّػا للتشػػاّب بػػ  ٍبٌ  : يصػػلب بػ   كزحػػر غػّببهن ليشػػتار أمػرب. كُب قػػوؿ آخػػر للشػافعية
 .(1)ينزؿ فيقت 

 ج. مبىب الظاىرية:
 يًّػػػا ٍبٌ يَبكػػػ   ػػػٌب  قالػػػػوا: إٌف ا٤بػػػراد بالصػػػلب ُب اآليػػػة هػػػو أٍف يصػػػلب  اإلمػػػاـ  

 يقع على معنيْب:  ُب كبلـ العرب ٲبوت كييبس كٌل  كٯبفهن ألٌف الصلب
 ػ  اكينػػا عػػن فرعػػوف أ ػػدٮبا: مػػن األيػػدم كالػػرب  علػػى ا٣بشػػبة  قػػاؿ ػ 

   كالوح  اآلخر عندهم: التيبيس.(2) چہ  ہ  ہ  ھچ
 قاؿ الشاعر: كهو يصف فبلة مضلة.
ا  صىًليػػػػػبي ػػديهىا فى ػػلٍ ػػفىًبيأه كىأىمرا حً   ً ىا ًحيىفي ا٢بىٍسرىل فىأمرا ًعهىامياى

 ريد أٌف حلدها يابس.ي  
 كقاؿ اآلخر:  

تػىرىل لًًعهىاـً مىا ٝبىىعىٍت هىًليبنا     لو ػػػػػاًهأه ُب رىأًس نًيػػػػػػػػػػػػةه نى ػػػػػًلٲبػػػػحى 
(3). 

 . في مدة الصلب.2 
 فوا فياا على أربعة ملاهب: اختل

 

                                                                                          = 
اػػي عػػن ا٤بثلػػة ( بػػاب: مػػا حػاء ُب الن14  كالَبمػلم ُب حامعػػ  الكبػػّب  أبػواب الػػديات  )3/1228(: 2815)
(  4425(  )4424( بػػػاب:  سػػػن الػػػلبح  )27  كالنسػػػائي ُب سػػػنن   كتػػػاب الضػػػالايا  ) 3/78(: 1409)
( 3170( بػػػاب: إذا ذٕبػػتم فأ سػػنوا الػػػلبح  )3  كابػػن ماحػػ  ُب سػػػنن   كتػػاب الػػلبائح  )4/184(: 4426)
كتػػػػاب الػػػػلبائح   كقػػػػاؿ الَبمػػػػلم: هػػػػلا ا٢بػػػػدي   سػػػػن هػػػػاليح. كينهػػػػر: نصػػػػب الرايػػػػة  للزيلعػػػػي   4/582
 . 9/315  كالبدر ا٤بنّب  البن ا٤بلقن: 4/143  كتلخيص ا٢ببّب  البن  جر: 4/187

 . 3/367ينهر: ا٤بالب  للشّبازم:  (1)

 (. 71سورة ط   من اآلية: ) (2)

(3) :  . 11/317ينهر: الى  البن  ـز
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 والشافعية:الحنفية  أػػ مبىب
ثبلثػة أيػػاـهن ألٌ ػا كافيػة الشػػتاار  الػ  كإٛبػػاـ النكػاؿ بػػ هن  مػدة الصػلب عنػػدهم

 يتأذل ب  الناس.إذا زيد على الثبلثة يتغّب رٰب  ك  كألنٌ  عند ا٢بنفية:
أٌف ذلػػك ٧بمػػوؿ علػػى زمػػن الػػربكدة كاالعتػػداؿ  أٌمػػا إذا خيػػف كعنػػد الشػػافعية: 

أنٌ  يَبؾ على ا٣بشػبة  عندهم  كعند أيب يوسف التغّب قب  الثبلثةهن أينزؿ على األهح
 .(1)ليعترب ب  غّبب  ٌب يتقطع فيسق هن

 ب ػػػ مبىب الماليية:
عندهم أنٌ  ليس ل  كقت ٧بدد  كإ٭با ينزؿ من ا٣بشبة بعد هلب   كقب   الراحح

 .(2)كهلا خاص بالرح   أٌما ا٤برأة فبل تيصلبهن ألٌ ا عورة تغٌّبب 
  أحمد: اإلماـ ج. مبىب

  بقدر ما يقع علي  اسم الصلب فياا  كإ٭ٌبا يصلب ال توقيت أٌف مدة الصلب
بقػػدر مػػا يشػػتار أمػػربهن ألٌف   كهػػو توقيتػػ  ٗبػػا ذكػػر ا٣برقػػي : كالصػػاليحقػػاؿ ابػػن قدامػػة

 .(3)ا٤بقصود ٰبص  ب 
 الظاىرية: د. مبىب

 .(4) ٌب ييبس كٯبف كهو أٍف يَبؾ مصلوبنا

                                       
  6/183ر ا٤بختػػػػار  للالصػػػػػكفي:   كالػػػػد2/493ينهػػػػر: االختيػػػػار لتعليػػػػ  ا٤بختػػػػار  لػػػػػد الػػػػدين ا٤بوهػػػػلي:  (1)

 . 511  كمنااج الطالبْب  للنوكم: 5/498  كمغِب اتاج  للشربيِب: 3/367كا٤بالب  للشّبازم: 

  كالنػػوادر كالزيػػادات  البػن أيب زيػػد القػػّبكاين: 9/340ينهػر: مػػنح ا١بليػ  شػػرح ٨بتصػػر خليػ   مػػد علػيف:  (2)
  كمػػنح ا١بليػػ  شػػرح ٨بتصػػر خليػػ   مػػد 7/158العػػريب:   كا٤بسػػالك ُب شػػرح موطػػأ مالػػك  البػػن 14/466

  كمنػاه  التالصػي  ُب شػرح 4/2282  كبداية التاد ك اية ا٤بقتصػد  البػن رشػد )ا٢بفيػد(: 9/341عليف: 
 .10/77ا٤بدكنة  أليب ا٢بسن الرحراحي: 

  كاػرر 4/143بػن قدامػة:    كالكػاُب ُب الفقػ   ٤بوفػل الػدين12/356بػن قدامػة:  ينهر: ا٤بغِب  ٤بوفػل الػدين (3)
 .2/1764  كاإلنصاؼ ُب معرفة الراحح من ا٣ببلؼ  للمرداكم: 2/161ُب الفق   أليب الربكات: 

(4)  :  . 11/315ينهر: الى  البن  ـز
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 .في الصالة عليو:3
 ملاهب:  اختلف فياا على ٟبسة

 .(1): ال يصلى علي أ ػػ مبىب الحنفية
ري أه  الفض  كالصػبلح  كييػدفن  ب ػػ مبىب الماليية: ييغٌس  كييصلِّي علي  غنيػٍ

  ُب مقابر ا٤بسلمْب.
أنٌ  مػات علػى اإلسػبلـ  كقيتًػ  ُب عقوبػة  فثبػت لػ   كػم الصػبلة عليػ    ووجو:

 .(2)كسائر من قيًت  ُب  دٌ 
 ج ػػػ مبىب الشافعية:

علػػػى ا٣بشػػػبة بعػػػد مػػػركر ثبلثػػػة أيػػػاـ  كيغسػػػ   كيكفػػػن   ينػػػزؿ مػػػنبعػػػد هػػػلب  
 .(3)كيصلى علي   كيدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب

 د ػػػ مبىب الحنابلة:
 .(4)إذا اشتار أمرب أنزؿ كدفع إٔب أهل   فيغس   كيكفن  كيصلى علي  كيدفن

 ىػ ػػ مبىب الظاىرية:
 . (5)إذا يبس كحٌف أنزؿ  ككٌفن  كهلي علي   كدفن

 
 

                                       
 .6/183  ك اشية ابن عابدين: 2/493ينهر: االختيار لتعلي  ا٤بختار  لد الدين ا٤بوهلي:  (1)

  كا٤بسػػالك ُب شػػرح موطػػأ مالػػك  البػػن العػػريب: 14/466لزيػػادات  البػػن أيب زيػػد القػػّبكاين: ينهػػر: النػػوادر كا (2)
  كبدايػة التاػد ك ايػة ا٤بقتصػد  البػن رشػد 9/341  كمنح ا١بلي  شرح ٨بتصر خلي   مد عليف: 7/158

 .4/2282)ا٢بفيد(: 

 . 22/167يعي:   كالموع  للنوكم  تكملة ا٤بط3/367ينهر: ا٤بالب  للشّبازم:  (3)

 . 4/143بن قدامة:    كالكاُب ُب الفق   ٤بوفل الدين12/357بن قدامة:  ينهر: ا٤بغِب  ٤بوفل الدين (4)

(5) :  . 11/317ينهر: الى  البن  ـز
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 ثانًيا: في صفة قطع المحارب:
ڑ    ػ: اليمػػػُب كرحلػػػ  اليسػػػرل  كهػػػو معػػػُب قولػػػ  ػ  تقطػػػع يػػػد اػػػارب 

ک
يكوف أرفل بػ  ُب إمكػاف مشػي   كال ينتهػر انػدماؿ اليػد ُب قطػع الرحػ    ل(1)

ػ بػػدأ بػػلكر  بػػ  يقطعػػاف معنػػا  يبػػدأ بيمينػػ  فتقطػػع كٙبسػػم  ٍبٌ برحلػػ هن ألٌف ا ػ 
ُب أنٌػػ  ال يقطػػع منػػ  غػػّب يػػد كرحػػ  إذا كانػػت  األيػػدم  كال خػػبلؼ بػػْب أهػػ  العلػػم

 .(2)يداب كرحبلب هاليالتاف
سػػػابقة  أك سػػػرقة  أك  أٌمػػػا إٍف كػػػاف معػػػدـك اليػػػد كالرحػػػ  لكونػػػ  قطػػػع ُب  رابػػػة

 في  على ثبلثة ملاهب:    أك كاف أش  اليد اليمُب  فاختلفواقصاص
 :نابلةورواية عند الح الحنفية، أ ػػ مبىب

ُب هػلب ا٢بالػة سػواء أكانػت يػدب اليمػُب كرحلػ  اليسػرل  أنٌػ  يسػق  عنػ  القطػع
أـ العكسهن ألٌف القطع زيادة على ذلك يلهب ٗبنفعة ا١بنس  أك منفعػة الػبطف  أك 

 .(3)ا٤بشي  أك كلياما
 ب ػػ مبىب الماليية:

 اختلفوا في  على قوليػن: 

                                       
 (.33سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (1)

  234  3/233)ا١بػد(:    كا٤بقدمات ا٤بماػدات  البػن رشػد6/181ينهر: رد اتار ) اشية ابن عابدين(:  (2)
  3/368  كا٤باػلب  للشػّبازم: 353  ك٨بتصػر ا٤بػزين: 7/158كا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك  البن العريب: 

  كعمػػدة الفقػػػ   5/496  كمغػػِب اتػػاج  للشػػػربيِب: 5/304كالشػػاُب ُب شػػرح مسػػػند الشػػافعي  البػػن األثػػػّب 
بػػن قدامػػة:    كالكػػاُب ُب الفقػػ   ٤بوفػػل الػػدين12/358بػػن قدامػػة:    كا٤بغػػِب  ٤بوفػػل الػػدين117البػػن قدامػػة: 

  كاإلنصػػػاؼ ُب معرفػػػة الػػػراحح مػػػن ا٣بػػػبلؼ  للمػػػرداكم: 2/161  كاػػػرر ُب الفقػػػ   أليب الربكػػػات: 4/143
2/1766. 

  كا٤بغػػػِب  ٤بوفػػػل 6/181ينهػػػر:  اشػػػية ابػػػن عابػػػدين علػػػى الػػػدر ا٤بختػػػار  كمعاػػػا تقريػػػرات الرافعػػػي با٥بػػػامف:  (3)
 . 12/359امة: بن قد الدين
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يدب اليسرل كرحل  اليمُب  ػٌب يكػوف  قوؿ ابن القاسم: كهو أٍف تقطع ا:أحدى
 .مثلما كرد ُب اآلية الكرٲبة من خبلؼ القطع

يػػدب اليسػػرل كرحلػػػ     كركايػػة عػػن ابػػن القاسػػم أف تقطػػعقػػوؿ أشػػاب والثػػاني:
 .(1)اليسرل

  فػػػإذا تعػػلر قطػػػع اليػػػد ككحػػ  القػػػوؿ األكؿ: أٌف ا٣بػػبلؼ مشػػػركع بػػػنٌص القػػرآف
اليمػػُب كالرحػػ  اليسػػرل  كانتقػػ  إٔب اليسػػرل  كحػػب أٍف يقطػػع الرحػػ  اليسػػرل كلػػيس 

 اليمُب.
أٌكؿ مرة متعٌلل باليمُب  فإذا مىنىػعى مػن ذلػك مػانع  أٌف القطع ككح  القوؿ الثاين:

ُب الرحػػ  اليسػػرل علػػى مػػا كػػافهن ألنٌػػ  ٓب ٲبنػػع منػػ   انتقػػ  إٔب اليسػػرل  كبىًقػػى القطػػع
 .(2)مانع

يػد  ُب اػارب هن ألٌف القطػع: كالقػوؿ األكؿ هػو الصػاليحقػاؿ أبػو زيػد القػّبكاين
رحػع إٔب اليػد األخػرل الػٍب  كشيء كا ػد  فػإذا كحػد اليمػُب شػبلء  كرح  من خبلؼ

 .(3)  كب  قاؿ ابن رشدمعاا الرح  من خبلؼ تقطع
 ورواية أخرى عند الحنابلة: الشافعية، ج. مبىب

قطعػػت رحلػػ   أنٌػ  يقطػػع مػا بقػػي مػػن أعضػائ   فػػإٍف كانػت يػػدب اليمػػُب مقطوعػة
هن قطعػػت ٲبػػُب يػػداب هػػاليالتْب كرحلػػ  اليسػػرل مقطوعػػة اليسػػرل ك ػػدها  كلػػو كانػػت

يديػػ  كال قطػػع ُب غػػّب ذلػػكهن ألنٌػػ  كحػػد ُب ٧بػػ  ا٢بػػد مػػا يسػػتوُب فػػاكتفى باسػػتفائ   
كإٍف كػاف مػا كحػب قطعػػ  أشػ  كقػاؿ أهػ  الطػػب أٌف قطعػ  يفضػي إٔب تلفػ  ٓب يقطػػع 

                                       
  كا٤بسػػػالك ُب شػػػػرح موطػػػأ مالػػػك  البػػػػن 234  3/233ينهػػػر: ا٤بقػػػدمات ا٤بماػػػدات  البػػػػن رشػػػد )ا١بػػػد(:  (1)

 . 7/158العريب: 

 . 7/158ينهر: ا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك  البن العريب:  (2)

تصػر خليػ   مػد علػيف:   كمػنح ا١بليػ  شػرح ٨ب14/468ينهر: النوادر كالزيادات  البن أيب زيد القّبكاين:  (3)
9/342. 
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نػد ا٢بنابلػة قػوالف: بػالقطع ككاف  كم   كم العدـ  كإٍف كاف ال يفضي إٔب تلفػ  فع
 .(1)كعدم 

 د. مبىب الظاىرية:
ا  لو قطع القاطع يسرل يدي  كٲبُب رحلي  ال مانع لػديام سػواء فعػ  ذلػك عمػدن

ػ  ػ ٓب يػنٍص علػى قطػع ٲبػُب دكف يسػرل كإ٭ٌبػا ذكػر ػ  أك غػّب عمػدهن ألٌف ا ػ 
 .(2)األيدم كاألرح  فق  دكف تفصي 

 :ثالثًا: في المراد بالنفي
ػػا  ٔب أنٌػ  إٍف أخػػاؼ الطريػلذهػب ٝباػور الفقاػػاء إ كٓب يأخػل مػػاالن كٓب يقتػ  نفسن

   ٍبٌ اختلفوا ُب أمرين: من األرض فعقوبت  النفي
 : .في كيفية النفي1

 : اختلفوا فياا على ثبلثة أقواؿ
 أ ػػ مبىب الحنفية:

ُب بلػدب  ػٌب تهاػر توبتػ  أك ٲبػوتهن   بسػ  مػن األرض( قالوا: إٌف ا٤براد بػ)نفي 
ػػػا عػػن الػػػدنيا مػػع قيػػػاـ ا٢بيػػاة  إال عػػػن نفينػػا عػػػن كحػػ  ا ألٌف ُب ا٢بػػبس ألرض  كخركحن

ا٤بوضػػع الػػلم  ػػبس فيػػ   كمثػػ  هػػلا ُب عػػرؼ النػػاس يسػػمى نفينػػا عػػن كحػػ  األرض  
كخركحنا عن الدنيا  كما قاؿ بعأ ابوسْب
(3)  : 

ا نٍػينا كى٫بىٍني ًمٍن أىٍهًلاى ىوتػػػػى  فػىلىٍسنػىػا ًمنى األىٍ يىاًء ًفياىا كالى       خىرىٍحنىا ًمنى الدُّ
 ىػػػػػػػػػا٤ب

                                       
  ك اشػػػية الشػػػرقاكم 497  5/496  كمغػػػِب اتػػػاج  للشػػػربيِب: 368  3/366ينهػػػر: ا٤باػػػلب  للشػػػّبازم:  (1)

  5/1875  كالعبػػػػػاب اػػػػػي  ٗبعهػػػػػم نصػػػػػوص الشػػػػػافعي  البػػػػػن ا٤بػػػػػد جي: 4/362علػػػػػى ٙبفػػػػػة الطػػػػػبلب: 
  كالكػاُب ُب الفقػ   12/359بػن قدامػة:  فػل الػدين  كا٤بغػِب  ٤بو 22/168كالموع  للنوكم  تكملة ا٤بطيعػي: 

 . 2/1766  كاإلنصاؼ ُب معرفة الراحح من ا٣ببلؼ  للمرداكم: 4/145بن قدامة:  ٤بوفل الدين

(2) :  . 11/319ينهر: الى  البن  ـز

ا يعػظ النػاس بػن عبػد القػدكس األزدم  قتػ هن ألنٌػ  كػاف مرميًّػا بالزندقػة  ككػاف شػاعرنا متكلمنػ أبو الفض  هاّب (3)
 .3/172بالبصرة كيقٌص عليام. ينهر: لساف ا٤بيزاف  البن  جر العسقبلين 
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نٍػيىػػػػػػػػػا      ةو ػػػػػػًإًذا حىاءىنىا السرجرافي يىومنا ٢بًىاحػػػىػػػػ ا ًمنى الدُّ نىا  كىقػيٍلنػىا: حىاءى هىلى  عىًجبػٍ
ففيػػػ  إضػػرار ببلػػػد آخػػػر  كٛبكػػػْب لػػ  مػػػن ا٥بػػػرب إٔب دار ا٢بػػػرب   كأٌمػػا التغريػػػب

 .(1)كتعريض  للكفر
 ب ػػ مبىب الماليية:

أٍف  علػػى ثبلثػة أقػػواؿ  كا٤بشػاور عنػدهم ُب اآلية اختلفػوا ُب ا٤براد بالنفي الوارد
 أٍف تهاػر توبتػ   بشػرط أٍف يكػوف بػْب البلػدين ينفى من بلد إٔب بلػد فيسػجن فيػ  إٔب

 .  (2)أقٌ  ما تقصر في  الصبلة  كهو قوؿ ابن القاسم كركايت  عن اإلماـ مالك
مػػػن بلػػػد  : ال يينفػػػى ا٤بسػػػلم اػػػاربقػػػد قػػػاؿ ربيعػػػةإٔب أرض العػػػدك ف أٌمػػػا نفيػػػ 

 .(3)سجن ُب أرض الغربةكلكن يي  اإلسبلـ إٔب أرض العدك 

                                       
  كتبيػػػػػْب ا٢بقػػػػػائل شػػػػػرح كنػػػػػز 3/156  كٙبفػػػػػة الفقاػػػػػاء  للسػػػػمرقندم: 2/805ينهػػػػر: ا٥بدايػػػػػة  للمرغينػػػػػاين:  (1)

اتػار ) اشػية ابػن   كرد 2/492  كاالختيار لتعلي  ا٤بختار  لد الدين ا٤بوهػلي: 3/236الدقائل  للزيلعي: 
 . 181 6/180عابدين(  

  كاإلشػػراؼ علػى نكػػت مسػائ  ا٣بػػبلؼ  5/2145ينهػر: عيػوف الػػالس  للقاضػي عبػػد الوهػاب البغػدادم:  (2)
  كمنػػػػاه  3/234  كا٤بقػػػػدمات ا٤بماػػػدات  البػػػن رشػػػػد )ا١بػػػد(: 2/851للقاضػػػي عبػػػد الوهػػػػاب البغػػػدادم: 

  كا٤بسػػػالك ُب شػػػرح موطػػػأ مالػػػك  البػػػن 78  10/77راحػػػي: التالصػػػي  ُب شػػػرح ا٤بدكنػػػة  أليب ا٢بسػػػن الرح
  كمػػنح ا١بليػػ  شػػرح ٨بتصػػر 4/2283  كبدايػػة التاػػد ك ايػػة ا٤بقتصػػد  البػػن رشػػد )ا٢بفيػػد(: 7/159العػػريب: 

 . 9/341خلي   مد عليف: 

ـ حػػواز نفػػي . كمػػن هنػػا تهاػػر ا٢بكمػػة مػػن عػػد14/468ينهػػر: النػػوادر كالزيػػادات  البػػن أيب زيػػد القػػّبكاين:  (3)
أبناء ا٤بسلمْب إٔب أرض العدك  ٌب كإٍف كانوا ٧باربْب ألهلامهن ألٌف الغرض من إقامة ا٢بػدكد زحػر ا٤بخػالفْب  
كردع غػػػػّبهم مػػػػن أهػػػػ  الفسػػػػاد  كتسػػػػليمام إٔب العػػػػدك عػػػػوف ٥بػػػػم علػػػػى زيػػػػادة الفتػػػػك كالػػػػدمار كنشػػػػر الػػػػلعر 

رمة اإلسبلـ كا٤بسػلمْب. كلؤلسػف الشػديد هػلا مػا كاإلرهاب داخ  التمع  كفي  فتنة كفساد كبّب  كانتااؾ ٢ب
يفعلػػ  بعػػػأ  كػػػاـ ا٤بسػػػلمْب اليػػػـو مػػػع ٨بػػالفيام ُب الػػػرأم كمعارضػػػيام كمنتقػػػدم سياسػػػامم ا٣باط ػػػة  يػػػ  
قػػاموا بنفػػيام إٔب أرض العػػدك ٕبجػػة التالػػالف العػػا٤بي ٤بكافالػػة اإلرهػػاب كالتشػػدد اإلسػػبلمي  فسػػلموهم إٔب 

 ػم أشػٌد تنكيػ  بغيػة فتنػتام عػن ديػنام  فمارسػوا ضػٌدهم شػٌب هػنوؼ العػلاب أعداء الدين كالوطن لينٌكلػوا 
الػػٍب ال يقرٌهػػا شػػرع كال عػػرؼ كال عقػػ   كهػػو مػػػا أٌدل ُب كثػػّب مػػن األ يػػاف إٔب انتاػػاؾ  رمػػات كمقدسػػػات 

 ػػػػػ  كسيػػػٌب كشيػػػًتم علػػػى مػػػرأل كمسػػػمع ا٤بسػػػلمْب  فػػػدينِّس ا٤بصػػػالف الشػػػريف  كاسػػػتػيٍازًئىى بػػػالٌنيب الكػػػرًن ػػػػػ 
ك  هلا ٕبجة مكافالة اإلرهػاب  كهػلا نػت  عنػ   مبليْب ا٤بسلمْب ػػ كال  وؿ كال قوة إالٌ با العلي العهيم ػػ
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 ج. مبىب الشافعية:
مػدة  ػٌب تهاػر تػوبتام  أك  الوارد ُب اآلية معناب: أٍف ٰببسام اإلمػاـ النفي أفٌ 
 .(1)ٗبا يراب ردعنا ٥بميعزرهم 

٥بػػم  هػو طلػػب اإلمػاـ أٌف النفػي كُب قػوؿ آخػر عػػن الشػافعي ػػػ رٞبػػ  ا تعػأب ػػػػ
من بلد إٔب آخر إلقامة ا٢بٌد عليام أينما تفر  م  فكأنٌ  يطلػبام مػن أمػاكنام الػٍب 

اف إٔب مكػػػاف خوفنػػػا مػػػن الهفػػػػر  ػػػم قػػػد نفػػػوا مػػػػن ياربػػػوف إلياػػػا  كانتقػػػا٥بم مػػػن مكػػػػ
 فمعناب: اإلبعاد لبلد آخر. الزنا ُب  دٌ    كأما التغريب(2)األرض

 والظاىرية:د. مبىب الحنابلة 
كالبلػػػداف  فػػػبل يَبكػػػوف  هػػػو تشػػػريدهم عػػػن األمصػػػار أٌف ا٤بػػػراد بػػػالنفي ُب اآليػػػة

ا  كعن أٞبد   (3)ركايتاف  أ دها: كالا القػوؿ  كاألخػرل: كقػوؿ الشػافعية يأككف بلدن
   فمعناب عندب مثلما قاؿ الشافعية.الزنا ُب  دٌ  أٌما التغريب

 . في مّدتػو. 2
 اختلفوا فياا على قولْب:

                                                                                          = 
رٌدات فع  عكسية أذ انتشر اإلرهاب كالتشدد ُب أغلب البلداف اإلسػبلمية بسػبب سياسػة الكبػ   كتكمػيم 

كلػػػو أٌ ػػػم  اب بعلػػػـو الشػػػريعة اإلسػػػبلمية كعػػػدـ قبػػػوؿ الػػػرأم كالػػػرأم اآلخػػػر  كالتجايػػػ  ا٤بتعمػػػد للشػػػب األفػػػواب 
 ٌكموا شػرع ا فيمػا شػجر بيػنام  كأقػاموا  ػدكدب ُب أرضػ   كنشػورا العػدؿ بػْب رعايػاهمهن لسػعدكا ُب الػدنيا 
ا ضػعفت شػوكتنا ك٘باسػر علينػا أعػداؤنا مػن كػٌ   ػدب كهػوب  ك سػبنا ا كنعػم الوكيػ  ُب  

ى
قب  اآلخرة  ك٤ب

  ى يـو ا٢بساب.ك  تآب متكرب حبار ال ٱبش

 .7/272بن ا٤بنلر:    كاإلشراؼ على ملاهب العلماء  أليب بكر5/496ينهر: مغِب اتاج  للشربيِب:  (1)

  كالشػػػػاُب ُب 3/367  كا٤باػػػػلب  للشػػػػّبازم 353  ك٨بتصػػػػر ا٤بػػػػزين: 6/213ينهػػػػر: األـ  لئلمػػػػاـ الشػػػػافعي:  (2)
 .5/304شرح مسند الشافعي  البن األثّب: 

  كاػرر 4/142بػن قدامػة:    كالكػاُب ُب الفقػ   ٤بوفػل الػدين12/362بػن قدامػة:  غِب  ٤بوفػل الػدينينهر: ا٤ب (3)
  ككشػػاؼ 2/1766  كاألنصػػاؼ ُب معرفػػة الػراحح مػػن ا٣بػػبلؼ  ا٤بػػرداكم: 2/160ُب الفقػ   أليب الربكػػات: 

  كالػػى  البػػن 2/287   كاخػػتبلؼ األئمػػة العلمػػاء  البػػن هبػػّبة:6/160القنػػاع عػػن مػػًب اإلقنػػاع  للباػػوٌب: 
 :  .11/304 ـز
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ػػا  ػػٌب ٰبػػدث توبػػة   فيهػػ  اػػارب غػػّب ٧بػػددة أٌف مػػدة النفػػي األوؿ:   ٧ببوسن
 .(1)كهو رأم ٝباور األئمة

  عنػدهم انعػداـ االسػتقرار ُب األرض ا٤بػراد بػالنفيأٌف  الهاهريػة ملهب والثاني:
 كٌلااهن كعلي  فينبغي أالٌ يَبؾ ااربهن ليقٌر إالٌ مدة أكل  كشرب  كنوم  كما ال بػٌد منػ 

 .(2)من الرا ة الٍب إٍف ٓب ينلاا مات  ككللك مدة مرض   فإٍف تاب سق  عن  النفي

ى:أواًل:ىأدلظىالجمؼور
 بثبلثة أمور:  يبكحبت عن طريل الَبت استدلوا على أٌف هلب العقوبات

  كمػن  مفػأو إٔب أٍف يعاقػب مػن قػٌ  حرمػ  بػأغلظ العقوبػات إٌف التخيػّب أولهػا:
 ٲبنػػع مػػن هػػلا التنػػاقأهن ألنٌػػ  يعاقػػب ُب أقػػ ٌ    كالَبتيػػبكثػر حرمػػ  بػػأخف العقوبػػات

   كُب كثرة ا١بـر بأغلهاا فكاف أكٔب.ا١بـر بأخف العقوبات
 يوحب اختبلؼ أسبا ا. إٌف اختبلؼ العقوبات ثانيها:
مثػػ  كٌفػػارة  إنٌػػ  ٤بػػا بػػدئ فياػػا بػػاألغلظ كحػػب أٍف يكػػوف علػػى الَبتيػػب  ثالثهػػا:

  لبػػدمء فياػػا بػػاألخف مثػػ  كٌفػػارة اليمػػْب   كلػػو كانػػت علػػى التخيػػّبكالهاػػار القتػػ 
ٚبتلػػػف بػػػاختبلؼ اإلحػػػراـ  كلػػػللك اختلػػػف  كػػػم  كيػػػدؿ عليػػػ  أيضنػػػا أٌف العقوبػػػات

كقػػػد سػػػوكا بيػػػنام مػػػع اخػػػتبلؼ حنايػػػامم  كهػػػلا يػػػرد علػػػى  كالسػػػارؽ كالقػػػاذؼ الػػػزاين

                                       
  كاإلشػػػػراؼ علػػػػى نكػػػػت مسػػػػػائ  ا٣بػػػػبلؼ  للقاضػػػػي عبػػػػد الوهػػػػػاب 6/180بػػػػن عابػػػػػدين:  ينهػػػػر:  اشػػػػية (1)

  كالعبػػػػاب اػػػػي  ٗبعهػػػػم نصػػػػوص الشػػػػافعي  البػػػػن 5/496  كمغػػػػِب اتػػػػاج  للشػػػػربيِب: 2/851البغػػػػدادم: 
  ك امشػػ  الشػػرح الكبػػّب  لشػػمس 12/362امػػة: بػػن قد   كا٤بغػػِب  ٤بوفػػل الػػدين1887  5/1876ا٤بػػد جي: 

 .12/362بن قدامة:  الدين

(2) :  . 11/304ينهر: الى  البن  ـز
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كهػػػػػو ٨بػػػػػالف لؤلهػػػػػوؿ الػػػػػٍب  د كالػػػػػرأم دكف ا١بنايػػػػػاتفإنٌػػػػػ  إ٭ٌبػػػػػا اعتػػػػػرب ا١بلىػػػػػ مالػػػػػك
 .(1)ذكرناها

منٌزلػػػة  إٌف هػػػلب اآليػػة الركايػػة ا٤بشػػػارة عػػًن ابػػػن عبػػاس: كا٢بنابلػػػةفعية كقػػاؿ الشػػا
   أك يصػلبواكٓب يأخػلكا ا٤بػاؿ إذا قتلػوا على أ واؿ  كفياا قيػود مقػدرة  أم: أٍف يقتلػوا

كٓب  إذا أخػػػلكا ا٤بػػػاؿ أيػػػدهم كأرحلاػػػم مػػػن خػػػبلؼ   أك تقطػػػعكأخػػػلكا ا٤بػػػاؿ إذا قتلػػػوا
ا  أك ينفػػػػوا مػػػػن األ يقتلػػػػوا ا كٓب يأخػػػػلكا  إذا أخػػػػافوا السػػػػبي  كٓب يقتلػػػػوا رضأ ػػػػدن أ ػػػػدن
ٱ  ػ:    كمػا ُب قولػ  ػ ال علػى التخيػّب   فالم  كلمة )أك( على التنويع(2)ماالن 

  أم قالػػػت الياػػػود: كونػػػوا هػػػودنا  كقالػػػًت النصػػػارل:  (3) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
كأخػػػل  بػػػْب القتػػػ  إذا ٝبػػػع اػػػارب   ٍبٌ اختلفػػػوا ُب كيفيػػػة الَبتيػػػب(4)كونػػػوا نصػػػارل

٨بػٌّب فيػ  بػْب ثبلثػة  ُب أخػل ا٤بػاؿ   كيكوف اإلماـ: نقتل  بالقت و  نيفة  فقاؿ أبا٤باؿ
مػن غػّب قطػع  كإٍف    كإٍف شػاء قػتلامأشياء: إٍف شاء قطع أيديام كأرحلاػم ٍبٌ قػتلام

    كاستدؿ على حواز ا١بمع بيناما بأمرين:(5)لبامشاء ه

                                       
  كاالختيػار لتعليػ  ا٤بختػار  لػد 9/327  كبدائع الصػنائع  للكاسػاين: 9/166ينهر: ا٤ببسوط  للسرخسي:  (1)

  1/334  كاإلقنػػاع البػػن ا٤بنػػلر:82  3/81  كاللبػػاب ُب شػػرح الكتػاب  للميػػداين: 2/492الػدين ا٤بوهػػلي: 
  كاخػتبلؼ األئمػة العلمػػاء  5/498  كمغػِب اتػػاج  للشػربيِب: 353  13/352كا٢بػاكم الكبػّب  للمػاكردم: 

  كالمػػوع  للنػػوكم  تكملػػة ا٤بطيعػػي: 4/363  ك اشػػية الشػػرقاكم علػػى ٙبفػػة الطػػبلب: 2/285البػػن هبػػّبة: 
  كركح ا٤بعػػاين ُب تفسػػّب القػػرآف العهػػيم كالسػػبع 354  12/353دامػػة: بػػن ق   كا٤بغػػِب  ٤بوفػػل الػػدين22/161

 .3/290ا٤بثاين  لشااب الدين األلوسي: 

  ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية البن تيمية  تأليف: بػدر الػدين 22/166ينهر: الموع  للنوكم  تكملة ا٤بطيعي:  (2)
لبيػػػػػػػاف ُب إيضػػػػػػػاح القػػػػػػػرآف بػػػػػػػالقرآف    كأضػػػػػػػواء ا1/619بػػػػػػػن علػػػػػػػي ا٢بنبلػػػػػػػي البعلػػػػػػػي: أبػػػػػػػو عبػػػػػػػد ا ٧بمػػػػػػػد

 . 395  1/394للشنقيطي:

 (. 135سورة البقرة  من اآلية: ) (3)

  ك٦بموعػػػػة الفتػػػػاكل البػػػػن تيميػػػػة: 2/285ينهػػػػر: فػػػػتح الوهػػػػاب بشػػػػرح مػػػػنا  الطػػػػبلب  لزكريػػػػا األنصػػػػارم:  (4)
28/172. 

  2/805ا٥بدايػة  للمرغينػاين:   ك 9/329  كبدائع الصػنائع  للكاسػاين: 9/166ينهر: ا٤ببسوط  للسرخسي:  (5)
 . 2/492كاالختيار لتعلي  ا٤بختار  لد الدين ا٤بوهلي: 
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 ٍبٌ القتػػػ  : أٌف مبػػػُب هػػػلا ا٢بػػػد علػػػى التغلػػػيظ لغلػػػظ حػػػرٲبتام  كالقطػػػعأحػػػدىما
أقرب إٔب التغليظ  فكاف لئلماـ أٍف ٱبتار ذلك لكون  أقػرب إٔب مػا ألحلػ  شػرع هػلا 

 ا٢بد.
كقػػد كحػػد مػػنام  كالسػػبب  ا٤بوحػب للقطػػع هػػو أخػػل ا٤بػػاؿ  أٌف السػػبب :الثػػاني

  ا٤بوحب للقت   كهو قت  النفس كقد كحد مػنام  كإ٭ٌبػا يثبػت ا٢بكػم بثبػوت السػبب
إ٭ٌبػػا التػػداخ  ُب  كالكػػٌ   ػػد كا ػػد  كال تػػداخ  ُب ا٢بػػد الوا ػػد كا١بلػػدات ُب الػػزىن 

 .(1)ا٢بدكد
ك ػػػدب  كال  : يقتصػػػر علػػػى الصػػػلب  ك٧بمػػػد بػػػن ا٢بسػػػنكعنػػػد أيب يوسػػػف

ا بقػػػػوؿ ابػػػػن عبػػػاس ػػػػػػهن كألنٌػػػػ  ػػػػػػ رضػػػػي ا عنامػػػػا  يقطػػػع األيػػػػدم كاألرحػػػػ   أخػػػػلن
ا  ػػػػ  احتمػػع عليػػ  العقوبػػة ػػػػ فيكػػوف ا٢بكػػم فيػػ  أٍف  ُب الػػنفس كمػػا دكنػػ   قًّػػ

  كالشػػػػػرب  يػػػػػدخ  مػػػػػا دكف الػػػػػنفس ُب الػػػػػنفس  كمػػػػػا إذا احتمػػػػػع  ػػػػػد السػػػػػرقة
 فائػػدة باالشػػتغاؿ هن ألٌف ا٤بقصػػود الزحػػر  كذلػػك يػػتم باسػػتيفاء الػػنفس  فػػبلكالػػرحم

 ٗبا دكن .
ػ  منصػػوص عليػػ  ُب القػػرآف: ال أعفيػػ  مػػن الصػػلبكقػػاؿ أبػػو يوسػػف   هن ألنٌػ

 .(2)فبل ٯبوز إسقاط 
   كعػػن أٞبػػدكالقطػػع ال ٯبػػوز أٍف ٯبمػػع بػػْب القتػػ كا٢بنابلػػة: كعنػػد الشػػافعية 
ا  إذا قتػػػػ  كأخػػػػل ا٤بػػػػاؿ قتػػػػ  كقطػػػػعهن ألٌف كػػػػٌ  كا ػػػػدة مػػػػن ا١بنػػػػايتْب توحػػػػب  ػػػػدًّ

 .(3)أك سرؽ منفردنا  فإذا احتمعا كحب  ٌدٮبا معنا كما لو زىن

                                       
 . 9/329  كبدائع الصنائع  للكاساين: 9/166ينهر: ا٤ببسوط  للسرخسي:  (1)

  2/420  كا١بػػوهرة النػػٌّبة شػػرح ٨بتصػػر القػػدكرم  أليب بكػػر الزبيػػدم: 9/166ينهػػر: ا٤ببسػػوط  للسرخسػػي:  (2)
 .2/826داية  للمرغيناين:   كا٥ب421

 .12/353بن قدامة:    كا٤بغِب  ٤بوفل الدين5/503ينهر: مغِب اتاج  للشربيِب:  (3)
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 باآلٌب:  كالقطع حواز ا١بمع بْب القت كاستدلوا على عدـ 
ػ  قػاؿ:  ن ابػن عبػاسُب سػنن  عػ . ما ركاب أبػو داكد1 ػػػ رضػي ا عنامػا ػػػ أٌن

  فجػػاء أنػػػاس يريػػدكف اإلسػػػبلـ  فقطػػػع ػػػػ أبػػػا بػػرزة األسػػػلمي ػػػػػ  كادع رسػػوؿ ا
َب »فػػيام:  علػيام أهػػالاب   فنػػزؿ حربيػ  ػػػػ عليػػ  السػػبلـ ػػػ با٢بػػدٌ  ْن قَػتَػػَل َوَأَخػػ َأفَّ َمػػ

ػْل  ػْم يَػْقُت اَؿ َوَل َب الَمػ ْن َأَخػ اَؿ قُِتػَل، َوَمػ الَماَؿ قُِتَل َوُصِلَب، َوَمْن قَػَتَل َوَلْم يَْلُخِب الَمػ
اَلؼٍ  ْن ِخػػ ػَدُه َوِرْجلَػػُو ِمػػ ػػػػهن  ػػػػ  ن رسػػوؿ اعػػ   كهػػلا ٗبنزلػػة ا٤بسػػند(1)«ُقِطَعػػْت يَػ

 .(2)ػ علي  السبلـ ػػ ال ييعلم إاٌل من  ألٌف ما نزؿ ب  حربي 
ػػػػ رضػػي ا عنامػػا ػػػػ أنٌػػ  قػػاؿ ُب قطٌػػاع:  عػػن ابػػن عبػػاس . مػػا ركاب الشػػافعي 2

َولَػػػْم  قُِتلُػػػوا َولَػػػْم يَْلُخػػػُبوا الَمػػػاؿَ  ، َوِإَذا قَػتَػلُػػػواُوُصػػػِلُبوا قُِتلُػػػوا َوَأَخػػػُبوا الَمػػػاؿَ  ِإَذا قَػتَػلُػػػوا»
، َوِإَذا َأَخػاُفوا ُقِطَعْت َأيَدُىْم َوَأْرُجَلُهْم ِمْن ِخاَلؼٍ  َوَلْم يَػْقتُػُلوا َخُبوا الَماؿَ ، َوِإَذا أَ ُيَصلَُّبوا

 .(3)«السَِّبيَل َوَلْم يَْلُخُبوا َماًَل نَػُفوا ِمَن اأَلْرضِ 

                                       
قػػػاؿ األلبػػػاين: "ٓب أقػػػف عليػػػ  ال ُب أيب داكد كال ُب غػػػّبب  كلػػػيس لػػػ  ذكػػػر ُب )الػػػدر( كال ُب غػػػّبب". اإلركاء:  (1)

كمػػا ُب ا٤بنتقػػى مػػن مكػػاـر األخػػبلؽ أليب طػػاهر     كأخرحػػ  ا٣برائطػػي ُب مكػػاـر األخػػبلؽ8/135(: 2444)
بػػن  بػػن الصػػلت القرشػػي عػػن عبػػد العزيػػز   مػػن طريػػل ٧بمػػد1/110(: 605السػػلفي  بػػاب: الرقػػى كالعػػوذ: )

مسػػلم عػػن الضػػالاؾ عػػن ابػػن عبػػاس مطػػوالن ُب قصػػة العػػرنيْب  كإسػػنادب منقطػػعهن ألٌف الضػػالاؾ ٓب يػػدرؾ ابػػن 
ا مػػن طريػل آخػػر  كأخرحػ  الطػػربم ُب تفسػّبب حػػامع البيػاف عػػن عبػاس  لكػػن ركم هػلا عػػن ابػن عبػػاس موقوفنػ

( 72  كبنالػػػوب أخرحػػػ  البياقػػػػي ُب سػػػنن  الكػػػربل  كتػػػاب السػػػػرقة  )4/552(: 11833تأكيػػػ  آم القػػػرآف: )
  مػػن طػػػرؽ كٌلاػػػا ضػػػعيفة كمػػا قػػػاؿ األلبػػػاين: "كقػػد حػػػاء عػػػن ابػػػن 8/492(: 17315بػػاب: قػػػاطع الطريػػػل: )

آلية ُب ا٤بشركْب  فمػن تػاب مػنام قبػ  أف يقػدر عليػ  ٓب ٲبنعػ  ذلػك أف يقػاـ عباس خبلف   قاؿ: نزلت هلب ا
بػن  سػْب    مػن طريػل علػي169/ 2(  كالنسػائي ُب سػنن :4372في  ا٢بػد الػلم أهػاب . أخرحػ  أبػو داكد: )

عػن أبيػ  عػن يزيػد النالػوم عػػن عكرمػة عنػ . كهػلا إسػناد حيػػد  كقػاؿ ا٢بػافظ ُب التلخػيص: إسػنادب  سػػن". 
 .8/130لغلي   لؤللباين: إركاء ا

 . 12/354بن قدامة:  ينهر: ا٤بغِب  ٤بوفل الدين (2)

  كُب مسػػندب  ُب  213  6/212أخرحػػ  الشػػافعي ُب األـ  كتػػاب ا٢بػػدكد كهػػفة النفػػي   ػػد قػػاطع الطريػػل:  (3)
د   كقػاؿ الشػافعي بعػ5/304  كالشاُب شرح مسند الشافعي: 1/336كتاب القطع ُب السرقة كأبواب كثّبة: 
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كهػو  جػة أيضنػػاهن ألنٌػ  قػوؿ هػػالايب  : كٓب يػػركى عنػ  نػزكؿ حربيػػ  قػاؿ ا٤بػاكردم
ترٝباف التنزي   ك رب التأكيػ هن كألٌف مػا أمػر  ٓب يهار خبلف  فكاف  ٌجة  كابن عباس

 ال ٱبلوا من ثبلثة أ واؿ:  من الصلب ا ب 
 أٍف يكوف للقت  ك دب  كهو مدفوع بوفاق .  .أ

 ك دب  كهو مدفوع بوفاق . أك يكوف ألخل ا٤باؿ .ب
أك يكوف  ما ٝبيعنا  كهو مسلم بوفاق   كإذا كاف مستالقًّا فيامػا ٓب ٯبػز   . ج

 مرين: أٍف يكوف ٨بيٌػرنا بين  كبْب غّبب أل
 . ُب هلب اآليةما ديٌل  علي  من سقوط الٌتخيّب أحدىما:
 .(1)الواحبة في  ٱبرح  عًن ا٢بدكد كا د  كالٌتخيّب أنٌ   دٌ  الثاني:

كتػب إٔب   بن مركاف أٌف عبد ا٤بلك بن أيب  بيب عن يزيد . ما ركاب ابن ٥بيعة3
نزلت ُب  ٱبربب أٌف هلب اآليةفكتب إلي  أنس » يسأل  عن هلب اآليةك بن مالك أنس
يلىػػة(2) ػػك العيػػرىنًيْبأكل  ػػػػ حربيػػ  عػػن القصػػاص   فسػػأؿ رسػػوؿ ا ػػػػ(3)  كهػػم مػػن ٔبًى

                                                                                          = 
أٍف أخػػرج ا٢بػػدي : كاخػػتبلؼ  ػػدكدهم بػػاختبلؼ أفعػػا٥بم علػػى مػػا قػػاؿ ابػػن عبػػاس ػػػػ رضػػي ا عنامػػا ػػػػ إٍف 

(: 17313( بػػاب: قػػاطع الطريػػل: )72تعػػأب  كأخرحػػ  البياقػػي ُب سػػنن  الكػػربل  كتػػاب السػػرقة  ) شػػاء ا
 . 6/426(: 5192) ( باب: قاطع الطريل 1092  كُب معرفة السنن كاآلثار  كتاب السرقة: )8/491

 . 13/355ينهر: ا٢باكم الكبّب  للماكردم:  (1)

عيرىينىػة: بالضػم اسػم قبيلػػة ينسػب إلػيام العيرىنيػوف  كهػػي  ػي مػن ٔبيلػة  لفػػاء ُب بػِب كػبلب  كبطػن عيرنػػة كادو  (2)
    كاكػػػم كاػػػي1/180بػػػن أيب بكػػر الػػػرازم  مػػػادة: )عػػرف(: ٕبػػلاء عرفػػػات. ينهػػر: ٨بتػػػار الصػػػالاح  مػػد

 .2/104  كمعجم البلداف  لياقوت ا٢بموم: 2/104األعهم  البن سيدب ا٤برسي: 

يلىة: قبيلة من اليمن  كالنسبة إلياا ٔبىىًلي بفتالتْب مث   نفشي ُب النسػبة إٔب بػِب  نيفػة  كيقػاؿ: إ ػم مػن  (3) ٔبًى
ة كخػػثعم فصػػاركا بػػاليمن. ينهػػر: بػػن معػػد كلػػد مضػػر كربيعػػة كإيػػاد كأ٭بػػارا  ٍب إٌف أ٭بػػارا كلػػد ٔبيلػػ معػػدهن ألٌف نػػزار

 . 1/164  كلساف العرب  البن منهور  مادة: )ٔب (:1/36ا٤بصباح ا٤بنّب  للفيومي  مادة: )ٔب (:
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َمػْن َسػَرَؽ َوَأَخػاَؼ السَّػِبيَل فَػاْقَطْع يَػَدُه ِلَسػِرقَِتِو َورِْجِلػِو إِلَخافَتِػِو، »فيمن  ارب  فقػاؿ: 
ـَ فَاْصلَُبوُ َوَمْن قَػَتَل فَاقْػتُػَلُو، َوَمْن قَػَتَل َوَأَخاَؼ السَِّبيَل َواْسَتَحلَّ الَفْرَج ال  .(1)«َحَرا

ـُ اْمػِرٍئ ُمْسػِلٍم َيْشػَهُد َأْف َل » ػػػ قػػول : ػػ . كٗبا ركم عن رسوؿ ا4 َل َيِحػلُّ َد
ِإلَػػػَو إَل اهلل َوَأنّْػػػي رسػػػوؿ اللَّػػػِو إَل بِِلْحػػػػَدى ثَػػػالٍث، الػػػنػَّْفُس بِػػػالنػَّْفِس، َوالثػَّيّْػػػُب ال َّانِػػػػي، 

 .(2)»فارؽ لدينو التَّاِرُؾ ِلْلَجَماَعةِ والم
 كح  االستدالؿ: 

ػا ملمنػة   أٌف اارب إذا أيخل قبػ  أٍف يفتػك  كٓب يكفػر  كٓب يػزًف  كٓب يقتػ  نفسن
 فوحب أال يقت .

لػو كحػب  فػبل يصػحهن ألٌف القتػ  "كأٌمػا قػوؿ أيب  نيفػة . قاؿ ها ب ا٤بغِب:5
هن كألٌف   ككمػا لػو انفػرد بأخػل ا٤بػاؿفيػ  كقطػع السػارؽ ٓب ٱبٌّب اإلمػاـ-  - ٢بل ا
 .(3)"كهو ٧بصن كزىن سرؽ ػ إذا كاف فياا قت  سق  ما دكن  كما لو ػ   ا٢بدكد

ىوالظاهروظ:ىثانًوا:ىأدلظىالمالكوظى
  كليست الٌتخيّب على ا٢برابة ا٤بلكورة ُب آية استدلوا على قو٥بم بأٌف العقوبات

 باآلتػي: على الَبتيب
إٌف األمػػػػر موكػػػػوؿ إٔب احتاػػػػاد اإلمػػػػاـ قػػػػاؿ ا٤بالكيػػػػة:   :اليػػػػريم .مػػػػن القػػػػر ف1
ڌ  ڎ  ڎ   ػ: هًّػػا كنهػػرنا كإٍف ٓب يقتػػ  لقولػػ  ػ   فلػػ  أٍف يقتلػػ  إٍف رآب   كنهػػرب

گ   گ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڈ  ڈ  ژ  ژ   

                                       
بػن مسػلم    من  دي  أنس  كقػاؿ: فيػ  نهػر. ككحػ  النهػر عنعنػة الوليػد6/216أخرح  الطربم ُب تفسّبب:  (1)

 بن مالك.  القصة من عبد ا٤بلك ابن مركاف أك أنس بن أيب  بيب بسماع كهو مدٌلس  كعدـ تصريح يزيد

 ڭ ڭ ڭ ۓ چ ػ: ( بػػاب: قػوؿ ا ػ 4أخرحػ  البخػػارم ُب هػاليال   كتػػاب الػديات  ) (2)

  كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػلم ُب 6/2521(: 6484  ) چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 . 6/150(: 1678( باب: ما يباح ب  دـ ا٤بسلم  )6هاليال   كتاب القسامة كااربْب كالقصاص  )

 . 12/354بن قدامة:  ا٤بغِب  ٤بوفل الدين (3)
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ  ڳ  ڳ
هن   كٓب يشػػػػػػػَبط أٍف يكونػػػػػػػوا قػػػػػػػد قتلػػػػػػػوا(1)

هن كألٌف لفهػػػة )أك( ُب اآليػػػة فػػػدٌؿ علػػػى سػػػقوط الَبتيػػػب خػػػٌّب بػػػْب هػػػلب ا٢بػػػدكد كألنٌػػػ 
ۋ  ۅ   ۅ  : ػ ُب كفػػارة اليمػػْب   كهػػلا مثػػ  قولػػ  ػ تاهرهػػا التخيػػّب

ائ  ەئ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى ائ
     ػ:   ككػػللك قولػػػ  ػ (2)

 وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ
: ػ رضػي ا عنامػا ػ أيػن مػا كردت   قاؿ ابن عباس(3)

 .(4): كهلا القوؿ أشعر بهاهر اآلية  قاؿ القرطيب)أك( فصا ب  با٣بيار ُب القرآف
هػػػلا القػػػوؿ  كقػػػالوا: إٌف اللفػػػظ فيػػػ  مسػػػتق  غػػػّب ٧بتػػػاج إٔب كا٤بالكيػػػة رحالػػػوا  

تقػػػدير ٧بػػػلكؼهن ألٌف اللفػػػظ إذا دار بػػػْب االسػػػتقبلؿ  كاالفتقػػػار إٔب تقػػػدير ٧بػػػلكؼ 
 .(5)فاالستقبلؿ مقدـهن ألنٌ  هو األه  إالٌ بدلي  منفص  على لزـك تقدير الكؼ

ػ إ٭ٌبػػا أمػػر  ال ٰبػٌ  أٍف ٯبمػػع عليػ  عقوبتػػاف معنػاهن ألٌف ا ػ لهاهريػػة: كقػاؿ ا
ػ ٝبػع ذلػك لقػاؿ:  كال بػٌد  كلػو أرد ا ػ  بػللك بلفػظ )أك( كهػو يقتضػي التخيػّب

  كهكػػػلا كمػػػا ُب كفػػػارة لاػػػم مػػػن خػػػبلؼ(  كتقطػػػع أيػػػدهم كأرحكيصػػػلبوا )أٍف يقتلػػػوا
 .(6)ككفارة األذل اليمْب

 
 
 

                                       
 (.33سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (1)

 (.89سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (2)

 (.196سورة البقرة  من اآلية: ) (3)

  كا٤بعونػة  للقاضػي عبػد 851  2/850ينهر: اإلشراؼ على نكت مسائ  ا٣ببلؼ  للقاضي عبػد الوهػاب:  (4)
  كبدايػػػة التاػػد ك ايػػػة ا٤بقتصػػػد  البػػػن 9/207  كا٤بنتقػػػى  أليب كليػػد البػػػاحي: 3/1367الوهػػاب البغػػػدادم: 

 . 6/145  كا١بامع أل كاـ القرآف  للقرطيب: 4/2281رشد )ا٢بفيد(: 

 .1/394ينهر: أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف  مد الشنقيطي:  (5)

(6)  :  .11/319ينهر: الى  البن  ـز
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 :    واألثر . من السنة2
 عػن أمِّػ  استدلوا على مػا ذهبػوا إليػ  ٗبػا ركاب عىٍلقىمىػة ة المطهرة: من السّنة النبوي

مػن َأَ،ػاَر ِبَحِديػَدٍة »ػػػ يقػوؿ:  رسػوؿ اللرػ  ػػػ : ٠بعت ُب قصرة ذىكرها  فقالت عائشة
َلُو فَػَقْد َوَجَب َدُموُ   .(1)«إلى َأَحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن يُرِيُد قَػتػْ

 كح  االستدالؿ: 
هن ألنٌػػػػػ  فيػػػػ  مديػػػػػد كتركيػػػػػع دٌؿ علػػػػى أٌف ٦بػػػػػرد إشػػػػاار السػػػػػيف يوحػػػػػب القتػػػػ 

 لآلخرين  كٓب يشَبط أٍف يكوف قت  ب .
متعلػػػػل  ُب اآليػػػػة بػػػػْب العقوبػػػػات اسػػػػتدلوا علػػػػى أٌف التخيػػػػّب  : مػػػػن األثػػػػر  . أ

ْبِن َعْبِد  َأفَّ َعاِماًل ِلُعَمرَ » عن أيب الزناد كٗبا ركاب مال باحتااد اإلماـ كنهرب
ْو َأَحػػًدا، فَػلرَاَد َأْف يَػْقطَػَع َأيْػػِديَػُهْم، أَ  بَػٍة، َولَػْم يَػْقتُػلُػواَأَخػَب نَاًسػا ِفػػي ِحَرا الَع ِيػ ِ 

بػُن َعْبػِد  ِفػي َذلِػَ،، َفَيتَػَب ِإلَْيػِو ُعَمػرُ  ْبِن َعْبػِد الَع ِيػ ِ  يَػْقُتَل، َفَيَتَب ِإَلى ُعَمرَ 
 .(2)«، َلو َأَخْبَت بَِلْيَسِر َذِل،َ الَع ِي ِ 

 كح  االستدالؿ: 
أك قطػػع أيػػدهم  كال يعلػػم مػػا بلغػػت  قالػػوا: هػػلا يقتضػػي أٌف العامػػ  رأل قػػتلام

  علػى «لَػْو َأَخػْبَت بَِلْيَسػِر َذلِػ،َ : »ػػ   بػن عبػد العزيػز ػ  ػرابتام  ككتػب إليػ  عمػر
                                       

  كتػػػػاب قتػػػػاؿ أهػػػػ  البغػػػػي     كا٢بػػػػاكم ُب مسػػػػتدرك  ُب قصػػػػة6/266(: 26337أٞبػػػػد ُب مسػػػػندب )أخرحػػػػ   (1)
  كبلٮبػػػا عػػػن عائشػػػة مرفوعنػػػا  كقػػػاؿ ا٥بيثمػػػي ُب زكائػػػدب: بػػػاب: فػػػيمن أشػػػار إٔب مسػػػلم 3/1005(: 2669)

قػػاؿ   ركاب أٞبػػد مػػن طريػػل علقمػػة عػػن أخيػػ   كأخػػو علقمػػة ٓب أعرفػػ   كبقيػػة رحالػػ  ثقػػات  ك 7/292ٕبديػػدة: 
ا٤بناكم ُب شرح ا١بامع الصغّب: في  ٦باوؿ كبقية رحال  ثقات  كا٢بدي  عنػد أٞبػد كا٢بػاكم مػن ركايػة علقمػة 
عػػػن أٌمػػػ   كلػػػيس عػػػن أخيػػػ  كمػػػا ذكػػػر ا٥بيثمػػػي كا٤بنػػػاكم  كلػػػلا هػػػالال  ا٢بػػػاكم علػػػى شػػػرط الشػػػيخْب كأقػػػرٌب 

 .4/348  كنصب الراية  للزيلعي: 6/317اللهيب  ينهر: ٙبفة األ وذم: 

  كالبياقي ُب سنن  الكربل  كتاب السػرقة  2/187أخرح  مالك ُب ا٤بوطأ  كتاب ا٢بدكد  ُب حامع القت :  (2)
  قاؿ: كركاب ابن أيب الزناد عن أبي   فقاؿ ُب هلب القصػة أنٌػ  8/493(: 17318( باب: قاطع الطريل: )72)

يػػت أٌ ػػم أهلاػػا أخػػلت بأيسػػر ذلػػك قتػػ  أ ػػدهم  كقػػاؿ ُب حوابػػ : فاػػبلٌ إذا تأكلػػت علػػيام هػػلب اآليػػة  كرأ
 كأنكر القت .
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بػػػن عبػػػد  سػػػبي  ا٢بػػػأ كالنػػػدب  ال علػػػى سػػػبي  اإلنكػػػار  كٰبتمػػػ  أٍف يكػػػوف عمػػػر
يفػوا سػبيبلن أك يقتالعزيز  لػوا  قاؿ ذلك: كقد علم أٌ م أيخلكا بإثر خركحام قب  أٍف ٱبي

ا أك يأخلكا ماالن.  أ دن
أنٌػػ  قػػاؿ فػػيمن هػػلب هػػفت : لػػو أخػػل فػػيام باأليسػػر. قػػاؿ  كقػد ركم عػػن مالػػك

فػيام ٨بػٌّب  كيقتضػى مػن قػوؿ  : اإلمػاـ  كقػاؿ أشػابكالنفػي : كهو ا١بلػدابن القاسم
أٌف للالػػاكم أٍف ٰبكػػم فػػيام باحتاػػادب  كإٍف رأل خػػبلؼ رأم  بػػن عبػػد العزيػػز: عمػػر
 .(1)  كب  قاؿ العلماءإذا كاف ٩بٌا يشرع في  االحتااد اإلماـ

: كلو كػاف ٩بٌػن ال ٯبػوز لػ  ذلػك كلػـز العامػ  أٍف ال ينفػل الباحي قاؿ أبو الوليد
لقدـ عليػ  ُب ذلػك إٍف رآب األفضػ   كٰبتمػ  أٍف يكػوف العامػ  شػاكرب  إاٌل رأم اإلماـ

ليػ  ٗبػا تاػر إُب ذلك بعد أٍف تار في  اعتقػاد هػالت  مػن قتػ  أك قطػع  كأعلػم عمػر 
ُب ا٢بكػػم الػػلم ٱبتػػارب   بػػن عبػػد العزيػػز لػػيعلم بػػللك موافقتػػ  لػػ   أك ليهاػػر لػػ  عمػػر

إٌف  ُب مسػػألة ا٢بكمػػْب:دلػػيبلن يػػرل الرحػػوع إليػػ  كالعمػػ  ٗبقتضػػاب  كبػػ  قػػاؿ أهػػالابنا 
 .(2)ا إلي   كإٍف كاف ذلك ٨بالفنا لرأم من أرسلاما٥بما أٍف ٰبكما ٗبا أٌداٮبا احتاادٮب
  كمصػػركؼ إٔب   فإنٌػػ  ٚبيػّب متعلػل باحتاػػاد اإلمػاـفػإذا ثبػت أٌ ػػا علػى التخيػّب

ٗبػػا يػػراب أًب للمصػػلالة  كأدٌب عػػًن الفسػػاد  كلػػيس ذلػػك علػػى  نهػػرب كمشػػورة الفقاػػاء
 .  كلكن على االحتاادإلماـهول ا

ى ثالًثا:ىمناقذظىاألدلظىواإلجابظىرلوؼا
 : ألدلة مخالفيهم مناقشة الجمهور

 ناقشوها باآلتػي: 
هن ألٌف  ُب مطلػػػل اػػػاربّبعلػػػى تػػػاهر الٌتخيػػػ . قالػػػػوا: "ال ٲبكػػػن إحػػػراء اآليػػػة1
  كيػػنقص بنقصػػا ا  هػػلا هػػو مقتضػػى  يػػزداد بزيػػادة ا١بنايػػة علػػى قػػدر ا١بنايػػة ا١بػػزاء

                                       
 . 9/208  كا٤بنتقى  أليب كليد الباحي: 458  4/457ينهر: التاليب ُب اختصار ا٤بدكنة  للرباذعي:  (1)

 . 9/208ينهر: ا٤بنتقى  أليب كليد الباحي:  (2)
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   فػػالتخيّب ُب ا١بنايػػة(1) چھ  ھ  ے  ےچ: اؿ ػ أيضنػػا  قػػ كالسػػمع العقػ 
الكاملػػػة  الكاملػػػة  كُب ا١بنايػػػة الػػػلم هػػػو حػػػزاء ُب ا١بنايػػػة القاهػػػرة بػػػا١بزاء ُب ا١بػػػزاء

احتمعػت القاهرة خبلؼ ا٤بشركع  ٰبققػ  أٌف األيمػة  با١بزاء اللم هو حزاء ُب ا١بناية
 ك ػدب  كإٍف كػاف تػاهر اآليػة ال ٯبػازكف بػالنفي كقتلوا على أٌف القطٌاع لو أخلكا ا٤باؿ

 علػػى أٌف بػػْب األحزيػة األربعػػة دٌؿ أنٌػ  ال ٲبكػػن العمػ  بهػػاهر الٌتخيػّب يقتضػي التخيػّب
 إ٭ٌبػا ٯبػرم علػى  الػوارد ُب األ كػاـ ا٤بختلفػة مػن  يػ  الصػورة ٕبػرؼ الٌتخيػّبالٌتخيػّب
ا  كمػػػػػػا ُب كٌفػػػػػػارة اليمػػػػػػْبتػػػػػػاهر    ككٌفػػػػػػارة حػػػػػػزاء ب إذا كػػػػػػاف سػػػػػػبب الوحػػػػػػوب كا ػػػػػػدن
 .(2)"الصيد

: ااربػػة عنػػد بيانػػ  للعقوبػػات الػػٍب ذكػػرت ُب آيػػة كقػػاؿ الشػػي  ٧بمػػد أبػػو زهػػرة
١برائم ٨بتلفة ا٤براتب  فيجب أٍف تكوف تابعة لقوة ا١برٲبػة  كلػيس  "إٌف هلب العقوبات

بالفعػ   أك  االتفاؽ على اإلرهاب تتساكل مع اإلرهاب كالقت  أٌف حرٲبة من ا٤بعقوؿ
  فالعدالػػػة توحػػػب ذلػػػك  كالسػػػلب  أك اإلرهػػػاب كالسػػػلب بالفعػػػ   اإلرهػػػاب كالقتػػػ

كلػيس  العقػاب  ا٤بأخوذ من كلمة )أك( هػو لتنويػع كعلى ذلك يكوف التخيّب التنويع 
أنٌػػ  ٯبػػوز لئلمػػاـ أٍف يكتفػػي بنفػػي ا١بنػػاة إذا  كإالٌ كػػاف مػػلدل التخيػػّب  ٤بطلػػل التخيػػّب

يف بالسرقة   فكتوحب القطع هن ألٌف السرقةباإلٝباع   كأٌف ذلك باط أك سرقوا قتلوا
 .(3)الٍب يكوف فياا ذلك التجمع اآلٍبك" الكربل
. قالػػػػوا: إذا كػػػاف سػػػبب الوحػػػوب ٨بتلفنػػػا فيخػػػرج ٨بػػػرج بيػػػاف ا٢بكػػػم لكػػػٌ  ُب 2

  (4) چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ    چػػػػػػػػ:  نفسػػػػػػ  كمػػػػػػا ُب قولػػػػػػ  ػػػػػػػػ 
 بْب ا٤بلكورين  ب  لبياف ا٢بكم لكٌ  ُب نفس هن الختبلؼ فاآلية ليست على الٌتخيّب

بػػػػْب أم  سػػػػبب الوحػػػػوب  كال شػػػػك أٌف اللفػػػػظ كإٍف كػػػػاف تػػػػاهرب ٚبيػػػػّب ذم القػػػػرنْب

                                       
 (.  40سورة الشورل  من اآلية: ) (1)

 .9/327بدائع الصنائع  للكاساين:  (2)

 . 4/2152ينهر: زهرة التفاسّب  أليب زهرة:  (3)

 (.86سورة الكاف  من اآلية: ) (4)
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 األمػػػرين ٱبتػػػار  كلكػػػن ال ٲبكػػػن أٍف يكػػػوف لػػػ  ا٢بػػػل ُب أٌم األمػػػرين مػػػن غػػػّب مػػػرٌحح
كا٢بكػػػػاـ  أل ػػػػدٮبا ُب االعتبػػػػار  كمنطػػػػل العػػػػدؿ الػػػػلم أكحبػػػػ  ا علػػػػى ذم القػػػػرنْب

ن أىب كفسل عن أمػر ربػ  لّبتػدع غػّبب كينزحػر  كأٍف يتخػل األمػر العادلْب أٍف يعلب م
 ػ:    كيػػدٌؿ علػػى ذلػػك قولػػػ  ػ ا٢بسػػن كالرفػػل مػػع مػػن اسػػتقاـ أك ترحػػى اسػػتقامت 

ڎ  ڈ  چ ػ:    كقولػ  ػ (1) چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  چ

 .(2) چک  ک   گ  گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک
  كقػد كالتنويػع )أك( للتخيّب فق   كلكناا ٙبتم  التخيػّبكعلى ذلك ال تكوف 

الػلين تلقػوا علػم الٌنبػوة عػن عن الصالابة  الصالاح كرد الٌنص الٌنبوم الشريف كاآلثار
تبعنػا لقػوة مػػا ارتكبػوا مػن حػػرائم  ال  ُب العقوبػات لتنويػػعٗبػػا يفيػد أٌ ػا ل ػػػ الٌرسػوؿ ػػػ 

 .(3)لئلماـ لرد التخيّب
ا مػن  يػػ  الػلات  قػػد يكػػوف  كقطػع الطريػػل متنػوع ُب نفسػػ   كإٍف كػاف مٌتالػػدن

ال غػػّب  كقػد يكػوف بػػا١بمع بػْب األمػرين  كقػػد  ك ػدب  كقػػد يكػوف بالقتػ  بأخػل ا٤بػاؿ
مػ  علػػى الٌتخيػّب   بػػ  يكػوف بػػالتخويف ال غػّب  فكػػاف سػبب الوحػػوب ٨بتلفنػا فػػبل ٰبي

على بياف ا٢بكم لكٌ  نوع على  دة  أك ٰبتم  هلا  كٰبتمػ  مػا ذكػركا  فػبل يكػوف 
 ُب مطلػًل الشػريفة إٔب تػاهر الٌتخيػّب   كإذا ٓب ٲبكن هيرًفىًت اآليةمع اال تماؿ ٌجة 
الار 

ي
 .(4)با٤ب

  كيضمر ُب كػٌ   كػم على الَبتيب ُب اآلية . قالػوا: كاألكٔب أٍف ٰبم  ا١بزاء3
چ   چ  چ  ڇ  ڇ   چ ػ:   كأنٌػ  قػاؿ ػ مػلكورو نػوعه مػن أنػواع قطػع الطريػل

كقتلػػػػػػػػوا   إٍف أخػػػػػػػػلكا ا٤بػػػػػػػػاؿ (5) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

                                       
 (. 87سورة الكاف  من اآلية: ) (1)

 (. 88سورة الكاف  من اآلية: ) (2)

 . 2154  4/2153  كزهرة التفاسّب  أليب زهرة: 6/215ينهر: تفسّب ابن حرير الطربم:  (3)

 .328  9/327 ينهر: بدائع الصنائع  للكاساين: (4)

 (.33سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (5)
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ک  ک   چال غػػػػػػػػػػّب   إٍف أخػػػػػػػػػػلكا ا٤بػػػػػػػػػػاؿ چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کچ

إٍف أخافوا السبي   هكلا ذكر سيدنا حربي  علي  السبلـ لرسػوؿ ا  چگک  گ
بأهػػالاب  الطريػػل علػػى أنػػاس حػػاءكا يريػػدكف اإلسػػبلـ   ٤بػػا قطػػع أبػػو بػػرزةػػػػ  ٧بمػػد ػػػػ 

  ػػػػػ كإبػػراهيم النخعػػي رضػػي ا عنامػػا بػػن عبػػاس ػػػػػ كإٔب هػػلا التأكيػػ  ذهػػب عبػػد ا
 .(1)كا٢بنابلةكملهب الشافعية  من ا٢بنفية  ك٧بمد أيب يوسف كهو ملهب

خاص    بْب األحزية الثبلثة  لكن ُب ٧باربكإٌما أٍف يعم  بهاهر الٌتخيّب
 على هلا الوح  أقرب من كقت   فكاف العم  بهاهر الٌتخيّب كهو اللم أخل ا٤باؿ

 ػػ:  ُب اللكر بقول  ػػ  كقطع الطريل ػ ٝبع بْب القت   ػ هن ألٌف اتاهر اآلية
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ

چڈ
   فأكحب ػػهو قطع الطريل   كالفساد ُب األرض  فااربة هي القت (2)

  كعم  ية من الفعلْب ٗبا ذكر  كفي  عم  ٕبقيقة  رؼ الٌتخيّبػػ أخل األحز  
   كالسعي ُب األرضػػ من ااربة   كهو ما ذكرب ػػٕبقيقة ما أضيف إلي  ا١بزاء

كإٔب هلا التأكي  ذهب أبو  نيفة ػ رٞب  ا  بالفساد  فكاف أقرب إٔب تاهر اآلية 
 .(3)تعأب ػػ

الػلم  من القوؿ بػالتخيّب مػع مػا بػ  مػن اال تمػاؿ كأما ما ركم عن ابن عباس
 تبلؼ العقوبػػػػةأبػػػديناب فمالمػػػػوؿ علػػػػى قولػػػػ  أكالن  ٍبٌ رحػػػع إٔب التفصػػػػي   كقػػػػاؿ بػػػػاخ

ػػػا  بػػػاختبلؼ األفعػػػاؿ  كالػػػدلي  علػػػى كػػػوف الثػػػاين متػػػأخرنا عػػػن األكؿ كػػػوف األكؿ مبيالن
 كالثاين  اترنا  كٯبع  ا٢باتر متأخرنا كيبل يلـز النس  مرتْب.

 

                                       
  كا٢بػػاكم الكبػػّب  للمػػاكردم: 9/328  كبػػدائع الصػػنائع  للكاسػػاين: 9/166ينهػػر: ا٤ببسػػوط  للسرخسػػي:  (1)

بػػػن    كا٤بغػػػِب  ٤بوفػػػل الػػػدين14/67  كفػػػتح البػػػارم بشػػػرح هػػػاليح البخػػػارم  البػػػن  جػػػر: 355  13/354
 .145  6/144القرآف  للقرطيب:   كا١بامع أل كاـ 12/353قدامة: 

 (.33  من اآلية: ) سورة ا٤بائدة (2)

 . 9/328ينهر: بدائع الصنائع  للكاساين:  (3)
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 : الجمهور على أدلة واعتراضات إجابة المخالفين ب.
 انتقدكا أدلتام كردكا على اعَباضامم بعدة أمور  مناا: 

 ُب علػػػى تػػػاهر الٌتخيػػػّب علػػػى قػػػو٥بم: ال ٲبكػػػن إحػػػراء اآليػػػة.أحػػػاب ا٤بالكيػػػة 1
  كهرفاا إٔب التعقيب كالتفصػي  ٙبٌكػم علػى نٌص ُب التخيّب بأٌف اآلية مطلل اارب

 .(1)٥با كٚبصيص اآلية
    بػػد  كلػػو أراد اكال  يقتضػػي التخيػػّب ااربػػة : إٌف )أك( ُب آيػػةكقػػاؿ ابػػن  ػػـز

   كقولػ   ا كتقطٌػع أيػدهم كأرحلاػم مػن خػبلؼا كيصػٌلبو ػ ٝبع ذلك لقاؿ: أٍف يقٌتلػو   ػ
 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى چ: ػػػػػػ ُب كفػػػػارة اليمػػػػْب ػػػػػػ 

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ   ػػػػػ ُب كفػػػارة األذل:   كقولػػػ  ػػػػػ (2) چى ائ  ائ  ەئ

  ككيٍ    أك ابن ًسّبًٍينى قد قالت: حىاًلسى ا٢بٍىسىنى    فإٍف قاؿ قائ : إٌف العرب(3) چۈئ
ىت   چ ػ:   فأٌمػا قولػ  ػ (4) چيت   جث  مث  ىث     يث   ىتچػ:   خيبػزنا أك ٛبػرنا  كقػاؿ ا ػ

إٍف ٓب ػػػػ مناػػي أٍف يطيػػع اآلٍب  ك    فاػػو علػػى تػػاهرب  كهػػو ػػػػ  چيت   جث  مث  ىث     يث
ػػػػػ للكفػػػور  يكػػػن كفػػػورنا  ككػػػٌ  كفػػػور آٍب  كلػػػيس كػػػٌ  آٍب كفػػػورنا  فصػػػٌح أٌف ذكػػػرب ػػػػػ 

ا  كإالٌ فالكفور داخ  ُب اآلٍب.  تأكيده أبدن
ػزنا   أك )ابٍػنى ًسػرًينى): )حىاًلسى ا٢بٍىسػنى)كأٌما قوؿ العرب ٍػرنا( فإننٌػا   )ككػٍ  خيبػٍ أك ٛبى

بػػػدلي   كإ٭ٌبػػا ٭بنػػػع مػػن إخراحػػػ  بػػػالهنوف  ال ٭بنػػع خػػػركج اللفػػظ عػػػن موضػػع  ُب اللغػػػة
 أك )ابػػن سػػرين) كالػدعول الكاذبػػة  كإ٭ٌبػػا هػػرنا إٔب أٌف قػػوؿ القائػ : )حػػالس ا٢بسػػن(

ا ػػد منامػػا بػػانفرادب  ككػػللك قولػػػام: )كيػػٍ  خبػػزنا أك إبا ػػة ٦بالسػػتاما معنػػا  كلكػػ  ك 
ٛبػػرنا( أيضنػػا  كال فػػرؽ بػػدلي  أكحػػب ذلػػك مػػن  ػػاؿ ا٤بخاطػػب كلػػوال ذلػػك الػػدلي  ٤بػػا 

                                       
 . 2/98ينهر: أ كاـ القرآف  البن العريب:  (1)

 (. 89سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (2)

 (. 196سورة البقرة  من اآلية: ) (3)

 (. 24سورة اإلنساف  من اآلية: ) (4)
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أك  أهػػػػبلن  كموضػػػػوعاا إ٭ٌبػػػػا هػػػػو التخيػػػػّب حػػػػاز إخػػػػراج )أك( عػػػػن موضػػػػوعاا ُب اللغػػػػة
 .(1)فق  ػ ال يشك فلم يبلى إالٌ التخيّب ػ  كا الشك 
علػػػى قػػو٥بم: إذا ٓب يقتػػػ  كال أخػػل مػػػاالن ٓب يكػػن عليػػػ  إالٌ . كأحػػاب ا٤بالكيػػة 2
  كٓب توحػػب غػػّب اػػارب كالكػػم القاتػػ   .. إْب بػػأٌ م قػػد أحػػركا  كػػم اػػاربالتعزيػػر
  :ػػػ  كقػد قػاؿ ا ػػػ عندهم شي نا  كقد ركب ما ركػب مػن الفسػاد ُب األرض ااربة

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ

 .ػػ الفساد ٗبنزلة القت    فجع  ا ػػ (2) چٹ  ٹ  ڤ   ڤ
ػا بغػّب   فلػم ٰبػػت   نفػس أك فسػاد ُب األرضكا٤بعػُب ػػػ كا أعلػم ػػػ مػن قتػػ  نفسن

 إٔب أٍف تعاد )غّب( كعىطىفى الكبلـى على ما قبل  فجع ى الفسادى عدالن للقت .
  ٗبنزلة القت  كإذا كاف الشيء ٗبنزلة الشيء فاو مثل   فكاف الفساد ُب األرض

 .(3)بن أيب سلمة   كعبد العزيزإ٠باعي  وؿ القاضيكهو ق
: كالػلم يعػرؼ مػػن النػاس مػػن الكػبلـ ُب كػٌ  مػػا أمػر بػػ  إ٠باعيػػ  قػاؿ القاضػي

: كػػٌ  شػػيء ُب ك٦باهػػد   كقػػاؿ عطػػاءفػػإٌف هػػا ب  با٣بيػػار فقيػػ : افعلػػوا كػػلا أك كػػلا 
 .(4))أك( فاو خيار القرآف

. كأٌمػػا قػػو٥بم: كيػػف يسػػٌول بػػْب مػػن أخػػاؼ السػػبي  كقتػػ   كبػػْب مػػن أخػػاؼ 3
 ك.ت السبي  كٓب يقت   كقد كحدت من  الزيادة العهمى كهي الق

                                       
(1) :  .11/319ينهر: الى  البن  ـز

 (. 32سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (2)

 .8/419ينهر: شرح هاليح البخارم  البن بطاؿ:  (3)

  كالػػى  البػػن 9/207  كا٤بنتقػػى  أليب كليػػد البػػاحي: 8/419ينهػػر: شػػرح هػػاليح البخػػارم  البػػن بطػػاؿ:  (4)
:  .11/319 ـز
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بقولػ : "كما اللم ٲبنع مػن اسػتواء ا١بػرٲبتْب ُب  بن العريب فأحاب عن  أبو بكر
  كإٍف كانت إ داٮبا أفالف مػن األخػرلك كٓبى أ للػتم ذلػكك أعقػبلن فعلػتم أـ العقوبة
 ك.شرعنا

ك بػػ  قػػد فػػأين الشػػرع فػػبل ٦بػػاؿ لػػ  ُب هػػلا  كإٍف عػػٌولتم علػػى الشػػرع أٌمػػا العقػػ 
 .(1)كعقوبة الكافر  كأ دٮبا أفالف"  هن فإٌف عقوبة القات شاهدنا ذلك ُب الشرع

عمػن أخػاؼ السػبي   لًو استول  كماما ٓب ٯبٍز إسقاط القت  . كأٌما قو٥بم:4
 كٓب يقت   كما ٓب ٯبز إسقاط  عمن أخاؼ كقت .

بقولػػ : "هػلب غفلػة مػنامهن فػإٌف الػلم ٱبيػف كيقتػ   فقد أحاب عن  ابن العريب
ً القتػػ  أٝبعػػت األمػػة عليػػ   كمػػا ٓب ٯبػػز ٨بالفتػػ   أٌمػػا إذا أخػػاؼ كٓب يقتػػ   علػػى تعػػْبُّ

 كػم بػ   كمػن  فاي مسألة ٨بتلف فياا ك٧بػ  احتاػاد  فمػن أٌداب احتاػادب إٔب القتػ 
شػر لػػيعلم ا٢بقيقػػة : كليستأٌدب احتاػادب إٔب إسػػقاط  أسػقط   ك٥بػػلب النكتػػة قػاؿ مالػػك

 .(2)ل بل يػيٍقًدـ على حاالة" كطرؽ االحتااد كا٣ببلؼ من اإلٝباع
  كقطػػع   كقطػػع اليػػد يقابػػ  السػػرقةيقابػػ  القتػػ  كأحػػاب عػػن قػػو٥بم: إٌف القتػػ 

ػػم مػػنام  كمػػزج للقصػػاصالرحػػ  يقابػػ  ا٤بػػاؿ   كهػػو  كػػم با٢برابػػة كالسػػرقة   بأنٌػػ  ٙبكُّ
 .(3)منفرد بنفس   خارج عن ٝبيع  دكد الشريعة  لفالش  كقبح أمرب

ـُ اْمػػػِرٍئ ِإَلَّ بِػػػَثاَلٍث...» . كأحػػػابوا عػػػن ا تجػػػاحام ٕبػػػدي 5 بػػػأٌف « ََل َيِحػػػلُّ َد
إ٭ٌبػا أمػرب  تاهرب يدٌؿ على أٌف اارب غّب داخ  في هن ألٌف قات  النفس ُب غّب ااربػة

 ُب األرض هن ألٌف فسػادبإٔب السلطاف اربكأمر ا أك الَبؾ إٔب كٕب ا٤بقتوؿ  ُب القت 
ال يدخ  ُب هػلا ا٢بػدي  كإ٭ٌبػا    فعيًلم  لا أٌف ااربال يلتفت في  إٔب عفو ا٤بقتوؿ

ػػا بغػػّب  الػػلم األمػػر فيػػ  إٔب كٕب ا٤بقتػػوؿ يػػدخ  فيػػ  القاتػػ  إذا قتػػ  فيػػ   أك قتػػ  نفسن

                                       
 . 2/95أ كاـ القرآف  البن العريب:  (1)

 . 96  2/95ا٤بصدر السابل:  (2)

 . 2/96ينهر: أ كاـ القرآف  البن العريب:  (3)
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لوحػػب أٍف يقتػ  كػػٌ  قاتػػ     كلػو كػػاف علػى العمػػـونفػس فكأنٌػػ  علػى ٦بػػرل القصػػاص
ا.  قت  مسلمنا عمدن

ُب القتػػاؿ الػػلم كقػػع بػػْب ا٤بسػػلمْب   لػػى أنٌػػ  ال قصػػاصكقػػد أٝبػػع ا٤بسػػلموف ع
ا  ا٤بسػػلم إ٭ٌبػػا قتػػ  ا٤بسػػلم ا٤بقتػػوؿ هن ألٌف القاتػػ كهػػفْب( كمػػا ُب كاقعػػٍب )ا١بمػػ  عمػػدن

التأكي  ُب الدين  كٓب يقتل  لثائرة بيناما  كال قصد ل  ُب نفس   كإ٭ٌبا القصػد ُب على 
إ٭ٌبػا كػاف قصػدب قتػ   لللك  فكللك أمر اارب الديانة عندب فسق  عن  القود قتل 

   فكػاف األمػر فيػ  إٔب السػلطافكاإلفسػاد ُب األرض كأخػل ا٤بػاؿ ا٤بسلم لقطع الطريػل
مػػػػن معػػػػُب هػػػػلا ا٢بػػػػدي   كا١بمػػػػ (   فكمػػػػا خػػػػرج قتلػػػػى )هػػػػفْبال إٔب كٕب ا٤بقتػػػػوؿ

ػػػػػػ ُب ا٢بػػػػدي :  مػػػػن معنػػػػاب  كيشػػػػاد لقولنػػػػا هػػػػلا قولػػػػ  ػػػػػػ  لك خػػػػرج اػػػػاربفكػػػػل
 .(1)«...التَّاِرُؾ ِلِديِنِو اْلُمَفاِرُؽ ِلْلَجَماَعةِ »

يػػػدٌؿ علػػػى  «اْلُمَفػػػاِرُؽ ِلْلَجَماَعػػػِة...: »ػػػػػ : " قولػػػػ  ػػػػػ إ٠باعيػػػ  قػػػاؿ القاضػػػي
كليسػػػػوا  ٌ  قػػػػتلامٰبػػػػفػػػػإذا كػػػػاف ا٣بػػػػوارج  كاػػػػاربْب ٫بػػػػو ا٣بػػػػوارج  الفسػػػػاد ُب األرض

كال  كإٍف ٓب يكونػػػوا قتلػػػوا   كػػػللك ٰبػػػٌ  قتػػػ  اػػػاربْب ٗبرتػػػدينهن لفسػػػادهم ُب األرض
 .(2)"لفسادهم ُب األرض ارتدكاهن

يقتلػ  فوحػب أٍف يكػوف كػللك إذا ٓب  قالػوا: ألنٌػ  ال خػبلؼ إذا قتػ  أٌف اإلمػاـ
  دليلػ  قتلػ  ذك رأم ك ـز كتػدبّب  فوحػب أٍف يقتػ  إذا أراد اإلمػاـ يقت هن ألنٌ  ٧بارب
  كمػن  ػارب فقػػد (3) چڇ  ڍ  ڍ   ڌچ ػػػػ قػػاؿ:  ػػػ مػا إذا قتػ هن كألٌف ا
ٱ  ٻ  ٻ  چأخػػػػرل:  ػػػػػػ ُب آيػػػػة فسػػػػادنا  فيقتػػػػ  بػػػػدلي  قولػػػػػ  ػػػػػػ سػػػػعى ُب األرض

ٺ  ٺ ٿ  ٿ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ 

ػػػػػ الفسػػػػاد    فجعػػػ  ػػػػػػ (4) چڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

                                       
 . 420  8/419ينهر: شرح هاليح البخارم  البن بطاؿ:  (1)

 . 421  8/420ا٤بصدر السابل:  (2)

 (.33سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (3)

 (. 32سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (4)
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   كم مػن قتػ  الػنفس    كبٌْب أٍف  كم من أفسد ُب األرضٗبنزلة القت  ُب األرض
 كهلا بٌْب ال إشكاؿ في .

أك معػػػارض ب يػػػة  فػػإذا ثبػػػت هػػلا فمػػػا ا تجػػوا بػػػ  مػػػن ا٢بػػدي  فاػػػو ٨بصػػوص
ـُ » هن كألٌف ا٢بػػػدي  الػػػلم ا تجػػوا بػػػ  قػػػد ركم مػػن طػػػرؽ أخػػػرل اػػاربْب ََل َيِحػػػلُّ َد

  فبطػػػػػػ  (1)«...َورََجػػػػػػٌل َخػػػػػػَرَج ُمَحارِبًػػػػػػا هلِل َوَرُسػػػػػػوِلوِ اْمػػػػػػِرٍئ ُمْسػػػػػػِلٍم ِإَلَّ بِِلْحػػػػػػَدى َثالثٍ 
 .(2)ا تجاحام با٢بدي  من كٌ  كح 

 بأنٌػ  لػيس بشػيءهن ألٌف السػارؽ . كأحابوا عن ا تجػاحام بالسػارؽ إذا سػرؽ6
ػ علػى  الستسػرار  كقػد أخػرب ا ػ   كإ٭ٌبا يأخل على كح  اال يأخل بالقار كا٤بغالبة

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چػػػ:  ا٢بد الواحب علي  ُب ذلػك  فقػاؿ ػػػ 

عػػػػػػػن  كػػػػػػػم  فخػػػػػػػرج  كمػػػػػػػ   ػػػػػػػلب اآليػػػػػػػة (3) چڤ  ڤ    ڤ   ٹٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
 .(4)اارب
 بأنٌػ  باطػ هن لئلماـ فيػ  كا٤برتػد ال اختيار . كأحابوا عن قو٥بم: من كحب قتل 7
هن   كتػرؾ قػتلامػ بػْب قػتلام   فخػٌّب ػ (5) چڎ  ڎ  ڈ  ڌچػػػػ:  لقولػػ  ػػػػ 

 . دكف الَبتيبالٌتخيّب ألٌف مقتضى اآلية
 
 

                                       
  كالبياقػػي ُب 4/1861(: 4352( بػاب: ا٢بكػػم فػػيمن ارتػػد  )1ن   كتػػاب ا٢بػػدكد  )أخرحػ  أبػػو داكد ُب سػػن (1)

  كبلٮبػػا عػػن عائشػػة ػػػػػ رضػػي 8/491(: 17312( بػػاب: قػػاطع الطريػػل  )72سػػنن  الكػػربل  كتػػاب السػػرقة  )
 .7/254(: 2196ػػ كقاؿ األلباين: إسنادب هاليح على شرط الشيخْب  ينهر: اإلركاء  ) ا عناا

 .  551مليب السالك ُب نصرة ملهب مالك  للفندالكم ا٤بغريب: ينهر: (2)

 (.  38سورة ا٤بائدة  اآلية: ) (3)

 . 551ينهر: مليب السالك ُب نصرة ملهب مالك  للفندالكم ا٤بغريب:  (4)

 (.33سورة ا٤بائدة  من اآلية: ) (5)
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ػػػ:  أك ترك  للٌنص الوارد فيػ   كهػو قولػ  ػػػ  ُب قتل  : فلم ٱبٌّب اإلماـكأٌما ا٤برتد
 .(2)  فبالا بافى هالة ما ذهبنا إلي  كاعتمدناب(1)«َمْن َبدََّؿ ِديَنُو فَاقْػتُػُلوهُ »

 .ا: القوؿ الراجحرابعً 
 ا٤بقػػػررة ُب آيػػػة ُب تقػػػدير العقوبػػػات تبػػػْب لنػػػا ٩بػػػا سػػػبل أٌف العلمػػػاء قػػػًد اختلفػػػوا

ُب  باػػػا إٔب الػػػرأم كاالحتاػػػاداختبلفنػػػا كثػػػّبنا  كحػػػاءكا بفػػػركع كثػػػّبة  يرحػػػع أغل ااربػػػة
  كقطػع علػى بعػأ هػلب األعمػاؿ  كقتػ  القاتػ  التقدير  كمراعاة مػا كرد مػن ا٢بػدكد

كالسػلب   ٤بػن ٝبػع بػْب القتػ  بكالصػل   كا١بمع بْب القت هن ألنٌ  كالسارؽآخل ا٤باؿ
 ٤بػػػن أخػػػاؼ السػػػبي  كٓب يقتػػػ  كال أخػػػل مػػاالن  كقػػػد ركم هػػػلا عػػػن ابػػػن عبػػػاس كالنفػػي

 كبعأ علماء التابعْب.
  فاػو احتاػاد  سػن ُب   ل أٌ ػا ال تػدٌؿ عليػ  كال تنفيػ تػر  كإذا نهرتى إٔب اآلية

بػالقوة أعمػاالن أخػرل  كيفية العم   ا  كلكن  غّب كػاؼهن ألٌف للمفسػدين ُب األرض
باإلضػافة إٔب مػػا أشػػرنا إليػ  أنفنػػا  فػػإذا قامػت عصػػبة مسػػلالة مػن بعػػأ ا٤بفسػػدين ُب 

ٖبطػػف العػػلارل أك اصػػنات ألحػػ  الفجػػور  ػػٌن  أك ٖبطػػف األكالد ألحػػ   األرض
فػػديتام كابتػػزاز ذكياػػم  أك كانػػت ٘بمػػع ا٤بػػواد ا٤بخػػدرة اػػـر ديننػػا كقانوننػػا تعاطياػػا أك 
بيعاا كشرائاا  ٍب تقـو ببيعااهن لتفسد التمع كتنشر في  الرذيلة كا٣بنا  فبل شك أٌ ػا 

 ا٤بفسدين ُب األرض  فما  كم ا ُب مث  هلالء الرمْبك. تعٌد من ااربْب

                                       
  5/231(: 2968  )1/322(:2968  )1/282(: 2551  )1/217(: 1871أخرحػػػػػ  أٞبػػػػػد ُب مسػػػػػندب: ) (1)

  3/1098(: 2854( بػػػاب: ال يعػػػلب بعػػػلاب ا  )147كالبخػػػارم ُب هػػػاليال   كتػػػاب ا١باػػػاد كالسػػػّب  )
  6/2537(: 6524( بػػػاب:  كػػػم ا٤برتػػػد كا٤برتػػػدة كاسػػػتتابتام  )2كُب كتػػػاب اسػػػتتابة ا٤برتػػػدين كا٤بعانػػػدين  )

  كالَبمػلم ُب سػػنن    4/1861(: 4353) ( بػاب: ا٢بكػػم فػيمن ارتػػد 1كأبػو داكد ُب سػػنن   كتػاب ا٢بػػدكد  )
  كالنسػائي ُب سػنن   كتػاب ا٢بػدكد  بػاب: ا٢بكػم ُب 3/126(: 1458( بػاب: ا٤برتػد  )25كتاب ا٢بػدكد  )

  4/154(: 2535  كابػػن ماحػػ  ُب سػػنن   كتػػػاب ا٢بػػدكد  بػػاب: ا٤برتػػد عػػن دينػػػ   )4/17(: 4059ا٤برتػػد  )
155. 

 . 551مالك  للفندالكم ا٤بغريب:  ينهر: مليب السالك ُب نصرة ملهب (2)
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  ػػػددت لعقػػػاب ا٤بفسػػػدين ُب األرض بقػػػوة السػػػبلح كالعصػػػبية أربعػػػة إٌف اآليػػػة
ُب تقديرها بقػدر حػرائمام  فػبل هػي  كتركت ألكٕب األمر االحتااد أنواع من العقوبة 

بػأٍف ٰبكػػم ٗبػا شػاء مناػػا علػى مػن شػاء ٕبسػػب هػواب  كال هػي حعلػػت  خػٌّبت اإلمػاـ
 لكٌ  مفسدة عقوبة معٌينة مناا.

كتفصػػيلاا للفػػركع كا١بزئيػػات هػػي أٌف هػػلب  كعػػٌ  ا٢بكمػػة ُب عػػدـ تعيػػْب اآليػػة
لػػف بػػاختبلؼ الزمػػاف كا٤بكػػاف  كضػػررها ٱبتلػػف كػػللك  كالفػػركع ا٤بفاسػػد كثػػّبة  كٚبت

  تكثػػر فياػػا  ػػٌب إٌف تفصػػيلاا ال ٲبكػػن إالٌ ُب هػػالف كثػػّبة  كمػػن خصػػائص القػػرآف
الدنيويػػة منػػ  إالٌ  كمػػا هػػو معلػػـو أنٌػػ  كتػػاب هدايػػة رك يػػة  لػػيس أل كػػاـ ا٤بعػػامبلت

ٌكػػ  أكثرهػػػا إٔب أكٕب األمػػر مػػن ا٤بػػػلمنْب  كاكتفػػى ببيػػاف الضػػػركرم ا٢بػػظ القليػػ   إٍذ ك 
 مناػا مػا ٲبػؤل عػدة هػالف  كاػلب اآليػة مناا بعبارة موحزة معجزة  يلخل من كٌ  آية

 .كآيات ا٤بواري  كغّبها
ال نٌص فيػ  ٖبصوهػ  يسػتنب  أكلػو األمػر  كمػ  ُب اإلسبلـ: أٌف ما  كالقاعدة

العامػػػة ُب دفػػػػع ا٤بفاسػػػػد كحلػػػب ا٤بصػػػػاّب  ككػػػػللك العلمػػػػاء  مػػػن النصػػػػوص كالقواعػػػػد
ا٤بستقلوف من أكٕب األمر  فلالا بٌينوا ما كه  إليػ  احتاػاديهمهن ليسػالوا علػى ا٢بكػاـ 

  ك٥بػػػلا اختلفػػػت أقػػػواؿ اػػػدكا ٥بػػػم طػػػرؽ االحتاػػػادمػػػن أكٕب األمػػػر فاػػػم النصػػػوص  كٲب
كآراؤهػػػم  كلػػػو كػػػاف مسػػػلمو هػػػلا العصػػػر كمسػػػلمي السػػػلف الصػػػاّب لفعػػػ   العلمػػػاء

هػ  ا٢بػٌ  " ُب خبلفت  من ٝبع أكٕب األمر ػػػ أبن ا٣بطاب أئمتام كما كاف يفع  عمر
للٌتشػاكر ُب كػٌ   ككػرباء الصػالابة ػػػػكأهػ  بػدر   كالعقد مػن العلمػاء الراسػخْب ُب العلػم

 مػػػا ال نػػػٌص فيػػػ  مػػػن كتػػػاب كال سػػػٌنة متبعػػػة  كالستشػػػارمم ُب تقػػػدير هػػػلب العقوبػػػات
عليػ  بعػد الشػورل  ٍبٌ أنفلكا مػا اتفقػوافاسد  كمدل ضررها على األمة  بقدر تأثّب ا٤ب

 ُب كٌ  ما  دث من فركع هلب ا٤بفاسد.
  كحػػػ   كإٍف رٌد بعضػػػام قػػػوؿ ك ػػػلا ييعلػػػم أٌف كػػػٌ  قػػػوؿ قالػػػ  علمػػػاء السػػػلف لػػػ

٨بػػٌّب  فوحاػػ  مػػا يػػدٌؿ  كهػػو أٌف اإلمػػاـكالهاهريػػة  بعػػأ  فالػػلم ذهػػب إليػػ  ا٤بالكيػػة 
   ب  باالحتاػادعلي  العطف بػ )أك(  كال يعِب بالتخيّب أٌف ل  ا٢بكم با٥بول كالتشاي
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  كهػػلا ال ينػػاُب ا٤بشػػاكرة ُب األمػػر   ا٤بصػػلالةكمراعػػاة مػػا تػػدرأ بػػ  ا٤بفسػػدة  كتقػػـو بػػ  
 األساسية للالكم ُب الدكلة اإلسبلميةك!!. كيف كهي القاعدة

كأٌمػػػا مػػػن كضػػػع كػػػٌ  عقوبػػػة بػػػإزاء عمػػػ  مػػػن أعمػػػاؿ ا٤بفسػػػدين فإ٭ٌبػػػا بػػػٌْب رأيػػػ  
  كمػػػػػا بٌينػػػػػوا فاماػػػػػم كاحتاػػػػػادب ُب ا٢بكػػػػػم الػػػػػلم يػػػػػدرأ ا٤بفسػػػػػدة كٯبلػػػػػب ا٤بصػػػػػلالة

كاحتاادهم ُب غّب ذلك من ا٤بسائ   كال يوحبوف ب  ال ٯبيزكف أل د مػن  ػاكم أك 
غػػػّبب أٍف يتخػػػل فاماػػػم أك رأياػػػم ديننػػػا يػيتربػػػع بػػػ  كػػػ ب يلخػػػل منػػػ   كيػػػرد إالٌ هػػػا ب 

 م.ػػػ كاحتاادهم إ٭ٌبا هو إعانة للبا   كالناتر على الفام كالعل الرسالة ػػػ 
 في الّتفرقة بين الرأيين:  والفقو

كالسػػػػعي ُب  لػػػػلات ا٢برابػػػػة يٌتجػػػػ  إٔب أٌف عقوبػػػػة ا٢برابػػػػة :أّف الػػػػرأي األوؿػػػػػػػػػ 
بػػػأموا٥بم ك٩بتلكػػػامم   بالفسػػػاد  كمنػػػع النػػػاس مػػػن السػػػّب بأمػػػاف  كاالسػػػتمتاع األرض

كمديد  ريامم الشخصية  كقلؼ اللعر كالرعػب ُب قلػو م  كتػاهر هػلا الػرأم أنٌػ  
الػٍب هػي التخويػف كاإلرهػاب  كال ينهػر إٔب ا١بػرائم الػٍب  ال ينهر إالٌ إٔب ذات ا٢برابة

كمػا هػو ا٢بػاؿ   كالسػرقة لقتػ ارتكبوها فعبلن  كلللك يعمػم ا١بػرائم كال يقصػرها علػى ا
ُب ٝبلتاػػا هػػي لعػػبلج ذلػػك الٌشػػر   عنػد أهػػالاب الػػرأم اآلخػػر  كيػػرل أٌف العقوبػػات

ك سم مادت   كاست صال  من حلكرب  كالقضاء على مػن ٰبػاكؿ أٍف ياػم ٗبالاكػاة مػن 
كلللك قالوا: ٯبب إطػبلؽ يػد كٕب األمػر  كاعتبػار  كقعوا ُب مث  هلب ا١برائم البشعة 

ُب يػػدب كالػػدكاء بػػْب يػػدم الطبيػػب  ٱبتػػار مػػن أهػػناف  مػػا يػػراب أ٪بػػع  تلػػك العقوبػػات
كأسػػػػرع ُب عػػػػبلج تلػػػػك األكب ػػػػة  كُب است صػػػػاؿ ذلػػػػك الػػػػوـر الػػػػلم أهػػػػاب ا١بسػػػػم 

 االحتماعي  كبدأ ينخر في .
دد حػػرائم معينػػة كيعػػدها موضػػوعى قطػػعو بفعلاػػا أك فاػػو ٰبػػ :أّمػػا الػػرأي الثػػانيػػػ 

  كأٌف ا١بػػرائم ال ٚبلػػو مػػن ذلػػكهن كلػػللك كانػػت كالسػػرقة بالشػػركع فياػػا  كهػػي القتػػ 
 ليظ إذا ارتكب ا١برٲبتْب معنا.  كقد يكوف ٜبة تغكالقطع مَبددة بْب القت  العقوبات

ػػػ أٌمػػا إذا كػػػاف األمػػر ٦بػػرد الشػػػركع ُب التجمػػع كاٚبػػاذ األسػػػباب كإعػػداد العػػػدة 
تكػوف  للقياـ باالعتداء كالسلب كالٌناب كإتاار الفساد ُب الرب كالبالػرهن فػإٌف العقوبػة
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أك  بالتغريػػب مػػن األرض ٗبنػػع تلػػك ا١برٲبػػة مػػن الوقػػوع باٚبػػاذ أسػػباب الوقايػػة بػػالنفي
  ككاف ٚبػري  )أك( علػى هػلا األسػاس    كلللك كاف التنويعزٌح  ُب غيابات السجن

كحب األخػل بأسػباب الواقيػة  ليكوف التكافل بْب ا١برٲبة كالعقوبةهن فإٍف ٓب تكن حرٲبة
 الٍب ٛبنع أك ٙبد من كقوعاا.

األخػػػػػل بػػػػػالرأيْب  فػػػػػإذا علمػػػػػتى هػػػػػلا فالػػػػػلم يهاػػػػػر مػػػػػن خػػػػػبلؿ هػػػػػلا العػػػػػرض
 السابقْب.
األخػػل بػػالرأم األكؿ بالنسػػبة لتعمػػيم ا١بػػرائم الػػٍب تفسػػد التمػػع اإلسػػبلمي  ػػػ 

  فػإذا كانػت العقػاب   كاألخل بػالرأم الثػاين بالنسػبة لتنويػعكتهار الفساد ُب األرض
عصػػابة إحراميػػة تتالصػػن با١ببػػاؿ كتقطػػع الطريػػل أمػػاـ ا٤بػػارة للقيػػاـ بأعمػػاؿ القرهػػنة 

اكمة ذكيام  كما هو ا٢بػاؿ فيمػا ٯبػرم ُب عليام كمس كخطف األمنيْب ألخل الفدية
ببلدنا اليـو بسبب ضعف الدكلة كانتشار السبلح  فالالء يدخلوف ُب بػاب ا٢برابػة  

 .كٯبب أٍف تطبل عليام العقوبات الواردة ُب آية ا٢برابة
ض أقػػػواؿ : فػػػإٌف الػػػلم يهاػػػر مػػػن خػػػبلؿ عػػػر أمػػػا فيمػػػا يتعلػػػل بعقوبػػػة الصػػػلب

كإالٌ ٓب  ا كهػػم أ يػاء ليموتػوا بالصػػلبكمناقشػتاا القػوؿ الػػلم يػرل أٍف يصػٌلبو  الفقاػاء
 كلػو كػاف خػٌّب ُب هػلب  ػػ خٌّب ُب هفة قتلػ   عقوبة ثانيةهن ألٌف ا ػػ  يكًن الصلب

 ٝباور العلماء كما بٌينا سابقنا. وا  كهلا ملهببلوا ٍبٌ ييصلٌ لقاؿ أٍف ييقتر  بعد قتل 
ب أينزؿ كدفع إٔب أهل   أنٌ  إذا اشتار أمر  أٌما مٌدت  ككقت الصبلة علي : فالراحح

 ألٌف ا٤بػراد بالصػلب فيغس  كيكفن كيصلى علي  كيدفن  كهو قػوؿ ا٤بالكيػة كا٢بنابلػةهن
الزحر كالردع  كهػلا ٰبصػ  ٗبجػرد شػارت  بػْب النػاس  كٱبتلػف هػلا بػاختبلؼ الوقػت 

ن النػػػاس كػػػأٍف يصػػػلب ُب كا٤بكػػػاف  فػػػإذا هػػػلب ُب مكػػػاف عػػػاـ يرتػػػادب عػػػدد كبػػػّب مػػػ
ُب يػػـو  أمػػاـ ا٤بسػاحد الكبػّبة السػا ات كا٤بيػادين العامػة أك ُب السػػا ات الػٍب تكػوف

شػػتار الػػٍب يرتادهػػا عػػدد كبػػّب مػػن النػػاس  فاػػلا ي كا٤بنتػػديات ا١بمعػػة  أك ُب األسػػواؽ
أمػػػرب بسػػػرعة كال داعػػػي إٔب أٍف يبقػػػى ثبلثػػػة أيػػػاـ أك أكثػػػر مػػػن ذلػػػك كمػػػا قػػػاؿ بعػػػأ 

  كهػلا ٰبصػ   هػو  صػوؿ االتعػاظ كالزحػر كالػردع ألٌف الغرض من الصػلب هنالعلماء
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يلػػة فاػػو مػػدعاة إٔب التقػػزز كاإليػػلاء كانتشػػار   أٌمػػا بقػػاؤب مػػدة طو ٗبجػػرد رؤيتػػ  مصػػلوبنا
 األكب ة كاألمراض  كهلا ليس من مقاهد الشريعة.

يػػدب  أٍف تقطػػع  كذلػك بػػمػػن خػػبلؼ علػػى قطعػ  العلمػػاء : فقػػًد اٌتفػلأٌمػا القطػػع
قطعػػت يػػدب اليسػػرل كرحلػػ   اليمػػُب كرحلػػ  اليسػػرل  ٍبٌ إٍف عػػاد مػػرة أخػػرل إٔب ا٢برابػػة

 اليمُب.
  ُب قصػاص   أك مقطوعػةكاختلفوا إذا ٓب تكن ل  يد ٲبُب  كػأٍف تكػوف مشػلولة

يػدب اليسػرل كرحلػ  اليمػُب  ُب هلب ا٢بالة أٍف تقطػع كشبااا  فالرأم الراحح أك حناية
 ػػػ ُب كتاب  الكرًن. كما قاؿ ا ػػػ   من خبلؼ  ٌب يكوف القطع

أٍف ينفػػى مػػن بلػػد إٔب بلػػد كيسػػجن فياػػا   فػػالراحح ُب اآليػػة: راد بػػالنفيأٌمػػا ا٤بػػ
يقتضػي  (1) چگک  ک  ک  گ چ ػ: كهػو ا٤بشػاور عنػد ا٤بالكيػةهن ألٌف قولػ  ػ 

مػن أنٌػ  يكفيػ  مفارقػة  كمػا يقػتلام  أك يصػلبام  كمػا قالػ  الشػافعي  أٍف ينفيام اإلماـ
الػػوطن كالعشػػّبة خػػلالنا كذالن فاػػلا غػػّب ٦بػػدو ُب كقػػت أهػػبح العػػآب فيػػ  قريػػة كا ػػدة 

يػػلمن كيػػدب كمكػػرب  بسػػبب كثػػرة كتنػػوع كسػػائ  االتصػػاؿ ا٤بختلفػػة  عػػبلكة علػػى أنٌػػ  ال
  كما ذهب إلي  كإمكانية عودت   أك إعطائ  األكامر عن بعد لنشر الفساد ُب األرض

مػػن أٍف اػػارب ٰبػػبس ُب بلػػدب يتعػػارض مػػع تػػاهر اآليػػةهن ألٌف النفػػي ضػػد  أبػػو  نيفػػة
 ػػبس القػػاطع ُب بلػػدب نفينػػا لػػ   كإ٭ٌبػػا الػػلم يعقػػ  هػػو  فكال يػيٍعقىػػ  أٍف يكػػو  ا٢بػػبس 

إخراح  من كطن هن ألنٌ  أبلغ ُب ردع   ٍبٌ ٰببس بعد ذلك ُب ا٤بكػاف الػلم ٱبػرج إليػ  
 ػػٌب ييًهاػػرى توبتػػ هن ألنٌػػ  إذا خلٌػػي سػػبيل  ٓب يػػلمن عػػودب إٔب مػػا كػػاف عليػػ  قبػػ   بسػػ  

  ٕبيػػػ  يتالقػػػل أنٌػػػ  ال يعػػػود إٔب مثػػػ  هػػػلب مػػػن اإلحػػػراـ كالقطػػػع  فوحػػػب أٍف ٰبػػػبس
فػبل  األعماؿ اإلحراميةهن كألنٌ  إذا هػرب منػ  ال ٱبلػو أٍف يكػوف ُب موضػع مػن األرض

معػػُب لػػللكهن كألنٌػػ  يسػػتطيع أٍف يرحػػع سػػرًّا إٔب ا٤بوضػػع الػػلم كػػاف فيػػ   فتػػزكؿ فائػػدة 
     ا   كهػػو أشػػٌد ُب الػػردع كالزحػػر  كقػػد قػػرف  هػػلب هػػي  قيقػػة النفػػيبػػالنفي العقوبػػة
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چػػػػ:  فقػػاؿ ػػػػ  ػػػػػ مفارقػػة الػػوطن بالقتػػ   ػػػػ 

 .  (1) چٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
هػلا مػا ًب ٙبصػيل  كبيانػ   فػإٍف كػػاف هػوابنا فمػن توفيػل ا  كإًف اعػَباب الػػنقص 

لػػى آلػػ  كهػػالب  أًك ا٣بطػػأ فمػػن نفسػػي كالشػػيطاف  كهػػلى ا علػػى سػػيدنا ٧بمػػد كع
 كسلم تسليما كثّبنا.

 انتهى بعىن اهلل وتىفيقه.
* * * 

مصػػػالف ا٤بدينػػػة االلكػػػَبكين  ٝبيػػػع ا٢بقػػػوؽ ٧بفوتػػػة لمػػػع ا٤بلػػػك فاػػػد لطباعػػػة  .1
 هػ.1426ا٤بصالف الشريف  

أ كاـ القرآف  أليب بكر ٧بمد بن عبػد ا ا٤بعػركؼ بػابن العػريب  ٙبقيػل: عمػاد  .2
 دم  ا٤بكتبة التوفيقية ػ القاهرة  ط: ببل.زكي البارك 

اختبلؼ األئمة العلماء  للوزير بن هبّبة الشيباين  ٙبقيل: السػيد يوسػف أٞبػد   .3
 ـ.2002دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت   ط: األكٔب 

االختيار لتعلي  ا٤بختار لد الدين ا٤بوهلي  ضػبط  كعلػل عليػ : عبػد الكػرًن آؿ  .4
 .1999ػػ عماف  الطبعة األكٔب الٌدريِب  دار الفكر ػ

إركاء الغليػػػػ  ُب ٚبػػػػري  أ اديػػػػ  منػػػػار السػػػػبي   مػػػػد األلبػػػػاين  إشػػػػراؼ زهػػػػّب  .5
 ـ.1979الشاكيف  ا٤بكتب اإلسبلمي ػػ بّبكت  ط: األكٔب 

االسػتلكار أليب عمػػر يوسػػف بػن عبػػد الػػرب النمػػرم القػرطيب  تعليػػل: سػػآب عطػػا   .6
 ـ.2006ت  ط: الثانية ك٧بمد معوض  دار الكتب العلمية ػػ بّبك 
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اإلشػػراؼ علػػى مػػلاهب العلمػػاء  أليب بكػػر بػػن ا٤بنػػلر  ٙبقيػػل: أبػػو ٞبػػاد هػػغّب  .7
األنصػػػارم  توزيػػػع: مكتبػػػة مكػػػة الثقافيػػػة ػػػػػ رأس ا٣بيمػػػػة  كدار ركائػػػع األثػػػّب ػ 
الريػاض  كدار ا٤بدينػػة للطباعػػة ػػػ رأس ا٣بيمػػة  كمكتبػػة عبػاد الػػرٞبن ػ مصػػر  ط: 

 ـ.2007األكٔب
ى نكػت مسػػائ  ا٣بػػبلؼ  للقاضػي عبػػد الوهػاب البغػػدادم  تقػػدًن اإلشػراؼ علػػ .8

 ـ.1999كٚبري : ا٢ببيب ابن طاهر  دار ابن  ـز ػػ بّبكت  ط: 
أضػػػػواء البيػػػػاف ُب إيضػػػػاح القػػػػرآف بػػػػالقرآف مػػػػد الشػػػػنقيطي  إشػػػػراؼ: مكتػػػػب  .9

ـ(  ك)دار الكتػب العلميػة 1995البالوث كالدراسات  )دار الفكر ػػػػ بػّبكت  ط 
 ـ(.1995ط ػػ بّبكت  

اإلقنػػػػاع ُب مسػػػػائ  اإلٝبػػػػاع  أليب ا٢بسػػػػن ابػػػػن القطػػػػاف  ٙبقيػػػػل:  سػػػػن فػػػػوزم  .10
 ـ.2004الصعيدم  دار الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر ػػػػ القاهرة  ط: األكٔب 

اإلقنػػاع  أليب بكػػر ٧بمػػد بػػن ا٤بنػػػلر  ٙبقيػػل: عبػػد ا ا١بػػربين  دار الصػػميعي ػػػػػ  .11
 ـ.2008الرياض  ط: الثانية 

لئلمػػػاـ الشػػػافعي  تعليػػػل كٚبػػػري : ٧بمػػػود مطرحػػػي  دار الكتػػػب العلميػػػة ػػػػػ األـ   .12
 ـ.1993بّبكت  ط: األكٔب

اإلنصػػاؼ ُب معرفػػة الػػراحح مػػن ا٣بػػبلؼ لعػػبلء الػػدين ا٤بػػرداكم  تقػػدًن رائػػد أيب  .13
علفػػػة  بيػػػػت األفكػػػػار الدكليػػػة ػػػػػػ عمػػػػاف  الريػػػاض  كالشػػػػارقة  ط: بػػػػبل  ك)بيػػػػت 

 ـ (.2004األفكار الدكلية ػػ بّبكت  ط: 
بدايػػػة التاػػػد ك ايػػػة ا٤بقتصػػػد  أليب الوليػػػد ٧بمػػػد بػػػن رشػػػد األندلسػػػي )ا٢بفيػػػد(  .14

  ك امشػػػػػ  السػػػػػبي  ا٤برشػػػػػد إٔب بدايػػػػػة الناػػػػػد ك ايػػػػػة ا٤بقتصػػػػػد  شػػػػػرح 3/1350
 ـ.2006كٙبقيل: عبد ا العبادم  دار السبلـ ػػػ القاهرة  ط: الثالثة

ن الكسػػاين ا٢بنفػي  ٙبقيػػل: ٧بمػػد بػدائع الصػػنائع ُب ترتيػب الشػػرائع  لعػػبلء الػدي .15
 ـ.2005تامر كرفاق   دار ا٢بدي  ػػػ القاهرة  ط: 
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البػدر ا٤بنػػّب ُب ٚبػري  األ اديػػ  كاآلثػػار الواقعػة ُب الشػػرح الكبػّب للرافعػػي  لعمػػر  .16
بػػن علػػى بػػػن ا٤بلقػػن األنصػػػارم  ٙبقيػػل: ٞبػػػدم عبػػد ا٢بميػػػد إ٠باعيػػ  السػػػلفي  

 هػ.1410مكتبة الرشد ػػػ الرياض  ط: األكٔب
تبيػْب ا٢بقػائل  لفخػر الػدين عثمػاف بػن علػي الزيلعػي ا٢بنفػي شػرح كنػز الػػدقائل   .17

أليب الربكػػػات  ػػػافظ الػػػدين النسػػػفي  كمعػػػ   اشػػػية الشػػػليب علػػػى هػػػلا الشػػػرح  
ـ  ك)دار عػآب 2000ٙبقيل: أٞبد عٌزك عناية  دار الكتػب العلميػة ػ بػّبكت  ط: 

 هػ(.1313الكتاب العريب ػػػ القاهرة  ط: 
األ ػػػوذم بشػػػرح حػػػامع الَبمػػػلم  أليب العػػػبل ٧بمػػػد عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن عبػػػد  ٙبفػػػة .18

 الر يم ا٤بباركفورم  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت  ظ: ببل.
 ٙبفة الفقااء لعبلء الدين السمرقندم  دار الكتب العلمية ػ بّبكت   ط: ببل . .19
علي بػن تلخيص ا٢ببّب ُب ٚبري  أ ادي  الرافعي الكبّب  أليب الفض  أٞبد بن  .20

 ـ.2005 جر العسقبلين  مكتبة الباز ػػػ مكة ا٤بكرمة  ط: الثانية 
مػػليب ا٤بسػػالك ُب نصػػرة مػػلهب مالػػك  أليب ا٢بجػػاج يوسػػف بػػن دكنػػاس بػػن  .21

عيسػى الفنػػدالكم ا٤بغػػريب  ٙبقيػػل: عثمػػاف غػػزاؿ  دار الكتػػب العلميػػة ػػػػػ بػػّبكت  
 ـ.2007ط: األكٔب

لرباذعػػػي  ٙبقيػػػل: ٧بمػػػد األمػػػْب  دار التاػػػليب ُب اختصػػػار ا٤بدكنػػػة أليب سػػػعيد ا .22
 ـ.1999البالوث للدراسات اإلسبلمية كإ ياء الَباث ػػػ ديب  ط: األكٔب 

حػػامع األماػػات البػػن ا٢باحػػب  ٙبقيػػل: أبػػو عبػػد الػػرٞبن األخضػػر األخضػػرم   .23
 ـ.2000اليمامة للنشر كالتوزيع ػػػ دمشل   بّبكت  ط: الثانية 

بػن حريػػر الطػػربم   دار الفكػػر ػػػػػ بػػّبكت  حػامع البيػػاف عػػن تأكيػػ  آم القػػرآف  ال .24
 هػ.1405ط: 

ا١بامع الصغّب  أليب عبػد ا ٧بمػد بػن ا٢بسػن الشػيباين  كشػر   النػافع الكبػّب   .25
 هػ.1406أليب ا٢بسنات اللكنوم  عآب الكتب ػػػ بّبكت  ط: األكٔب
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ا١بػػامع الكبػػّب  للَبمػػلم  ٙبقيػػل: بشػػار عػػٌواد معػػركؼ  دار الغػػرب اإلسػػبلمي ػػػػػ  .26
 ـ.1998بّبكت  ط: الثانية

ا١بامع أل كاـ القرآف  أليب عبد ا القػرطيب  ٙبقيػل: عبػد الػرزاؽ ا٤باػدم  دار  .27
 ـ.1999الكتاب العريب ػػػ بّبكت  ط: الثانية

ا١بوهرة النّبة شرح ٨بتصر القدكرم ُب فركع ا٢بنفية  أليب بكػر الزبيػدم  ٙبقيػل:  .28
 ـ.2006  ط: األكٔبإلياس قببلف  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت

 اشية الدسوقي على الشرح الكبّب  لشمس الدين ٧بمػد عرفػة الدسػوقي  علػى  .29
الشرح الكبّب ٤بختصر خلي   ألٞبد الدردير  دار إ يػاء الكتػب العربيػة  عيسػى 

 ا٢بليب  فيص  ػػػ القاهرة  ط: ببل.
  اشية الشرقاكم  لعبد ا بػن  جػازم الشػافعي األزهػرم  علػى ٙبفػة الطػبلب .30

بشػػرح تنقػػػيح اللبػػػاب  لزكريػػػا األنصػػػارم  دار الكتػػب العلميػػػة ػػػػػػ بػػػّبكت  الطبعػػػة 
 ـ.1997األكٔب

ا٢بػػاكم الكبػػّب  )هػػو شػػرح ٨بتصػػر ا٤بػػزين(  أليب ا٢بسػػن علػػي ا٤بػػاكردم  ٙبقيػػل:  .31
ـ(  ك)دار ٦1994بموعػػػػة مػػػػن األسػػػػاتلة  )دار الكتػػػػب العلميػػػػة ػػػػػػػ بػػػػّبكت  ط: 

 ـ(.2003الفكر ػػػ بّبكت  ط: 
ا٤بختػػػػار  لعػػػػبلء الػػػػدين ا٢بصػػػػكفي  ٤بػػػػًب تنػػػػوير األبصػػػػار لشػػػػمس الػػػػدين الػػػػدر  .32

التمرتاشػػػػػػي  ٙبقيػػػػػػل: عبػػػػػػد اليػػػػػػد طعمػػػػػػ   لػػػػػػيب  دار ا٤بعرفػػػػػػة ػػػػػػػػػ بػػػػػػّبكت  ط: 
 ـ. )ضمن  اشية ابن عابدين(2000األكٔب

دلي  الطالب لني  ا٤بطالب  ٤برعػي الكرمػي ا٢بنبلػي  ٙبقيػل: أبػو قتيبػة الفاريػايب   .33
 ـ.2006ض  ط: الثانيةدار طيبة ػػػ الريا

الديباج ا٤بلهب ُب معرفػة أعيػاف ا٤بػلهب  البػن فر ػوف  ٙبقيػل: مػأموف ا١بنػاف   .34
 ـ.1996دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت  ط: األكٔب
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رد اتػػػار علػػػى الػػػدر ا٤بختػػػار  أك  اشػػػية ابػػػن عابػػػدين علػػػى شػػػرح عػػػبلء الػػػدين  .35
يػػػل: عبػػػد اليػػػد ا٢بصػػػكفي ٤بػػػًب تنػػػوير األبصػػػار لشػػػمس الػػػدين التمرتاشػػػي  ٙبق

 ـ.2000طعم   ليب  دار ا٤بعرفة ػػػ بّبكت  ط: األكٔب
ركح ا٤بعػػاين ُب تفسػػّب القػػرآف العهػػيم كالسػػبع ا٤بثػػاين  لشػػااب الػػدين األلوسػػي   .36

ضػػب  كتصػػاليح: علػػػي عبػػد البػػػارم عطيػػة  دار الكتػػب العلميػػػة ػػػػػ بػػػّبكت  ط: 
 ـ.2001األكٔب

 ػػػ القاهرة  ط: ببل. زهرة التفاسّب أليب زهرة  دار الفكر العريب .37
سػػػػػنن ابػػػػػن ماحػػػػػ   ٙبقيػػػػػل: بشػػػػػار عػػػػػٌواد معػػػػػركؼ  دار ا١بيػػػػػ  ػػػػػػػػ بػػػػػّبكت  ط:  .38

 ـ.1998األكٔب
سػػػػنن أيب داكد  ٙبقيػػػػل: السػػػػيد ٧بمػػػػػد كآخػػػػركف  دار ا٢بػػػػدي  ػػػػػػػ القػػػػػاهرة  ط:  .39

 ـ.1999
السنن الكربل أليب بكر أٞبد بػن ا٢بسػْب بػن علػي البياقػي  ٙبقيػل: ٧بمػد عبػد  .40

 ـ.1999الكتب العلمية ػػػ بّبكت. ط:  القادر عطا  دار
السػػػنن الكػػػربل للنسػػػائي  أليب عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن شػػػعيب النسػػػائي  ٙبقيػػػل: عبػػػد  .41

الغفػار سػليماف البنػدارم  كسػػيد كسػركم  سػن  دار الكتػػب العلميػة ػػػػ بػػّبكت  
 ـ1992

السياسػػة الشػػرعية ُب إهػػبلح الراعػػي كالرعيػػة  ألٞبػػد بػػن عبػػد ا٢بلػػيم بػػن تيميػػة  .42
 دار ا٤بعرفة ػػػ بّبكت  ط: ببل.ا٢براين  

الشاُب ُب شرح مسند الشافعي  البػن األثػّب  ٦بػد الػدين أيب السػعادات  ا٤ببػارؾ  .43
بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الكػػػػرًن ا١بػػػػزرم  ٙبقيػػػػل: أٞبػػػػد بػػػػن سػػػػلماف  كأيب ٛبػػػػيم بػػػػن 

 ـ.2005إبراهيم  مكتبة الرشد ػػػ الرياض  ط: األكٔب
: أبػػو ٛبػػيم ياسػػر بػػن إبػػراهيم  شػػرح هػػاليح البخػػارم البػػن بطػػاؿ  ضػػب  كتعليػػل .44

 ـ.2000مكتبة الرشد ػػػ الرياض  ط: 
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شرح هاليح مسلم للنوكم  اعتُب ب  أبو الفض  الػدمياطي  دار البيػاف العػريب ػػػػ  .45
 القاهرة  ط: ببل.

هػػػػاليح البخػػػػارم  لئلمػػػػاـ أيب عبػػػػد ا ٧بمػػػػد بػػػػن إ٠باعيػػػػ  البخػػػػارم ا١بعفػػػػي   .46
 البغا  ط: ببل.ضبط   كرقم   كخرٌج أ اديث : مصطفى ديب 

عمػػػػدة الفقػػػػ  علػػػػى مػػػػػلهب اإلمػػػػاـ أٞبػػػػد  ٤بوفػػػػل الػػػػػدين أيب ٧بمػػػػد بػػػػن قدامػػػػػة  .47
ا٤بقدسػػػػػي  ٙبقيػػػػػل: سػػػػػعيد نصػػػػػر ٧بمػػػػػد  دار األخيػػػػػار للنشػػػػػر ػػػػػػػػ الريػػػػػاض  ط: 

 ـ.2004األكٔب
عيوف الالس  اختصار القاضي عبػد الوهػاب البغػدادم ا٤بػالكي  ٙبقيػل: امبػام  .48

 ـ.200ياض  ط: األكٔب بن كيباكاب  مكتبة الرشد ػػػ الر 
الفتاكل الكربل البن تيمية ا٢براين  ٙبقيل:  سػنْب ٧بمػد ٨بلػوؼ  دار ا٤بعرفػة ػػػػ  .49

 بّبكت  ط: ببل.
فػػػتح البػػػارم بشػػػرح هػػػاليح البخػػػارم  البػػػن  جػػػر العسػػػقبلين  مصػػػالال  علػػػى  .50

النسخة الٍب  قل أهو٥با كأحازها عبد العزيز بن بػاز  دار الفكػر ػػػػ بػّبكت  ط: 
 ـ.2000األكٔب

فتح الوهاب بشرح منا  الطػبلب  أليب ٰبػٓب زكريػا بػن ٧بمػد بػن أٞبػد بػن زكريػا  .51
 هػ.1418األنصارم  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت  الطبعة األكٔب

القوانْب الفقاية أليب القاسم بن حزم  ٙبقيػل: عبػد ا ا٤بنشػاكم  دار ا٢بػدي   .52
 ـ.2005ػػػ القاهرة  ط: 

البن عبد الرب القرطيب  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت   الكاُب ُب فق  أه  ا٤بدينة  .53
 هػ .1407ط: األكٔب

كشػاؼ القنػاع عػن مػًب اإلقنػاع  ٤بنصػػور بػن يػونس بػن إدريػس الباػوٌب  ٙبقيػػل:  .54
 ـ.٧1999بمد دركيف  دار إ ياء الَباث العريب  بّبكت  ط: األكٔب
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ثبػت أكٕب األلبػاب اللباب ُب شرح الكتػاب  لعبػد الغػِب الغنيمػي ا٤بيػداين  كمعػ  ت .55
بتخػػري  أ اديػػ  اللبػػاب  خػػرٌج أ اديثػػ  كعلٌػػل عليػػ   عبػػد الػػرزاؽ ا٤باػػدم  دار 

 ـ.2004الكتاب العريب ػػػ بّبكت  ط: 
لسػػػاف العػػػرب  مػػػد بػػػن منهػػػور اإلفريقػػػي ا٤بصػػػرم  دار هػػػادر ػػػػػػ بػػػّبكت  ط:  .56

 ـ.1997األكٔب
ا٤بعرفػػة النهاميػػة ػػػػػ  لسػػاف ا٤بيػػزاف  البػػن  جػػر العسػػقبلين الشػػافعي  ٙبقيػػل: دائػػرة .57

 ـ.1986ا٥بند  ملسسة األعلمي للمطبوعات  ط: الثالثة
ا٤ببسػوط للسرخسػي  تقػدًن خليػ  ٧بيػي الػدين ا٤بػيس  دار الفكػر ػػػػ بػّبكت  ط:  .58

 ـ.2000األكٔب
٦بمع الزكائد كمنبػع الفوائػد  لنػور الػدين علػي بػن أيب بكػر ا٥بيثمػي  دار الفكػر ػػػػ  .59

 هػ.1412بّبكت  ط: 
شػػرح ا٤باػػلب للشػػّبازم  لئلمػػاـ أيب زكريػػا ٧بيػػي الػػدين النػػوكم    ققػػ   المػػوع .60

كعلٌػػل عليػػ  كأكملػػ : ٧بمػػد ٪بيػػب ا٤بطيعػػي  دار عػػآب الكتػػاب ػ الريػػاض  ط: 
 ـ  )مكتبة اإلرشاد ػػػ حدة ػػػ السعودية. الطبعة: ببل(.2006األكٔب 

ت بػن تيميػة  ارر ُب الفق  علػى مػلهب أٞبػد بػن  نبػ   لػد الػدين أيب الربكػا .61
كمع  النكت على مشك  ارر  تأليف  س الدين ابػن مفلػح  مكتبػة الرشػد ػػػػ 

 ـ.1984الرياض  ط: الثانية
اكم كاي  األعهم  أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعي  بن سػيدب ا٤برسػي  ٙبقيػل:  .62

 ـ.2000عبد ا٢بميد هنداكم  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت  ط: األكٔب
ر  البن  ـز  ٙبقيل: ١بنة إ يػاء الػَباث العػريب  دار ا١بيػ  ػػػػ بػّبكت الى باآلثا .63

 ط: ببل.
٨بتار الصالاح  مد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم  ٙبقيل: ٧بمود خاطر   .64

 ـ.1995بّبكت  ط:  مكتبة لبناف ناشركف ػػػ
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ابػن ٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية  البػن تيميػة  تػأليف: أبػو عبػد ا بػدر الػدين ٧بمػد  .65
علػػػػػي ا٢بنبلػػػػػي البعلػػػػػي  ٙبقيػػػػػل: ٧بمػػػػػد  امػػػػػد الفقػػػػػي  دار ابػػػػػن القػػػػػيم  الػػػػػدماـ 

 ـ.1986السعودية  ط: الثانية 
٨بتصػػػػر ا٤بػػػػزين  اعتػػػػػُب بػػػػ : خليػػػػػ  بػػػػن مػػػػػأموف  دار ا٤بعػػػػارؼ ػ بػػػػػّبكت  ط:  .66

 ـ.2004األكٔب
مراتػػػب اإلٝبػػػاع  البػػػن  ػػػـز الهػػػاهرم  يليػػػ  نقػػػد مراتػػػب اإلٝبػػػاع البػػػن تيميػػػة   .67

 ـ.1998د  دار بن  ـز  بّبكت  ط: األكٔبعناية:  سن أٞب
ا٤بسػػػالك ُب شػػػرح موطػػػأ مالػػػك  للقاضػػػي أيب بكػػػر ٧بمػػػد بػػػن العػػػريب ا٤بعػػػافرم   .68

تعليػػػػل: ٧بمػػػػد بػػػػن  سػػػػْب السػػػػليماين كأختػػػػ  عائشػػػػة  دار الغػػػػرب اإلسػػػػبلمي ػػػػػػػ 
 ـ.2007بّبكت  ط: األكٔب

ٞبػػدم ا٤بسػػتدرؾ علػػى الصػػاليالْب  أليب عبػػد ا ا٢بػػاكم النيسػػابورم  ٙبقيػػل:  .69
 ـ.2000ػػػ بّبكت  ط: األكٔب الدمرداش  ا٤بكتبة العصرية

مسػػػػػند أٞبػػػػػد  إشػػػػػراؼ عبػػػػػد ا الَبكػػػػػي  ٙبقيػػػػػل: شػػػػػعيب األرنػػػػػلكط كآخػػػػػرًين   .70
ـ(  ك)ملسسػة قرطبػة ػػػػ القػاهرة  ط. 2001)ملسسة الرسالة ػػػ بػّبكت  ط: األكٔب

 ببل(.
الكتػب العلميػة ػػػػػ مسند الشػافعي  مػد بػن إدريػس أبػو عبػد ا الشػافعي  دار  .71

 بّبكت  ط: ببل.
ا٤بصػػػباح ا٤بنػػػّب ُب غريػػػب الشػػػرح الكبػػػّب للرافعػػػي  ألٞبػػػد الفيػػػومي  دار الكتػػػب  .72

ـ  )ا٤بكتبة العلمية ػػػػ بػّبكت  ط: بػبل(. ك)دار 1994العلمية ػػػ بّبكت  ط: األكٔب
 الكتب العلمية ػػػ بّبكت  ط: ببل(.

 ػػ بّبكت  ط: ببل.معجم البلداف  لياقوت ا٢بموم  دار الفكر ػ .73
معرفػػػة السػػػنن كاآلثػػػار  عػػػن اإلمػػػاـ الشػػػافعي  أليب بكػػػر أٞبػػػد البياقػػػي  ٙبقيػػػل:  .74

 ـ.2001سيد كسركم  سن  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت  ط: 
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ا٤بعونة على ملهب عآب ا٤بدينػة )إلمػاـ مالػك بػن أنػس(  للقاضػي عبػد الوهػاب  .75
لكتػاب )رسػالة دكتػوراب مػن البغدادم  ٙبقيل كدراسة: ٞبيف عبد ا٢بل  كأه  ا

حامعػة أـ القػرل ٗبكػة ا٤بكرمػة(  مكتبػة نػزار البػاز ػػػػ مكػة ا٤بكرمػة ػ الريػاض  ط: 
 ـ.1999الثانية

مغػػػِب اتػػػاج إٔب معرفػػػة معػػػاين ألفػػػاظ ا٤بناػػػاج مػػػد ا٣بطيػػػب الشػػػربيِب  ٙبقيػػػل:  .76
 ـ.٧2006بمد تامر  كشريف عبد ا  دار ا٢بدي  ػػػ القاهرة  ط: 

٤بوفػػل الػػدين بػػن قدامػػة ا٤بقدسػػي ا٢بنبلػػي  )كيليػػ  الشػػرح الكبػػّب لشػػمس ا٤بغػػِب   .77
الػػػػدين بػػػػن قدامػػػػة ا٤بقدسػػػػي(  ٙبقيػػػػل: ٧بمػػػػد خطػػػػاب كرفاقػػػػ   دار ا٢بػػػػدي  ػػػػػػػ 

 ـ.2004القاهرة  ط: 
ا٤بقػػػدمات ا٤بماػػػدات لبيػػػاف مػػػا اقتضػػػت  رسػػػـو ا٤بدكنػػػة مػػػن األ كػػػاـ الشػػػرعيات  .78

ت  أليب الوليػػػد ٧بمػػػد بػػػن كالتالصػػػيبلت اكمػػػات ألماػػػات مسػػػائلاا ا٤بشػػػكبل
رشػػػد القرطيب)ا١بػػػد(  ٙبقيػػػل: ٧بمػػػد  جػػػي  دار الغػػػرب اإلسػػػبلمي  ط: األكٔب 

 ـ.1988
منػػاه  التالصػػي  كنتػػائ  لطػػائف التأكيػػ  ُب شػػرح ا٤بدكنػػة ك ػػ  مشػػاكلاا  أليب  .79

ا٢بسػػن الرحراحػػي  مركػػز الػػَباث الثقػػاُب ا٤بغػػريب ػػػػػ الػػدار البيضػػاء  دار ابػػن  ػػـز  
 ـ. 2007ط: األكٔب

ا٤بنتقػى شػػرح ا٤بوطػأ  أليب الوليػػد سػػليماف بػن خلػػف البػػاحي  ٙبقيػل: ٧بمػػد عبػػد  .80
 ـ.1999القادر عطا  دار الكتب العلمية ػػػ بّبكت  ط: األكٔب

مػنح ا١بليػػ  شػػرح ٨بتصػػر خليػػ  للشػػي  ٧بمػػد علػػيف  دار الفكػػر ػػػػػ بػػّبكت  ط:  .81
 ـ.1989

بػ : ٧بمػد شػعباف  دار منااج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب  يي الدين النوكم  عػِب  .82
 ـ  )دار ا٤بعرفة ػػػ بّبكت  ط: ببل(.2005ا٤بنااج  حدة  ط: األكٔب
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ا٤بالب ُب فق  اإلماـ الشافعي  أليب إسػالاؽ إبػراهيم الشػّبازم  كبليلػ  )الػنهم  .83
ا٤بسػػتعلب ُب شػػرح غريػػب ا٤باػػلب( مػػد بػػن أٞبػػد بػػن بطػػاؿ اليمػػِب  ٙبقيػػل: 

 بة التوفيقية ػػػ القاهرة  ط: ببل.٦بدم فتالي السيد  كأشرؼ عبيد  ا٤بكت
موطػػػػأ اإلمػػػػاـ مالػػػػك  ركايػػػػة ٰبػػػػٓب الليثػػػػي  دار الكتػػػػاب العػػػػريب ػػػػػػػ بػػػػػّبكت  ط:  .84

 ـ.1998الرابعة
نصػػب الرايػػة أل اديػػ  ا٥بدايػػة  ١بمػػاؿ الػػدين الزيلعػػي ا٢بنفػػي مػػع  اشػػيت  بغيػػة  .85

ط:  األ٤بعي ُب ٚبري  الزيلعي  تصاليح: ٧بمػد عوامػة  ملسسػة الريػاف ػػػػػ بػّبكت 
 ـ.1997األكٔب

النػػوادر كالزيػػادات علػػى ُب ا٤بدكنػػة مػػن غّبهػػا مػػن األماػػات  أليب ٧بمػػد عبػػد ا  .86
بن أيب زيد القّبكاين  ٙبقيل: ٧بمد  جي  دار الغػرب اإلسػبلمي ػػػػ بػّبكت  ط: 

 ـ.1999األكٔب
ا٥بداية شػرح بدايػة ا٤ببتػدم  لربهػاف الػدين ا٤برغينػاين  ٦بموعػة مػن األسػاتلة  دار  .87

 ـ.2000ـ ػػػػ القاهرة  ط: األكٔبالسبل
الوسػػػػي  ُب ا٤بػػػػلهب مػػػػد الغػػػػزإب  ٙبقيػػػػل: أٞبػػػػد إبػػػػراهيم  ك٧بمػػػػد تػػػػامر  دار  .88

 ـ.1997السبلـ ػػػ القاهرة  ط: األكٔب
  



 

 البعد املقاصدي هي خالل كفارة اليوني
ىالمبروكىرونىدالمىإردادىالدكتور:

  قسن الدراسبد اإلسالهيخ - جبهعخ اجلجل الغرثي

 ليخ اآلداة والعلوم / ثدرك

يل ىل مل خل
 ًقدًٞ

ا٢بمد  اللم خلل اإلنساف عٌلم  البياف  كالصبلة كالسػبلـ علػى ٧بمػد النػيب 
األمػػػي الػػػلم أنػػػزؿ عليػػػ  القػػػرآف  فكػػػاف مصػػػدر العلػػػم كالنػػػور كا٥بدايػػػة كا٣بػػػّب مػػػاداـ 

 الزماف.
 وبعد،،،

ك البػػدين ٤بػػن فػػإف الكفػػارات قػػد شػػرعت للزحػػر كالػػردع  فاػػي كالعقػػاب ا٤بػػإب أ
ارتكػػب خطي ػػة أك حنايػػة  ك أ٭بػػا ٠بيػػت الكفػػارة كفػػارة أمػػبلن ُب أف ا يكفػػر  ػػا عػػن 
ا٤بسػػلم الػػلنوب بارتكابػػ  كإقدامػػ  القسػػم بػػا كا٢بلػػف بػػا ٍب ٓب يػػربر ُب قسػػم   كٓب 
يكفػػػر عػػػن نفسػػػ    ك٤بػػػا كػػػاف اإلسػػػبلـ تنهيمػػػان احتماعيػػػان شػػػامبلن لكػػػ  نػػػوا ي ا٢بيػػػاة 

رك ية  فإف الشريعة اإلسبلمية ٗبقاهدها العامة كا٣باهة تضػمنت األ كػاـ ا٤بادية كال
الٍب تنهم قواعد السلوؾ ُب التمع  ك٤با كاف اإلسػبلـ رسػالة عا٤بيػة ال تعػَبؼ ٕبػدكد 
للمكػػاف كالزمػػاف أك األحنػػاس فقػػد حػػاءت شػػريعت  عامػػة ُب الزمػػاف كا٤بكػػاف  هػػا٢بة 

كػػ  زمػػاف كمكػػاف  كال عجػػب ُب ذلػػك   للتطبيػػل  مسػػتجيبة ٢بػػ  مشػػاك  البشػػرية ُب
فاػػي التشػػريع السػػماكم مػػن عنػػد ا خػػالل الػػنفس البشػػرية  كهػػو أدرل ٗبػػا يصػػلالاا 
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دينان كدنيا. كمن أساسيات البال  العلمي ٙبديػد مشػكلة البالػ  أك الدراسػة  يػ  
 تكمن ا٤بشكلة هنا ُب:

 ا٣بل  بْب اإلطعاـ كالكسوة كالصياـ ُب كفارة اليمْب. -
 من عواـ الناس كيفية القياـ بالتكفّب عن أنفسام.  حا  الكثّب -
 ٲبْب اللغو ه  ٥با كفارة أـ الك  -
 ه  كفارة اليمْب على الَبتيب أـ على التخيّبك -
 اختلف العلماء ُب ٲبْب الغموس ه  هي ٲبْب منعقدة أك الك -
 ا٢بلف با عمدان أك ساوان ه  يَبتب علي  كفارة أـ الك كما الفرؽ بيناماك -
ن الكفػػارة كاضػػالة كمفاومػػة لعامػػة ا٤بسػػلمْب كأف الشػػرع قػػد  ػػ  علػػى ٓب تكػػ -

 أدائاا  كرغب ُب القياـ  ا.
 ويهدؼ البحث من خالؿ مباحثو ومطالبو إلى :

 التعريف بكفارة اليمْب  ككيفية أدائاا على الوح  ا٤بطلوب شرعان.  -
 ـ.عدـ ا٣بل  ُب خصاؿ الكفارة بْب اإلطعاـ أك الكسوة أك العتل أك الصيا -
كفػػػارة اليمػػػْب علػػػى التخيػػػّب أـ علػػػى الَبتيػػػب  كتوضػػػيح ذلػػػك بػػػْب اإلطعػػػاـ  -

 كالكسوة كالتالرير أك الصياـ  كه  على القدرة كاالستطاعة أـ الك
التالػػلير مػػن الوقػػوع ُب ٲبػػْب اللغػػو أك اليمػػْب الغمػػوس  خاهػػة ُب هػػلا الػػزمن  -

 اللم تساهلت في  الناس بأمر اليمْب الشرعي.
غّبم إقداـ الناس على اإلٲباف كالنلكر كالتسػاه  ُب  كقد ال هت كما ال ظ

ذلػػػك ُب ٦بالسػػػام كأ ػػػاديثام ا٣باهػػػة  كأ يانػػػان ُب لعػػػبام ك٥بػػػوهم  ٍب بعػػػد مػػػا يقػػػع 
األمػر يبالثػػوف عػن ٨بػػرج ٤بػػا كقعػوا فيػػ   كيعتػلركف ألنفسػػام  كقػػد كػانوا ُب عافيػػة مػػن 

اليصػػان ٥بػػا  كمػػليبان األمػػر  هػػلا كقػػد شػػرع ا عػػز كحػػ  الكفػػارات سػػَبان للػػلنوب  كٛب
يػػػت عنػػػػ   كنهػػػران ألٮبيػػػة كفػػػارة اليمػػػػْب ُب  للنفػػػوس  كهػػػيانة ٥بػػػا مػػػػن الوقػػػوع فيمػػػا  ي
الشػرع  كمػػا يقػػـو بػػ  النػاس مػػن أٲبػػاف كاذبػػة كلغػو فاسػػدة  كٲبػػْب غمػػوس منعقػػدة  أك 



 الــــــــــــــــيوني كفــــــــــــــــارة خــــــــــــــــالل هــــــــــــــــي املقاصــــــــــــــــدي البعــــــــــــــــد
 
 61 

غّب ذلك من األٲباف  ٩بػا دفعػِب للبالػ  ُب هػلا ا٤بوضػوع  كاخػَبت لػ  عنوانػان "البعػد 
ن خػػبلؿ كفػػارة اليمػػْب" دراسػػة فقايػػة  كقػػد  صػػرت البالػػ  ُب مقدمػػة ا٤بقاهػػدم مػػ

 كثبلثة مبا   كخاٛبة على النالو التإب:
ا٤بقدمػة: ٙبػػدثت فياػػا عػػن أٮبيػػة ا٤بوضػػوع  كالبعػػد ا٤بقاهػػدم مػػن خػػبلؿ كفػػارة 
اليمػػْب  كأسػػباب اختيػػار ا٤بوضػػوع  كأهػػداؼ البالػػ    يػػ  حػػاءت خطػػة البالػػ   

 :كاملة ككافية على النالو التإب
 : مشركعية الكفارة كسبباا كٰبتوم على ثبلثة مطالب هي:المبحث األوؿ
 : تعريف الكفارة لغة كاهطبل ان.األوؿ المطلب
 : مشركعية الكفارة كسبباا.الثاني المطلب
 : تعريف األلفاظ ا٤بشا ةالثالث المطلب

 : شركط كحوب كفارة اليمْب كيشم  أربعة مطالب هي:الثاني المبحث
 : شركط كحوب كفارة اليمْب.وؿاأل المطلب
 : نوع اإلطعاـ ُب كفارة اليمْب.الثاني المطلب
 : الكسوة كما يتعلل  ا ُب كفارة اليمْب.الثالث المطلب
 : عتل الرقبة كأكهافاا.الرابع المطلب

 : أثر اإلعسار ُب كفارة اليمْب كٰبتوم على ثبلث مطالب هي:الثالث المبحث
 فارة اليمْب.: الصياـ ُب كاألوؿ المطلب
 : أثر اإلعسار ُب كفارة اليمْب.الثاني المطلب
 : اليمْب اللغو كاليمْب الغموس.الثالث المطلب

 : تناكلت فياا أهم ما توهلت إلي  من نتاج خبلؿ دراسٍب ٥بلا ا٤بوضوع.الخاتمة
كأخّبان أسأؿ ا العلي القدير أف يوفقنا إٔب ما في  ا٣بػّب كالسػداد كالرشػاد  إنػ  

ذلػػػك كالقػػػادر عليػػػ   كينفعنػػػا ٗبػػػا علمنػػػا كيعلمنػػػا مػػػا حالنػػػا  كهػػػ  اللرايػػػمر كسػػػلم  كٕب
 كبارؾ على سيدنا ٧بمد كعلى آل  كهالب  أٝبعْب.
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 كٰبتوم على ثبلثة مطالب هي:
ى:األولىالمطلب

ىتطروفىالكغارةىلعظىواصطالحًا.
 اهوغٞ: أٗاًل: تعسٙف كفازٝ اهٌٚني يف

كفػر: الكػػاؼ كالفػاء كالػػراء أهػ  يػػدؿ علػػى معػُب كا ػػد كهػو السػػَب كالتغطيػػة  
 (1)كيقاؿ للزارع كافرهن ألن  يغطي ا٢ببر بَباب األرض  أم يسَبب.

 .(2)كالكفر بالفتح كالكفار: ما يكفر ب  من ا٣بطي ة كاليمْب فيمالى ب 
هـو أك ٫بػو ذلػك    كالكفر: الَباب ألن  يسَب ما ٙبت   كالكفارة من هدقة أك

 .(3)كأن  غطى علي  بالكفارة  أم سَب اللنوب
 :ثاًُٚا: يف االصطالح اهفقٔٛ

الكفارة: من كفر ا عن  اللنب ٧باب كمن  الكفارة أل ا تكفػر الػلنوب  ككفػر 
 .(4)عن ٲبين  إذا فع  الكفارة  كالكفارة: ما كفر ب  من هدقة كهـو ك٫بوها

 .(5) من هدقة كهـو ك٫بو ذلككقي : هي ما يستغفر ب  اآلٍب
 .(6)كقي : هي فع  ما يوحب با٢بن  فياا

                                       
   كفر.5/191معجم مقاييس اللغة  البن فارس   (1)

 .1/135كتاب العْب  للفراهيدم    (2)

بػػػػاب الكػػػػػاؼ    2/791كفػػػػر  ا٤بعجػػػػم الوسػػػػي   إلبػػػػراهيم مصػػػػطفى    14/62تػػػػاج العػػػػركس  للزبيػػػػدم   (3)
   كفر.3/372الصالاح  للجوهرم  

 .4/108البالر الرائل  البن ٪بيم   (4)

    رؼ الكاؼ.1/321القاموس الفقاي لغة كاهطبل ان  لسعدم أبو حيب   (5)

 .13/153 اشيتا قليويب كعمّبة   (6)
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ىالمطلبىالثاني:ى
ىمذروروظىالكغارةىودببؼا

مشػػركعية الكفػػارة  الكفػػارة مشػػتقة مػػن الكفػػر بفػػتح الكػػاؼ أم السػػَب  فاػػي 
 ستارة لللنب ا٢باه  بسبب ا٢بن  ُب اليمْب  فاليمْب سبب الكفارة.

لكتػػػػػاب كالسػػػػػنة كاإلٝبػػػػػاع: أمػػػػػا الكتػػػػػاب فقولػػػػػ  كاألهػػػػػ  ُب كفػػػػػارة اليمػػػػػْب: ا
سػػبالان  كتعػػػأب: ﴿الى يػيلىاًخػػػليكيمي اللرػػػ ي بًػػػاللرٍغًو ُب أىٲٍبىػػاًنكيٍم كىلىًكػػػن يػيلىاًخػػػليكيم ٗبىػػػا عىقرػػػدًبُّي 

ـي عىشىرىًة مىسىاًكْبى ًمٍن أىٍكسىً  مىا تيٍطًعميوفى أىٍهًليكيٍم أىٍك كً  ٍسوىتػيايٍم أىٍك األىٲٍبىافى فىكىفرارىتي ي ًإٍطعىا
ـي ثىبلثىػػًة أىيرػػاـو ذىلًػػكى كىفرػػارىةي أىٲٍبىػػاًنكيٍم ًإذىا  ىلىٍفػػتيٍم كىاٍ فىهيػػو  ػػٍد فىًصػػيىا ػػن ٓبٍر ٯبًى ا ٙبىٍرًيػػري رىقػىبىػػةو فىمى

ي اللر ي لىكيٍم آيىاتًً  لىعىلركيٍم تىٍشكيريكفى﴾ ًلكى يػيبػىْبِّ  .(1)أىٲٍبىانىكيٍم كىلى
وؿ هػػلى ا عليػ  كسػلم: "إذا  لفػت علػى ٲبػػْب أمػا ُب السػنة: فقػد قػاؿ الرسػ

 .(2)فرأيت غّبها خّبان مناا  فأت اللم هو خّب  ككفر عن ٲبينك"
أمػػػػا اإلٝبػػػػاع: فقػػػػد أٝبػػػػع ا٤بسػػػػلموف علػػػػى مشػػػػركعية الكفػػػػارة ُب اليمػػػػْب بػػػػا 

 (3)تعأب.
بعد أف عرفنا مشركعية الكفارة ُب القرآف الكػرًن كالسػنة النبويػة ا٤بطاػرة كإٝبػاع 

٤بسلمْب على ذلك  نأٌب إٔب سبب كحوب كفػارة اليمػْب كهػلا هػو ا٤بقصػد الشػرعي ا
 من الكفارة فنقوؿ:

٘بب الكفػارة با٢بنػ  ُب اليمػْب  سػواء أكانػت ُب طاعػة أـ ُب معصػية أـ أمػر 
مبػػػاح  هػػػلا كال ٯبػػػوز تقػػػدًن الكفػػػارة قبػػػ  كقػػػوع اليمػػػْب باتفػػػاؽ العلمػػػاءهن ألنػػػ  تقػػػدًن 

 .(4)كتقدًن الزكاة قب  ملك النصابللالكم قب  سبب   فلم ٯبز  

                                       
 .89سورة ا٤بائدة  اآلية:  (1)

    دي  هاليح.7/11بعد ا٢بن      باب: الكفارات3790أخرح  النسائي ُب سنن   رقم  (2)

 .4/131ينهر: الفق  اإلسبلمي كأدلت   لوهب  الز يلي   (3)

 .4/131بنهر: الفق  اإلسبلمي كأدلت   للز يلي   (4)
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ىالمطلبىالثالث:ى
ىتطروفىاأللغاظىالمذابؼظ:ى

  ي  أف هلب األلفاظ ٥با هلة بالكفارة كهي االستغفار  التوبة  العقوبة.
 .(1)االستغفار ُب اللغة: طلب الغفراف قوال كفعبلن 

 (2)كشرعان: سلاؿ ا٤بغفرة كالتجاكز  ا عن اللنب كعدـ ا٤بلاخلة ب .
  د يػػأٌب االسػػتغفار ٗبعػػاف أخػػرل  فيػػأٌب ٗبعػػُب اإلسػػبلـ  كمػػا ُب قولػػ  تعػػأب: كقػػ

بػىايٍم كىهيػػٍم يىٍسػػتػىٍغًفريكفى﴾ ػػافى اللرػػ ي ميعىػػلِّ بػىايٍم كىأىنٍػػتى فًػػيًاٍم كىمىػػا كى ػػافى اللرػػ ي لًيػيعىػػلِّ ﴿ كىمىػػا كى
(3) .

ّب  يػػػ  حػػػاء ُب التفسػػػّب ٗبعػػػُب يسػػػلموف  كمػػػا حػػػاء ٗبعػػػُب الػػػدعاء كالتوبػػػة ُب تفسػػػ
كالصلة أف كبل مػن الكفػارة كاالسػتغفار يكػوف بعػوف ا تعػأب سػببان ٤بغفػرة  (4)القرطيب

 (5)اللنوب.
التوبػػة: ُب اللغػػة الرحػػوع مػػن الػػلنب  كتػػاب إٔب ا توبػػة كقػػد تػػاب ا عليػػ   

نًب كىقىاًبً  التػرٍوًب﴾  (6)ككفق  ٥با  كقي  التوب ٝبع توبة قاؿ تعأب: ﴿ غىاًفًر اللر
العػػػػود كالرحػػػػوع عػػػػن ا٤بعصػػػػية  يقػػػػػاؿ: تػػػػاب عػػػػن ذنبػػػػ   إذا رحػػػػع عنػػػػػ   كقبػػػػ 

 (7)كأقلع.
 

                                       
   لغة.1/477 /القاموس اي   للفّبكز آبادم (1)

    رؼ الغْب.1/275القاموس الفقاي  لسعدم أبو حيب   (2)

 .33: سورة األنفاؿ  اآلية (3)

 .7/33ا١بامع أل كاـ القرآف  للقرطيب   (4)

 .35/38ينهر: ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية   (5)

 .3سورة غافر  اآلية:  (6)

   الصالاح.2/105الصالاح  للجوهرم   (7)
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كشرعان: هي االستغفار كالندـ كاإلقبلع عن ا٤بعصية ُب ا٢باؿ كالعـز على عػدـ 
كالصػػػلة بػػػْب الكفػػػارة كالتوبػػػة أف كػػػبل منامػػػا ٗبشػػػي ة ا  (1)العػػػود إلياػػػا ُب ا٤بسػػػتقب .

 مقاهد الشريعة.تعأب  سببان ٤بغفرة اللنوب كهلب من 
بعػػػد  العقوبػػػة: ُب اللغػػػة مػػػأخوذة مػػػن العقػػػب  كهػػػو ا١بػػػرم بعػػػد ا١بػػػرم كالولػػػد

الولد  كالعيقىب بالضِّمِّ: التوبة كالبدؿ كاللي  كالناار  أل ما يتعاقباف  العقاب: األخػل 
 (2)باللنب  كقد عاقبت  كتعقب   كاالسم العقوبة  كالعاقب  آخر ك  شيء.

هي زكاحػر شػرعاا ا تعػأب  للػردع عػن ارتكػاب مػا  كُب االهطبلح الشرعي:
 هػر كتػرؾ مػػا أمػر بػػ   كهػي مػػن زكاحػر ا٢بػػدكد مػا يػػردع بػ  ذا ا١باالػػة  ػلران مػػن أٓب 

 (3)العقوبة.
كهلب الزكاحر: إما أف تكوف مقدرة  فتسػمى  ػدان  كإمػا أف تكػوف غػّب مقػدرة 

فياػا معػُب العبػادة  كليسػت  فتسمى تعزيران  كالصلة بْب الكفارة كالعقوبة: أف الكفػارة
 (4)العقوبة كللك.

بعػػػد عػػػرض هػػػلب األلفػػػاظ الػػػٍب ٥بػػػا هػػػلة بالكفػػػارة  ٪بػػػد أ ػػػا تػػػدؿ علػػػى النػػػدـ 
كاالستغفار كالرحوع إٔب ا  كعدـ اإلهرار علػى ا٤بعاهػي كاإلقػبلع عناػا فػوران  طلبػان 

 من ا العفو كالغفراف كالرضا التاـ على من ارتكب السي ات كا٤بعاهي.

  

                                       
 .3/250  كشاؼ القناع  للباوٌب  7/515ينهر: ا٤بغِب  البن قدامة   (1)

  القػاموس الفقاػػي لغػة كاهػػطبل ا  4/54خصػػص  البػن سػػيدب    ا٤ب4/3027لسػاف العػرب  البػػن منهػور   (2)
    رؼ العْب  الصالاح.1/254لسعدم أبو حيب  

 .1/443ينهر: األ كاـ السلطانية  للماكردم   (3)

 .35/39ينهر: ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية   (4)
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 كيشم  أربعة مطالب هي:
ىالمطلبىاألول:ى

ىذروطىوجوبىكغارةىالومون:
 أٗاًل: ًتٟ جتب كفازٝ اهٌٚني؟

٘بب كفارة اليمْب على ا٢بالف كتتعْب علي  با٢بن   كيكوف ا٢بنػ  ُب هػيغة 
لػ   كدليػ  الرب  بفع  ما  لػف علػى تركػ   كُب هػيغة ا٢بنػ  بػَبؾ مػا  لػف علػى فع
 ككحػػػػػ  (1)كحػػػػوب كفػػػػػارة اليمػػػػْب  قولػػػػػ  تعأب:﴿ذىلًػػػػكى كىفرػػػػػارىةي أىٲٍبىػػػػاًنكيٍم ًإذىا  ىلىٍفػػػػػتيٍم﴾

االستدالؿ هو بتقدير مضمر كهو "فالنثتم" بعد "إذا  لفتم" فيكوف ٦بمػوع ا٢بلػف 
كا٢بنػ  ُب سػػبب كحػػوب الكفػػارة  ككحػػ  تعليػل كحػػوب الكفػػارة با٢بنػػ  أف الكفػػارة 

 (2)لرفع إٍب ا٢بن .
 ثاًُٚا: أًا شسٗط ٗد٘ب كفازٝ اهٌٚني فٔٛ:

لقػػد اتفػػل الفقاػػاء علػػى أف البلػػوغ كالعقػػ  كاالنعقػػاد شػػركط لوحػػوب الكفػػارة  -
بػػػاليمْب  فػػػبل كفػػػارة علػػػى هػػػيب أك ٦بنػػػوف  نػػػ  ُب ٲبينػػػ هن ألف القلػػػم مرفػػػوع 
عنامػا  لقولػ  هػلى ا عليػػ  كسػلم " رفػع القلػم عػػن ثػبلث: عػن النػائم  ػػٌب 

 (3)ا٤ببتلى  ٌب يربأ  كعن الصيب  ٌب يكرب".يستيقظ  كعن 
أف يكػػوف ا٢بػػالف مسػػلمان فػػبل يصػػح ٲبػػْب الكػػافرهن ألف كفػػارة اليمػػْب عبػػادة   -

كالكافر ليس من أهلاا  كالدلي  على أف الكفارة عبادة: أ ا ال تتػأدل بػدكف 

                                       
 .89سورة ا٤بائدة  اآلية:  (1)

 .3/136هر  ينهر: الفق  ا٤بالكي كأدلت   للالبيب بن طا (2)

   قاؿ األلباين هاليح.13/54  باب ُب ا١بنوف  4400اخرح  أبو داككد ُب سنن   رقم  (3)
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النية  ككللك ال تسق  ب داء الغّب عن ا٢بان   إذ غّب العبادة ال تشَبط في  
ة  كيسق  بأداء الغّب مث : الديوف كرد ا٤بغصػوب  كالكػافر لػيس مػن أهػ  الني

 (1)العبادات فبل ٘بب بيمين  الكفارة.
 االختبار كعدـ اإلكراب. -
 كوف اليمْب على مستقب . -
 ا٢بن  ُب القسم: بأف يفع  ما  لف على ترك  أك يَبؾ ما  لف علي . -
 .(2)أف تكوف ٲبينان منعقدة -

يشػَبط ُب الطعػاـ أف يكػوف مػن أكسػػ  طعػاـ األهػ   كيكػوف ُب غػاؿ عػػادات 
النػػػاس  ال مػػػن األدىن كال مػػػن األعلػػػى  فمػػػا ٯبػػػزئ ُب زكػػػاة الفطػػػر ٯبػػػزئ هنػػػا  كهػػػي 
األهػػػناؼ التسػػػعة: القمػػػح  الشػػػعّب  كالسػػػلت  كالزبيػػػب  كالػػػدخن  كالػػػلرة  كاألرز  

 .(3)كاألق   كالتمر
دار اإلطعاـ فػاختلف فيػ  بسػبب اخػتبلفام ُب تأكيػ  قولػ  تعػأب : )مػن أما مق

 .(4)أكس  ما تطعموف أهليكم(
قػػاؿ :ا٤بػػد كسػػ  ُب الشػػبع  كمػػن فمػػن العلمػػاء مػػن قػػاؿ : ا٤بػػراد أيكلػػةه كا ػػدة 

 : ا٤براد قوت اليـو كهو غداء كعشاء قاؿ: الواحب نصف الصاع  أم مداف .قاؿ

                                       
 .4/43ينهر: الفق  اإلسبلمي كأدلت   للز يلي   (1)

 .2/127ينهر : الفق  ا٤بالكي كأدلت   للالبيب بن طاهر   (2)

 .2/133ينهر : ا٤بصدر السابل   (3)

 .89سورة ا٤بائدة  اآلية   (4)
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كْب مػػػٌد مػػػن الطعػػػاـ كصػػػدقة الفطػػػر إال أف كبنػػػاء عليػػػ  فإنػػػ  يعطػػػي لكػػػ  مسػػػ
قػػػاؿ : ا٤بػػػد خػػػاص بأهػػػ  ا٤بدينػػػة لضػػػيل معاشػػػام  كأمػػػا سػػػائر ا٤بػػػدف  (1)اإلمػػاـ مالػػػك

 .(2)فيعطوف الوس  من نفقتام  كقاؿ البعأ ٯبزئ ا٤بٌد ُب ك  مدينة
كا٤بقصػػػود مػػػن اإلطعػػػاـ هػػػو ٦بػػػرد اإلبا ػػػة ال التمليػػػك للفقػػػراء كا٤بسػػػاكْب ألف 

 .(3)بلفظ اإلطعاـ )فكفارت  إطعاـ عشرة مساكْب( النص القرآين كرد
كاإلطعاـ هو ٛبكْب الفقراء أك ا٤بسكْب من األكػ  ال التمليػك  ككػللك إشػارة 
إٔب الػػػنص القػػػرآف )إطعػػػاـ عشػػػرة مسػػػاكْب( كا٤بسػػػكنة : هػػػي ا٢باحػػػة كهػػػو ٧بتػػػاج إٔب 
 أكػػػػػ  الطعػػػػػاـ دكف ٛبلكػػػػػ   فكػػػػػاف ُب إضػػػػػافة اإلطعػػػػػاـ إٔب ا٤بسػػػػػاكْب إشػػػػػارة إٔب أف
اإلطعاـ هو الفعػ  الػلم يصػّب بػ  ا٤بسػكْب متمكنػا مػن الطعػاـ ال التمليػك  ٖبػبلؼ 

أما الوسػ  ا٤بطلػوب ُب ا٤بقػدار هػو أف يكػوف الطعػاـ مػٌدا ٗبػٌد  (4)الزكاة كهدقة الفطر
كسلم ال أقٌ   إ٭با يعترب ا٤بد إذا أخرج من الرب كأما إذا أخرج مػن  النيب هلى ا علي 
ن  ٱبرج من كس  الشبع ب   كٯبػزئ إطعػاـ كػ  كا ػد مػن العشػرة الشعّب أك التمر  فإ

 .(5)رطلْب من ا٣ببز األكس  كيعترب ُب ذلك بالرط  البغدادم
كينػػػدب أف يكػػػوف الػػػرطبلف بػػػإداـ مػػػن ٛبػػػر أك ٢بػػػم أك غػػػّب ذلػػػك  هػػػو العػػػرؼ 
الغالب ُب الناس من أ م ال يأكلوف ا٣ببز إال بػإداـ كٯبػزئ عػن إخػراج العشػرة أمػداد 

ع عشػػرة مسػػاكْب مػػرتْب  كغػػداء كعشػػاء ُب يػػـو أك أكثػػر كغػػدائْب أك عشػػائْب  إشػػبا 

                                       
هػػ  أ ػد األئمػة األربعػة عنػد أهػ   91هو : مالك بن أنس بن مالػك األهػبالي  إمػاـ دار ا٥بجػرة  كلػد سػنة  (1)

  1/17هػػػػ  الػػػديباج ا٤بػػػلهب  البػػػن فر ػػػوف  179السػػػنة  لػػػ  تصػػػانيف عػػػدة مػػػن أشػػػارها ا٤بوطػػػأ  تػػػوُب سػػػنة 
 .5/207األعبلـ  للزركلي  

 صرؼ.بت 1/417ينهر : بداية التاد  البن رشد   (2)

 .89سورة ا٤بائدة  اآلية  (3)

 بتصرؼ. 10/293ينهر : ا٤ببسوط  للسرخسي   (4)

حرامػان ينهػر : ٕبػ  ُب ٙبويػ   3.17حرامان  كأف الدرهم بناء علي  يساكم :  4,53الرط  البغدادم يساكم:  (5)
نيػع  كحػاء ُب ا٤بصػباح ا٤بنػّب  ا٤بوازين كا٤بكايي  الشرعية إٔب ا٤بقادير ا٤بعاهرة  للشي  : عبد ا بن سػليماف ا٤ب

   الرط  البغدادم هو : اثنتا عشرة أكقية.1/230للفيومي  
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٦بتمعػػْب أك متفػػرقْب  متسػػاكين ُب األكػػ  أك متفػػاكتْب  كا٤بػػراد الشػػبع الوسػػ  ُب كػػ  
مػػرة  كاألطفػػاؿ إذا اسػػتغنوا عػػن اللػػإ فػػبل يكفػػي إشػػباعام مػػرتْب  بػػ  البػػد مػػن ا٤بػػٌد  

 .(1)كامبلن  أك من الرطلْب كاملْب
مػن بػٌر أك هػاع مػن ٛبػر  (2)علماء ا٢بنفية : مقػدار اإلطعػاـ نصػف هػاع  كقاؿ

أك شعّب أك مػن دقيػل ا٢بنطػة أك الشػعّب أك قيمػة هػلب األشػياء مػن النقػود: دراهػم أك 
دنػانّب أك مػن عػركض التجػارة كمػا هػو ا٤بقػػرر ُب هػدقة الفطػر  قػالوا كقػد ثبػت ذلػػك 

ن التػػابعْب : سػػعيد بػػن ا٤بسػػيب عػػن سػػاداتنا عمػػر كعلػػي كعائشػػة  كبػػ  قػػاؿ ٝباعػػة مػػ
كا٤بػػراد با٤بسػػػاكْب ُب اآليػػة مػػػا يشػػػم   (3)كسػػعيد بػػػن حبػػّب كإبػػػراهيم ك٦باهػػد كا٢بسػػػن

 الفقراء كشركط ا٤بساكْب هي:
كٌفػػر  أم ٩بػػن تلزمػػ  نفقػػتام  فػػبل ٯبػػوز أف يػػدفع الرحػػ   -

ي
أف يكونػػوا ُب نفقػػة ا٤ب

 مناا شيء لزكحت   أك كلدب  أك أبوي  الفقرين.
كػػو م مػػن ٧بػػ  ا٢بنػػ   كمػػا ال يشػػَبط أف يكونػػوا غػػّب هػػا يْب  كال يشػػَبط   -

بػػ  تصػػح للاػػا ي  ألف الكفػػارة ال تعػػد أكسػػاخان ٖبػػبلؼ الزكػػاة فإ ػػا أكسػػاخ 
 األمواؿ كاألبداف.

 يشرط أف يكونوا مسلمْب فبل ٯبوز هرفاا إٔب كافر. -
أف يكونػػػوا مسػػػاكْب كهػػػم الصػػػنف الػػػلم يػػػدفع إلػػػيام ُب الزكػػػاة  كأف يكونػػػوا  -

 راران  كالكفارة إ٭با هي للمساكْب بدلي  اآلية.أ 

                                       
  2/79  الفقػػ  علػػى ا٤بػػلاهب األربعػػة  للجزيػػرم  2/34ينهػػر : الفقػػ  ا٤بػػالكي كأدلتػػ   للالبيػػب مػػن طػػاهر   (1)

 .8/615الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع  البن قدامة  

حػػراـ   2,975درٮبػان كالػدرهم  130ٌد رطػػ  كثلػ  بالرطػ  العراقػي  كالرطػػ  العراقػي الصػاع : أربعػة أمػداد  كا٤بػ (2)
 .1/210حراـ  الزاهر ُب غريب ألفاظ الشافعي  2751حراـ  كالصاع يساكم  675أم اف ا٤بٌد يساكم 

 .4/135  الفق  اإلسبلمي كأدلت   للز يلي  10/293ينهر : ا٤ببسوط  للسرخسي   (3)
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أف يكونػػوا عشػػرة مسػػاكْب ٨بتلفػػْب  فػػبل ٯبػػزئ التكػػرار بػػأف يعطػػي للمسػػكْب  -
 .(1)الوا د أكثر من مٌد من الطعاـ ُب اليـو الوا د

أما ُب الوقػت ا٢باضػر فػإف اإلنسػاف ال يكلػف نفسػ  الطعػاـ الغػإب الػثمن  كال 
هر إٔب أكثر مػا يطعػم أهلػ   فأ يانػان قػد يشػَبم ألهلػ  ٯبزئ الرخيص الدانئ   ب  ين

أنواعان من اللالـو كالسمك  ك٢بم الطيور أك ٢بـو ا٤بػاعز أك ٢بػـو الضػأف  كأ يانػان ال 
يطعماػػم إال ا٣ببػػز بػػدكف ٢بػػم كبػػدكف فاكاػػة  فينهػػر إٔب أكثػػر مػػا يطعػػم أهلػػ   فػػإذا 

حاج كشػػػيء مػػػن قػػػاؿ: أكثػػػر مػػػا أطعػػػم أهلػػػي كأكسػػػ  مػػػا أطعماػػػم األرز ك٢بػػػم الػػػد
مػػػن ﴿الفاكاػػػة  نقػػػوؿ أخػػػرج هػػػلا ُب كفػػػارة اليمػػػْب  ألف ا سػػػبالان  كتعػػػأب قػػػاؿ: 

 .(2)﴾أكس  ما تطعموف أهليكم
كمػن العلمػاء مػػن يقػوؿ : يكفػػي أف يػدعوهم ليػػأكلوا ُب بيتػ   ػػٌب يشػبعوا فػػإذا 
شبعوا هػدؽ عليػ  أنػ  أطعماػم  كعلػى هػلا فػإف لػو ٝبػع عشػرة مسػاكْب كحعػ  ٥بػم 

ن حػػنس طعػػاـ أهلػػ   مػػن خبػػز ك٢بػػم أك أرز ك٢بػػم معتػػاد  أك غػػّب ذلػػك مػػن طعامػػان مػػ
االطعمػػػة  فإنػػػ  يكفػػػي إذا أكلػػػوا  ػػػٌب شػػػبعوا  ألف الكفػػػارة تكػػػوف مػػػن غالػػػب قػػػوت 
البلػػد  ففػػي بلػػدنا هػػلا الغالػػػب هػػو األرز أك الكسكسػػي  كأغلػػب النػػاس كأكسػػػطام 

ن ٢بم الغنم كإداـ لػ   يأكلوف مع األرز شي ان من ٢بم الدحاج أك من ٢بم اإلب  أك م
كيػػأكلوف مػػن الفاكاػػة كالتفػػاح أك ا٤بػػوز  أك الربتقػػاؿ  أك غػػّب ذلػػك مػػن الفواكػػ  فػػإذا  
كاف هلا هػو غالػب قػوت البلػد كقػوت أهلػ   فإنػ  يطعػم الفقػراء كا٤بسػاكْب مػن مثػ  

 هلا  كيكوف قد أدل الكفارة الٍب ترتبت علي  بسبب ا٢بن  ُب اليمْب.

                                       
  الفقػ  1/343  بدايػة التاػد  2/79  الفق  على ا٤بػلاهب األربعػة  4/28ا١برار  للشوكاين  ينهر : السي   (1)

 .2/131ا٤بالكي  

 89سورة ا٤بائدة  اآلية  (2)
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كٌفػر كهػي اإلطعػاـ  كهلب من مقاهد الشريعة
ي
استفادة الفقراء كا٤بسػاكْب مػن ا٤ب

 يػػ  حػػاء عػػن الشػػاطيب قولػػ  : )كهػػي أف كضػػع الشػػرائع إ٭بػػا هػػو لصػػاّب العبػػاد ُب 
 .(1)العاح  كاآلح (

ىالمطلبىالثالثى:ى
ىالكدوةىوماىوتطلقىبؼاىفيىكغارةىالومون:

 الكسوة الٍب تعطى ُب الكفارة فيشَبط فياا أمور هي:  
 ثوب ٩با يصلح لؤلكساط.أف يكوف ال -
أف يكػػوف قويػػان ٕبيػػ  ٲبكػػن االنتفػػاع بػػػ  فػػوؽ ثبلثػػة أشػػار  فلػػو كػػاف قػػػدٲبان أك  -

 حديدان رقيقا ال ينتفع ب  هلب ا٤بدة فإن  ال ٯبزئ.
أف يسػػَب البػػػدف كلػػػ  أك أكثػػػرب فيجػػػزئ ا٤بػػبلءة كا١ببػػػة كالقمػػػيص كالػػػرداء كالقبػػػاء  -

عمامػة كال السػراكي   كال بػد للمػرأة كاإلزار إذا كاف ساببلن يتوشح ب  كال ٘بزئ ال
مػػن ٟبػػار مػػع الثػػوب  كإذا أعطػػى الفقػػّب كسػػوة ال تسػػَب أكثػػر بدنػػ  كالسػػراكي  
ككانت قيمتاا تساكم قيمة اإلطعاـ  نصف هاع من بر أك هاع مػن ٛبػر فإ ػا 

 .(2)٘بزئ
كيرل بعأ العلماء ُب الكسوة أف تكوف ُب  ل الرح  ثوبا يسَب ٝبيػع بدنػ   

ٲبكػن أف يشػتم  بػ  ُب الصػبلة  فػػبل ٘بػزئ العمامػة كال اإلزار الػلم ال ٲبكػػن أك إزاران 
االشتماؿ ب  ُب الصبلة  كاف يكوف ُب  ل ا٤برأة قميصان ساتران كٟبػاران  كال يشػَبط ُب 
الكسوة كس  أه  بلدب  بػ  تكفػي كلػو كانػت أقػ  مػن كسػوة الوسػ   كإذا أراد أف 

عطػػػػي الكبػػػػّب علػػػػى ا٤بعتمػػػػد مػػػػن مػػػػلهب يكسػػػػو هػػػػغّبان فإنػػػػ  يلزمػػػػ  أف يعطيػػػػ  مػػػػا ي
 .(3)ا٤بالكية

                                       
 .2/8ا٤بوافقات  للشاطيب   (1)

 .2/79 /ينهر : الفق  على ا٤بلاهب األربعة  (2)

 .5/202ينهر: االستلكار  البن عبد الرب   (3)
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كٯبوز أف يكسوهم من ٝبيع اهناؼ الكسوة ٩با ٯبوز لؤلخػل لبسػ   مػن قطػن 
ككتػػػاف كهػػػػوؼ كشػػػػعر ككبػػػر كخػػػػز ك ريػػػػر كسػػػواء أكػػػػاف مصػػػػبوغان أك ال أك خامػػػػان أك 

 .(1)مقصوران ألن  ٙبص  الكسوة ا٤بأمور  ا  كا٢بكمة ا٤بقصورة مناا
ر نقػػوؿ للمكٌفػػر إذا أراد الكسػػوة أف يقػػـو بتوزيػػع عشػػر بػػدؿ كُب الوقػػت ا٢باضػػ

عربية طويلة الثوب أم الٍب تسَب ٝبيع بدن  كتصلح فياا للصبلة كتصح  فياا سػاترة 
١بميع أعضاء ا١بسم  كتعترب هلب ا٤ببلبس من النوع الوس  ُب ا٤ببلبس كهي مقصػد 

ن ا٤ببلبػػػس ُب كفػػػارة مػػػن مقاهػػػد التشػػػريع اإلسػػػبلمي اسػػػتفادة الفقػػػراء كا٤بسػػػاكْب مػػػ
 اليمْب.

ى:المطلبىالرابع
ىرتقىالرقبظىأوىأوصافؼا.

الكػػػبلـ ُب عتػػػل الرقبػػػة ُب كفػػػارة اليمػػػْب كغّبهػػػا مػػػن الكفػػػارات تػػػارٱبي فقػػػ   
بسػػبب عػػدـ كحػػػود الرقيػػل ُب عصػػػرنا ا٢باضػػر  كبػػػللك يسػػق  هػػػلا الواحػػب كيهػػػ  

الرقبػة الػٍب ٯبػوز  ا٢بان  ٧بصوران بْب اإلطعاـ كالكسوة  كلكػن ال بػد مػن ذكػر ضػاب 
 عتقاا ُب الكفارة.

ذهب علماء ا٢بنفية إٔب القوؿ بأف تكوف الرقبة ٩بلوكة ملكػان تامػان للمعتػل  كأف 
تكوف كاملة الرؽ  سليمة من العيػوب الػٍب تبطػ  ا٤بنفعػة  سػواء أكانػت الرقبػة هػغّبة 

د غػّبب  كال أـ كبّبة  ذكران أـ أنثى  مسػلمة أـ كػافرة  فػبل ٯبػوز ُب الكفػارة إعتػاؽ عبػ
  إال أنػ  ٯبػػوز ٙبريػػر (3)أك أـ كلػػد (2)أف يعتػل عبػػدان مشػَبكان بينػػ  كبػْب غػػّبب  كال مػدبران 

                                       
 11/261  ا٤بغِب  ألف قوامة  3/37اإلقناع ُب فق  اإلماـ أٞبد  للالجاكم  ينهر :  (1)

ا٤بػػدبر: التػػدبّب: أف يعتػػل الرحػػ  عبػػدب عػػن دبػػر  كهػػو أف يعتػػل بعػػد موتػػ   فيقػػوؿ أنػػت  ػػر بعػػد مػػوٌب  كهػػو  (2)
   دٔبر.11/265  تاج العركس  للزبيدم  2/1321مدبر  لساف العرب  

 –لػػدت مػػن سػػيدها ُب ملكػػ   كعنػػد ا٤بالكيػػة  هػػي األمػػة الػػٍب ٞبلػػت مػػن سػػيدها أـ الولػػد هػػي: األمػػة الػػٍب ك  (3)
 .1/25القاموس الفقاي  لسعدم أك حيب  
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استالسػػػػانان  كال ٯبػػػػوز أف يعتػػػػل عبػػػػدان مقطػػػػوع اليػػػػدين  أك الػػػػرحلْب  أك  (1)ا٤بكاتػػػػب
مقطػػوع يػػد كا ػػدة أك رحػػ  كا ػػدة مػػن حانػػب كا ػػد  أك يػػابس الشػػل مفلوحػػػان  أك 

أك أشػػػػ  اليػػػػدين  أك مقطػػػػوع ثبلثػػػػة أهػػػػابع مػػػػن كػػػػ  يػػػػد سػػػػول  (2)مقعػػػػدان  أك زمنػػػػان 
اإل ػػػامْب  أك أعمػػػى  أك مفقػػػود العينػػػْب  أك معتوهػػػان يغلػػػب العتػػػ  عليػػػ   أك أخػػػرس 
لفوات حنس من أحناس ا٤بنفعة  كمنفعة الػبطف باليػدين  كا٤بشػي بػالرحلْب  كالنهػر 

 .(3)ُب العينْب كالكبلـ كالعق 
٪بد أف الشريعة اإلسبلمية حاءت لتالرير اإلرقاء ٩با تقدـ ُب عرض عتل الرقبة 

كالعبيػػد مػػػن ذؿ العبوديػػػة كمػػػا حعلػػػت الكفػػارات كالنػػػلكر إال ألحػػػ  ذلػػػك كهػػػلا هػػػو 
 الغرض األساسي من مقاهد الشريعة.

 كٰبتوم على ثبلثة مطالب هي:
ىالمطلبىاألول:ى

ى.الصوامىفيىكغارةىالومون
مػػػن ا٤بعلػػػـو أف كفػػػارة اليمػػػْب ُب إطعػػػاـ عشػػػرة مسػػػاكْب أك كسػػػومم أك ٙبريػػػر 
رقبة  كال ترتيب بْب كا د منام فاو ٨بّب بْب أف يفعػ  أيامػا شػاء  فػإف عجػز عناػا 
كٓب يسػػتطع أف يفعػػػ  كا ػػدان مناػػػا  فإنػػػ  يصػػـو ثبلثػػػة أيػػػاـ كال ٯبػػزئ الصػػػياـ إال بعػػػد 

                                       
ا٤بكاتػػػب : العبػػػد الػػػلم يكاتػػػب علػػػى نفسػػػ  بثمنػػػ    فػػػإف سػػػعى كأداب عيتػػػل  أنػػػيس الفقاػػػاء  البػػػن الركمػػػي   (1)

1/61. 

العمى كشػػػػل  اليػػػػدين  الزاهػػػػر ُب غريػػػػب ألفػػػػاظ الزمانػػػػة: كػػػػ  داء مػػػػبلـز لئلنسػػػػاف فيمنعػػػػ  عػػػػن الكسػػػػب  كػػػػ (2)
 .1/290الشافعي  

  الفقػػػ  اإلسػػػبلمي كأدلتػػػ   للز يلػػػي  4/62  الػػػلخّبب   للقػػػراُب  4/109ينهػػػر: البالػػػر الرائػػػل  البػػػن ٪بػػػيم   (3)
4/132. 
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فكفػػػػارة اليمػػػْب فياػػػػا ٚبيػػػّب  كتػػػػرتيبْب   العجػػػز عػػػن فعػػػػ  كا ػػػد مػػػػن األمػػػور الثبلثػػػة 
فا٢بالف ٨بّب بْب أف يطعم عشرة مساكْب أك كسومم أك ٙبرير رقبػة ك لػيس ٨بػّبان ُب 

 الصياـ.
أمػػػا الصػػػياـ فاػػػو أف يصػػػـو ثبلثػػػة أيػػػاـ متتابعػػػات علػػػى قػػػوؿ بعػػػأ العلمػػػاء ُب 

ثنػػاء التتػػابع كعلػػى قػػوؿ اآلخػػرين التتػػابع لػػيس بشػػرط بػػ  ينػػدب  فلػػو  اضػػت ا٤بػػرأة أ
هوماا بطلت الكفارة كيشَبط لصالة الكفارة أف يعجػز عػن اإلطعػاـ أك الكسػوة أك 
ٙبريػػر رقبػػة  كيعتػػػرب العجػػز كقػػت األداء  ال كقػػػت ا٢بنػػ   فلػػو كػػػاف معػػ  مػػاؿ كقػػػت 
ا٢بنػػ  ٍب ذهػػب كهػػاـ ٍب رحػػع لػػ  ا٤بػػاؿ  فػػإف الصػػياـ ٯبزئػػ   ألنػػ  كػػاف عػػاحزان كقػػت 

إٔب الفػػػراغ مػػػن الصػػػـو  فلػػػو هػػػاـ ا٤بعسػػػر األداء  كيشػػػَبط أيضػػػان أف يسػػػتمر العجػػػز 
يػومْب ٍب ٙبصػ  علػى ا٤بػاؿ قبػ  هػياـ الثالػ   ٓب ٯبزئػ  الصػياـ كيعػد قػادران مػن ٲبلػك 
الكفػػػارة زائػػػدة علػػػى الكفػػػاؼ  كالكفػػػاؼ هػػػو منػػػزؿ يسػػػكن   كثػػػوب يلبسػػػ   كيسػػػَب 
عورتػػ   كقػػوت يومػػ   كإذا كػػاف لػػ  مػػاؿ كعليػػ  ديٍػػن مثلػػ   فػػإف قضػػى بػػ  دينػػ  قبػػ  أف 

فر هاـ  كإف ٓب يقأ ب  دين   فقي : يكفر با٤باؿ  كقي : يصـو  كللزكج أف ٲبنع يك
. كاختلػػػف العلمػػػاء ُب اشػػػَباط تتػػػابع األيػػػاـ الثبلثػػػة ُب (1)زكحتػػػ  ا٤بعسػػػرة مػػػن الصػػػـو

الصياـ فقاؿ علماء ا٤بالكية كالشافعية  ال يشَبط التتابع  كلكنػ  مسػتالب  إلطػبلؽ 
فلػػيس فياػػا شػػرط التتػػابع  كقػػد نسػػخت هػػلب  ﴾أيػػاـفصػػياـ ثبلثػػة ﴿اآليػػة القرآنيػػة : 

كقػػاؿ علمػاء ا٢بنفيػػة كا٢بنابلػػة:  (3)تػػبلكة ك كمػان  (2)اآليػة القػػراءة الشػاذة البػػن مسػعود

                                       
 .2/79ينهر : الفق  على ا٤بلاهب األربعة  للجزيرم   (1)

ب بن    بػن فػار بػن ٨بػـر أبػو عبػد الػرٞبن ا٥بػلٕب  ليػف زهػرة  هو : عبد ا بن مسعود بن غاف  بن  بي (2)
أسلم قب  عمر بن ا٣بطاب  كهو أكؿ من حاػر بػالقرآف ٗبكػة  ككػاف خػادـ رسػوؿ ا هػلى ا عليػ  كسػلم  
ككػػاف يعػػػرؼ بصػػا ب السػػػواد كالسػػػواؾ  كهػػاحر ا٥بجػػػرتْب  كهػػلى القبلتػػػْب  كشػػػاد ا٤بشػػاهد مػػػع رسػػػوؿ ا 

م  كشاد ل  با١بنة  كتوُب با٤بدينة كهػلى عليػ  عثمػاف رضػي ا عنػ  كدفػن بػالبقيع  ككػاف هلى ا علي  كسل
 .2/174هػ  أسد الغابة  البن األثّب  32سنة 

 .4/140الفق  اإلسبلمي   4/327  مغِب اتاج  1/405ينهر: بداية التاد   (3)
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فصػػػػػػياـ ثبلثػػػػػػة أيػػػػػػػاـ ﴿يشػػػػػػَبط التتػػػػػػابع  بػػػػػػدلي  قػػػػػػراءة أيب كعبػػػػػػػد ا بػػػػػػن مسػػػػػػعود 
 .(1)﴾متتابعات

ايػة عػن النػيب هػلى ا هلا إف كاف قرآنان فاو  جة  كإف ٓب يكن قرآنان فاػو رك 
عليػػ  كسػػلم فاػػو إذان خػػرب كا ػػد  كخػػرب الوا ػػد  جػػة  كبنػػاء علػػى شػػرط التتػػابع لػػػو 
أفطر ا٢بان  ُب ٲبين  لعػلر مػن األعػلار كػا٤برض مػثبلن  أك سػفر  أك  ػيأ  أك لغػّب 

 .(2)علر فإن  عند ا٢بنفية يستأنف الصـو من حديد مرة أخرل
أف الشػريعة اإلسػبلمية ٥بمػا مقصػد مػن  ٩با تقدـ عرض  ُب مطلب الصياـ  ٪بد

الصـو  فإف ٓب ٯبد ا٢بان  ما يكفر ب  عن نفس  من مػاؿ  فّبحػع التكفػّب إٔب ذات 
النفس  كهو  رما ا من ملػلات الػدنيا مػن أكػ  كشػرب  كهػلا ا٤بقصػد مػن الصػـو  
هػو بلػػوغ درحػة التقػػول  كٙبصػي  مراتػػب ا٤بتقػْب   يػػ  مػن معػػاين التقػول كدالالمػػا 

اية مػن الػلنوب كا٤بعاهػي الػٍب كقػع فياػا هػلا اإلنسػاف بسػبب ا٢بنػ  ُب اليمػْب  الوق
 كٙبصي  النجاة كالفوز كالهفر ٗبرضاة ا تعأب كحنات .
ىالمطلبىالثاني:ى

ىأثرىاإلردارىفيىكغارةىالومون.
إذا  ن  ا٢بالف ُب األٲباف كهي ما تسمى هبغة اليمْب كهي أف يقػوؿ: كا 

ل  : كا إف ٓب أفع  كلا ما فعلػت كػلا  ٫بػو : كا إف ٓب أضػرب ألفعلن كلا  أك قو 
زيػػدان مػػا أقمػػت ُب هػػلب الػػدار  ٍب عػػـز علػػى اإلقامػػة  كيكفػػي ذكػػرب  كمػػان كمػػػا إذا 
قاؿ: أ لف أك أقسم أك أشاد كٓب يلكر االسم الكرًن فإن  يكتفي بتقػدير لفػظ بػا 

                                       
ود أ مػػا قػرأ )فصػياـ ثبلثػػة أيػاـ متتابعػات( نيػػ   كػاب اإلمػاـ أٞبػد كركاب األثػػـر عػن أبيػة بػػن كعػب كابػن مسػع (1)

 . 9/111األكطار  للشوكاين  

 .5/111ينهر : بدائع الصنائع  للكاساين   (2)
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ا  ك أًن ا  ك ػػػل ا كعهمتػػػ  إذا نػػػول اليمػػػْب  كينعقػػػد اليمػػػْب بقػػػوؿ ا  كهػػػا 
 .(1)كحبلل  كالقرآف كا٤بصالف إذا نول ب  الكبلـ القدًن

فاػلب األلفػاظ إف قر ػا بػا أك بصػػفات  نطقػان أك نيػة كانػت أٲبانػان  كإف أراد  ػػا 
:  (2)اعترب ذلك  أك أعراها من النية ٓب تكػن أٲبانػان كٓب يلػـز  ػا  كػم  كقػاؿ الشػافعي

 .(3)على اإلطبلؽ  إذا ٓب يقر ا بأ٠باء ا تعأب لفهان  ليست بأٲباف
كإذا  لػػػف ا٢بانػػػػ  ُب هػػػػلب األٲبػػػػاف فعليػػػة الكفػػػػارة  لقولػػػػ  تعػػػػأب: ﴿ كىلىًكػػػػن 

يػيلىاًخليكيم ٗبىا عىقردًبُّي األىٲٍبىافى﴾
إف شاء أعتل رقبػة  كإف شػاء أطعػم عشػرة مسػاكْب  (4) 

ـي أك كساهم  فإف ٓب ٯبد فصياـ ثبلثة أياـ مت تابعات  لقول  تعأب : ﴿ فىكىفرارىتيػ ي ًإٍطعىػا
علػى  (5)﴾ عىشىرىًة مىسىاًكْبى ًمٍن أىٍكسىً  مىا تيٍطًعميوفى أىٍهلًػيكيٍم أىٍك ًكٍسػوىتػيايٍم أىٍك ٙبىٍرًيػري رىقػىبىػةو 

  كقػػػرأ بػػن مسػػػعود رضػػي ا عنػػػ   ﴾فمػػػن ٓب ٯبػػد فصػػػياـ ثبلثػػة أيػػاـ﴿التخيػػّب بيناػػا 
قراءتػػػ  مػػػع شػػػلكذها عنػػػد القػػػراء هػػػي كػػػا٣برب ا٤بشػػػاور مػػػن  ﴾ثبلثػػػة أيػػػاـ متتابعػػػات﴿

 يػػ  الركايػػػة  فمقتضػػػى هػػػلا أف اإلعسػػػار بػػالعتل أك اإلطعػػػاـ أك الكسػػػوة ينتقػػػ  بػػػ  
 .(6)ا٤بعسر إٔب الصياـ

ى
ى

                                       
 .2/70ينهر : الفق  على ا٤بلاهب األربعة   (1)

ة  هو : ٧بمد بػن إدريػس بػن العبػاس بػن شػافع ا٥بػا ي القريشػي ا٤بطلػيب  أ ػد األئمػة األربعػة عنػد أهػ  السػن (2)
كإلي  تنسب الشافعية  كيلد ُب غزة بفلسطْب كٞب  إٔب مكة كهو ابن سنتْب  ككاف مػن أ ػلؽ قػريف بػالرمي  

هػػػػػ  204الفقػػػػ   تػػػػوُب سػػػػنة  بػػػػرع ُب الشػػػػعر كاللغػػػػة كأيػػػػاـ العػػػػرب  لػػػػ  تصػػػػانيف كثػػػػّبة أشػػػػارها كتػػػػاب األـ ُب
 .6/26  األعبلـ  للزركلي  3/378األنساب  للسمعاين  

 .1/106نْب الفقاية  البن حزئ  ينهر : القوا (3)

 .89سورة ا٤بائدة اآلية   (4)

 .89سورة ا٤بائدة  اآلية   (5)

 .5/248ينهر ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية   (6)
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ىالمطلبىالثالث:ى
ىالومونىاللعوىوالومونىالعموس.

اؿ بعػأ : اليمْب اللغو :  ي  أختلف العلماء ُب ٙبديػد ا٤بػراد مناػا  فقػ أوَلً 
العلماء: هي أف ٱبرب عن ا٤باضي أك عن ا٢بػاؿ علػى الهػن  أف ا٤بخػرب بػ  كمػا أخػرب  
كهو ٖببلف  ُب النفي كاإلثبػات. كبعبػارة أخػرل: هػي أف ٰبلػف علػى شػيء يهنػ  كمػا 
 لػػف  فلػػم يكػػػن كػػللك مثػػ  قػػػوؿ ا٢بػػالف: كا مػػا كلمػػػت زيػػدان  كُب تنػػ  أنػػػ  ٓب 

 تن  أن  كلم   كهو ٖببلؼ الواقع  كقػاؿ اإلمػاـ كُب –يكلم   كا لقد كلمت زيدان 
الشافعي : لغو اليمْب: ما ٓب تنعقد علي  النية  أك بعبارة أخرل: ٲبْب اللغو :هي الػٍب 
يسػبل اللسػػاف إٔب لفهاػػا بػػبل قصػػد ٤بعناهػػا  أك يريػد اليمػػْب علػػى شػػيء فسػػبل لسػػان  

بًػػاللرٍغًو ُب أىٲٍبىػاًنكيٍم كىلىًكػن يػيلىاًخػػليكيم  إٔب غػّبب بػدلي  قولػ  تعػػأب : ﴿ الى يػيلىاًخػليكيمي اللرػ ي 
  كركل عػػن ابػػن عمػػر كابػػن عبػػاس كعائشػػة رضػػى ا عػػنام (1)ٗبىػػا عىقرػػدًبُّي األىٲٍبىػػافى ﴾

 .(2)أ م قالوا: )هو قوؿ الرح  : ال كا  كبلى كا(
  كألف ما سبل إليػ  اللسػاف مػن غػّب قصػد ال يلاخػل بػ  كمػا لػو سػبل لسػان  إٔب

 كلمة الكفر.
كأٝبػػع الفقاػػاء علػػى أف ٲبػػْب اللغػػو ال كفػػارة فياػػا  اآليػػة السػػابقةهن كأل ػػا ٲبػػْب 
غّب منعقدة  فلم ٘بب فياػا كفػارةهن كأل ػا ال يقصػد  ػا ا٤بخالفػةهن فأشػب  ذلػك مػا لػو 

 .(3) ن  ناسيان 

                                       
 .89سورة ا٤بائدة  اآلية  (1)

 .9/293  باب لغو اليمْب  3256أخرح  أبوداكد ُب سنن   رقم  (2)

الفقػػػ  اإلسػػػبلمي   1/568  الباجػػػة ُب شػػرح التالفػػػة  للتػػوٕب  1/381ينهػػر: النتػػػف ُب الفتػػاكم  للسػػػعدم  (3)
 .12/138. البالر الرائل  البن ٪بيم  3/13للزميلي  
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بعػد هػلا العػرض  ػوؿ اليمػْب اللغػػو نبل ػظ أف ا٤بقصػد التشػريعي هػو التيسػػّب 
ج عػن األمػة مػن خػبلؿ مػا يصػدر مػن سػبل اللسػاف أك دكف القصػد كتقػدًن كرفع ا٢بػر 

 النية ُب الكبلـ.
 ثانياً : اليمين الغموس :

هػػي اليمػػْب الكاذبػػة قصػػدان ُب ا٤باضػػي أك ُب ا٢بػػاؿ  أك هػػي ا٢بلػػف علػػى أمػػر 
مػػاض أك ُب ا٢بػػاؿ متعمػػدان الكػػلب فيػػ  نفيػػان أك إثباتػػان  مثػػ  قولػػ  ا٢بػػالف : كا لقػػد 

لب الدار  كهو يعلم أن  ما دخلاا  أك قول  عن رحػ  : كا إنػ  خالػد  مػع دخلت ه
علمػػ  أنػػ  عػػامر مػػثبل  ك كماػػا علػػى الػػراحح أنػػ  يػػأٍب هػػا باا  كٯبػػب عليػػ  التوبػػة 

مػػن  لػػف علػػى »كاالسػػتغفار  كال كفػػارة عليػػ  با٤بػػاؿ لقولػػ  هػػلى ا عليػػ  كسػػلم : 
كُب «  ػػػػػـر ا عليػػػػػ  ا١بنػػػػػة ٲبػػػػػْب هػػػػػو فياػػػػػا فػػػػػاحر  ليقطػػػػػع  ػػػػػا مػػػػػاؿ أمػػػػػرئ مسػػػػػلم

 .(1) «لقي ا كهو علي  غضباف» الصاليالْب
قاؿ ابن مسعود : كنا نعد مػن اليمػْب الػٍب ال كفػارة ٥بػا اليمػْب الغمػوس  كعػن 

قاؿ : هي من الكبائر كهي أعهم من أف تكفر قاؿ النيب هػلى  (2)سعيد بن ا٤بسيب
ؽ الوالدين  كقتػ  الػنفس  كاليمػْب من الكبائر: اإلشراؾ با  كعقو »ا علي  كسلم 

 .(3) «الغموس
كا٤بعقػػوؿ يليػػد ذلػػك  كهػػو أف الػػلم أتػػى بػػ  ا٢بػػالف أعهػػم مػػن أف تكػػوف فيػػ  
الكفارة  فبل ترفع الكفارة إٜباا  كال تشرع فياػا  كقػد ٠بيػت بػالغموسهن أل ػا تغمػس 

ُب  هػػػػا باا ُب اإلٍب أك ُب النػػػػار  كقػػػػاؿ علمػػػػاء الشػػػػافعية كٝباعػػػػة : ٘بػػػػب الكفػػػػارة

                                       
 .1/122  باب كعيد من اقتطع  ل مسلم  220أخرح  مسلم ُب هاليال   رقم  (1)

د الفقاػػاء هػػو: سػػعيد بػػن ا٤بسػػيب بػػن  ػػزف بػػن أيب كهػػب ا٤بخزكمػػي القرشػػي أبػػو ٧بمػػد  سػػيد التػػابعْب  كأ ػػ (2)
السبعة با٤بدينة  ٝبع بْب ا٢بدي  كالفق  كالزهد كالورع  ككاف يعػيف مػن التجػارة بالزيػت  ككػاف أ فػظ النػاس 

هػػػػ  سػػّب أعػػػبلـ النػػػببلء   94أل كػػاـ عمػػػر بػػن ا٣بطػػػاب كأقضػػػيت   ػػٌب ٠بػػػي راكيػػػة عمػػر  تػػػوُب با٤بدينػػة سػػػنة 
 .3/102  األعبلـ  للزركلي  7/242لللهيب  

 .20/366  باب اليمْب الغموس  6182رم ُب هاليال   رقم أخرح  البخا (3)
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اليمػػػْب الغمػػػوس أم تسػػػق  الكفػػػارة اإلٍب فياػػػا كمػػػا تسػػػقط  ُب غػػػّب الغمػػػوس  ألنػػػ  
كحػػدت مػػن ا٢بػػالف اليمػػْب بػػا تعػػأب كا٤بخالفػػة مػػع القصػػد  فتلزمػػ  الكفػػارةهن كمػػا 
تلزمػػػػػ  الكفػػػػػارة ُب اليمػػػػػْب ا٤بنعقػػػػػدة علػػػػػى أمػػػػػر ُب ا٤بسػػػػػتقب   كا تعػػػػػأب يقػػػػػوؿ ﴿الى 

 .(1)ًو ُب أىٲٍبىاًنكيٍم كىلىًكن يػيلىاًخليكيم ٗبىا عىقردًبُّي األىٲٍبىافى﴾يػيلىاًخليكيمي اللر ي بًاللرغٍ 
كهػػلا الػػنص عػػاـ يعػػم ا٢بلػػف ُب ا٤باضػػي كا٤بسػػتقب   فتكػػوف اآليػػة موحبػػة الكفػػارة ُب 

 .(2)اليمْب الغموس  لكو ا من األٲباف ا٤بنعقدة  كتعلل اإلٍب ُب هلب اليمْب ال ٲبنع الكفارة
بّبة من الكبػائر ٯبػب علػى هػا باا التوبػة النصػوح مناػا  ككثػرة كاليمْب الغموس ك

االسػتغفار كالتقػرب إٔب ا عػز كحػ  بكثػرة النوافػ   كالتضػرع بػْب يديػ  لعػ  ا أف يعفػػو 
عن  كيقب  توبت  كهلا هػو ا٤بقصػد الشػرعي مػن عػدـ كحػوب كفػارة اليمػْب الغمػوس علػى 

 كالندـ على ارتكاب هلا اللنب.ا٢بان  كهو تقدًن التوبة النصوح  عز كح  

 ُب  اية هلا البال  أكحز ما تار ٕب من نتائ  على النالو التإب:
شػػػػرع ا الكفػػػػارات سػػػػَبان للػػػػلنوب  كمػػػػليبان للنفػػػػوس  كهػػػػيانة ٥بػػػػا مػػػػن الوقػػػػوع ُب  -

 ا٤بعاهي.
  .االستغفار : طلب ا٤بغفرة من ا كالتجاكز  ا عن اللنب كعدـ ا٤بلاخلة ب -
التوبػػػة : هػػػي االسػػػتغفار كالنػػػدـ كاإلقػػػبلع عػػػن ا٤بعصػػػية ُب ا٢بػػػاؿ كالعػػػـز علػػػى عػػػدـ  -

 العود إلياا ُب ا٤بستقب .
 من شركط كحوب الكفارة: اإلسبلـ كالبلوغ كالعق  ككون  ٨بتاران غّب مكرب. -

                                       
 .89سورة ا٤بائدة  اآلية   (1)

  ا٤بوسػوعة الفقايػة 11/180ينهر : الفق  اإلسبلمي  للزميلػي  الشػرح الكبػّب علػى مػًب ا٤بقنػع  البػن قدامػة   (2)
 .7/282الكويتية  
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يشػػَبط ُب الطعػػاـ أف يكػػوف مػػن أكسػػ  طعػػاـ االهػػ   كيكػػوف مػػن غالػػب عػػادات  -
 ال من األعلى.الناس  ال من األدىن  ك 

يشػػَبط ُب ا٤بػػدفوع إلػػػيام الطعػػاـ: أف يكونػػوا مسػػػلمْب  مسػػاكْب  عشػػرة ٨بتلفػػػْب   -
 أ راران.

 ال ٯبوز أف يعطي الرح  فياا شيء لزكحت  أك كلدب أك أبوي  الفقّبين. -
يشػَبط ُب الكسػػوة أف تكػوف ٩بػػا ٘بػوز بػػ  الصػبلة بالنسػػبة للرحػ   أمػػا ُب  ػل ا٤بػػرأة  -

 قميصان ساتران كٟباران.
 اشَبط العلماء ُب الرقبة أف تكوف سليمة من العيوب  قادرة على التكٌسب. -
 كفارة اليمْب على التخيّب بْب اإلطعاـ كالكسوة كالتالرير  أياما فع  فإ ا ٘بزئ . -
أما الصياـ فاو أف يصـو ثبلثة أياـ متتابعات علػى قػوؿ بعػأ العلمػاء  كعلػى قػوؿ  -

 آخر التتابع ليس بشرط ب  يندب.
ٯبػػد ا٤بعسػػر مػػا يكفػػر بػػ  مػػن إطعػػاـ أك كسػػوة أك ٙبريػػر رقبػػة  فإنػػ  ينتقػػ  إٔب  إذا ٓب -

 الصياـ  كهلا من أثر اإلعسار.
ٲبػػْب اللغػػو ال كفػػارة فياػػا  أل ػػا ٲبػػْب غػػّب منعقػػدة  أك هػػي الػػٍب يسػػبل اللسػػاف إٔب  -

 لفهاا ببل قصد ٤بعناها.
بػػػة كاالسػػػتغفار اليمػػْب الغمػػػوس : علػػى الػػػراحح أنػػػ  يػػأٍب هػػػا باا  كٯبػػػب عليػػ  التو  -

 كالندـ  كال كفارة علياا با٤باؿ كهي من الكبائر  كهي أعهم من أف تكفر.
 ٠بيت اليمْب الغموس  لا االسم  أل ا تغمس ها باا ُب اإلٍب  أك ُب النار. -

كختامػػػػان فػػػػإين ابتاػػػػ  إٔب ا العلػػػػي القػػػػدير أف ٯبعػػػػ  أعمالنػػػػا خالصػػػػة لوحاػػػػ  
لما  إن  ها ب الفض  كا٤بنة  كهً  الِّلايػمر كسػلم الكرًن  كيعلمنا ما حالنا كيزدنا ع

 كبارؾ على سيدنا ٧بمد كعلى آل  كهالب  كا٢بمد  أكالن كأخران.
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 القرآف الكرًن بركاية قالوف عن نافع ا٤بدين. -
أسد الغاية ُب معرفة الصػالابة   لعػز الػدين بػن األثػّب ا١بػزرم  تػح: عػادؿ الرفػاعي   -

   دار إ ياء الَباث العريب.ـ1996ط  
أنػػيس الفقاػػاء ُب تعريفػػات األلفػػاظ ا٤بتداكلػػة بػػْب الفقاػػاء  لقاسػػم بػػن عبػػد ا بػػن  -

 ـ  دار الكتب العربية.2004أمّب على الركمي  تح: ٰبي مراد  ط 
هػػ  دار 1410(   1األ كاـ السلطانية  أليب ا٢بسْب علػي بػن ٧بمػد ا ٤بػاكردم  ط) -

 الكتاب العريب  بّبكت.
 ـ  دار العلم للمبليْب.2002( 5األعبلـ   ٣بّب الدين الزركلي  ط) -
االستلكار ا١بامع ٤بلاهب فقااء األمصار  أليب عمر بػن عبػد ا بػن عبػد الػرب النمػرم  -

 ـ  دار الكتب العلمية  بّبكت.2000القرطيب  تح: سآب ٧بمد عطا كآخركف  ط  
ين موسػػػى بػػػن أٞبػػػد بػػػن موسػػػى اإلقنػػاع ُب فقػػػ  اإلمػػػاـ أٞبػػػد بػػػن  نبػػػ  لشػػرؼ الػػػد -

 ا٢بجاكم  تح: عبد اللطيف ٧بمد موسى  دار ا٤بعرفة   بّبكت.
األنسػػػػػاب   أليب سػػػػػعيد عبػػػػػد الكػػػػػرًن بػػػػػن ٧بمػػػػػد السػػػػػمعاين  تػػػػػح: عبػػػػػد ا عمػػػػػر  -

 ـ  دار الفكر.1998الباركدم  ط 
 البالر الرائل شرح كنز الدقائل  لزين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي  دار ا٤بعرفة  بّبكت. -
: عبد السبلـ التسوٕب  ضبط  ك قق  باجة ُب شرح التالفة  أليب ا٢بسن علي بنال -

 ـ  دار الكتب العلمية   بّبكت  لبناف.1998  ٧1بمد عبد القادر شاهْب  ط
ٕب  ُب ٙبوي  ا٤بوازين كا٤بكاييػ  الشػرعية إٔب ا٤بقػادير ا٤بعاهػرة  للشػي  عبػد ا بػن  -

 سليماف ا٤بنيع   د.ت  د. ط.
ـ  دار الكتػػػاب 1982ائع ُب ترتيػػب الشػػػرائع   لعػػبلء الػػدين الكاسػػاين  بػػدائع الصػػن -

 العريب  بّبكت.
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بداية التاد ك اية ا٤بقتصد  أليب الوليد ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بػن أٞبػد بػن رشػد  -
 ـ  مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالدب  مصر.1975  4القرطيب  ط

مد بن عبد الػرزاؽ ا٢بسػيِب الزبيػدم  تاج العركس من حواهر القاموس  مد بن ٧ب -
 تح: ٦بموعة من اققْب  دار ا٥بداية.

ا١بامع أل كاـ القرآف  أليب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصػارم  -
ـ  دار عػػػػآب 2003ا٣بزرحػػػػي  ػػػػس الػػػػدين بػػػػالقرطيب  تػػػػح: هشػػػػاـ ٠بػػػػّب البخػػػػارم  

 الكتب  الرياض  ا٤بملكة العربية السعودية.
اشيتا قليويب كعمّبة    اشيتاف علي شرح حبلؿ الدين الػى علػى مناػاج الطػالبْب    -

لشااب الدين أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة القليويب  كشااب الدين أٞبػد الرلسػي ا٤بلقػب 
 ـ  دار الفكر  بّبكت.1998بعمّبة  تح: مكتب البالوث كالدراسات  

م بن علػي بػن فر ػوف  تػح: ٧بمػد الديباج ا٤بلهب ُب معرفة أعياف ا٤بلهب  إلبراهي -
 األٞبدم  بالقاهرة.

  دار 1994الػلخّبة   لشػػااب الػػدين أٞبػد بػػن إدريػػس القػراُب  تػػح: ٧بمػػد  جػػي   -
 الغرب اإلسبلمي  بّبكت.

الزاهػػػر ُب غريػػػػب ألفػػػػاظ الشػػػافعي  مػػػػد بػػػػن أٞبػػػد بػػػػن األزهػػػػر األزهػػػرم ا٥بػػػػركم أبػػػػو  -
ة األكقػػاؼ كالشػػ وف اإلسػػبلمية  هػػػ  كزار 1399  1منصػػور  تػػح: ٧بمػػد حػػرب األلفػػي  ط

 الكويت.
  دار ابػػػن 1السػػي  ا١بػػػرار ا٤بتػػدفل علػػػى  ػػػدائل األزهػػار  مػػػد بػػػن علػػي الشػػػوكاين  ط -

.   ـز
سػػػػنن أيب داكد  أليب داكد سػػػػليماف بػػػػن األشػػػػع  السجسػػػػتاين  دار الكتػػػػاب العػػػػريب   -

 بّبكت.
  تػػػح: ـ1986  2سػػنن النسػػػائي  ألٞبػػد بػػػن شػػػعيب أبػػو عبػػػد الػػرٞبن النسػػػائي   ط -

 عبد الفتاح أبو غدة   مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية   لب.
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سّب أعبلـ النببلء  لشمس الدين أيب عبد ا ٧بمد بػن أٞبػد بػن عثمػاف الػلهيب  تػح:  -
 ـ  ملسسة الرسالة.1985(  ٦2بموعة ٧بققْب بإشراؼ الشي  شعيب األرناؤكط  ط )

عبدالرٞبن بػن ٧بمػد بػن أٞبػد الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع   س الدين أيب الفرج  -
 بن قدامة  تح: ٧بمد رشيد رضا  دار الكتاب العريب  بّبكت.

الصػػػػالاح تػػػػاج اللغػػػػة كهػػػػالاح العربيػػػػة  إل٠باعيػػػػ  بػػػػن ٞبػػػػاد ا١بػػػػوهرم  تػػػػح: أٞبػػػػد  -
 ـ  دار العلم للمبليْب  بّبكت.1987(  4عبدالغفور عطا  ط)

(  3البغػػا  ط) هػاليح البخػػارم  مػػد بػن ا٠باعيػػ  البخػػارم  تػح: مصػػطفى ديػػب -
 ـ  دار ابن كثّب  بّبكت.1987

هاليح مسلم  ٤بسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم  تح: ٧بمد فلاد عبدالباقي   -
 دار إ ياء الَباث العريب  بّبكت.

 (  دار الفكر  دمشل.4الفق  اإلسبلمي كأدلت   لوهبة الز يلي  ط) -
  ملسسػػػػػة ا٤بعػػػػػارؼ  ـ2005(  3الفقػػػػػ  ا٤بػػػػػالكي كأدلتػػػػػ   للالبيػػػػػب بػػػػػن طػػػػػاهر  ط) -

 بّبكت  لبناف.
 الفق  على ا٤بلاهب األربعة  لعبدالرٞبن ا١بزيرم  )د.ت(  )د.ت(. -
ـ  دار الفكػػػر  1998(  2القػػػاموس الفقاػػػي لعػػػة كاهػػػطبل ان  لسػػػعدم أبػػػو حيػػػب  ط) -

 دمشل.
 القاموس اي   مد بن يعقوب الفّبكز آبادم  ملسسة الرسالة  بّبكت. -
مػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن حػػػزئ الكلػػػيب الغرنػػػاطي  دار العلػػػم للمبليػػػْب  القػػػوانْب الفقايػػػة   -

 بّبكت.
كتػػاب العػػْب  للخليػػ  بػػن أٞبػػد الفراهيػػدم  تػػح: ماػػدم ا٤بخزكمػػي كآخػػركف  دار  -

 كمكتبة ا٥ببلؿ.
كشاؼ القناع عن مػًب اإلقنػاع  ٤بنصػور بػن يػونس بػن إدريػس الباػوٌب  تػح: هػبلؿ  -

 كت.هػ  دار الفكر  بّب 1402-مصلالي مصطفى هبلؿ  ط
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(  دار هػػػادر 1لسػػػاف العػػػرب  مػػػد بػػػن مكػػػـر بػػػن منهػػػور اإلفريقػػػي ا٤بصػػػرم  ط) -
 بّبكت.

ا٤ببسػوط  لشػػمس الػدين أيب بكػػر ٧بمػد بػػن أيب سػا  السرخسػػي  تػح: خليػػ  ٧بػػي  -
 ـ  دار الفكر العريب  لبناف.2000(  1الدين ا٤بيس  ط)

عػركؼ بػابن ا٤بخصص  أليب ا٢بسن علي بػن إ٠باعيػ  النالػوم اللغػوم األندلسػي ا٤ب -
 ـ  دار إ ياء الَباث العريب  بّبكت.1996-سيدب  تح: خلي  إبراهيم حفاؿ  ط

ا٤بصػػباح ا٤بنػػّب ُب غريػػب الشػػرح الكبػػّب  ألٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن علػػي ا٤بقػػرم الفيػػومي   -
 ا٤بكتبة العلمية  بّبكت.

 ا٤بعجم الوسي   إلبراهيم مصطفى كآخركف  تح: ٦بمع اللغة العربية  دار الدعوة. -
ِب ُب فق  اإلماـ أٞبد بن  نب  الشيباين  لعبػدا بػن أٞبػد بػن قدامػة ا٤بقدسػي  ا٤بغ -

 هػ  دار الفكر  بّبكت.1405(  1ط)
ا٤بوسػػػػػػوعة الفقايػػػػػػة الكويتيػػػػػػة  هػػػػػػادرة عػػػػػػن كزارة األكقػػػػػػاؼ كالشػػػػػػ وف اإلسػػػػػػبلمية   -

 هػ.1427-الكويت  ط
شػاطيب  تػح: ا٤بوافقات  إلبراهيم بن موسػى بػن ٧بمػد اللخمػي الغرنػاطي الشػاّب بال -

 ـ  دار ابن عفاف.1997(  1أبو عبيدة مشاور بن  سن  ط)
معجم مقاييس اللغة  أليب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا  تػح: عبدالسػبلـ ٧بمػد  -

 ـ  دار الفكر  بّبكت.1997-هاركف  ط
النتػػف ُب الفتػػاكم  أليب ا٢بسػػن علػػي بػػن ا٢بسػػن بػػن ٧بمػػد السػػعدم  تػػح: هػػبلح  -

 ـ  بّبت  لبناف.1984-الدين الناهي  ط
نيػػ  األكطػػار مػػن أ اديػػ  سػػيد األخيػػار شػػرح منتقػػى األخبػػار  مػػد بػػن علػػي بػػن  -

 ٧بمد الشوكاين  إدارة الطباعة ا٤بنربية.
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ة يف الشريعت اإلسالهيت 
َّ
د
ِّ
 أحكام الر

 حىل الخقٌني
ٌ
 وإشكالياث

ىإردادىالدكتور:ىمصطغىىإبراهومىالطربي
 لقبنوى/ جبهعخ املرقتأستبذ القبنوى اجلنبئي ثكليخ ا

 
 ًقدًــٞ  

ا٢بمد  رب العا٤بْب  كالصربلة كالسػبلـ علػى ا٤ببعػوث رٞبػةن للعػا٤بْب  سػيدنا  
 ٧بمد كعلى آل  كهالب  كمن تبع  بإ سافو إٔب يـو الدين.

أما بعػدي: فإنػ  ٤بػا انقضػى عاػده علػى انقطػاع الرسػاالت السػماكية ا٣باهرػة إٔب  
العلػيم كا٤بػدبِّر ا٢بكػيم آخػر تلػك الرسػاالتهن لتكػوف شػاملةن األمم  فقد أرس  ا٣بػالل 

ُب تعاليماػػا لتنهػػيم شػػلكف ا٢بيػػاة كمػػا يػػرتب   ػػا مػػن عبلقػػاتو علػػى مسػػتول األفػػػراد 
كا١بماعات  سواءه أكانت بْب الفرد كرب   أك بين  كبْب أقرانػ  مػن بػِب البشػر  أك بػْب 

بلغتػػػ  الػػػدعوة إلياػػػا دكف تقيٌػػػدو  ا١بماعػػػة كنهّبامػػػاهن كلتكػػػوف شػػػاملةن أيضػػػان كػػػ  إنسػػػافو 
َيانًػػا بزمػػافو أك مكػػاف  كُب هػػلا كلِّػػ  يقػػوؿ ا٤بػػؤب عػػزر كحػػ ر:  َونَػ َّْلنَػػا َعَلْيػػَ، الِيتَػػاَب تِبػْ

[  كيقػوؿ حػ ر 89]سػورة النالػ   اآليػة  ِلُيلّْ َ،ْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 
 إَلَّ َكافَّػًة ِللنَّػاِس َبِشػيًرا َونَػِبيًرا َوَلِيػنَّ َأْكثَػػَر النَّػاِس ََل يَػْعَلُمػوفَ  َوَمػا َأْرَسػْلَناؾَ ُب عيبلب: 

قُػْل يَػػَليػَُّها النَّػاُس ِإنّْػي َرُسػوُؿ اللَّػِو [  كيقوؿ أيضان عزر ًمن قائػ : 28]سورة سبأ  اآلية 
 [.158]سورة األعراؼ  اآلية  ِإلَْيُيْم َجِميًعا

اإلسبلـ خاٛبة الرساالت  فبل رسالة بعدها  كال ييقب  من ك٥بلا كانت رسالة  
أف يكوف على دينو غّب دين  -هلى ا علي  كسلم  –أم إنسافو بلغت  دعوة ٧بمدو 

اإلسػػبلـ  كلػػو كػػاف ٩بػػن أدرؾ رسػػالةن مػػن الرسػػاالت السػػابقة علػػى رسػػالة هػػلا الػػدين 
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ـُ ِإفَّ الػػػا٢بنيػػف  كمصػػػداؽي ذلػػػك قػػػوؿ ا٢بػػػلِّ تبػػػارؾ كتعػػػأب:  يَن ِعْنػػػَد اللَّػػػِو اإِلْسػػػاَل  دّْ
َر اإِلْسالَـِ ِديًنا فَػَلْن [  كقول  ح ر ُب عبلب: 19]سورة آؿ عمراف  اآلية  َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ

َِِخػػػَرِة ِمػػػَن الَخاِسػػرِينَ  [هن فربسػػػالة 85]سػػػورة آؿ عمػػراف  اآليػػػة  يُػْقبَػػَل ِمْنػػػُو َوُىػػػَو ِفػػي ا
اليَػػْوـَ النعمػة  كال  جرػة بعػد ذلػك ُب عػدـ اتِّباعػ   اإلسبلـ قػد كىميػ  الػدين كأيٛبٌػت 

ـَ ِدينًػػػا ]سػػػورة  َأْكَمْلػػػُت َلُيػػػْم ِديػػػَنُيْم َوَأْتَمْمػػػُت َعلَػػػْيُيْم نِْعَمتِػػػي َوَرِضػػػيُت َلُيػػػُم اإِلْسػػػاَل
 [.3ا٤بائدة  اآلية 

غّب أف الدعوة إٔب هلا الدين ا٢بنيف ال تكوف بإكرابو أك عنػفو  كإ٭بػا بػاللْب  
ادلػة ا٢بسػػنة  فمػػن اهتػػدل بعػد ذلػػك فإ٭بػػا ياتػػدم لنفسػ   كمػػن ضػػ ر فإ٭بػػا يضػػ ُّ كال

كٯبػػِب علياػػاهن فقػػد هػػداب ا النجػػدينهن أم سػػبيلي ا٣بػػّب كالشػػر  كهػػو ا٤بسػػلكؿ بعػػد 
ذلك عن اختيارب  كقد حسرد لنا القرآف الكرًن ك  هلب ا٢بقائل ُب عددو مػن اآليػات 

نسػػاف يػػـو القيامػػة   ينمػػا يقػػف للالسػػاب الكرٲبػػةهن  ػػٌب تكػػوف  جػػةن علػػى هػػلا اإل
نَػػْيِن َوِلَسػػانًا َوَ،ػَفتَػْيِن َوَىػػَديْػَناُه بػْب يػدم ا  مػن ذلػػك قولػ  تعػأب:  َألَػْم َنْجَعػػْل لَػُو َعيػْ

يِن قَػػْد [  كقولػػ  حػػ ر ُب عيػػبلب: 10]سػػورة البلػػد  اآليػػة  النَّْجػػَدْينِ  ََل ِإْكػػَراَه ِفػػي الػػدّْ
َولَػػْو َ،ػػاَء [  كقولػػ  عػػزر مػػن قائػػ : 256]سػػورة البقػػرة  اآليػػة  الغَػػيّْ  تَػبَػػػيََّن الرُّْ،ػػُد ِمػػنَ 

]سورة  رَبَُّ، َِمَن َمْن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأفََلْنَت ُتْيرُِه النَّاَس َحتَّى َيُيونُوا ُمْؤِمِنينَ 
لَمْوِعظَِة الَحَسَنِة َوَجػاِدْلُهْم ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَّْ، بِالِحْيَمِة َوا[  كقولػ : 99يونس  اآلية 

]سػورة  بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ رَبََّ، ُىَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعلَػُم بِالُمْهتَػِدينَ 
ِن قُػْل يَػػَليػَُّها النَّػاُس قَػْد َجػاءَُكُم الَحػقُّ ِمػْن رَبُّْيػْم َفَمػ[  كقول  أيضان: 125النال   اآلية 

َها َوَما َأنَا َعلَػْيُيْم ِبوَِكيػلٍ  ]سػورة  اْىَتَدى فَِلنََّما يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَِلنََّما َيِضلُّ َعَليػْ
َوَأْف َأتْػلُػػػَو الُقػػػْرَ َف َفَمػػػِن اْىتَػػػَدى فَِلنََّمػػػا يَػْهتَػػػِدي [  كقولػػػ  كػػػللك: 108يػػػونس  اآليػػػة 

[  كقولػ  أيضػان: 92]سػورة النرمػ   اآليػة  َمػا َأنَػا ِمػَن الُمْنػِبرِينَ لِنَػْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَػُقْل ِإنَّ 
 ُِّإنَّػػا َأنْػَ ْلنَػػا َعَلْيػػَ، الِيتَػػاَب ِللنَّػػاِس بِػػالَحقّْ َفَمػػِن اْىتَػػَدى َفِلنَػْفِسػػِو َوَمػػْن َضػػلَّ فَِلنََّمػػا َيِضػػل

َها َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيلٍ   [.41]سورة الزمر  اآلية  َعَليػْ
ٯبسِّد لنا اليـو ما ييعرؼ ٕبل اإلنساف ُب  – لب اآليات  –كإذا كاف القرآف  

 ريػػػة العقيػػػدة  كاعتنػػػاؽ الػػػدين الػػػلم يشػػػاء  إال أف اعػػػَباؼ اإلسػػػبلـ  ػػػلا ا٢بػػػل أك 
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ا٢بريػػة ٯبػػب أف ييفاػػم علػػػى الوحػػ  الصػػاليح الػػػلم ال يشػػوب  لػػبسه أك غمػػػوض  كُب 
راب اهػػػور هػػػػو الػػػػلم ٯبػػػػرب اإلنسػػػػاف علػػػػى هػػػلا الشػػػػأف البػػػػد أف ييشػػػػار إٔب أف اإلكػػػػ

الػػػػدخوؿ ُب اإلسػػػػبلـ  ال علػػػػى ا٣بػػػػركج منػػػػ   أمػػػػا بالنسػػػػبة للخػػػػركج منػػػػ  فإنػػػػ  رغػػػػم 
اخػتبلؼ الفقػػ   ػوؿ مػػدل إمكانيػػة إحبػار ا٣بػػارج علػػى العػودة إليػػ   إالر أف ا١بماػػور 

هن استنادان ٤با كرد من أدلةو شرعيةو ُب هلا الشأف.  على إف اإلحبار كاحبه
نا يػػػػػةو أخػػػػػرل  فإنػػػػػ  كإف أيعفػػػػػي الكػػػػػافر أهػػػػػالةهن أم مػػػػػن ٓب يػػػػػدخ   كمػػػػػن 

اإلسػػبلـ  كا٤برتػػد كػػللكهن أم مػػن كػػاف مسػػلمان ٍب خػػرج مػػن اإلسػػبلـ  كإف أيعفيػػا مػػن 
ا١بػػزاء الػػدنيوم   ػػٌدان أك تعزيػػران دكف خػػبلؼو بالنسػػبة لػػؤلكؿ  ك ػػٌدان دكف تعزيػػرو طبقػػان 

ا ٗبنػػػأل عػػػن ا١بػػػزاء األخػػػركم الػػػلم   فإ مػػػا لػػػن يبقيػػػ(1)لػػػرأم القلػػػة بالنسػػػبة لؤلخػػػّب
َوَمْن َيدُْع َمَع اللَِّو ِإَلًها َ َخَر ََل بُػْرَىاَف َلُو بِِو ُب قول :  –عٌز كحٌ   –توعردٮبا ب  ا٤بؤب 

[  كقولػػ : 117]سػػورة ا٤بلمنػػوف  اآليػػة  فَِلنََّمػػا ِحَسػػابُُو ِعْنػػَد رَبّْػػِو ِإنَّػػُو ََل يُػْفِلػػُح الَيػػاِفُروفَ 
 َنْػَيا َوَمػػْن يػ ْرتَػػِدْد ِمػػْنُيْم َعػػْن ِدينِػػِو فَػَيُمػػْت َوُىػػَو َكػػاِفٌر فَُلولَأِػػَ، َحِبطَػػْت َأْعَمػػاُلُهْم ِفػػي الػػدُّ

َِِخَرِة َوُأولَِأَ، َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ   [.217]سورة البقرة  اآلية  َوا
السػائد تشػريعان  كنزكالن عند كػ  هػلب ا٢بقػائل كا٤بعطيػات  كاتسػاقان مػع ا٤بوقػف 

كتعػديلاا  –خصوهػان ا١بنائيػة مناػا  –ُب ليبيا بشأف مراحعة نصوص القػوانْب الليبيػة 
ٗبػا يتماشػػى مػػع أ كػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية الغػػرٌاء كرك اػػا  فقػػد أهػػدر ا٤بشػػرع الليػػيب 

ـ بشػأف تعػػدي  بعػػأ أ كػاـ قػػانوف العقوبػػات الليػػيبهن 2016( لسػػنة 20القػانوف رقػػم )
( عقوبػػػات ٗبػػا يكفػػػ  ٘بػػرًن الػػػرِّدرة كالعقػػاب علياػػػا  291ب نػػػص ا٤بػػادة )ليعػػدِّؿ ٗبقتضػػا

                                       
يرػة كإ٭بػا هػي أف حرٲب -على خبلؼ ما يرل ا١بماور  –يرل حانبه من الفق   (1) ة الػرِّدرة ليسػت مػن ا١بػرائم ا٢بدِّ

مػن ا١بػرائم التعزيريػةهن ك٥بػػلا هػم ال يقولػوف بعقػػاب ا٤برتػد بالقتػ   ػٌدان  كإ٭بػػا يػركف تػرؾ األمػػر لئلمػاـ ليختػار لػػ  
 العقوبة التعزيرية ا٤بناسبة  كالٍب قد تتمث  ُب القت . كهدفام من ذلك هػو إقػرار أف الشػريعة اإلسػبلمية تعػَبؼ
ٕبريػػػة العقيػػػدة كال تعارضػػػاا. كسػػػتتم مناقشػػػة هػػػلا األمػػػر تفصػػػيبلن عنػػػد ا٢بػػػدي  عػػػن تكييػػػف حرٲبػػػة الػػػرِّدرة ُب 

 ا٤ببال  الثاين من هلا البال .
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 يػػ  قػػاؿ: "يعاقػػب باإلعػػداـ  ػػدان كػػ  مسػػلمو مكلٌػػفو ارتػػٌد عػػن اإلسػػبلـ بقػػوؿو أك 
 بفع   كتسق  العقوبة بتوبة ا١باين ُب أم مر لةو قب  تنفيل ا٢بكم". 

نػ  هػدر عػن كبعيدان عن ا٣بوض ُب مدل دستورية هلا النص من عدمااهن لكو 
ا٤بػلٛبر الػػوطِب العػاـ  الػػلم رٗبػػا انتاػت كاليتػػ  كمػا انتاػػت كاليػػة غػّبب مػػن ا٤بلسسػػات 
السػػػيادية ُب ليبيػػػاهن بسػػػبب انقضػػػاء ا٤بػػػدة ا٤بقػػػٌررة ٥بػػػا إل٪بػػػاز ا٤بامػػػة الػػػٍب أينشػػػ ت مػػػن 
أحلاػػػػا دكف إ٪بػػػػاز  فإنػػػػ  رغػػػػم ذلػػػػك ٲبثػػػػ  فرهػػػػةن ٣بػػػػوض غمػػػػار هػػػػلا ا٤بوضػػػػوعهن أم 

أهػػم حوانبػػ  ُب الشػػريعة اإلسػػبلمية مقارنػػةن  ػػلا الػػنص  سػػيرما موضػػوع الػػرِّدرة  كٕبػػ  
كأف بعأ ا١باات القضائية ُب ببلدنا قد شػرعت ُب تطبيػل التعػديبلت الػٍب أحريػت 
علػػػى تشػػػريعات ا٢بػػػدكد  الػػػٍب هػػػدرت عػػػن ذات ا١باػػػة  كبػػػالتزامن مػػػع إهػػػدار هػػػلا 

ات أيضػان  أسػوةن بتلػك القانوف  األمر اللم ٯبعل  داخبلن  يِّػز التنفيػل عنػد هػلب ا١باػ
التشريعات  كإف ٓب ييطبرل بعدهن بسبب عدـ ارتكاب ما يوحب تطبيقػ   أك بػاأل رل 

 عدـ كحود ببلغو أك شكول مقدمةو إٔب السلطات ا٤بختصة عن الرِّدرة.
مػػن كحاػػة نهػػر  -٥بػػلا فػػإف ٕبػػ  األ كػػاـ الػػٍب يقرِّرهػػا هػػلا الػػنص ٙبصػػ  بػػ  

 –أك هكػػػلا ييأمػػػ   – ٙبفيػػػز ٝباػػػور ا٢بقػػػوقيْب فائػػػدةه شػػػرعيةههن تتمثػػػ  ُب -البا ػػػ  
رٗبػا على االطِّبلع على األ كاـ الشرعية الٍب تقٌررها الشريعة ُب حانب ا٤برتػد  كالػٍب 

لػػيس الػػػبعأ مػػنام علػػػى علػػمو  ػػػاهن لعػػدـ كحػػػود مناسػػبةو تدفعػػػ  لبلطػػبلع علياػػػاهن إذ 
كتػػب الفقػػ  ا٤بلالػػوظ أف عػػدـ التخصِّػػص ٰبػػوؿ دكف اإلقػػداـ علػػى االعتكػػاؼ علػػى  

اإلسبلمي  كٕب  األ كاـ ا٤بتعلقة بأمِّ موضوعو ٓب يعرض لغػّب ا٤بتخصػص تػرؼه أك 
 مناسبةه تثّب لدي  الفضوؿ ُب أف ٯبيًٍاد نفس  على االطِّبلع. 

كفػػوؽ ذلػػك فخػػوض غمػػار هػػلا ا٤بوضػػوع ٲبثِّػػ  أٮبيػػةن أيضػػان للمشػػرع كللقاضػػي 
ٮبيػػة فيمػػا ٙبققػ  ا٤بقارنػػة مػػن كلسػلطات التالقيػػل كػللكهن فبالنسػػبة للمشػػرع تتمثػ  األ

فائدةو تتجلرى ُب بياف مواطن االتفاؽ بْب ما قرررب ذلك النص من أ كاـو للرِّدرة  كبػْب 
مػػػػا هػػػػو ميقػػػػررره ٥بػػػػا أهػػػػبلن مػػػػن أ كػػػػاـو ُب الشػػػػريعة )مصػػػػدر هػػػػلا الػػػػنص(  كمػػػػواطن 
االخػتبلؼ إف كحػػدت بػػْب تلػك األ كػػاـهن  ػػٌب ٯبتاػػد ا٤بشػرع ُب تعػػدي  مػػا خػػالف 

اهن لتترسػػػل كتػػػتبلءـ مػػػع األ كػػػاـ الٌرهػػػينة ٥بػػػا ُب الشػػػريعة. أمػػػا بالنسػػػبة للقاضػػػي مناػػػ
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كسلطات التالقيل فإف فائدة هلب الدراسة تتجلرػى ُب ٧باكلػة التيسػّب كا٤بسػاعدة علػى 
فاػػم األ كػػاـ ا٤بتعلقػػة بػػالرِّدرة  كمعرفػػة األيسػػر مناػػا بالنسػػبة ٤بػػن يػيػػترام  ػػا  ُب ا٢بالػػة 

شرع عن بياف ا٢بكم بالنسبة ٤بسػألةو مػن ا٤بسػائ  ا٣ببلفيػة ُب فقػ  الٍب يسكت فياا ا٤ب
لػػة ٗبوحػػب نػػص ا٤بػػادة الثانيػػة 12الشػػريعة  كذلػػك عمػػبلن بػػنص ا٤بػػادة ) ( عقوبػػات ا٤بعدر

ـ ا٤بشػػػار إليػػػ   كالػػػٍب حػػػاء فياػػػا: "...  كُب كػػػ  2016( لسػػػنة 20مػػػن القػػػانوف رقػػػم )
د كالقصػػاص كفقػػان أليسػػر ا٤بػػلاهب األ ػػواؿ تفسػػر النصػػوص القانونيػػة ا٤بتعلقػػة با٢بػػدك 

عتربة".
ي
 الفقاية ا٤ب

كلك  هلب األسباب قررر البا ػ  اغتنػاـ الفرهػة  كإحػراء هػلب الدراسػة  علراػا 
 ٙبقل األغراض ا٤بشار إلياا  كاى يسأؿي التوفيل. 

 أٗاًل: تعسٙف دسميٞ اهسِّدَّٝ

 التعريف اللغوي –أ 
ا: "الرحػػوع عنػػ   كارتػػٌد فػػبلفه عػػن دينػػ   إذا  تيعػػرؼ الػػرِّدرة عػػن اإلسػػبلـ لغػػةن بأ ػػ

 .(1)كفر بعد إسبلم "
 التعريف اَلصطالحي –ب 
كُب االهػطبلح عيرِّفػػت الػرِّدرة عنػػد ا٤بالكيػػة بأ ػا: "كفػػر ا٤بسػلم بصػػريح قػػوؿ   

  كعيرِّفػػت عنػػد الشػػافعية بأ ػػا: "قطػػع اإلسػػبلـ (2)أك لفػػظو يقتضػػي   أك فعػػ و يتضػػمن "
  كعيرِّفػت عنػد (3)فعػ   سػواءن قالػ  اسػتازاءن أك عنػادان أك اعتقػادان"  بنية أك قوؿ كفرو أك

                                       
 .133  ص5ـ  م 2008  6لساف العرب  ابن منهور  دار هادر  بّبكت  لبناف  ط (1)

لدسػوقي  دار إ يػاء الكتػب العربيػة  سػورية   اشية الدسوقي علػى الشػرح الكبػّب   ػس الػدين ٧بمػد عرفػة ا (2)
 .301  ص4بدكف تاري  نشر  ج

مغػِب اتػاج إٔب معرفػة معػاين ألفػاظ ا٤بناػاج   ػس الػػدين ٧بمػد بػن ٧بمػد ا٣بطيػب الشػربيِب  ضػب  كٙبقيػػل:  (3)
 .419  ص5ـ  ج2006د. ٧بمد ٧بمد تامر كشريف عبد ا  دار ا٢بدي   القاهرة  مصر  
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  كعيرِّفػػت عنػػد ا٢بنابلػػة بأ ػػا: "الرحػػوع عػػن (1)األ نػػاؼ بأ ػػا: "الرحػػوع عػػن اإلٲبػػاف"
 .(2)دين اإلسبلـ إٔب دين الكفر"

أمػػػا ُب التشػػػريع الليػػػيب فقػػػد عٌرفاػػػا ا٤بشػػػرع  كهػػػو بصػػػدد تعديلػػػ  لػػػنص ا٤بػػػادة  
ات  بقول : "يعاقب باإلعداـ  دان ك  مسلمو مكلٌػفو ارتػٌد عػن اإلسػبلـ ( عقوب291)

 2بقوؿو أك فع   كتسق  العقوبة بتوبة ا١باين ُب أم مر لةو قب  تنفيػل ا٢بكػم" )مػادة 
ـ بشػػػػأف تعػػػػدي  بعػػػػأ أ كػػػػاـ قػػػػانوف العقوبػػػػات 2016لسػػػػنة  20مػػػػن القػػػػانوف رقػػػػم 

 .(3)اللييب(
 ػػػظ أف ا٤بشػػػرع اقتصػػػر ُب ٘بػػػرًن كمػػػن خػػػبلؿ االطػػػبلع علػػػى هػػػلا الػػػنص ييبل 

الرِّدرة على األقواؿ كاألفعاؿ الٍب ٚبرج من اإلسبلـ  كٓب ٯبرِّـ النيرة الرردة عن القػوؿ أك 
الفعػػػػ  ا٤بٌتصػػػػف بػػػػللك الوهػػػػف  ك سػػػػنان فعػػػػ هن ألف النيػػػػة أمػػػػره بػػػػاطِبب غػػػػّب تػػػػاهر  

ٚبػتل  بػ  نفػس كاأل كاـ إ٭با تيبػُب علػى الهػاهر  ال علػى البػاطنهن لصػعوبة إثبػات مػا 
. يػػدؿ علػػى ذلػػك قػػوؿ الرسػػوؿ (4)اإلنسػػافهن كألف السػػرائر ٩بػػا يتػػوالرب ا٤بػػؤب عػػٌز كحػػ ٌ 

ألسػػامة بػػن زيػػدو عنػػدما بعثػػ  ُب سػػريِّةو إٔب ا٢بيريقػػات  -هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  -٧بمػػد 
نىػػةى  فقتػػ  رحػػبلن بعػػد أف قػػاؿ ال إلػػ  إال ا: "أفػػبل شػػققت عػػن قلبػػ هن  يػٍ مػػن قبيلػػة حياى

لػػم أقا٥بػػا مػػن أحػػ  ذلػػك )أم ٨بافػػة السػػبلح كالقتػػ ( أك ال  مىػػٍن لػػك بػػبل إلػػ   ػػٌب تع

                                       
اإلمػاـ عػبلء الػدين أبػو بكػرو بػن مسػعودو الكاسػاين ا٢بنفػي  ٙبقيػل كتعليػل: نائع ُب ترتيب الشرائع  بدائع الص (1)

  9ـ  مػػػ 2002  2علػػي ٧بمػػد معػػٌوض  كعػػادؿ أٞبػػد عبػػد ا٤بوحػػود  دار الكتػػب العلميػػة  بػػّبكت لبنػػاف  ط
 .525ص

الكتػػب العلميػػة  بػػّبكت  لبنػػاف   تقػػدًن: عبػػد ا٤بػػنعم خليػػ  إبػػراهيم  دارشػػرح الزركشػػي علػػى ٨بتصػػر ا٣بًرىقػػي   (2)
 .84ـ  ص2002  3  م 1ط

   القانوف غّب منشور. (3)

قػاؿ ا٢بػافظ بػن ا٢بجػػر العسػقبلين ُب الفػتح: "ككلُّاػػم أٝبعػوا علػى أف أ كػاـ الػػدنيا علػى الهرػاهر  كا يتػػؤبر  (4)
  1اعػػػة  مصػػػر  طُب شػػرح هػػػاليح البخػػػارم  ابػػن  جػػػر العسػػػقبلين  دار مصػػر للطبفػػػتح البػػػارم السػػرائر"  

 .383  ص12  جـ2001
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ُب قتػػػػ  رحػػػػ :  -هػػػػلى ا عليػػػػ  كسػػػػلم  -  كللػػػػلم سػػػػارٌب (1)إالٌ ا يػػػػـو القيامػػػػة"
"أليس يشاد أف ال إل  إالر ا"  قاؿ: بلى كال شاادة لػ   قػاؿ: "ألػيس يصػلي  قػاؿ 

  (2)كم الػلم  ػػاين ا عػنام أك عػن قػػتلام"بلػى كال هػبلة لػ   فقػػاؿ الرسػوؿ: "أكلػ 
ك ي  أيضان هلى ا عليػ  كسػلم خالػد بػن الوليػد عػن قتػ  ذلػك الرحػ   الػلم أنكػر 

القسػػمة  بقولػػ : " إين ٓب أيكمػػر بػػأف أنقِّػػب  –هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  –علػػى الرسػػوؿ 
 .(3)عن قلوب الناس  كال أشلر بطو م"

 ثاًُٚا: إشلاهٚٞ اهبحح  

ر  وؿ موضوع حرٲبة الرِّدرة ٝبلةه من اإلشكاليات  ٲبكن إيػراد أٮباػا علػى ييثا 
 شك  تساؤالتو على النالو اآلٌب:

يرػة  أـ حرٲبػةه تعزيريػةك كإذا كانػت علػى الوهػف األكؿ  -1 ه  حرٲبػة الػرِّدرة حرٲبػةه  دِّ
يرتاا تعارضه مع  رية العقيدةك  فا  ُب القوؿ ٕبدِّ

ـو إالٌ ُب  ل ا٤بسلم  فا  ك  مػن نطػل بالشػاادتْب إذا كانت هلب ا١برٲبة ال تق -2
ايعتػرب مسػػلمانهن لتيطبرػػل عليػ  عقوبػػة الػػرِّدرة إذا ارتػٌدك أـ أف النطػػل  مػػا ال يكفػػي ُب 
بعػأ األ ػواؿ  كإ٭بػػا ٰبتػاج الػدراخ  إٔب اإلسػػبلـ أف يقػرف بػللك النطػػل مػا يػػدؿ 

 على عدـ بقائ  على دين  القدًنك
 لى ا٤برأةكه  يطبل  د الرِّدرة ع -3
إذا ثبت ُب  ل ا٤بتام ارتكاب  للػردة  فاػ  ييسػتتاب قبػ  إقامػة ا٢بػد عليػ   أـ أف  -4

 االستتابة ليست شرطان إلقامة ا٢بدك

                                       
ػػنىن الكػػربل  اإلمػػاـ أبػػوبكرو أٞبػػد بػػن ا٢بسػػْب بػػن علػػيم البياقػػي  ٙبقيػػل: ٧بمػػد عبػػد القػػادر عطػػا  دار  (1) السُّ

 . 340  ص 8  ج16824ـ   دي  رقم 2003  2الكتب العلمية  بّبكت  لبناف  ط

ـ  1993  1بػّبكت  ط –لطباعػة كالنشػر  دمشػل   دار قتيبة ل7173االستلكار  ابن عبد الرب   دي  رقم  (2)
 .351  ص 5م 

 .833  ص7  ج4351فتح البارم   دي  رقم  (3)
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إذا كانػػت ا٤بسػػاٮبة التبعيػػة أك مػػا يسػػمى ُب الشػػريعة اإلسػػبلمية الغػػرراء باالشػػَباؾ  -5
ك ُب  ػػل ا٤بسػػلم إذا بالتسػبب ميتصػػوررةن ُب عامرػة ا١بػػرائم  فاػػ  هػي ميتصػػوررةه كػلل

اٌتفػل مػع مسػلمو آخػر أك  رضػ  أك سػاعدب علػى الػرِّدرة  أـ أف األمػر ٱبتلػف هنػػا  
ٕبيػػػ  ال ٲبكػػػن أف نقػػػوؿ إال بػػػردرة هػػػلا الشػػػريك أيضػػػانهن باعتبػػػارب قػػػد اشػػػَبؾ ُب 
ارتكػػاب حرٲبػػةو كا٘باػػت إرادتػػ  إٔب اإلسػػااـ ُب ارتكا ػػا  كهػػو مػػا يسػػتتبع توقيػػع 

 هن باعتبارب بإساام  ُب تشجيع غّبب على ارتكاب الرِّدرة قػد ايعتػرب عقوبة الرِّدرة علي
 فاعبلن أهليان ١برٲبةو ارتكباا ك دب  كهي الرِّدرة أيضانك

 ثاهجًا: خطٞ اهبحــح  

صرػػص   سػيتم تنػػاكؿ أ كػػاـ هػلا ا٤بوضػػوع مػػن خػبلؿ تقسػػيم  إٔب مبالثػػْب  ٱبي
صر   ص الثاين لبال  أ كاـ ا١بزاء فياا.أك٥بما لبال  أ كاـ التجرًن ُب الرِّدرة  كٱبي
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يتعلػػل ٔبانػػػب التجػػرًن ُب الػػػرِّدرة ٝبلػػػةه مػػن األ كػػػاـ  يينػػاط بعضػػػاا بالفاعػػػ    
كييناط بعضاا اآلخر بالسلوؾ موضوع التجرًن  كيناط البعأ اآلخر بالقصد ا١بنػائي 

هػػػػػلا سيقسػػػػػم هػػػػػلا ا٤ببالػػػػػ  إٔب ثبلثػػػػػة ا٤بتطلػػػػب الرتكػػػػػاب ذلػػػػػك السػػػػػلوؾ. كعلػػػػػى 
صرػص الثػاين لؤل كػاـ ا٤بتعلقػة  صرص أك٥بػا لؤل كػاـ ا٤بتعلقػة بالفاعػ   كٱبي مطالب  ٱبي

صرص األخّب لؤل كاـ ا٤بتعلقة بالقصد ا١بنائي ُب هلب ا١برٲبة.  بالسلوؾ  كٱبي
ىالمطلبىاألول

ىاألحكامىالمتطلػظىبالغارل
ف يكػػػوف الفاعػػػ : مسػػػلمان  بالغػػػان  عػػػاقبلن  يشػػػَبط الفقاػػػاء الرتكػػػاب الػػػرِّدرة أ 

 ٨بتاران غّب مضطر.
كسػػيتم تنػػاكؿ ٕبػػ  هػػلب الشػػركط تباعػػان مػػع بيػػاف موقػػف ا٤بشػػرع الليػػيب مناػػا   

 كذلك من خبلؿ الفركع اآلتية:
 اهفسع األٗي

 اإلســــالَ

ٌتفػل علياػا بػْب ٝباػػور الفقاػاء للقػوؿ بوحػود الػرِّدرة: اإلسػػبلـ   
ي
مػن الشػركط ا٤ب

يعترب مرتدان من انتق  من دينو إٔب دينو آخر خارج دائرة اإلسبلـ  كأف ينتق  مػن  فبل
الياوديػػػة إٔب النصػػػرانية أك العكػػػس  أك مػػػن الوسػػػية إٔب أمم منامػػػا أك العكػػػسهن أم 
من النصرانية أك الياودية إٔب الوسيةهن ألف الكفر ملةه كا دة  كقد نيسػخت الياوديػة 

م يعػػد أمُّ ديػػنو مقبػػوالن عنػػد ا إالر اإلسػػبلـ  كُب هػػلا يقػػوؿ كالنصػػرانية باإلسػػبلـ  فلػػ
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َِِخػَرِة ِمػَن ا٢بل تبارؾ كتعأب:  ػَر اإِلْسػالَـِ ِدينًػا فَػلَػْن يُػْقبَػَل ِمْنػُو َوُىػَو ِفػي ا َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ
 .(1)[85]آؿ عمراف  اآلية  الَخاِسرِينَ 
ي  بعػأ أ كػاـ قػانوف ـ بشػأف تعػد2016( لسػنة 20كقد نص القػانوف رقػم ) 

العقوبات اللييب على هلا الشرط بقولػ : "يعاقػب باإلعػداـ  ػدان كػ  مسػلمو ارتػٌد عػن 
  فاػػلا الػنص كاضػػحه بلاتػػ  ُب أف ا٤بشػرع الليػػيب قػػد أخػل بػػرأم ا١بماػػور …"اإلسػبلـ

ُب هػػػلا الشػػػأف  فػػػبل رًدرة إال بػػػػا٣بركج عػػػن اإلسػػػبلـ  يػػػدؿ علػػػػى ذلػػػك قولػػػ : "كػػػػ  
ٌد عن اإلسبلـ"  كعلى هلا ال توقػع العقوبػة ا٤بقػٌررة للػرًدرة إال علػى مسلم  كقول : "ارت

 من ينتق  من اإلسبلـ إٔب غّبب  فبل تطبل على من ينتق  بْب ًملىً  الكفر األخرل.
لين السؤاؿ البي ُيطرح في ىبا المقاـ ىػو: مػن ىػو المسػلم الػبي بلسػالمو  

 إذا ارتّد اعتبر مرتدًا؟
ؤؿ ٲبكن القوؿ: إف هناؾ  التْب ييتصور فياما القوؿ لئلحابة عن هلا التسا 

بإسبلـ اإلنساف  األكٔب كهي اإلسػبلـ بػالفطرة  كفياػا ييولػد اإلنسػاف ُب دار اإلسػبلـ 
مسػػلمان  كال أ ػػد يقػػوؿ بعػػدـ رٌدتػػ  ُب هػػلب ا٢بالػػة إذا أتػػى مػػا يوحػػب ا٢بكػػم بػػالرًدرة  

  كاالختيار  كالثانيػة كهػي الػٍب مع ضركرة توافر الشركط األخرل طبعان  كالبلوغ كالعق
يكوف فياا اإلنساف كافران كيدخ  اإلسبلـ بعػد ذلػك  كهػو مػا ييسػٌمى ٕبػدي  العاػد 

 باإلسبلـ  كُب هلب ا٢بالة يتعٌْب التمييز بْب فرضْب:

                                       
هػػػػ 1307  1 اشػػػية العػػػدكم علػػػى ا٣برشػػػي علػػػى ٨بتصػػػر خليػػػ   علػػػي العػػػدكم  ا٤بطبعػػػة ا٣بّبيػػػة  مصػػػر  ط (1)

 .419  ص5. مغِب اتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنااج  ج62  ص8ـ(  ج1890)
قػػوؿه آخػر  كهػو عػػدـ قبػوؿ االنتقػاؿ مػػن غػّب ا٤بسػػلم  –رٞبػ  ا  –كم عػن اإلمػػاـ الشػافعي كقػد ري   

قػػوؿه آخػػر أيضػػان  كهػػو التفريػػل  -رٞبػػ  ا  -ألم ديػػنو إالٌ اإلسػػبلـ  كإالٌ القتػػ   كمػػا ريكم عػػن اإلمػػاـ أٞبػػد 
الياوديػة إٔب النصػرانية أك العكػس بْب انتقاؿ غّب ا٤بسلم إٔب مث  دين  أك إٔب أعلى منػ  فييقػرُّ  كػأف ينتقػ  مػن 

هن ألنػ  انتقػ  إٔب مػا هػو أنقػص    أك من الوسية إٔب أمم مناما  كبْب انتقالػ  إٔب مػا هػو أدىن مػن دينػ  فػبل ييقػرُّ
 كأف ينتق  من الياودية أك النصرانية إٔب الوسية مثبلن.

 .302  ص2ـ  ج1998  2لبناف  ط فق  السنة  سيد سابل  دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع  بّبكت  
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الفػرض األكؿ: كفيػػ  يباشػػر هػلا ا٤بسػػلم تعػػاليم اإلسػبلـ لفػػَبةو ييطمػػأفُّ معاػػا إٔب 
كم علي  بالرِّدرة إذا أتى ما القوؿ بأن  قد  ىسين إسبلم    كُب هلا الفرض ٲبكن أف ٰبي

 يوحباا.
كالفػػرض الثػػاين الػػلم يكػػوف فيػػ   ػػدي  العاػػد باإلسػػبلـ قػػد أتػػى مػػا يوحػػب  

ا٢بكػم بػػالرِّدرة  كلكنػػ  إمػػا أف يكػػوف قػػد دفعاػػا بقولػػ : إ٭بػػا أسػػلمت ألين كنػػت خائفػػان 
يعصػػػم  مػػػن القتػػػ هن لقولػػػ  علػػػى نفسػػػي أك مػػػإب  فاػػػلا كإف كػػػاف نطقػػػ  بالشػػػاادتْب 

  إالٌ أنػػ  ال (1)هػػلى ا عليػػ  كسػػلم: "أكل ػػك الػػلين  ػػاين ا عػػنام أك عػػن قػػتلام"
يعترب مسلمان  كبالتإب ال ٲبكن اعتبارب مرتدان أيضان إذا أتى ما يوحب الرِّدرةهن ألف الػرِّدرة 

مػن أحػ  أمػرو ال تيرتكب إاٌل من مسلمو كما عرفنا. كإمػا أف يكػوف قػد دخػ  اإلسػبلـ 
دنيػػومم ٧بػػأو ال ٲبكػػن أف ينالػػ  كهػػو علػػى دينػػ   كػػأف يكػػوف نطقػػ  بالشػػاادتْب مػػن 
أحػ  أف يطلٌػل زكحتػ  أك أف يتػػزكج علياػا  كٙبػوؿ نهػم دينػػ  دكف ذلػك  فأمثػاؿ هػػلا 
أيضػػان كإف كػػاف نطقػػ  بالشػػاادتْب ٰبػػوؿ دكف القػػوؿ بأنػػ  غػػّب مسػػلمو اسػػتنادان إٔب  ػػي 

سلم التنقيب عػن القلػوب  إالٌ أف الفقاػاء علػى عػدـ تطبيػل الرسوؿ هلى ا علي  ك 
عقوبة الرِّدرة علي  إذا رحع إٔب دين  األهػلي بعػد أف نػاؿ مينػابهن أل ػم يشػَبطوف أف ال 
يقرف الٌداخ  إٔب اإلسبلـ مع نطق  بالشاادتْب ما يدؿ على بقائ  على دين  القػدًن   

 .(2)كأف يشد الزنار مثبلن 
ألة )مسألة  ديثي العاد باإلسػبلـ( ُب التشػريع الليػيب  كعن  كم هلب ا٤بس 

ـ بشػػأف تعػػدي  بعػػأ 2016( لسػػنة 20فإنػػ  ٲبكػػن القػػوؿ بأنػػ  ٤بٌػػا خػػبل القػػانوف رقػػم )
أ كػػاـ قػػانوف العقوبػػات الليػػيب مػػن كحػػود نػػصم يعا١باػػا بشػػك و هػػريح  فإنػػ  سػػيطبل 

                                       
 .351  ص 5  م 7173االستلكار   دي  رقم  (1)

راحػػع: ا١برٲبػػة كالعقوبػػػة ُب الفقػػ  اإلسػػػبلمي  ٧بمػػد أبػػػو زهػػرة  )العقوبػػػة(  دار الفكػػر العػػػريب للطباعػػة كالنشػػػر  (2)
 كما بعدها. 174  ص2  ج2006كالتوزيع  مصر  

ين كسػػط . ٨بتػػار الصػػالاح  ٧بمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر الػػرٌازم  كالزُّنرػػار:  ػػزاـ النصػػارل  يشػػد بػػ  النصػػرا
 .167ـ  ص 2007  1د. ٰبٓب مراد  دار ا٤بختار للنشر كالتوزيع  القاهرة  مصر  ط تقدًن كتعليل:
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اء بالنسبة للمػتام  الرأم اللم يستبعد تطبيل عقوبة القت  ُب  قامهن ألن  أيسر اآلر 
( عقوبػػات الػػٍب عيػػدِّلت ٗبوحػػب نػػص ا٤بػػادة الثانيػػة 12كذلػػك اسػػتنادان إٔب نػػص ا٤بػػادة )

ـ ا٤بشػػػار إليػػػ   كالػػػٍب حػػػاء فياػػػا: "...  كُب كػػػ  2016( لسػػػنة 20مػػػن القػػػانوف رقػػػم )
األ ػػواؿ تفسػػر النصػػوص القانونيػػة ا٤بتعلقػػة با٢بػػدكد كالقصػػاص كفقػػان أليسػػر ا٤بػػلاهب 

 
ي
 .(1)عتربة"الفقاية ا٤ب

                                       
ييثػار التسػاؤؿ  ػػوؿ مسػألة عػدـ تطبيػػل الػرأم األيسػر للمرتػػد ُب الشػريعة إالر إذا كػاف هػػلا الػرأم مشػػاوران  أك  (1)

الكتفاء ُب تطبيق  بكون  األيسر  ٌب كإف ٓب يكن مشاوران  كسبب هػلا التسػاؤؿ هػو عػدـ اشػَباط ذلػك ُب ا
شػػار إلياػػ20نػػص ا٤بػػادة )

ي
يرػػة األخػػرل  ا( ا٤ب أعػػبلب ُب ا٤بػػًب بالنسػػبة ١برٲبػػة الػػرِّدرة  كاشػػَباط  ذلػػك ُب ا١بػػرائم ا٢بدِّ

ا السػػػرقة كا٢بًرابػػةهن  يػػػ  اشػػػَبط ا٤بشػػػرع  ػػػدِّ الزنػػػا ك ػػدر القػػػل)ٖبػػبلؼ حرٲبػػػة شػػػرب ا٣بمػػر(  كهػػػي:  ؼ ك ػػػدر
لتطبيل الرأم األيسر للمتام ُب هلب التشريعات أف يكوف هػلا الػرأم مشػاوران  كذلػك بقولػ : "ييطبػل ا٤بشػاور 

( 70( مػػن القػػانوف رقػػػم )10)مػػن أيسػػر ا٤بػػلاهب فيمػػا ٓب يػػرد بشػػأن  نػػػصب ُب هػػلا القػػانوف . . ."  ) ا٤بػػواد: 
( 52( مػن القػانوف رقػم )16إقامة  د الزنا كتعدي  بعػأ أ كػاـ قػانوف العقوبػات  ك) ـ ُب شأف1973لسنة 
ـ بشػأف تعػدي  القػانوف 2016( لسػنة 12( من القانوف رقػم )23ـ ُب شأف إقامة  د القلؼ  ك)1974لسنة 
ثػػ  ـ ُب شػػأف إقامػػة  ػػٌدم السػػرقة كا٢بًرابػػة(  كقػػد عػػاِب البا ػػ  هػػلب اإلشػػكالية ُب ٕب1425( لسػػنة 13رقػػم )

ا٤بوسػـو باإلشػكاليات العمليػة ا٤بَبتبػة علػى نصػػوص اإل الػة ُب تشػريعات ا٢بػدكد  كانتاػى إٔب أف حرٲبػة الػػرِّدرة 
شػػار إلياػػاهن  يػػ  ييشػػَبط كػػي يسػػد القاضػػي الػػنقص 

ي
ال ٚبتلػػف ُب هػػلا األمػػر عػػن ا١بػػرائم ا٢بديػػة األخػػرل ا٤ب

وف الػرأم اليسػر للمػتام مشػاوران ُب ا٤بػلهبهن اللم قد يعَبم نصوص هلب ا١برٲبة بالرحوع إٔب الشريعة أف يك
( ا٤بتعلقػة بػالرِّدرة إالر علػى أسػاس 12إذ ال ٲبكن تفسّب سكوت ا٤بشرع عن ذكر لفػظ ا٤بشػاور ُب نػص ا٤بػادة )

أنػ  سػاوه كقػع فيػ  ا٤بشػرعهن فػبل معػُب للتفرقػة بػػْب ا١بػرائم ا٤بػلكورة مػن هػلب النا يػة  كذلػك باشػَباط أف يكػػوف 
لمػتام ُب الشػريعة مشػاوران بالنسػبة لػبعأ حػرائم ا٢بػدكد  كعػدـ اشػَباط ذلػك بالنسػبة للػبعأ الرأم األيسر ل
د. مصػطفى العػريب  اإلشػكاليات العمليػة ا٤بَبتبػة علػى نصػوص اإل الػة ُب تشػريعات ا٢بػدكد  اآلخر. راحع: 

 .72  64ـ  ص2016  4  س٦1بلة العلـو الشرعية كالقانونية  كلية القانوف  حامعة ا٤برقب  ع
كقلت ٖببلؼ حرٲبة شرب ا٣بمرهن ألف ما يسػرم علػى حرٲبػة الػرِّدرة ُب هػلا الشػأف يسػرم علياػا أيضػانهن ألف قػانوف 

قد خبل ٛبامان من كحود النص اال تياطي ا٤بوحود ُب قػوانْب  ـ كتعديبلت 1423لسنة  4رقم  ٙبرًن شرب ا٣بمر
طبيل الػرأم ا٤بشػاور مػن أيسػر ا٤بػلاهب ا٤بعتػربة  األمػر ا٢بدكد الثبلثة األخرل  كاللم ييلزـى القاضي ٗبقتضاب بت

ـ بشأف تعدي  2016( لسنة 20( عقوبات ا٤بعدلة با٤باد الثانية من القانوف رقم )12اللم ٰبكم  نص ا٤بادة )
بعأ أ كاـ قانوف العقوبات اللييب  كعلى هلا فجرٲبة شرب ا٣بمر شأ ا شأف ك  ا١برائم ال ٲبكن للقاضي 

 غ التشريعي اللم قد يعَبم نصوهاا إالٌ إذا كاف الرأم األيسر للمتام مشاوران ُب ا٤بلهب.أف يسد الفرا 
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 اهفسع اهجاُٛ

 اهبوـ٘غ ٗاهعقـى

لبيػػاف األ كػػاـ ا٤بتعلقػػة  ػػلين الشػػرطْب سيقسػػم هػػلا الفػػرع إٔب فقػػرتْب علػػى  
 النالو اآلٌب:

 أوًَل: البلػػػوغ
اختلػػػف الفقاػػػػاء  ػػػػوؿ رًدرة الصػػػػيب ا٤بميٌػػػػزهن أم الػػػلم بلػػػػغ مػػػػن العمػػػػر سػػػػبع  

ٔب أف الػرِّدرة تقػع مػن الصػيب سنْب  كلكن  ٓب يبلغ ا٢بلػم  فػلهب ا٤بالكيػة كاأل نػاؼ إ
العاقػػ  قبػػ  البلػػوغ  كهػػو الػػلم ٲبيٌػػز النػػافع مػػن الضػػار كالثػػواب مػػن العقػػابهن كذلػػك 
اسػتنادان إٔب قػػوؿ الرسػوؿ الكػػرًن ٧بمػدو هػػلى ا عليػ  كسػػلم: "كػ  مولػػودو ييولػد علػػى 

وران"  الفطرة  فأبواب ياودان  أك ينصػران    ػٌب ييعػرب عنػ  لسػان   كإمػا شػاكران كإمػا كفػ
  كخػػالف الشػػافعية كا٢بنابلػػة هػػلا الػػرأمهن (1)كهػػلب األخبػػار يػػدخ  ُب عموماػػا الصػػيب

إذ القوؿ عندهم أن  ال تصح رًدرة الصيب كلو كاف ٩بيػزانهن لقولػ  هػلى ا عليػ  كسػلم: 
"رفع القلم عن ثبلث  عن الصيب  ٌب يبلغ  كعن النائم  ٌب يستيقظ  كعن النػوف 

 .(2) ٌب يفيل"
ص ا٤بشػرع الليػػيب علػى هػلا الشػرط بقولػػ : "يعاقػب باإلعػداـ  ػٌدان كػػ  كقػد نػ 

عقوبػػػات(  ك يػػػ  إف ا٤بشػػػرع ٓب  291مسػػػلمو ميكلػػػفو ارتػػػٌد عػػػن اإلسػػػبلـ..." )مػػػادة 
ٰبػػٌدد ا٤بقصػػود بػػالتكليف علػػى كحػػ  الدقػػة مػػن  يػػ   ولػػ  الصػػيب أك ال  فػػإف رأل 

                                       
ـ  2015  1مدكنة الفق  ا٤بالكي كأدلتػ   الصػادؽ بػن عبػد الػرٞبن الغريػاين  دار ابػن  ػـز  بػّبكت  لبنػاف  ط (1)

لػػوف بقتػػ  الصػػيبهن . كمػػع هػػلا فاػػم ال يقو 526  ص9. بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الشػػرائع  مػػ 450  ص5ج
يرة إالٌ أن  ال ٘بب علي  عقوبتاا  ٌب يبلغ.  ألن  عندهم كإف ثبت ارتكاب  حرٲبة  دِّ

ا٤باٌلب ُب فق  اإلماـ الشافعي  أبو إسالاؽ إبراهيم بن علػي بػن يوسػف الشػّبازم  ضػبط  كهػالال  ككضػع  (2)
. كٌشػاؼ القنػاع 255  ص3  مػ ـ2011  3 واشي : زكريا عيمّبات  دار الكتب العلمية  بػّبكت  لبنػاف  ط

  6ـ  مػ 1982عن مًب اإلقناع  منصور بن يونس بػن إدريػس الباػوٌب  دار الفكػر للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع  
 .174ص
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النسػبة للمػتام  إعمػاالن للقاعػدة الشافعية كا٢بنابلة هو األكٔب بالتطبيلهن ألن  األيسر ب
شػػار إلياػػا سػػػابقان  كالػػٍب تقضػػي بتطبيػػػل 12ا٤بنصػػوص علياػػا ُب ا٤بػػادة )

ي
( عقوبػػػات ا٤ب

 الرأم األيسر للمتام ُب ا٤بلاهب الفقاية ا٤بعتربة.
غير أف السؤاؿ البي يُثار اِف يػدور حػوؿ معرفػة مرحلػة البلػوغ التػي بولوجهػا  

 تد، فما ىي السنُّ التي إذا بلغها اإلنساف ُاعتِبر بالغًا؟َيصحُّ معها القوؿ برّدة المر 
لئلحابػػػة عػػػن هػػػلا التسػػػاؤؿ البػػػد مػػػن الرحػػػوع إٔب آراء الفقاػػػاء  ػػػوؿ ٙبديػػػد  

سن البلوغ عمومانهن أم ُب ٝبيع التصرفات كالوقائع الٍب تصدر عػن اإلنسػاف  كٲبكػن 
لب ا٤بسػألة  فقػد اتفقػوا القوؿ إف الفقااء اتفقوا ُب أمرو كاختلفػوا ُب أمػرو آخػر  ػوؿ هػ

علػػػػى أف البلػػػػوغ يػػػػتم بهاػػػػور العبلمػػػػات الطبيعيػػػػة  كإثبػػػػات الشػػػػعر كاال ػػػػتبلـ لػػػػدل 
الصيب  ك٦بيء ا٢بيأ كتاور ا٢بم  لػدل الفتػاة  فػإذا تاػرت هػلب العبلمػات اعتػرب 
اإلنساف بالغان  كإذا ٓب تهار فػإ م قػد اختلفػوا  ػوؿ ٙبديػد السػن الػٍب ببلوغاػا يعتػرب 

كالن عػن تصػرفات  كأفعالػ هن فػلهب األ نػاؼ إٔب القػوؿ بأ ػا ٜبػاين عشػرة اإلنساف مسل 
سنة ُب اللكور كسبع عشرة سنة ُب اإلناث  كذهب ا٤بالكية إٔب أ ا ٜباين عشرة سنة 

  . (1)ُب ا١بنسْب
للقػػوؿ  -ك يػػ  إف مسػػالة االعتػػداد بهاػػور العبلمػػات الطبيعػػة لػػدل اإلنسػػاف 

تتقػػدـ هػػلب العبلمػػات ُب تاورهػػا لػػدل شػػخصو تعتػػرب غػػّب منضػػبطةهن فقػػد  -ببلوغػػ  
كتتأٌخر لدل شخصو آخر كإف من سيالٌددها هػم ا٣بػرباء الػلين قػد ٯبانػب تقػديرهم 
يرػة يتعػٌلر إهػبلح ا٣بطػأ بعػد تنفيػلها  الصواب أ يانان  كإف األمر يتعلل بعقوباتو  دِّ

مر لػػة إذا ايكتشػػف  فػػإف البا ػػ  يػػرل عػػدـ االعتمػػاد علياػػا للقػػوؿ بولػػوج اإلنسػػاف 
البلوغ  كإ٭با يتم االعتماد على السن  كُب هلب ا٢بالة يتم االستناد إٔب رأم ا٤بالكيةهن 

                                       
راحػػػػع: د. عبػػػػد السػػػػبلـ ٧بمػػػػد الشػػػػريف العػػػػآب  النهػػػػاـ العقػػػػايب ُب التشػػػػريع اإلسػػػػبلمي  منشػػػػورات ا١بامعػػػػة  (1)

 .22سنة نشر  كال مكاف نشر  ص   بدكف2ا٤بفتو ة  طرابلس  ليبيا  ط
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كػػم بػػالرِّدرة كال بعقوبتاػػا علػػى مػػن ٓب  باعتبػػارب األ ػػوط أيضػػان بالنسػػبة للفتيػػاتهن فػػبل ٰبي
 .(1)يبلغ من العمر ٜباين عشرة سنة  ذكران كاف ا٤بتام أـ أنثى

 ثانياً: العقػػل
قااء علػى هػلا الشػرط  فػبل تصػح رًدرة النػوف إذا ارتػٌد  ػاؿ حنونػ   اتفل الف 

  كدلػػػيلام ُب ذلػػك قػػػوؿ الرسػػوؿ هػػػلى ا (2) كإذا أفػػاؽ كارتػػػٌد  ػػاؿ إفاقتػػػ  هػػالت
عليػػػ  كسػػػلم: "ريفػػػع القلػػػم عػػػن ثبلثػػػة  عػػػن النػػػائم  ػػػٌب يسػػػتيقظ  كعػػػن الصػػػيب  ػػػٌب 

 .(3)ٰبتلم  كعن النوف  ٌب يعق "
هن كقاسوا على ذلك مى   ٍن زاؿ عقل  بنػوـو  أك إغمػاءو  أك مػرضو  أك شيػٍربو مبػاحو

 .(4)الٙباد العٌلة  كهي ذهاب العق 
كيبل ػػػظ أف ا٤بشػػػرع الليػػػيب قػػػد نػػػص علػػػى هػػػلا الشػػػرط أيضػػػان للقػػػوؿ بػػػالرِّدرة   

شػػػػار إلياػػػػا سػػػػابقان(   291كذلػػػػك بقولػػػػ : "كػػػػ  مسػػػػلمو مكلٌػػػػف" )مػػػػادة 
ي
عقوبػػػػات ا٤ب

   أيضان.فالتكليف يقتضي التمييز كالعق
هن فػػػلهب األ نػػػاؼ إٔب أنػػػ  ال غيػػػر أف الفقهػػػاء اختلفػػػوا فػػػي حيػػػم السػػػيراف 

تصػػػح ردتػػػ  استالسػػػانانهن ككحػػػ  االستالسػػػاف: أف أ كػػػاـ الكفػػػر مبنيػػػةه علػػػى الكفػػػرهن 
كأ كػػػاـ اإلٲبػػػاف مبنيػػػةه كػػػللك علػػػى اإلٲبػػػاف  كٮبػػػا: أم الكفػػػر كاإلٲبػػػاف يرحعػػػاف إٔب 

بلن علياما  كإقرار السكراف اللاهب العق  التصديل كالتكليب  كليس اإلقرار إالٌ دلي
 .(5)ال يصليحي داللةن على التكليب  فبل يصح كال يقب  إقرارب

                                       
مػػػن هػػػلا الػػػرأم: د. سػػػعد خليفػػػة العبٌػػػار  أ. رافػػػع ٧بمػػػود الفػػػاخرم  أ كػػػاـ تشػػػريعات ا٢بػػػدكد  دار السػػػاقية  (1)

 .12ـ  ص2008  1للنشر  ط

. مغػػِب اتػػاج إٔب معرفػػة 85  ص3. شػػرح الزركشػػي  مػػ 526  ص9بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الشػػرائع  مػػ  (2)
 .425  ص5نااج  جمعاين ألفاظ ا٤ب

 .139  ص4ـ  م 1992  دار ا١بلي   بّبكت  لبناف  4403ركاب أبو داكد ُب سنن    دي  رقم  (3)

 .85  ص3شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًرىقي  م  (4)

 .526  ص9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (5)
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بينما ذهػب ا٤بالكيػة كالشػافعية إٔب أنػ  إذا ارتػٌد لزمتػ  الػرِّدرة  كا٢بجػة ُب ذلػك  
أقػػاموا علػػى السػػكراف  ػػدر القػػلؼ  كقػػالوا إذا  –رضػػواف ا علػػيام  –أف الصػػالابة 

لل  كإذا هػػػلل افػػػَبل  فالػػػدُّب  ػػػدُّ الًفريػػػة  فاػػػلا يػػػدؿ علػػػى أف السػػػكراف سػػػكر هػػػ
ملاخػػله ٗبػػا يقػػوؿ كٗبػػا يفعػػ   كيػػأٍب بفعػػ  ارمػػات كيعاقػػب علياػػا  كقػػد ييقتػػ   ػػٌدان  

 .(1)كا٢بدكد كاحبةه علي 
ك يػػ  إف هػػلب ا٤بسػػألة خبلفيػػةه بػػْب الفقاػػاء  فػػإف رأم األ نػػاؼ هػػو األكٔب  

١بنػػػائي الليػػػيبهن ألنػػػ  األيسػػػر بالنسػػػبة للمػػػتامهن كذلػػػك إعمػػػاالن بػػػالتطبيل ُب التشػػػريع ا
شػػػػار إلياػػػػا 12للقاعػػػػدة ا٤بنصػػػػوص علياػػػػا ٗبقتضػػػػى ا٤بػػػػادة )

ي
( مػػػػن قػػػػانوف العقوبػػػػات ا٤ب

مػن سػكر دكف تػػدبّب  –مػن كحاػة نهػر البا ػػ   –سػابقان  كيسػتوم ُب هػلا ا٢بكػػم 
كالعيػاذ  –ن اإلسػبلـ القياـ ٗبا يوحب الرِّدرة  اؿ السكر  كمن دبٌر سػكرب للخػركج مػ

 اؿ سكربهن ألن  إ٭با ارتكب ما يوحػب الػرِّدرة  ػاؿ سػكربهن أم  ػاؿ ذهػاب  –با 
عقل  كليس قب  ذلك أك بعدب  كا٢باؿ أن  ُب هلب الفَبة فاقده لنعمة العق  كال يشعر 
 ٗبا يقوؿ أك يفع   كما أف ُب عدـ ارتكاب  ٤با يوحب الرِّدرة قبػ  سػكرب ًمهىنٌػةن ُب عػدـ
رغبت  ُب ا٣بركج من اإلسبلـهن بدلي  أن  دبٌر فقد عقل هن  ٌب يقوؿ ما يقوؿ أك يفعػ  

 ما يفع  كهو ال يشعر.
٥بلا فػإف األكٔب عػدـ ا٢بكػم بػرًدرة السػكراف أيٌػان كػاف نػوع أك  الػة سػكرب  إذا  

 ارتكب أثناء فقدب لنعمة العق  ما يوحب ا٢بكم  ا.
 

 

 

 

                                       
. 425  ص5 معرفة معػاين ألفػاظ ا٤بناػاج  جكما بعدها. مغِب اتاج إٔب 451  ص5مدكنة الفق  ا٤بالكي  ج (1)

 .98  ص3شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًرىقي  م 
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 اهفسع اهجاهح

 عـدَ االضطــساز

يٍكرىب  كذلك استنادان  
اتفل الفقااء على هلا الشرط أيضانهن فبل تصح رًدرة ا٤ب

ْلُبُو ُمْطَمِأنّّ بِاإِليَماِف إٔب قول  تعأب:  َمْن َكَفَر بِاهلل ِمْن بَػْعِد ِإيَمانِِو إَلَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػ
َن ا ٌب ِمػػ ْدًرا فَػَعلَػػػْيِهْم َغَضػػ ػالُيْفِر َصػػ َرَح بِػ ْن َ،ػػ يمٌ َوَلِيػػْن َمػػ ْم َعػػَباٌب َعِظػػػ ػِو َوَلُهػػ  للَّػ

[  كقػػػوؿ الرسػػػوؿ هػػػلى ا عليػػػ  كسػػػلم: "إف ا ٘بػػػاكز عػػػن 106]النالػػػ   اآليػػػة 
ا ريكم عنػػ  (1)أمػػٍب ا٣بطػػأ كالنسػػياف كمػػا اسػػتكرهوا عليػػ " ػػ هػػلى ا عليػػ   -  كًلمى

ارو بػن ياسػرو عنػدما نطػل بكلمػة الكفػر ٙبػت تعػليب  –كسلم  أيضػان أنػ  قػاؿ لعٌمػ
لػػ : "كيػػف ٘بػػػد قلبػػكك"  قػػاؿ: مطمػػػ نب باإلٲبػػاف  فقػػاؿ الرسػػػوؿ: "إف  ا٤بشػػركْب

 .(2)عادكا فعد"

كعػػن موقػػف ا٤بشػػرع الليػػيب مػػن هػػلا الشػػرط  فإنػػ  ٲبكػػن القػػوؿ بأنػػ  قػػد راعػػاب  
( 291أيضػػػان  عنػػػدما نػػػص علػػػى اشػػػَباط التكليػػػف ُب ا٢بكػػػم بػػػالرِّدرة ُب نػػػص ا٤بػػػادة )

شػػػار إلياػػػا سػػػابقان  إذ التكل
ي
يػػػف يتضػػمن أيضػػػان سػػػبلمة اإلرادة مػػػن التػػػأثّب عقوبػػات ا٤ب

 علياا بفع  اإلكراب أك االضطرار.

ى
ى

                                       
 .529  ص9بدائع الصنائع  م  (1)

 .301  ص2. فق  السنة  السيد سابل  ج529  ص9بدائع الصنائع  م  (2)
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ىالمطلبىالثاني

ىاألحكامىالمتطلػظىبالدلوك
يتعلػػػل بالسػػػلوؾ ا٤بوحػػػب للػػػٌرٌدة أمػػػراف  أك٥بمػػػا ٙبديػػػد األقػػػواؿ كاألفعػػػاؿ الػػػٍب  

ٲبػة ُب تستوحب الرِّدرة  كثانياما إشكالية مػدل تصػور االشػَباؾ ُب ارتكػاب هػلب ا١بر 
  ل ا٤بسلم  كمدل إمكاف عقاب غّب ا٤بسلم على اشَباك  ُب الرِّدرة.

 اهفسع األٗي

 األق٘اي ٗاألفعاي اهيت تتحقق بٔا اهسِّدَّٝ

اكتفى ا٤بشػرع الليػيب بتجػرًن األقػواؿ كاألفعػاؿ الػٍب تتالقػل  ػا الػرِّدرة  دكف أف  
٤بػػػػلاهب الفقايػػػػػة ٰبصػػػػر نطاقاػػػػا  تاركػػػػػان للقاضػػػػي هػػػػػلب ا٤بامػػػػةهن ٕبيػػػػ  يبالػػػػػ  ُب ا

عػػن توهػػيف الفعػػ  أك القػػوؿ الصػػادر عػػن ا٤بػػتام كونػػ  يشػػك  رًدرةن أك ال   (1)ا٤بعتػػربة
كال يكتفػػػي ُب إسػػػباغ كهػػػف الػػػرِّدرة عليػػػ  بتجػػػرًن الفعػػػ  أك القػػػوؿ ُب مػػػلهبو كا ػػػدو 
فقػػػ   كإ٭بػػػا البػػػد أف يكػػػوف هػػػلا الوهػػػف ٧بػػػ  إٝبػػػاعو بػػػْب ا٤بػػػلاهب ا٤بعتػػػربة )أئمػػػةن 

                                       
( ا٤بشػار إلياػا  فاػ  291ييثار اإلشكاؿ  وؿ ٙبديد ا٤بقصود با٤بعترب من ا٤بلاهب ا٤بنصوص علياا ُب ا٤بادة ) (1)

ييقصد  لا التعبّب ا٤بلاهب األربعة ا٤بشاورة فق   كهي: ا٤بلهب ا٢بنفػي كا٤بػالكي كالشػافعي كا٢بنبلػيك أـ أف 
 ا٤بقصود ب  ال يقتصر علياا  كإ٭ٌبا ٲبتد ليشم  غّبها  كا٤بلهبْب الهاهرم كالشيعيك 

ت العمليػػة ا٤بَبتبػػة علػػى نصػػوص اإل الػػة ُب تشػػريعات عػػاِب البا ػػ  هػػلب اإلشػػكالية ُب ٕبثػػ  ا٤بوسػػـو باإلشػػكاليا
ا٢بػدكد  كتوهرػػ  إٔب أف ا٤بقصػود بػػ  هػو ا٤بػػلاهب األربعػة ا٤بشػػاورة فقػ   دك٭بػػا عػداها مػػن ا٤بػلاهب األخػػرل  
كألف ا٤بقاـ يضيل عن إيراد اإلشكالية هنا كسػػرد ا٢بج  الكامنػػػة كراء رأم البا ػ  كػللك  فػإف اإل الػػة إٔب 

تكػػوف أنسػب. راحػػع: د. مصػطفى العػػريب  اإلشػكاليات العمليػػة ا٤بَبتبػة علػػى نصػوص اإل الػػة  ذلػك البالػ 
ـ  2016  4  س1ُب تشػػػريعات ا٢بػػػدكد  ٦بلػػػة العلػػػـو الشػػػرعية كالقانونيػػػة  كليػػػة القػػػانوف  حامعػػػة ا٤برقػػػب  ع

 كما بعدها. 72ص
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فػػإذا كحػػد رأيػػان كلػػو كػػاف لتلميػػلو مػػن تبلميػػل أئمػػة تلػػك ا٤بػػلاهب يقػػوؿ هن (1)كتبلميػػلان(
بعدـ اعتبار الفع  أك القوؿ الصادر عن ا٤بتام رًدرةن كحب عليػ  ا١بنػوح إليػ  كتطبيقػ هن 

( عقوبػػات  الػػٍب توحػػب عليػػ  تفسػػّب النصػػوص القانونيػػة 12اسػػتنادان إٔب نػػص ا٤بػػادة )
 ا٤بلاهب الفقاية ا٤بعتربة.ا٤بتعلقة با٢بدكد كالقصاص كفقان أليسر 

كال ٲبكن القوؿ بأف ُب عدـ ٙبديػد ا٤بشػرع لؤلقػواؿ كاألفعػاؿ الػٍب تتالقػل  ػا  
 –الػرِّدرة ك صػػرها ٨بالفػةن ٤ببػػدأ ا٤بشػركعية  ألف ُب األمػػر عنتػان كبػػّبان لػ  كهػػعوبةن كاقعيٌػػةن 

ٙبػػػػوؿ دكف قيامػػػ  بػػػللك ا٢بصػػػػر أك التالديػػػدهن لكثػػػرة تلػػػػك  –إف ٓب تكػػػن اسػػػتالالة 
مسػألةه  -ُب رأم البا    –األفعاؿ كاألقواؿ  ٍب إف توهيف تلك األقواؿ كاألفعاؿ 

٧بسػػومةه فقاػػان كفقػػان للمػػلاهب ا٤بعتػػربة  كلػػيس للقاضػػي أف ٯبتاػػد كٱبػػالف آراء تلػػك 
ُب ٕبػػػ  ا٤بسػػػألة ُب آراء  –كمػػػا رأينػػػا   –ا٤بػػػلاهب  فوتيفتػػػ  ٧بػػػددةه سػػػلفان كتنالصػػػر 

للقػوؿ بػرًدرة ا٤بػتام  –إف هػح التعبػّب  –٤بػلهيب تلك ا٤بلاهب كمدل كحػود اإلٝبػاع ا
أك عػػدـ ردتػػ   فلػػيس لػػ  أف ٯبتاػػد كيعتػػرب قػػوالن مػػا أك فعػػبلن مػػا رًدرةن  طا٤بػػا كػػاف هنػػاؾ 

 رأمه فقايب معتربه ال يعتربب كللك.
كعلى ك   اؿو فإف من األمثلة على األقواؿ كاألفعػاؿ الػٍب تتالقػل  ػا الػرِّدرة:  

أك ا٣بػػػػػػػالل  أك الرسػػػػػػػ   أك تكػػػػػػػليب أ ػػػػػػػدهم  أك سػػػػػػػبِّ  أك نفػػػػػػػيي كحػػػػػػػود الصػػػػػػػانع 
االسػػػتخفاؼ با٠بػػػ  أك بػػػ   كمػػػا لػػػو قػػػاؿ لسػػػت أدرم هػػػ  النػػػيبُّ إنسػػػيب أـ حػػػِبِّب  أك 
االستخفاؼ باسم ا أك بأمرب أك بوعدب أك كعيدب  أك االدعاء بنبوةو بعد نبيِّنا ٧بمػد 

                                       
علػى األ كػاـ االحتااديػة الفرعيػة الػٍب قػاؿ ييعررؼ ا٤بلهب اهطبل ان بتعريفْب  أك٥بما مضيِّله يقصرب الفقاػاء  (1)

 ػا إمػاـ ا٤بػلهب  دكف مػا قػاؿ بػػ  أهػالاب  أك تبلميػلب  كثانيامػا موسِّػعه ال يقصػػركن  علػى مػا قػاؿ بػ  اإلمػػاـ  
ا ٲبدكن  إٔب ما قاؿ ب  أهالاب  أك تبلميلب أيضػان  كقػد أشػار البا ػ  إٔب هػلب ا٤بسػألة كعػاِب أيضػان مسػألة  كإ٭بر

ف الػػلم ينسػػجم كا٘بػػاب ا٤بشػػرع ٫بػػو التيسػػّب علػػى ا٤بػػتام ُب تشػػريعات ا٢بػػدكد  كالػػٍب مػػن بيناػػا تػػرحيح التعريػػ
الػػرًدرة  ُب ٕبثػػ  ا٤بشػػار إليػػ  سػػابقان كا٤بوسػػـو باإلشػػكاليات العمليػػة ا٤بَبتبػػة علػػى نصػػوص اإل الػػة ُب تشػػريعات 

ػػػع مػػػن مفاػػػـو ا٤بػػػلهبهن أل نػػػ  هػػػو الػػػلم ينسػػػجم كا٘بػػػاب ا٢بػػػدكد  كتوهرػػػ  إٔب تػػػرحيح الػػػرأم الثػػػاين الػػػلم يوسِّ
شػار إليػ هن إذ قػد ال يكػوف الػرأم األيسػر للمػتام هػو رأم اإلمػاـ كإ٭بػا رأمه مػن آراء تبلميػلب. راحػع: 

ي
ا٤بشرع ا٤ب

 كما بعدها.  66د. مصطفى العريب  ا٤برحع السابل  ص 
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يػػػ  اػػػررـ باإلٝبػػػاع  كالزنػػػػا أك تصػػػديل مػػػدرعياا  أك ٙبل –هػػػلى ا عليػػػ  كسػػػلم  –
كاللػػواط كشػػرب ا٣بمػػػر أك ٙبػػرًن ا٢بػػػبلؿ باإلٝبػػاع  كػػالبيع كالنكػػػاح  أك نفػػي كحػػػوب 
٦بمعو علي  كنفي ركعةو من ركعػات الصػلوات ا٣بمػس ا٤بفركضػة  أك اعتقػاد كحػوب مػا 
لػػػػػيس كاحبػػػػػان باإلٝبػػػػػاع كزيػػػػػادة ركعػػػػػةو إٔب هػػػػػبلةو مػػػػػن الصػػػػػلوات ا٤بفركضػػػػػة  أك إلقػػػػػاء 

  أك مػػا (1)ك كتػػاب  ػػدي و نبػومم علػػى قػػاذكرةو  أك سػجودو لصػػنمو أك  ػػسميصػالفو أ
 شاب  ذلك.

 اهفسع اهجاُٛ

 إشلاهٚٞ االشرتان ٗاهعقاب عوٕٚ يف اهسِّدَّٝ

ييثػػار التسػػاؤؿ  ػػوؿ مػػدل تصػػػور االشػػَباؾ ُب الػػرِّدرة ُب  ػػل ا٤بسػػلم   يػػػ   
أك فعػ ه يتضػػمن  يتطلػب ٙبقػل االشػَباؾ ُب هػلب ا١برٲبػة أف يصػدر عػن الشػريك قػوؿه 

االتفاؽ مع غّبب أك ٙبريض  أك مساعدت  على أف يكوف مرتدان  كُب هلب ا٢بالة ٲبكػن 
طػػرح هػػلا التسػػاؤؿ: أال يعتػػرب الشػػريك هنػػا فػػاعبلن ُب حرٲبػػة رًدرةو خاهػػةو بػػ ك ألنػػ  إذا 

كقػػٌرر مسػػاعدت   –كالعيػػاذ بػػا  –علػػم بنيػػة ا٤بسػػلم كعزمػػ  علػػى ا٣بػػركج مػػن اإلسػػبلـ 
  الصنمهن ليسجد ل  مثبلن(  أك االتفاؽ مع  على ذلػك  أك ٖبلػل الفكػرة لديػ  )بتقدٲب

كتشػػجيع  علياػػا إذا ٓب توحػػد النيػػة ا٤بسػػبقة لػػ  علػػى ذلػػك  فإنػػ  بػػبل شػػكو يكػػوف قػػد 
قصػد كػػ  ذلػػك  كإذا ٙبقػػل ُب حانبػػ  القصػػد  فقػػد ال ٲبكػػن اعتبػػارب إال مرتػػدان كلػػيس 

 شريكان.
االشَباؾ ُب  ل غّب ا٤بسلم اللم ٰبرض كمن نا يةو أخرل إذا أمكن تصور  

ا٤بسػػػلم أك يتفػػػػل معػػػػ  أك يسػػػػاعدب علػػػػى الػػػػرِّدرة  فاػػػ  ٲبكػػػػن القػػػػوؿ بعقابػػػػ  عػػػػن هػػػػلا 
االشػَباؾ ) ػدان أك تعزيػران( ُب تػ  عػدـ كحػود نػصو يعػاِب هػلب ا٢بالػة ُب القػانوف رقػم 

 ـ بشأف تعدي  بعأ أ كاـ قانوف العقوبات اللييبك2016( لسنة 20)

                                       
 كما بعدها. 420  ص5مغِب اتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنااج  ج. 135  ص22االستلكار  م ( 1)
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كالية األكٔب  فػػإف البا ػ  يػرل أف الشػػريك ُب ا٤بثػاؿ ا٤بػلكور كمػػا كعػن اإلشػ 
شػػػا   ال ٲبكػػػن اعتبػػػارب إال مرتػػػٌدان أهػػػليان عػػػن حرٲبػػػةو خاهػػػةو بػػػ هن ألف حرٲبػػػة الػػػرِّدرة ُب 
أساسػػاا حرٲبػػةه دينيػػةهن أم أ ػػػا تقػػـو علػػى ٞبايػػة العقيػػػدة  كالعقيػػدة ُب حوهرهػػا أمػػػره 

اإلٲبػاف إال بوحػود النيػة أك بػاأل رل ا٘بػاب اإلرادة  قليبب يقػـو علػى اإلٲبػاف  كال يتالقػل
إلي   فإذا ا٘بات إٔب نقيض  كهو الكفػر مػع ترٝبػة ذلػك بػأقواؿو أك أفعػاؿو  فػبل ٲبكػن 

  كهػو مػا (1)اعتبار من ٙبقػل ُب حانبػ  هػلا األمػر إال مرتػٌدان  كهػلا هػو  ػاؿ الشػريك
ُب  قػػػ هن تطبيقػػػان لػػػنص ا٤بػػػادة  يسػػػتتبع القػػػوؿ بتوقيػػػع عقوبػػػة القتػػػ  ا٤بقػػػٌررة للػػػردة  ػػػدان 

 ـ.2016( لسنة 20( عقوبات ا٤بعدلة بالقانوف رقم )291)
أمػػا عػػن اإلشػػكالية الثانيػػة فػػإف البا ػػ  يػػرل عػػدـ إمكانيػػة توقيػػع أيٌػػة عقوبػػةو  

يرػػػػة ا٤بقػػػػٌررة للػػػػرِّدرة كال أيػػػػة عقوبػػػػةو تعزيريػػػػةو  علػػػػى الشػػػػريك غػػػػّب ا٤بسػػػػلم  ال العقوبػػػػة ا٢بدِّ
ع ٓب يبػػٌْب  كػم هػلب ا٢بالػة )عقوبػػة الشػريك( ُب القػانوف رقػػم أخػرل  ذلػك أف ا٤بشػر 

( عقوبػػػػػات الػػػػػٍب 101ـ  كال ٲبكننػػػػػا ا١بنػػػػػوح هنػػػػػا إٔب نػػػػص ا٤بػػػػػادة )2016( لسػػػػنة 20)
تتضػػػػمن القاعػػػػدة العامػػػػة ُب العقػػػػاب علػػػػى االشػػػػَباؾ "مػػػػن اشػػػػَبؾ ُب حرٲبػػػػة فعليػػػػػة 

أم ٗبعاقبتػ  بالقتػ    كالقوؿ ٗبعاقبػة الشػريك بعقوبػة الفاعػ  بنػاءن علياػاهن …"عقوبتاا
 ػػدان كمػػا هػػو ا٢بػػاؿ بالنسػػبة للفاعػػ هن ألف ا٤بشػػرع  ينمػػا ألػػـز القاضػػي بػػالرحوع إٔب 
أ كػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية لسػػدِّ أم نقػػصو أك تفسػػّب أمِّ غمػػوضو قػػد يعػػَبم أ كػػاـ 

ـ(  ٓب يلزمػػػػ  أيضػػػػان 2016لسػػػػنة  20عقوبػػػػات ا٤بعدلػػػػة بالقػػػػانوف رقػػػػم  12الػػػػرِّدرة )مػػػػادة 
قانوف العقوبات كمصدرو ا تياطيم ُب  الة عدـ كحود  كمو للالالػة ُب  بالرحوع إٔب

                                       
زد علػى ذلػك أف أقوالػ  تلػك كأفعالػ  أيضػان تقتضػي الكفػر كتتضػمن   كهػي عنػد الفقاػاء ٩بػا يتالقػل بػ  الكفػر  (1)

 .452  ص5كالعياذ با. مدكنة الفق  ا٤بالكي  ج
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  كإذا كػػػػاف األمػػػػر  (1)الشػػػريعة كمػػػػا فعػػػػ  بالنسػػػبة لػػػػبعأ تشػػػػريعات ا٢بػػػدكد األخػػػػرل
كػػللكهن أم أف الرحػػوع إٔب أ كػػاـ قػػانوف العقوبػػات ٩بتنػػعه ُب هػػلب ا٢بالػػة  كأف علػػى 

لم قػػػد يعػػػَبم أ كػػػاـ الػػػرِّدرة  القاضػػي أف يرحػػػع إٔب أ كػػػاـ الشػػػريعة لسػػػدِّ الػػنقص الػػػ
ـم ييلجػػػأي إليػػػ  لسػػػد كػػػ  فػػػراغو ُب تلػػػك األ كػػػاـ  فػػػإف الرحػػػوع إٔب أ كػػػاـ  كمبػػػدأو عػػػا
الشػػريعة ُب الفػػرض الػػلم ٫بػػن بصػػددب ٩بتنػػعه أيضػػانهن ٤بخالفتػػ  مبػػدأ ا٤بشػػركعيةهن إذ إف 
 األمػػػر يتعلٌػػػل بتطبيػػػل عقوبػػػةو علػػػى فعػػػ و )كهػػػو االشػػػَباؾ( ٓب ٯبرمػػػ  ا٤بشػػػرع أساسػػػان ُب
القػػانوف الػػلم حػػٌرـ بػػ  الػػرِّدرة  كالقػػوؿ بعكػػس ذلػػكهن أم بالسػػماح للقاضػػي باختيػػار 

  فيػػ  افت ػػاته كتعػػدم علػػى (2)العقوبػػة للشػػريك ُب هػػلا الفػػرض مػػن الشػػريعة اإلسػػبلمية
 –كمػا قلنػػا   –اختصاهػات السػلطة التشػريعية الػػٍب ٓب ٘بػـر االشػَباؾ ُب هػػلب ا١برٲبػة 

ضان. ك٥بلا فإف ا٤بشرع مدعوب للتػدخ  كإهػبلح هػلا ا٣بلػ  كٓب ٙبدد ل  عقوبةن معينةن أي
شار إلي هن ضمانان 

ي
ُب أقرب فرهةهن ٗبا يكف  إقرار حزاءو مناسبو للشريك ُب الفرض ا٤ب

 إلقرار سياسةو حنائيةو فاعلة  كا َبامان ٤ببدأ ا٤بشركعية.

                                       
ـ( ُب شػػأف إقامػػػة 2004ـ )1425( لسػػنة 13( مكػػررر مػػن القػػانوف رقػػم )20راحػػع علػػى سػػبي  ا٤بثػػاؿ ا٤بػػادة ) (1)

ـ بشػػػأف تعػػػدي  القػػػانوف 2016( لسػػػنة 12م السػػػرقة كا٢برابػػػة  ا٤بضػػػافة با٤بػػػادة الثانيػػػة مػػػن القػػػانوف رقػػػم ) ػػػدر 
ا٤بلكور  كالٍب حاء فياا: "ييطبل ا٤بشاور من أيسر ا٤بلاهب فيما ٓب يػرد بشػأن  نػصب ُب هػلا القػانوف  بالنسػبة 

ا  فإذا ٓب يوحد   نصب ُب ا٤بشاور طيبقت أ كاـ قانوف العقوبات".١برٲبٍب السرقة كا٢برابة ا٤بعاقب علياما  دًّ

يرػػة )القتػػ  2) ) ييبل ػػظ أنػػ  كإف كانػػت العقوبػػة ا٤بقػػٌررة للشػػريك ُب الشػػريعة الغػػرراء هػػي عقوبػػةه تعزيريٌػػةه كليسػػت  دِّ
أسػوةن با٤برتػػد(هن كذلػػك تطبيقػػان للقاعػػدة ا٤بعمػػوؿ  ػػا عنػػد فقاػػاء الشػػريعة اإلسػػبلمية  الػػٍب تقضػػي بعػػدـ التسػػوية 
شػار 

ي
بْب الفاع  كالشريك ُب العقوبػةهن باعتبػار أف األخػّب أخػف حيرمػان كأقػ  خطػران مػن األكؿ  إالٌ أف الػرأم ا٤ب

يتعلػػل باختيػػار عقوبػػةو ٓب يػػنص علياػػا ا٤بشػػرع ُب  –كمػػا ٛبػػت اإلشػػارة   –إليػػ  بػػا٤بًب ال يتغػػّبر هنػػاهن ألف األمػػر 
أيرػة عقوبػةو أخػرل للشػريك ُب ذلػك الفػرض أيرػان كانػت تلػك  قانوف ٘برًن الرِّدرةهن إذ ٲبتنع على القاضػي أف ٱبتػار

يرة أسوةن بالفاع  )ا٤برتد( أك تعزيريةن تطبيقان ٤ببدأ عدـ التسوية بيناما.  العقوبة   دِّ
راحػػػع ُب شػػػأف مػػػربرات تلػػػك القاعػػػدة ُب عقػػػاب الشػػػػريك ُب الشػػػريعة اإلسػػػبلمية: عبػػػد القػػػادر عػػػودة  التشػػػػريع 

 .280  ص1ـ  ج2009نان بالقانوف الوضعي  دار ا٢بدي   القاهرة  مصر  ا١بنائي اإلسبلمي مقار 
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ىالمطلبىالثالث
ىاألحكامىالمتطلػظىبالػصدىالجنائي

مرتده أك كافره أمره من األمور غػّب اليسػّبة  الػٍب ينبغػي ا٢بكم على مسلمو بأن   
اال َباز كالتثبت مناا قب  اإلقداـ عليااهن ذلك أف ٩با يَبتػب علػى نعػت ا٤بسػلم  ػلا 
الوهػػػف أف يبػػػوء الواهػػػف بػػػ  إذا ٓب يكػػػػن ا٤بوهػػػوؼ كػػػللك  ك٥بػػػلا ٰبػػػٌلر الرسػػػػوؿ 

ألمػػػر دكف تػىثىبُّػػػتو  مػػن اإلقػػػداـ علػػػى هػػلا ا -هػػلى ا عليػػػ  كسػػػلم  -الكػػرًن ٧بمػػػده 
ا رح ه قاؿ ألخي  كافر  فقد باء  ا أ ػدٮبا"   كقػاؿ أيضػان: "لػيس علػى (1)بقول : "أٲبُّ

ا٤بلمن نلره فيما ال ٲبلك  كالىًعني ا٤بلمن كقاتل   كمن قلؼ ملمنان بكفرو فاػو كقاتلػ   
 .(2)كمن قت  نفس  بشيءو عٌلب  ا ٗبا قت  ب  نفس  يـو القيامة"

ف مػػن شػػرائ  ا٢بكػػم علػػى ا٤بسػػلم بػػالرِّدرة أف يثبيػػت لػػدل القاضػػي كال شػػك أ 
استالضارب نيػة ا٣بػركج مػن اإلسػبلـ عنػد ارتكابػ  السػلوؾ ا٤بخػرج منػ   قػوالن أك فعػبلن  
فػػػبل يكفػػػي أف تتجػػػ  إرادتػػػ  إٔب ارتكػػػاب ذلػػػك الفعػػػ  أك القػػػوؿ  كهػػػو مػػػا ييعػػػربر عنػػػ  

قػ  مػا ييعػربر عنػ  أيضػان بالقصػد ا١بنػائي بالقصد ا١بنائي العاـ  كإ٭بػا يتعػْب أف يتػوافر ٕب
ا٣باص  ا٤بتمٌث  ُب ا٘باب اإلرادة إٔب ارتكاب الفع  أك القوؿ ا٤بشػار إليامػا  مػع ا٘بػاب 

 هلب اإلرادة إٔب ا٣بركج من اإلسبلـ.
كهػػلا مػػا اشػػَبط  اإلمػػاـ الشػػافعي رٞبػػ  ا   يػػ  يػػرل للقػػوؿ بكفػػر ا٤بسػػلم  

ك القػػوؿ الكفػػرم  كإ٭بػػا ٯبػػب عػػبلكةن علػػى ذلػػك أف عػػدـ كفايػػة تعٌمػػدب إتيػػاف الفعػػ  أ
ينػػوم الكفػػر مػػع قصػػد الفعػػ   كدليلػػ  ُب ذلػػك قػػوؿ الرسػػوؿ هػػلى ا عليػػ  كسػػلم: 

 .(3)"إ٭با األعماؿ بالنيات"  فإذا ٓب يػىٍنًو الكفر فبل يكفر

                                       
  حػػامع الَبمػػلم  دار السػػبلـ للنشػػر 2637امع   ػػدي  رقػػم  ػػدي ه  سػػنه هػػاليح  ركاب الَبمػػلم ُب ا١بػػ (1)

 .599ـ  ص1999  1كالتوزيع  الرياض  السعودية  ط

 .598  ص2636 دي ه  سنه هاليح  حامع الَبملم   دي  رقم  (2)

 .552عبد القادر عودة  مرحعه سبل ذكرب  ص (3)
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ُب  كػمو قػدًنو  -كقد أقٌرت اكمة العليا الليبية هػلا اال٘بػابهن  يػ  قضػت  
و٥بػػػػا: "ال تتالقػػػػل حرٲبػػػػة االعتػػػػداء علػػػػى الػػػػدين إال إذا تػػػػوافر قصػػػػده بػػػػللك بق -٥بػػػػا 

خػػػاص  بػػػأف ينػػػوم ا١بػػػاين ا٤بسػػػاس بكرامػػػة الػػػدين  فتتجػػػ  إرادتػػػ  إٔب كضػػػع  موضػػػع 
السػخرية كاالمتاػػاف  كال يكػػوف ذلػك إال بإثبػػات أف األقػػواؿ أك األفعػاؿ هػػدرت منػػ  

نػة هػو عبػارةه مرسػلةه مر٘بلػةه  لب النية السي ة  فإذا كاف الثابت أف مػا هػدر مػن الطاع
ُب مناسػبة االعتػداء علػى موتػفو عمػوميم كالػرد علػى أقػواؿ امػرأةو أخػرل ٙبػت ضػػغ  
ا٤بناسبة  كٓب يكن ابتغاء ٙبػدم الشػعور الػديِب  فػبل حرٲبػة لعػدـ تػوفر القصػد ا١بنػائي 
ا٣بػػاص  ػػلب ا١برٲبػػة  كألف مػػا هػػدر ٓب يكػػن تنفيػػلان لفكػػرةو مبيتػػةو للتعػػدم  أك حػػرح 

 .(1)…"الشعور الديِب
كقضػػت أيضػػان بػػػأف "حرٲبػػة االعتػػػداء علػػى الػػدين اإلسػػػبلمي بألفػػاظو ال تليػػػل  

بالػػػلات اإل٥بيػػػة  ال تتالقػػػل إال إذا تػػػوافر قصػػػده خػػػاص  بػػػأف ينتػػػوم ا١بػػػاين ا٤بسػػػاس 
بكرامػػة الػػدين  فتتجػػ  إرادتػػ  إٔب كضػػع  موضػػع السػػخرية كاالمتاػػاف  كال يتػػأتى ذلػػك 

بلن من أقواؿو كأفعاؿ  كإثبات أف ذلك إ٭با هدر منػ   ػلب النيػة إال ببياف الواقعة تفصي
 .(2)السي ة"
كغػػػػِبب عػػػػن البيػػػػاف أيضػػػػان أف الغلػػػػ  ُب الوقػػػػائع يأخػػػػل  كػػػػم انتفػػػػاء القصػػػػد  

ا١بنائي  كال يعتػرب مػن كقػع فيػ  مرتػدان إذا هػدر منػ  مػا يوحباػاهن النتفػاء عنصػر العلػم 
مػػػن حػػػرل علػػى لسػػػان  الكفػػػر سػػبقان مػػػن غػػػّب كاإلرادة لديػػ   ك٥بػػػلا ٓب يكفِّػػػر الفقاػػاء 

قصدو لشدة فرحو أك كهنو أك غّب ذلك  كقوؿ من أراد أف يقوؿ: اللاػمر أنػت ريب كأنػا 
 .(3)عبدؾ  فقاؿ: أنت عبدم كأنا ربك

                                       
 .327  326  ص1967  1ـ  القضاء ا١بنائي  ج14/3/1956ؽ  حلسة 67/2طعن حنائي رقم  (1)

 .416  ص3ـ  قضاء اكمة العليا ا١بنائي  ج9/12/1967ؽ  حلسة 67/14طعن حنائي رقم  (2)

 .552عبد القادر عودة  مرحعه سبل ذكرب  صراحع:  (3)
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ك لا ينتاي البال  ُب أ كاـ التجرًن ا٤بتعلقػة  ػلب ا١برٲبػة  كينتقػ  البا ػ   
  ا.اآلف ٤بعا١بة أ كاـ ا١بزاء ا٤بتعلقة 

سييناقىف ٙبت هلا العنواف ثبلثي مسائ  مامة  تتعلل أكالها بتكييف حرٲبة  
يرػػة أـ تعزيريػػة  كتتعلػػل ثانيتاػػا ٗبػػدل تطبيػػل العقوبػػة  الػػرِّدرة مػػن  يػػ  كو ػػا حرٲبػػةن  دِّ

ة ٗبػدل اشػَباط االسػتتابة لتطبيػل تلػك العقوبػة ا٤بقٌررة للرِّدرة على ا٤بػرأة  كتتعلػل األخػّب 
 على من كحبت ُب  ق   كذلك من خبلؿ ا٤بطالب اآلتية:

ىالمطلبىاألول
ىتكووـفىجرومـظىالريدَّة

أيثػّب خػػبلؼه فقاػيب معتػػربه  ػوؿ تكييػػف حرٲبػة الػػرِّدرة  مػن  يػػ  كو ػا حرٲبػػةن  
يرػػة أـ تعزيريػػة  كا١بماػػور علػػى أ ػػا مػػن النػػوع األك  ؿ  كخػػالفام ُب ذلػػك ٬ببػػةه مػػن  دِّ

ا٤بفكرين ا٤بعاهرين  كقالوا بأ ػا مػن النػوع الثػاين  مسػتندين ُب ذلػك إٔب ٦بموعػةو مػن 
 ا٢بج .
كقبػػػػ  عػػػػرض  جػػػػ  الفػػػػريقْب كأدلتػػػػ  يػػػػودُّ البا ػػػػ  أف يشػػػػّب بدايػػػػةن إٔب أف  

 ا٣ببلؼ بيناما ليس على أه  مشركعية ٘برًن الرِّدرة  فالكػ  متفػله علػى ذلػك  كإ٭بػا
يرػػػة أـ  ينالصػػػر ا٣بػػػبلؼ  ػػػوؿ العقوبػػػة ا٤بقػػػٌررة ٥بػػػا كهػػػي القتػػػ   هػػػ  هػػػي عقوبػػػةه  دِّ
تعزيريػة  ك٥بػلا فاػم متفقػػوف ٝبيعػان علػى أف القػػرآف الكػرًن قػد حػػـر الػرِّدرة كتوٌعػد ا٤برتػػد 
بالعػلاب الشػػديد يػػـو القيامػػة  دكف أف يػػنص علػػى حػػزاءو دنيػػومو ٥بػػا  سػػواءن ٛبثٌػػ  هػػلا 

ُب غػػّبب  كاآليػػات الػػواردة ُب هػػلا الشػػأف كثػػّبة  مناػػا قولػػ  تعػػأب: ا١بػػزاء ُب القتػػ  أك 
 نْػَيا َوَمػػْن يَػْرتَػػِدْد ِمػػْنُيْم َعػػْن ِدينِػػِو فَػَيُمػػْت َوُىػػَو َكػػاِفٌر فَُلولَأِػػَ، َحِبطَػػْت َأْعَمػػاُلُهْم ِفػػي الػػدُّ

[  كقولػػ  217  اآليػة ]سػػورة البقػرة َواِِخػَرِة َوُأولَأِػَ، َأْصػػَحاُب النَّػاِر ُىػْم ِفيَهػػا َخالِػُدوفَ 
]سػػورة البقػػرة   َوَمػْن يَػَتبَػػدَِّؿ الُيْفػػَر بِاإِليَمػػاِف فَػَقػػْد َضػػلَّ َسػَواَء السَّػػِبيلِ عػزر مػػن قائػػ : 

َولَِأْن َسػَللتَػُهْم لَيَػُقػوُلنَّ ِإنََّمػا ُكنَّػا َنُخػوُض َونَػْلَعػُب قُػْل [  كقول  ح ر ُب عبلب: 108اآلية 
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]سورة التوبػة   ُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَػْه ِئُوَف َل تَػْعَتِبُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُيمْ َأبِاللَِّو َو يَاتِِو َورَ 
َمْن َكَفَر بِاللَِّو ِمػْن بَػْعػِد ِإيَمانِػِو إَلَّ َمػْن ُأْكػرَِه َوقَػْلبُػُو ُمْطَمػِأنّّ بِاإِليَمػاِف [  كقول : 65اآلية 

]سػػورة  رًا فَػَعلَػػْيِهْم َغَضػػٌب ِمػػَن اللَّػػِو َوَلُهػػْم َعػػَباٌب َعِظػػيمٌ َوَلِيػػْن َمػػْن َ،ػػَرَح بِػػالُيْفِر َصػػدْ 
 [.106النال   اآلية 

كبعػػد هػػلا التوضػػيح مػػن ا٤بناسػػب اآلف أف يعػػرض البا ػػ  ألدلػػة ا١بماػػور ُب 
فرعو أكؿ  ٍب يعرض ٢بجػ  الػرأم ا٤بخػالف ُب فػرعو ثػاف  كٱبػتم ذلػك برأيػ   ػوؿ هػلا 

 ا٣ببلؼ ُب فرعو ثال .
 ألٗياهفسع ا

َّٞ اهسِّدَّٝ  أدهٞ اجلٌٔ٘ز عوٟ اهق٘ي حبدِّ

اسػػتند ا١بماػػػور إٔب أ اديػػ  شػػػريفةو هػػاليالةو كردت ُب شػػػأف الػػرِّدرة  مناػػػا:  
  كقولػػػ : "ال ٰبػػػ  دـ امػػػرئو (1)قولػػػ  هػػػلى ا عليػػػ  كسػػػلم: "مػػػن بػػػٌدؿ دينػػػ  فػػػاقتلوب"

لثيِّػػػب الػػػزاين  مسػػػلمو يشػػػاد أف ال إلػػػ  إال ا كأين رسػػػوؿ ا  إال بإ ػػػدل ثػػػبلث: ا
  ك٤بػا كرد أيضػان ُب  ػدي و أليب (2)كالنفس بػالنفس  كالتػارؾ لدينػ  ا٤بفػارؽ للجماعػة"

                                       
أخرح  البخارم ُب كتاب ا١بااد  باب "ال ييعٌلب بعلاب ا". فتح البػارم ُب شػرح هػاليح البخػارم  ابػن  (1)

الَبمػػلم . ك 210  ص6ـ  ج2001  1  دار مصػػر للطباعػػة  مصػػر  ط3017 جػر العسػػقبلين   ػػدي  رقػػم 
ي  كمػا كردت: ُب كتاب ا٢بدكد  باب ما حػاء ُب ا٤برتػد  مػن طريػل عبػد الوهػاب الثقفػي  كهػلب هػيغة ا٢بػد

" دثنا أٞبد بن عبدب الضريبُِّّ البصرم:  دثنا عبد الوهاب الثقفي:  ػدثنا أيػوب عػن عكرمػة: أف عليػان  ػرؽ 
قومان ارتٌدكا عن اإلسػبلـ  فبلػغ ذلػك ابػن عبػاس  فقػاؿ: لػو كنػت أنػا لقتلػتام بقػوؿ رسػوؿ ا هػلى ا عليػ  

ٌدؿ دينػػػ  فػػاقتلوب"  كٓب أكػػن أل ػػرقامهن ألف رسػػػوؿ ا كسػػلم  قػػاؿ رسػػوؿ ا هػػلى ا عليػػػ  كسػػلم: "مػػن بػػ
هلى ا علي  كسلم قػاؿ: "ال تعػلبوا بعػلاب ا"  فبلػغ ذلػك عليػان فقػاؿ: هػدؽ ابػن عبػاس". ا٢بػدي  رقػم 

. كقػػد قػػاؿ عنػػ  الَبمػػلم: هػػلا  ػػدي ه  سػػنه هػػاليح  كالعمػػ  علػػى هػػلا 354  حػػامع الَبمػػلم  ص1458
 ع الَبملم  الصفالة نفساا.عند أه  العلم ُب ا٤برتد. حام

  كمسػػػلمه ُب هػػػاليال    ػػػدي  282  ص 12  ج6878أخرحػػ  البخػػػارم ُب كتػػػاب الػػػديرات   ػػػدي  رقػػػم  (2)
. هػػػػاليح مسػػػػلم بشػػػػرح النػػػػوكم  اإلمػػػػاـ ٧بػػػػي الػػػػدين أبػػػػو زكريػػػػا ٰبػػػػٓب بػػػػن شػػػػرؼ النػػػػوكم  خػػػػررج 1676رقػػػػم 

 .2078  ص11ري  نشر  جاأل ادي : ٧بمد عبد العهيم  دار التقول  بدكف مكاف نشر  كال تا
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قالػ  لػ : "اذهػب إٔب اليمػػْب"   –هػلى ا عليػػ  كسػلم  –موسػى األشػعرم أف النػيب 
ٍب أتبع  معاذ بن حب   فلما قػدـ عليػ  ألقػى لػ  كسػادةن كقػاؿ: انػزؿ  كإذا رحػ ه عنػدب 

اؿ: مػا هػلاك قػاؿ: كػاف ياوديػان فأسػلم ٍب مػورد  قػاؿ: ال أحلػس  ػٌب ييقتػ   ميوثرله  ق
 .(1)قضاءي ا كرسول 

رضػي  –كما تعتػرب  ػركب الػرِّدرة الػٍب قادهػا ا٣بليفػة الرٌاشػد أبػوبكر الصػديل  
يرػة الػرِّدرة  كقصػص تلػك ا٢بػركب  –ا عن   كقتال  ا٤برتدين دليبلن آخر على القوؿ ٕبدِّ
   كشارما تغِب عن إيرادها هنا أك اإلسااب فياا.مشاورةه 

 اهفسع اهجاُٛ

 حذر اهقائوني بأْ اهسِّدَّٝ تعزٌٙس ال حدٌّ

إال بعػد أف  –فيمػا اعتقػد  –رأم ا١بماور كاف سائدان  كٓب يق  أ ػده ٖببلفػ   
تعرضػػت الشػػريعة اإلسػػبلمية ٥بجمػػاتو فكريػػةو شرسػػةو مػػن أعػػدائااهن للنيػػ  مػػن أهػػو٥با 

راسػػخة الثابتػػة  كذلػػك  ينمػػا أعلػػن الغػػرب العػػودة إٔب تنقيػػة دسػػاتّب ٝبيػػع كأسسػػاا ال
 –الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػبلمية مػػػن أيٌػػة إشػػارةو إٔب الشػػػريعة كمرحعيتاػػاهن لتعػػارض ذلػػػك 

مػػػػع  قػػػػػوؽ اإلنسػػػػاف ككثيقػػػػػة األمػػػػم ا٤بتالػػػػػدة كقواعػػػػد الشػػػػػرعية  - سػػػػب زعماػػػػػم 
ن خػػبلؿ مراحعػػة األدلػػة الػػٍب    يػػ  انػػربل نفػػره مػػن الفقػػ  للػػدفاع عناػػا  مػػ(2)الدكليػػة

يرػػة الػػرِّدرة  ُب ٧باكلػػةو إلثبػػات أف الػػرِّدرة هػػي  اسػػتند إلياػػا الػػرأم السػػائد فقاػػان للقػػوؿ ٕبدِّ
يرة  كمن ًب فالريػة العقيػدة  عكس ذلك  فاي حرٲبةه من ا١برائم التعزيرية كليست ا٢بدِّ

نػػػػػات كا٤بواثيػػػػػل مكفولػػػػةه ُب الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية  كمػػػػا هػػػػػي مكفولػػػػػةه ُب تلػػػػك اإلعبل
 الدكلية.
 

                                       
 .376  ص12  ج6923ركاب البخارم ُب كتاب استتابة ا٤برتد كا٤بعاندين كقتا٥بم   دي  رقم  (1)

 –إشػػكالية الػػرِّدرة كا٤برتػػدين مػػن هػػدر اإلسػػبلـ إٔب اليػػـو  –راحػػع: د. طػػ  حػػابر العلػػواين  ال إكػػراب ُب الػػدين  (2)
 .28ـ  ص2006  2مكتبة الشركؽ الدكلية  القاهرة  مصر  ط
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 كمن ا٢بج  الٍب اعتمد علياا هلا النفر من الفق  نسوؽ اآلٌب:
: عػدـ كركد أيػة عقوبػػةو دنيويػةو للمرتػػد ُب القػرآف الكػرًن  فكػػ  اآليػات الػػٍب أوَلً 

ا٤برتػػد بالعػػلاب األخػػركم  كٓب  –عػػٌز كحػػٌ   –كردت ُب شػػأف الػػرِّدرة توعرػػد فياػػا ا٤بػػؤب 
 .(1)ُب الدنيا يتوٌعدب بأم علابو 

يرػة الػرِّدرة مػع ا٤ببػدأ الشػرعي الشػاّب )مبػدأ  ريػػة ثانيػاً  : تعػارض الػرأم القائػ  ٕبدِّ
العقيدة(  اللم نصت علي  الكثّب من اآليػات القرآنيػة الكرٲبػة  مػن ذلػك قػوؿ ا٢بػل 

يِن قَػػْد تَػبَػػػيََّن الرُّْ،ػػُد ِمػػَن الغَػػيّْ تبػػارؾ كتعػػأب:  ورة البقػػرة  اآليػػة ]سػػ ََل ِإْكػػَراَه ِفػػي الػػدّْ
َولَػْو َ،ػػاَء رَبُّػَ، َِمػػَن َمػْن ِفػي اأَلْرِض ُكلُُّهػػْم َجِميًعػا َأفََلنْػػَت ُتْيػرُِه النَّػػاَس [  كقولػ : 256

[هن  يػػػ  اعتػػػرب القػػػرآف الكػػػرًن تلػػػك 99]سػػػورة يػػػونس  اآليػػػة  َحتَّػػػى َيُيونُػػػوا ُمػػػْؤِمِنينَ 
ساف ك أر علػى اافهػة علياػا  ا٢برية من أهم أنواع ا٢بريات  كتكفر  بضما ا لئلن

أف ٯبيٍػػربى اإلنسػػاف علػػى الػػدخوؿ ُب  –كقتػػان ٤بنطػػل هػػلالء الفقاػػاء  –كال يعقػػ  بالتػػإب 
 .(2)اإلسبلـ أك على عدـ ا٣بركج من 

هػلى  –: عدـ االطم ناف إٔب تأكي  األ ادي  الواردة عن الرسوؿ الكػرًن ثالثاً 
النالػػو الػػلم قػػاؿ بػػ  ا١بماػػورهن كذلػػك ُب شػػأف قتػػ  ا٤برتػػد  علػػى  -ا عليػػ  كسػػلم 

 لموعةو من األسباب  أٮباا:
أف تفسػػّب ا٤بقصػػود با٤بػػارؽ مػػن الػػدين ا٤بفػػارؽ للجماعػػة الػػوارد ُب  ػػدي   –أ 
…" هػػلى ا عليػػ  كسػػلم: "ال ٰبػػ  دـ امػػرئو مسػػلمو إال بإ ػػدل ثػػبلث –الرسػػوؿ 

تمػػ  أف يكػػوف هػػو اػػارب قػػاطع الطريػػل  كلػػيس ا٤برتػػدهن ألف كهػػ ف التػػارؾ للػػدين ٰبي
با٤بفػػارؽ للجماعػػة معنػػاب ا٣بػػركج علػػى هػػلب ا١بماعػػة ٗبالاربتاػػا  فا٢بػػدي  علػػى هػػلا 

                                       
. د. ٧بمػػد سػػليم العػػورا  ُب أهػػوؿ النهػػاـ ا١بنػػائي اإلسػػبلمي )دراسػػة مقارنػػة(   ضػػة 89ا٤برحػػع السػػابل  ص (1)

كقػػػد ٛبػػػت اإلشػػػارة سػػػابقان إٔب أف ا١بماػػػور  .181ـ  ص2006  1مصػػػر للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع  مصػػػر  ط
 درةهن فليس ُب هلب ا٢بجة أمُّ حديد.أيضان على أف القرآف الكرًن ٓب يتضمن أية عقوبةو دنيويةو للرِّ 

كمػا  182كما بعدها  د. ٧بمػد سػليم العػورا  ا٤برحػع السػابل  ص 91د. ط  حابر العلواين  ا٤برحع السابل  ص (2)
 بعدها.
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األساس ال يقػرر  كػم الػرِّدرة الػٌردة  كإ٭بػا يقػرر  كػم اػارب أك مػا ٲبكػن أف يطلػل 
 .(1)علي  بالرِّدرة ا٤بغلرهة

 –سػػػلم هػػػلى ا عليػػ  ك  –إف هػػيغة األمػػر الػػػوارد ُب  ػػدي  الرسػػوؿ  –ب 
"من بػٌدؿ دينػ  فػاقتلوب" بقتػ  ا٤برتػد ال تفيػد الوحػوب  كإ٭بػا ا١بػواز أك اإلبا ػة  بفعػ  
القػػرائن الػػٍب أ اطػػت بػػ  كٞبلتػػػ  علػػى ا٤بعػػُب األخػػّب  فتكػػػوف حرٲبػػة الػػرِّدرة علػػى هػػػلا 
يرػػة  مػػَبكؾه أمػػر تقريػػر عقوبتاػػا لئلمػػاـ  كال تثريػػب عليػػ   األسػػاس حرٲبػػةن تعزيريػػةن ال  دِّ

 .(2)رر اإلعداـ أك غّبب للمرتدإف هو ق
رضػػػػواف ا  –كمػػػػن هػػػػلب القػػػػرائن كركد بعػػػػأ اآلثػػػػار ا٤بركيػػػػة عػػػػن الصػػػػالابة  
تفيد كحود عقوبات أخرل للمرتدين غّب عقوبة القت   كمن هلب اآلثار مػا  -عليام 

قػاؿ: "بعثػِب أبػو موسػى بفػػتح  –رضػي ا عنػ   –ركاب عبػد الػرزاؽ بسػندب عػن أنػس 
فسألِب عمر  ككاف سػتة نفػرو مػن  –رضي ا عن   –فارسٌيةه( إٔب عمر  تيٍستػىرى )مدينةه 

بػِب بكػػرو بػػن كائػػ و قػػد ارتػٌدكا عػػن اإلسػػبلـ ك٢بقػػوا با٤بشػػركْب  قػاؿ: مػػا فعػػ  النفػػر مػػن 
بكرو بن كائ ك قاؿ فأخدت ُب  دي و آخر ألشغل  عنام  فقاؿ: ما فعػ  النفػر مػن 

ارتػٌدكا عػػن اإلسػػبلـ ك٢بقػوا با٤بشػػركْب  مػػا  بكػرو بػػن كائػ ك قلػػت: يػػا أمػّب ا٤بػػلمنْب قػػـو
سبيلام إال القت ك فقػاؿ عمػر: ألف أكػوف أخػلمم ًسػلمان أ ػب إٕبر ٩بػا طلعػت عليػ  
الشمس من هفراء أك بيضاء  قػاؿ: قلػت: يػا أمػّب ا٤بػلمنْب كمػا كنػت هػانعان  ػم لػو 

فػػإف أخػػلممك قػػاؿ: كنػػت عارضػػان علػػيام البػػاب الػػلم خرحػػوا منػػ  أف يػػدخلوا فيػػ   
 .(3)فعلوا ذلك قبلت منام  كإالٌ استودعتام السجن"

                                       
 .187د. ٧بمد سليم العورا  ا٤برحع السابل  ص (1)

 .191ا٤برحع السابل  ص (2)

 .193ا٤برحع السابل  ص (3)
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مػػػػػن أف  (1)كمػػػػن القػػػػػرائن أيضػػػػان مػػػػػا يػػػػػراب بعػػػػأ التػػػػػابعْب )إبػػػػراهيم النخغػػػػػي( 
ييستتاب ا٤برتد أبدان كال ييقت 
   كُب هلا دلي ه على عدـ قت  ا٤برتد أبدان.(2)

يرػة أف  ػركب  : من ا٢بج  الٌدالة أيضان علػى أف الػرِّدرة حرٲبػةه تعزيريػةه ثالثاً  ال  دِّ
ٓب تكػػن مػػن أحػػ  العقيػػدة   –رضػػي ا عنػػ   –الػػرِّدرة الػػٍب خاضػػاا أبػػوبكر الصػػديل 

أم من أح  ا٣بركج من اإلسبلـ  كإ٭با من أح  ٧باربة من امتنع عن أداء الزكػاة بعػد 
 –مػوت النػػيب هػلى ا عليػػ  كسػلم  ك٥بػػلا كػػاف رىدُّ أيب بكػرو علػػى عمػر بػػن ا٣بطػػاب 

هػػلى ا  عنػػدما سػػأل : كيػػف نقاتػػ  النػػاس كقػػد قػػاؿ رسػػوؿ ا –عنامػػا  رضػػي ا
عليػ  كسػلم "أيًمػرتي أف أقاتػ  النػاس  ػٌب يقولػوا ال إلػ  إال ا  فمػن قا٥بػا فقػد عصػػم 
مٌِب نفس  كمال  إالٌ ٕبقاا  ك ساب  على ا"  فقاؿ أبػوبكر: "كا ألقػاتلٌن مػن فػرؽ 

 ػػػل ا٤بػػاؿ  كاً لػػػو منعػػوين عقػػػاالن كػػانوا يلدكنػػػ  إٔب  بػػْب الصػػػبلة كالزكػػاة  فػػػإف الزكػػاة
 .(3)رسوؿ ا لقاتلتام على منع "

: إف بعػػأ أئمػػة ا٤بػػلاهب الفقايػػػة اإلسػػبلمية ٓب يبالثػػوا أ كػػاـ الػػػرِّدرة ُب رابعػػاً 
أبواب ا٢بدكد ُب كتػبام  كإ٭بػا ُب أبػواب أخػرل  كبػاب الػدماء عنػد ا٤بالكيػة  ككتػاب 

علػػى أ ػػا ليسػػت مػػن حػػرائم  –كفػػل مػػنطقام  –هػػو مػػا يػػدؿ السػػّب عنػػد ا٢بنفيػػة  ك 
 .(4)ا٢بدكد
 

                                       
ػػػع[بػػن يزيػػدو بػػػن قػػيسو بػػن األسػػود بػػن عمػػػرك بػػن ربيعػػة بػػن ذهػػ و بػػػن سػػعدو بػػن مالػػكو بػػن هػػو إبػػراهيم  (1)  ]النرخى

كػػُبر بػػػأيب عمػػراف  تػيػػػويُبِّ سػػنة سػػػتم كتسػػػعْب ُب 
ي
النرخىعًػػيِّ  اليمػػػاينِّ ٍب الكػػوُبِّ  أ ػػػد األعػػبلـ  كفقيػػػ  العػػػراؽ ا٤ب

ٓب يكمػػ  ا٣بمسػػْب  كقيػػ  إنػػ  مػػات كهػػو  خبلفػػة الوليػػد بػػن عبػػد ا٤بلػػك بالكوفػػة  كهػػو ابػػن تسػػعو كأربعػػْب سػػنةن 
كما بعدها. الطبقػات الكػربل  ٧بمػد بػن سػعد بػن  520  ص4ابن نيِّفو كٟبسْب سنة. سّب أعبلـ النُّببلء  ج

 388  ص8ـ  ج 2001  1منيػػعو الزهػػرم  ٙبقيػػل: د. علػػي ٧بمػػد عمػػر  مكتبػػة ا٣بػػا٪بي  القػػاهرة  مصػػر  ط
 كما بعدها.

 .194ا٤برحع السابل  ص (2)

 .149د. ط  حابر العلواين  ا٤برحع السابل  ص (3)

 .149ا٤برحع السابل  ص (4)
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 اهفسع اهجاهح

 زأٜ اهباحــــح

الشػػك أف ٨بالفػػة الػػرأم ا٤بسػػتقر كالػػلم عليػػ  ا١بماػػور لػػيس بػػاألمر ا٥بػػْبِّ أك  
ػػا   ٥بػػلا ينبغػػي علػػى مػػن أراد ا٤بخالفػػة أف يسػػتند إٔب  جػػ و مقنعػػة  كهػػو مػػا ال  السر

يرة حرٲبة الرِّدرة رغم نب  الدافع  ب  إف  يبدك للبا   تاهران ُب رأم القائلْب بعدـ  دِّ
الَبٌدد ُب ا٤بخالفة تاهره ُب بعػأ كتابػات هػلا النفػر مػن الفقػ هن  يػ  يصػرح بػللك 
الػػبعأ قػػػائبلن: "كمػػع التسػػػليم بتجػػرًن الػػػرِّدرة  فإننػػػا نػػَبٌدد ُب القطػػػع بػػأف العقوبػػػة الػػػٍب 

  (1)داـ  كأف هػػلب العقوبػػة مػػن عقوبػػات ا٢بػػدكد"قٌررهػػا ٥بػػا اإلسػػبلـ هػػي عقوبػػة اإلعػػ
كقاؿ آخركف: "كقد يتغػّبر كحػ  النهػر ُب ا٤بسػألة إذا ليػو ظ أف كثػّبان مػن العلمػاء يػرل 
أف ا٢بدكد ال تثبت ٕبدي  األ اد  كأف الكفر بنفس  ليس مبيالػان للػدـ  كإ٭بػا ا٤ببػيح 

يػنام  كأف تػواهر القػرآف هو ٧باربة ا٤بسػلمْب كالعػدكاف علػيام  ك٧باكلػة فتنػتام عػن د
  كمػػا هػػلا الػػَبٌدد إالٌ بفعػػ  (2)الكػػرًن ُب كثػػّبو مػػن اآليػػات تػػأىب اإلكػػراب علػػى الػػدين"

 عدـ إقناعية تلك ا٢بج . 
كمن بْب تلك ا٢بج  غّب ا٤بقنعة: القوؿ بتعارض رأم ا١بماور مع مبػدأ  ريػة 

فاػلب ا٢بٌجػة غػػّب العقيػدة الػلم كفلػ  اإلسػبلـ كرسػخ  بالعديػد مػن اآليػات القرآنيػةهن 
مقنعػػػػةوهن ألف ا٤بقصػػػػود بعػػػػدـ اإلكػػػػراب ُب الػػػػدين هػػػػو اإلكػػػػراب علػػػػى الػػػػدخوؿ فيػػػػ  دكف 
اإلكراب على ا٣بركج من   يدؿ على ذلك الواقعة الٍب نزلت بشأ ا هلب اآلية الكرٲبة  
 ي  كاف لرح و من األنصار من بِب سآب بن عوؼ ابناف  فتنٌصرا قبػ  مبعػ  النػيب 

  ٍب قػػدما ا٤بدينػػة ُب نفػػرو مػػن النصػػارل ٰبملػػوف الطعػػاـ   -  كسػػلم هػػلى ا عليػػ –
هػلى ا  –فلزماما أبوٮبا كقاؿ: ال أدعكمػا  ػٌب تسػلما  فتخاهػما إٔب رسػوؿ ا 

فقػػاؿ: يػػا رسػػوؿ ا أيػػدخ  بعضػػي النػػار كأنػػا أنهػػر  فػػأنزؿ ا تعػػأب  –عليػػ  كسػػلم 

                                       
 .190د. ٧بمد سليم العورا  مرحع سبل ذكرب  ص (1)

 .281ـ  ص2001  ٧18بمد شلتوت  اإلسبلـ عقيدة كشريعة  دار الشرؽ  القاهرة  مصر  ط (2)
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ينِ قول :    فالواقعة كاضػالةه بػلاما ُب أف اإلكػراب (1)يلامافخلرى سب ََل ِإْكَراَه ِفي الدّْ
 ا٤بقصود ُب اآلية هو اإلكراب على الدخوؿ ُب اإلسبلـ دكف إشارةو إٔب ا٣بركج من .

هػػلى ا عليػ  كسػػلم  –كمػن هػلب ا٢بجػػ  أيضػان تفسػّب قػػوؿ الرسػوؿ الكػرًن  
هػلب ا٢بجػػة  "التػارؾ لدينػ  ا٤بفػػارؽ للجماعػة" باػػارب قػاطع الطريػػل  فػبل تسػػتقيم  –

كػػػللكهن ألف ُب هػػػلا التفسػػػّب إضػػػافة قيػػػدو أك شػػػرطو للقػػػوؿ بػػػردرة ا٤برتػػػد  كهػػػو ٧باربػػػة 
اإلسبلـ  ال تقتضي  قواعػد التفسػّب بالضػركرةهن إذ فيػ  تكلرػفه كٙبميػ ه لعبػارة "ا٤بفػارؽ 
للجماعػة" معػُب يتجػػاكز ا٤بعػُب البسػػي  كالواضػح ٥بػػا  كالػلم ال يتعػػٌدل ٦بػٌرد التأكيػػد 

سػػػتفاد مػػػن عبػػػارة "التػػػارؾ لدينػػػ "  كهػػػو مفارقػػػة ا١بماعػػػة بػػػالرِّدرة  دكف  علػػػى ا٤بعػػػُب
ي
ا٤ب

ُب كتيفتاػا  -اشَباط  صوؿ أم أمرو آخػر  كااربػة مػثبلن. كهػلب العبػارة ال ٚبتلػف 
عػػن عبػػارة "يشػػاد أف ال إلػػ  إالر ا كأين رسػػوؿ ا"  الػػواردة ُب ا٢بػػدي   -اللغويػػة 

"هن فمػػن يشػػاد بػػأف ال إلػػ  إالر ا كأف  بالنسػػبة لقولػػ  هػػلى ا عليػػ  كسػػلم: "مسػػلمو
٧بمػػػدان رسػػػوؿ ا هػػػو ا٤بسػػػلم ال غػػػّب  كلػػػيس هنػػػاؾ معػػػُب لتلػػػك الشػػػاادة غػػػّب هػػػلا 
ا٤بعػػُب  كُب هػػلا تتشػػاب  العبػػارة ا٤بشػػار إلياػػا "ا٤بفػػارؽ للجماعػػة" مػػع هػػلب العبػػارة ُب 

 التأكيػػد علػػى معػػُب األداء اللغػػومهن إذ لػػيس لكليامػػا مػػن معػػُب ُب هػػلا ا٢بػػدي  إالر 
سػػػابلو كرد بعبػػػارةو سػػػابقة  كهػػػلا هػػػو الػػػلم فامػػػ  أيضػػػان بعػػػأ األئمػػػة األحػػػبلرء عنػػػد 
تفسػػّبهم لتلػػك العبػػارة  كقػػٌرركب عنػػد شػػر ام ٥بػػلا ا٢بػػدي   مػػن ذلػػك مػػثبلن مػػا ذكػػرب 
اإلماـ تقيُّ الػدين ابػن دقيػل العيػد  بقولػ : "كقولػ  عليػ  السػبلـ "يشػاد أف ال إلػ  إالر 

كأين رسػػوؿ ا"  كالتفسػػّب لقولػػ  "مسػػلم"  ككػػللك ا٤بفػػارؽ للجماعػػة كالتفسػػّب  ا
لقولػػػ  "التػػػارؾ لدينػػػ "  كا٤بػػػراد با١بماعػػػة: ٝباعػػػة ا٤بسػػػلمْب  كإ٭بػػػا فػػػراقام بػػػالرِّدرة عػػػن 

                                       
ػوِّدب  كقي  أيضان أ ا نزلت ُب امرأةو من األنصار ٓب يكن ٥با كل (1) د  فجعلت على نفساا إف عاش ٥بػا كلػد أف مي

قولػ :  –عػٌز كحػٌ   –فلما أيحليت بنو النضّب كاف فيام من أبناء األنصار  فقالوا: ال نػدع أبناءنػا  فػأنزؿ ا 
 ِّى الرٍُّشدي ًمنى الغىي يًن قىٍد تػىبػىْبر  .الى ًإٍكرىابى ُب الدِّ
قػػػرطيب  أبػػػو عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد األنصػػػارم القػػػرطيب  مكتبػػػة راحػػػع: ا١بػػػامع أل كػػػاـ القػػػرآف  تفسػػػّب ال 

 .58  ص3  ج2682كما بعدها. سنن أيب داكد   دي  رقم  213  ص3ـ  ج2005  1الصفا  مصر  ط
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  كمػػا ذكػػرب كػػللك اإلمػػاـ ا٢بافػػػظ أبػػو العبػػػاس القرطبػػػي  بقولػػ : " كقولػػ : (1)الػػدين"
أن  أتػى بػ  نعتػان حاريػان علػى التػارؾ لدينػ هن ألنػ  إذا ارتػد عػن ا٤بفارؽ للجماعة  تاهرب 

  كمػا ذكػرب أيضػان اإلمػاـ ا٢بػافظ بػن (2)دين اإلسبلـ  فقػد خػرج عػن ٝبػاعتام . . ."
ػػراد با١بماعػػػة ٝباعػػة ا٤بسػػلمْبهن أم فػػارقام أك تػػػركام 

ي
 جػػر العسػػقبلين  بقولػػ : "كا٤ب

مستقلة  كإالر لكانت ا٣بصػاؿ أربعػان  باالرتداد  فاي هفةه للتارؾ أك ا٤بفارؽ ال هفةن 
كهػػػو قولػػػػ  قبػػػ  ذلػػػػك "مسػػػػلم يشػػػاد أف ال إلػػػػ  إالر ا"  فإ ػػػػا هػػػفةه مفسػػػػرةه لقولػػػػ  

 .(3)"مسلم"  كليست قيدان في   إذ ال يكوف مسلمان إالر بللك"
كمػػن تلػػك ا٢بجػػػ  غػػّب ا٤بقنعػػػة أيضػػان القػػوؿ بػػػأف  ػػركب الػػػرِّدرة الػػٍب خاضػػػاا  

ٓب تكػػػػن مػػػػن أحػػػػ  منػػػػع ا٣بػػػػركج مػػػػن  –رضػػػػي ا عنػػػػ   –صِّػػػػدريل ا٣بليفػػػة أبػػػػوبكر ال
اإلسػػػبلـ  كإ٭بػػػا مػػػن أحػػػ  إحبػػػار مػػػانعي الزكػػػاة علػػػى دفعاػػػاهن ذلػػػك أف اختػػػزاؿ تلػػػك 
ا٢بركب ُب هلا األمر فق  في  ٙبجيمه ألمرو عهيم  ال يقف عند ٦بػرد ٙبصػي  أمػواؿ 

رو حلػ و  ػدث بعػد مػوت الزكاة من ا٤بمتنعْب عن دفعاا  كإ٭بػا يتجػاكزب إٔب معا١بػة أمػ
أال كهػػو أمػػر الػػرِّدرة  الػػػٍب  صػػلت مػػن قبػػً  بعػػػأ  -هػػلى ا عليػػ  كسػػػلم  –النػػيبِّ 

 -للتػػػدلي  علػػػى ذلػػػك  –ا٤بسػػػلمْب  الػػػلين فعلػػػوا ذلػػػك فيػػػرادل كٝباعػػػات  كيكفػػػي 
  كمػا قالػ  الػبعأ (4)"لو كاف محمٌد نبيِّا ما ماتاالستشااد ٗبا قال  بعضام آنلاؾ: "

وإف العرب قد رجعت إلى ما يعبد ن عباسو  إف ٧بمدان قد مضى لسبيل   اآلخر: "يا ب

                                       
إ كاـ األ كاـ ُب عمدة األ كاـ  تقيُّ الدين ابن دقيل العيد  ٙبقيل كمراحعػة: ٧بمػد  امػد الفقػي  أٞبػد  (1)

 .233  ص2ـ  ج1953لسنة امدية  القاهرة  مصر  ٧بمد شاكر  مطبعة ا

فاػػم ٤بػػا أشػػك  مػػن تلخػػيص كتػػاب مسػػلم  ا٢بػػافظ أبػػو العبٌػػاس القػػرطيب  ٙبقيػػل: ٧بيػػي الػػدين ديػػب مسػػتو  (2)
ي
ا٤ب

 .40  ص 5  ج1ـ  ط1996بّبكت   –كآخرين  دار ابن كثّب  كدار الكلم الطيب  دمشل 

 .283  ص12فتح البارم  ج (3)

بداية كالنااية  لئلماـ ا٢بافظ: عماد الدين أيب الفداء  ٚبري : أٞبد بن شعباف بن أٞبػد  ك٧بمػد بػن راحع: ال (4)
 كما بعدها. 274  ص6ـ  ج2003  1عيادم بن عبد الر يم  مكتبة الصفاء  مصر  ط
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  كاتبػػػػػاع بعضػػػػػام لػػػػػبعًأ مػػػػػن ادرعػػػػػى النبػػػػػوة   (1)  ك٫بػػػػػن أقصػػػػػى العػػػػػرب داران"اِبػػػػػاء
كمسيلمة الكٌلاب اللم تبع  بنػو  ينيفػة  كسػجاح التميميٌػة الػٍب تبعاػا قوماػا  كرًدرة 

ك الوقػػت  كأهػ  البالػػرين كعيمػاف كمياػػرة بعػأ القبائػػ  العربيػة عػػن ًبكػرة أبياػػا ُب ذلػ
  ففي ك  هلا دلي ه على أف تلك ا٢بركب ٓب تكن بسبب االمتناع عػن أداء (2)اليمن

الزكػاة  كإ٭بػػا بسػػبب ا٣بػػركج عػػن اإلسػبلـ  أك بسػػبباما معػػان  كلكناػػا إٔب األخػػّب أدىن 

                                       
  هلا القوؿ لؤلشع  بن قيسو  سػيده مػن سػادات  ضػر مػوت  قالػ  ٦بػادالن ابػن عمػ  امػرء القػيس بػن عبػاس (1)

علػػى ا٣ببلفػػة  اقتػػداءن ٗبػػا  –رضػػي ا عنػػ   –عنػػدما ناشػػدب ا أف يػػنكص عػػن رأيػػ  كيبػػايع أىب بكػػرو الصػػديل 
نِّب أه   ضر مػوت مواحاػة حػيف ا٤بسػلمْب  الػلم  فع  ا٤بااحركف كاألنصار با٤بدينة كأٝبعوا علي هن  ٌب ٯبي

ب أبو بكػرو اربػة ا٤برتػدين  كالػلين كػاف مػن بيػنام أكثػر أ هػ  هػلب ا٤بدينػة. راحػع: كتػاب الػرِّدرة  أليب عبػد أعدر
ا ٧بمػػػد بػػػن عمػػػر بػػػن كاقػػػد الواقػػػدم  ٙبقيػػػل: د. ٧بمػػػود عبػػػد ا أبػػػو ا٣بػػػّب  دار الفرقػػػاف للطباعػػػة كالنشػػػر 

 كما بعدها. 253كالتوزيع  عيماف  األردف  بدكف تاري  نشر  ص
دار بػػْب الصػػالابًيػرٍْب ا١بليلػػْب: الفػػاركؽ عمػػر بػػن  كمػػا ٲبكػػن االستشػػااد أيضػػان ٗبػػا كرد بػػا٢بوار ا٤بطػػورؿ الػػلم 

ُب هػػلا الشػػأفهن عنػػدما  ػػاكؿ الفػػاركؽ إقنػػاع أىب بكػػرو أف  –رضػػي ا عنامػػا  –ا٣بطٌػػاب كأيب بكػػرو الصػػديل 
ػػػ  إنفػػػاذ حػػػيف أسػػػامة بػػػن زيػػػدهن لغػػػزك الػػػرـك كمػػػا أكهػػػى بػػػللك رسػػػوؿ ا   –هػػػلى ا عليػػػ  كسػػػلم  –يلحِّ

إف العػرب قػد  –هػلى ا عليػ  كسػلم  –ة ا٤برتػدينهن  يػ  قػاؿ: "يػا خليفػة رسػوؿ ا كإبقاءب با٤بدينةهن ارب
  كأنػت تريػد أف تنفػل حػيف أسػامة بػن زيػدو  كُب حػيف أسػامة ٝبػاهّب ارتدت على أعقا ا كفرػاران كمػا علمػت

لػػرِّدرة  العػػرب كأبطػػا٥بمهن فلػػو  بسػػت  عنػػدؾ لقويػػت بػػ  علػػى مػػن ارتػػد مػػن هػػلالء العػػرب ...". راحػػع: كتػػاب ا
الػػلم أعطػػػاب خالػػػد بػػػن  –رضػػػي ا عنػػػ   –. كُب كتػػػاب ا٣بليفػػػة أيب بكػػرو الصػػػديل 84ا٤برحػػع السػػػابل  ص 

الوليػػدهن ليتلػػوب علػػػى ا٤برتػػدين قبػػ  قتػػػا٥بم  مػػا يػػػدؿ علػػى ذلػػك ا٤بعػػػُب كيعضػػدب أيضػػانهن  يػػػ  قػػاؿ: "بسػػػم ا 
إٔب ٝبيػػع مػػن قيػػرًئ عليػػ    – عليػػ  كسػػلم هػػلى ا –الػػرٞبن الػػر يم  مػػن عبػػد ا أيب بكػػرو خليفػػة رسػػوؿ ا 

كقػػد بلغػػِب رحػػوع مػػن رحػػع مػػنكم عػػن ...   أقػػاـ علػػى إسػػبلم  أك رحػػع عنػػ كتػػايب هػػلا  مػػن خػػاصم أك عػػاـ  
كحاالػةن بػأمرب  كطاعػةن للشػيطاف ...   –عػزر كحػ   –هن اغػَباران بػا دين  بعد اإلقرار باإلسػبلـ كالعمػ  بشػرائع 

الػػد بػػن الوليػػد ُب حػػيفو مػػن ا٤باػػاحرين كاألنصػػار  كأمرتػػ  أالر يقاتػػ  أ ػػدان  ػػٌب كبعػػد: فقػػد كحراػػت إلػػيكم خ
يدعوب إٔب ا عزر كح   كييعلر إلي  كيينػلر  فمػن دخػ  ُب الطاعػة كسػارع إٔب ا١بماعػة كرحػع مػن ا٤بعصػية إٔب 

كمػن كأعانػ  عليػ   ما كاف يعرؼ من ديػن اإلسػبلـ  ٍب تػاب إٔب ا تعػأب  كعمػ  هػا٢بان  قبػ  ا منػ  ذلػك 
بعد أف يدعوب خالػد بػن الوليػد كييعػلر إليػ   فقػد أمرتػ  أف يقاتلػ  أشػد القتػاؿ ...".  أىب أف يرحع إٔب اإلسبلـ

 .111ا٤برحع نفس   ص 

 كما بعدها. 274البداية كالنااية  ص  (2)



ــام ــرِّدَّة أحكــــ ــريعت يف الــــ ــالهيت الشــــ ــكالياثٌ اإلضــــ ــىل وإشــــ ــنني حــــ  الخقــــ
 
 210 

لا كأقػػرب. كعلػػى فػػرض أ ػػا كانػػت  ركبػػان مػػن أحػػ  أداء الزكػػاة  فإ ػػا تهػػ  علػػى هػػ
الوهف كال تتغّبهن أم ته   ركب ردرةهن ألف الزكاة ركنه من أركاف اإلسبلـ ا٣بمسة  

 –كإنكارهػػػا إنكػػػاره ٤بػػػا ال يتالقرػػػل اإلسػػػبلـ إالر بػػػ   ك٥بػػػلا فػػػإف مػػػن امتنػػػع عػػػن أدائاػػػا 
مرتػػدب  كهػػو مػػا ينبغػػي معػػ  القػػوؿ بػػأف تلػػك ا٢بػػركب  –اسػػتازاءن أك حالػػودان أك إنكػػاران 

 الى رأم ا٤بخالفْب على هلا األساس على غّب سندو معترب.هي  ركب ردرة  كيض
كأخػػػّبان أقػػػوؿ: إنػػػ  رغػػػم نبػػػ  الػػػدافع ُب ا٤بخالفػػػة  كهػػػو الػػػدفاع عػػػن الشػػػريعة  

اإلسػػػػبلمية ٗبالاكلػػػػة إثبػػػػات أ ػػػػا ٙبػػػػَـب  ريػػػػة العقيػػػػدة كال تكػػػػرب النػػػػاس  ػػػػٌب يكونػػػػوا 
يرػػة الػرِّدرة كتطبيػػل ا١بػػزاء ا٤ب  –قػرر ٥بػػا ُب  ػػدي  الرسػػوؿ مػلمنْب  إال أف ُب القػػوؿ ٕبدِّ

)مػػن بػػٌدؿ دينػػ  فػػاقتلوب( غايػػةن أ٠بػػى كأعهػػم مػػن أف يػػدركاا  –هػػلى ا عليػػ  كسػػلم 
فالرحمة بالمسلم ىي من أجػلّْ من يااحم الشريعة كيقوؿ إ ا ال ٙبَـب  رية العقيػدةهن 

  ك ػٌب تيػدرؾ هػلب ا٢بقيقػة ينبغػي أف ينطلػل مػن يبالػ  معاني ىبا الحديث الشريف
 قيقةو أخرل ثابتةو كراسخة  كهي أف الدين عند ا اإلسبلـ  كأف ا غػِبب  عناا من

َمِن اْىَتَدى فَِلنََّما يَػَهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َضػلَّ عن إٲباف ا٤بلمن كغّب ميضارم بكفر الكافر 
َهػػا بػػاده وليػػن اهلل َل يحػػب وَل يرضػػى لع، [15]سػػورة اإلسػػراء آيػػة  فَِلنََّمػػا ّيِضػػلُّ َعَليػْ

هن ألنػػػ  ضػػػبلؿه كماانػػػةه للػػػنفس  كألنػػػ  السػػػبب فيمػػػا ينتهػػػر الكػػػافر مػػػن عػػػلابو اليفػػػر
يرة الرِّدرة زحران كردعان للمسلمهن  ٌب ال يفارؽ  عهيمو ُب اآلخرة  ٥بلا فإف ُب اإلقرار ٕبدِّ

نَػػاٍت ُىػػَو الَّػػِبي يُػنَػػػ ُّْؿ َعلَػػى َعْبػػِدِه  يَػػاٍت بَػيػّْ ا٥بيػػدل إٔب الضػػبلؿ كالنػػور إٔب الهلمػػات 
 [.9]ا٢بديد  اآلية  لُِيْخرَِجُيْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإفَّ اللََّو ِبُيْم َلَرُءوٌؼ رَِحيمٌ 

مػػن أحػػ  ذلػػك  فػػإف مػػا ٲبيػػ  إليػػ  البا ػػ  هػػو القػػوؿ ٗبػػا عليػػ  ا١بماػػور مػػن  
يرػة الػػرِّدرة  ك ػػلا الػرأم أخػػل ا٤بشػػرع الليػيب أيضػػان ُب نػػص ا٤بػادة ) مػػن القػػانوف ( 291 دِّ

ـ بشػػأف تعػػدي  بعػػأ أ كػػاـ قػػانوف العقوبػػات الليػػيبهن  يػػ  2016( لسػػنة 20رقػػم )
عػػػػػن اإلسػػػػػبلـ بقػػػػػوؿو أك  كػػػػػ  مسػػػػػلمو مكلٌػػػػػف ارتػػػػػدٌ حػػػػػػداً قػػػػػاؿ: "يعاقػػػػػب باإلعػػػػػػداـ 

..  .".بفع و
ى
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ىالمطلبىالثاني
ىمدىىتطبوقىحدىالريدَّةىرلىىالمرأة

قػوؿ بتطبيػل  ػد الػرِّدرة اختلف الفقااء ُب هلا األمػر  فػلهب ا١بماػور إٔب ال 
علػى ا٤بػػرأة أيضػػانهن إذ ال فػػرؽ بيناػػا كبػػْب الرحػػ  ُب هػػلا األمػػر  كذلػػك لعمػػـو  ػػدي  

 –"مػػن بػٌدؿ دينػػ  فػػاقتلوب"  ك٤بػػا ريكم عػػن حػػابرو  –هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  –الرسػوؿ 
أف امػرأةن يقػاؿ ٥بػا )أـ ركمػاف( ارتػٌدت عػن اإلسػبلـ  فبلػغ أمريهػا إٔب  –رضي ا عنػ  

 .(1)فأمر أف تيستتاب كإالٌ قيتلت –هلى ا علي  كسلم  –نيب ال
كخالف ا٢بنفية هلا اإلٝباع  كذهبػوا إٔب القػوؿ بػأف ا٤بػرأة إذا ارتػٌدت ال ييبػاح  

ػػرب علػػى اإلسػػبلـ  كإحبارهػػا علػػى اإلسػػبلـ يكػػوف ٕببسػػاا  دماػػا كال تيقتػػ   كلكناػػا ٘بي
ـ  فػػإف أسػػلمت كإال  يبسػػت كإخراحاػػا ُب كػػ  يػػوـو لتسػػتتاب كيعػػرض علياػػا اإلسػػبل

ثانيػػػان  كهكػػػلا كػػػ  يػػػوـو إٔب أف تسػػػلم أك ٛبػػػوت  كقػػػد اسػػػتندكا ُب ذلػػػك ٤بػػػا ريكم عػػػن 
أنػػ   ػػى عػػن قتػػ  النسػػاءهن  يػػ  قػػاؿ "ال تقتلػػوا  –هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  –الرسػػوؿ 

 .(2)امرأةن كال كليدان"
  كقػػػد ردر ا١بماػػػور علػػػى رأم األ نػػػاؼ بػػػأف هػػػلا الناػػػي ال يتعػػػارض مػػػع قتػػػ 

ـب ُب الػػرِّدرة كُب غّبهػػا  ك ػػدي  "أـ ركمػػاف"  ا٤برتػػدرةهن ألف الناػػي الػػوارد ُب ا٢بػػدي  عػػا
خػػاصب بػػالرِّدرة  فػػييخىص كمػػا خيػػصر بالثيٌػػب الزانيػػة كبالقاتلػػةهن فامػػا أيضػػان ييقػػتبلف رغػػم 

  كزاد بعضام أف الناػي (3)العاـ عن قت  النساء -هلى ا علي  كسلم  – ي النيب 
ُب ذلػػػك ا٢بػػػدي  خػػػاصب با٢بربيػػػات دك٭بػػػا عػػػداهٌن ٩بٌػػػن ينطبػػػل علػػػياٌن القتػػػ   الػػػوارد 

 .(4)كا٤برتدات

                                       
  5ا٤بناػػػػاج  ج . مغػػػػِب اتػػػػاج إٔب معرفػػػػة معػػػػاين ألفػػػػاظ174  ص6كٌشػػػػاؼ القنػػػػاع عػػػػن مػػػػًب اإلقنػػػػاع  مػػػػ   (1)

 .471  ص5. مدكنة الفق  ا٤بالكي كأدلت   ج256  ص3. ا٤بالب ُب فق  اإلماـ الشافعي  م 428ص

 كما بعدها. 532  ص9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (2)

 .85  ص3شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًرىقي  م  (3)

 .428  ص5مغِب اتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنااج  ج (4)
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كعػن موقػف ا٤بشػرع الليػػيب مػن هػلا ا٣بػػبلؼ ٲبكػن القػوؿ بأنػػ  قػد أخػل بػػرأم  
ا١بماور  فبل فرؽ ُب تطبيل  د الرِّدرة ُب التشريع اللييب بْب الرح  كا٤برأة  يػدؿ علػى 

( عقوبػػػات 291الػػػواردة بػػػالفقرة األكٔب مػػػن ا٤بػػػادة )ذلػػػك عمػػػـو عبػػػارة "كػػػ  مسػػػلم" 
ـ بشػأف تعػدي  بعػأ أ كػاـ قػانوف العقوبػات 2016( لسنة 20ا٤بعدلة بالقانوف رقم )

 اللييب   ي  تشم  العبارة الرح  كا٤برأة على  دو سواء.
ىالمطلبىالثالث

ىمدىىاذتراطىاالدتتابظىلتطبوقىحدىالريدَّة
ثػبلث مسػائ   تتعلػل أكالهػا ٗبوقػف الفقػ  ُب هلا ا٤بطلب سػيناقف البا ػ   

كالتشػػريع مػػن االسػػتتابة كشػػرطو إلقامػػة  ػػد الػػرِّدرة )الفػػرع األكؿ(  كتتعلػػل ثانيتاػػا ٗبػػدة 
 االستتابة )الفرع الثاين(  كتتعلل األخّبة ٗبا تتالقل ب  التوبة )الفرع الثال (.

 اهفسع األٗي

 ً٘قف اهفقٕ ٗاهتصسٙع ًّ شسط االستتابٞ

قااء  وؿ هلا الشرط بْب قائ و بوحوب  لتطبيل  ػد الػرِّدرة  كقائػ و اختلف الف 
 باستالباب   كقائ و بعدـ اشَباط   كلك  فريلو  جج  كأسانيدب.

 أوًَل: الرأي القائل بوجوب اَلستتابة لتطبيق حد الرّْدَّة
ذهػػػػب أكثػػػػر أهػػػػ  العلػػػػم  كمػػػػنام: عمػػػػري )بػػػػن ا٣بطرػػػػاب(  كعلػػػػيه )بػػػػػن أيب  

(  كعطاءي     (1)طالبو

                                       
هو اإلماـ شي  اإلسبلـ  مفٍب ا٢بػـر  أسػلمي أبػو ٧بمػدو القيرىشػيِّ  ا٤بكِّػيِّ  مػن مولػدم ا١بىنىػد  كنشػأ ٗبكػة  كيلػد  (1)

هػ. سّب أعبلـ النُّببلء   س الدين ٧بمػد بػن أٞبػد 114هػ  كتػيويُبِّ سنة 27أثناء خبلفة عثماف بن عفاف  سنة 
  ص 5ـ  ج1996  11ملسسػػػة الرسػػالة  بػػّبكت  لبنػػػاف  ط بػػن عثمػػاف الػػلهيب  ٙبقيػػػل: شػػعيب األرنػػلكط 

كمػػا بعػػدها. شػػلرات الػػلهب ُب أخبػػار مػػن ذهػػب  ابػػن العمػػاد  ٙبقيػػل كٚبػػري  األ اديػػ : عبػػد القػػادر  78
 . 69  ص1ـ  م 1986  1بّبكت  ط -األرناؤكط  ك٧بمود األرناؤكط  دار ابن كثّب  دمشل
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  ككػػللك الشػػافعية (3)  كإسػػالاؽ(2)  كاألكزاعػػيُّ (1)كالنرخىعًػػيُّ  كمالػػكه  كالثػػورمُّ 
إٔب القػػػوؿ بوحػػوب اسػػتتابة ا٤برتػػػد كا٤برتػػدة قبػػ  قتلامػػػا   (4)ُب أتاػػر أقػػوا٥بم كا٢بنابلػػة

ك جػتام أف ا٤برتػػد كػػاف ٧بَبمػان باإلسػػبلـ  كرٗبػػا عرضػػت لػ  شػػباةه فيسػػعى ُب إزالتاػػاهن 
 .(5)لرِّدرة تكوف عن شباةو عرضت  فإف ٓب يتب قيت ألف الغالب أف ا

ػػػوا أيضػػػان ٗبػػػػا ركاب الػػػدار قطػػػِب عػػػن حػػػػابرو أف امػػػرأةن يقػػػاؿ ٥بػػػػا )أـ   كمػػػا ا تجُّ
أف ييعػػرض علياػػا اإلسػػبلـ   –هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  –ركمػػاف( ارتػػٌدت  فػػأمر النػػيب 

أنػ  ٤بػا  –عنػ   رضػي ا –  كًلمىا كرد عن عمػر بػن ا٣بطػاب (6)فإف تابت كإال قيتلت
فػػتح تيٍسػػَبى  سػػأ٥بم: هػػ  مػػن ميغرربىػػة خػػربك قػػالوا: نعػػم  رحػػ  ارتػػٌد عػػن اإلسػػبلـ ك٢بػػل 

                                       
فػػع بػػن عبػػد ا  ينتاػػي نسػػب  إٔب إليػػاسى بػػن ميضػػرى بػػن معػػدِّ بػػن هػػو ابػػن سػػعيدو بػػن مسػػركؽو بػػن  بيػػبو بػػن را( 1)

عدناف  كهو مللِّف كتاب "ا١بامع"  كيلًد سنة سبعو كتسعْب اتفاقان  كتػيػويُبِّ سػنة سػتم كعشػرين كمائػة للاجػرة. 
 كما بعدها.  229  ص 7سّب أعبلـ النُّببلء  ج

مدي  (2) الشػاميُّ  أبػو عمػرك األكزاعػيُّ  إمػاـ أهػ  الشػاـ ُب زمانػ   هو عبد الرٞبن بن عمرك بن أيب عمرك  كا٠ب  ٰبي
ُب ا٢بػدي  كالفقػػ   ككػاف يسػػكن دمشػل خػػارج بػػاب الفػراديس ٗباللرػػة األكزاع  ٍب ٙبػورؿ إٔب بػػّبكت  فسػػكناا 
مرابطػان إٔب أف مػػات  ػػا. كيلًػدى سػػنة ٜبػػافو كٜبػػانْب للاجػرة  كمػػات سػػنة سػػبعو كٟبسػْب كمائػػة ُب آخػػر خبلفػػة أيب 

فر. مليب الكماؿ ُب أ٠باء الرحاؿ  ٝبػاؿ الػدين أبػو ا٢بجرػاج يوسػف ا٤بػزم  ٙبقيػله ضػب  نػصم كتعليػل: حع
 كما بعدها. 306  ص17ـ  م  1992  1د. بشرار عوراد معركؼ  ملسسة الرسالة  بّبكت  لبناف  ط

النيسػابورمُّ الػدار  ا٤بػركزمُّ  هو إسالاؽ بن إبراهيم بن ٨بلد بن إبراهيم بػن مطػر اإلمػاـ  أبػو يعقػوب ا٢بنهلػيُّ  (3)
األهػػ   ا٤بعػػركؼ بػػابن راهويػػػ   أ ػػد األعػػبلـ  كعنػػ  قػػػاؿ اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن  نبػػػ : مػػا أعلػػم إلسػػالاؽ نهػػػّبان 
بػػػالعراؽ  كيلػػػد سػػػنة إ ػػػدل كسػػػتْب كمائػػػة للاجػػػرة  كتػيػػػويُبِّ سػػػنة أربػػػعو كٜبػػػانْب كمائػػػة للاجػػػرة. مػػػليبي مػػػليًب 

ين أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن عثمػػاف بػػن قيمػػاز  الشػػاّب بالػػلرهيب  الكمػػاؿ ُب أ٠بػػاء الرحػػاؿ   ػػس الػػد
ػػػيِّد أمػػػْب  الفػػػاركؽ ا٢بديثػػػة للطباعػػػة كالنشػػػر  القػػػاهرة  مصػػػر  ط   1ٙبقيػػػل: غينػػػيم عبرػػػاس غينػػػيم  ك٦بػػػدم السِّ

 كما بعدها. 312  ص 1ـ  م 2004

 .530  ص9راحع: بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (4)

ا٤بطالػػب ُب شػػرح ركض الطالػػب  زكريػػا األنصػػارم الشػػافعي  ٙبقيػػل: ٧بمػػد الزهػػرم الغمػػراكم  ا٤بطبعػػة أسػػُب  (5)
 .122  ص4ا٤بيمنية  مصر  بدكف تاري  نشر  م 

  3. شػػػرح الزركشػػػي  علػػػى ٨بتصػػػر ا٣بًرىقػػػي  مػػػ 428  ص5مغػػِب اتػػػاج إٔب معرفػػػة معػػػاين ألفػػػاظ ا٤بناػػػاج  ج (6)
 .89ص
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با٤بشػػركْب فأخػػلناب كقتلنػػاب  قػػاؿ: فاػػبلٌ أدخلتمػػوب بيتػػان كأغلقػػتم عليػػ  بابػػان كأطعمتمػػوب  
آمػر  ك  يػوـو رغيفػان كاسػتتبتموب ثبلثػان  فػإف تػاب كإالٌ قتلتمػوب  اللاػمر إين ٓب أشػاد كٓب

 .(1)كٓب أرضى إذ بلغِب. كلو ٓب ٘بب االستتابة ٤با تربٌأ عمر من فعلام
 ثانياً: الرأي القائل باستحباب اَلستتابة قبل تطبيق حد الرّْدَّة

هلا الرأم هو رأم األ ناؼ  كأ ػد قػوٕب الشػافعي  كركايػة أخػرل عػن أٞبػد  
سػػتتابة ال بوحو ػػػا    يػػػ  يقولػػوف باسػػػتالباب اال -رٞباػػػم ا ٝبيعػػان  –بػػن  نبػػ  

قبػ  تطبيػل  ػػد الػرِّدرةهن كذلػػك ال تمػاؿ أف يسػػلم ا٤برتػد  لكػػن ال ٯبػبهن ألف الػػدعوة 
قد بلغت  فػإف أسػلم فباػا كنعمػت  كإف أىب نهػر اإلمػاـ ُب أمػرب  فػإف طمػع ُب توبتػ   
أك سػأؿ هػو التأحيػ  أٌحلػػ  ثبلثػة أيػاـ  كإف ٓب يطمػع ُب توبتػػ  كٓب يسػأؿ هػو التأحيػػ  

 .(2)اعت قيت  من س
عندما أمر بقتػ  مػن  –هلى ا علي  كسلم  –كما استندكا إٔب أف الرسوؿ  

مػػ  ذلػػك  بػػٌدؿ دينػػ   ٓب يػػلكر اسػػتتابة  كلػػو كانػػت كاحبػػةن ألمػػر  ػػا  فػػإذ ٓب يفعػػ  ٰبي
 .(3)على االستالباب

كمػػػا اسػػػتدلوا أيضػػػان ٗبػػػا ريكيمى أف معػػػاذان قػػػدـ علػػػى أيب موسػػػى  فوحػػػد عنػػػدب  
فقػػػاؿ: مػػػا هػػػلاك قػػػاؿ: رحػػػ ه كػػػاف ياوديػػػان فأسػػػلم  ٍب راحػػػع دينػػػ  ديػػػن رحػػػبلن ميوثرقػػػان  

السُّوء فتاورد  قاؿ: ال أحلس  ٌب ييقت   قضاء ا كرسول  )ثػبلث مػرات(  فػأمر بػ  
فقيتػػػػ   فلمػػػػا بلػػػػغ ذلػػػػك عمػػػػر أنكػػػػر علػػػػيام  كقػػػػاؿ: "هػػػػبلر طينػػػػتم عليػػػػ  بيتػػػػان ثبلثػػػػان 

وب كيرحػػػع إٔب ا سػػبالان  كتعػػػأب  كأطعمتمػػوب كػػ  يػػػوـو رغيفػػان  كاسػػػتتبتموب لعلػػ  يتػػ
 -رضػػػي ا عنػػػ   –اللاػػػم إين ٓب أ ضػػػر كٓب آمػػػر كٓب أرضى إذ بلغػػػِب. فإنكػػػار عمػػػر 

                                       
 .257  ص3ا٤بالب ُب فق  اإلماـ الشافعي  م  .530  ص9ب الشرائع  م بدائع الصنائع ُب ترتي (1)

 .531  ص9بدائع الصنائع  م  (2)

 .530  ص9بدائع الصنائع  م  (3)
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سػػتالبِّ 
ي
مػػ  علػػى االسػػتالبابهن أل ػػم كػػانوا ينكػػركف ُب ا٤ب هن كألنػػ  ييقتػػ  لكفػػرب  (1)ٰبي

لػػ  فلػم ٘بػب اسػػتتابت  كاألهػليهن كألنػػ  لػو قيتػػ  قبػ  االسػػتتابة ٓب يضػمن  كلػػو  ػـر قت
 .(2)قبل  ضمن

 ثالثاً: الرأي القائل بالقتل دوف استتابة
فيمػػا ذكػػرب عنػػ   (4)كعبػػد العزيػػز بػػن أيب سػػلمة (3)هػػلا الػػرأم للالسػػن البصػػرم 
سيػػػالنوف
ػػػػا ٕبػػػػدي  معػػػػاذو مػػػػع أيب (5)    يػػػػ  قػػػػاال بقتػػػػ  ا٤برتػػػػد دكف اسػػػػتتابة  كا تجر

أمػػر يػػػـو فػػتح مٌكػػػة  –هػػػلى ا عليػػ  كسػػػلم  –  كٗبػػا ريكيمى أيضػػػان أف النػػيبر (6)موسػػى

                                       
 .89  ص3. شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًرىقي  م 530  ص9بدائع الصنائع  م  (1)

 .530  ص9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (2)

ن أيب ا٢بسن يسار  أبو سعيد  مؤب زيدو بن ثابتو األنصارم  ييقاؿ أف أم  مػن ميسػاف  سيػًبيت هو ا٢بسن ب (3)
كهػي  امػػ ه بػ  ككلدتػػ  با٤بدينػة  كػػاف سػيد أهػػ  زمانػ  علمػػان كعمػبلن  كهػػو شػي  أهػػ  البصػرة  أدرؾ يػػـو مقتػػ  

ر كم ػػة هػػػ. سػػّب أعػػبلـ كهػػو ابػػن عشػػرة سػػنة  تػيػػويُبُّ ُب رحػػب سػػنة عشػػ –رضػػي ا عنػػ   –عثمػػاف بػػن عفرػػاف 
 .563  ص 4النببلء  ج

هػو العبلرمػػة الفقيػ   مفػػٍب ا٤بدينػة  عبػػد ا٤بلػػك بػن اإلمػػاـ عبػد العزيػػز بػػن عبػد ا بػػن أيب سػلمة بػػن ا٤باحشػػوف  (4)
التيمي  موالهم ا٤بدين ا٤بالكي  تلميل اإلمػاـ مالػك  كػاف مفػٍب ا٤بدينػة ُب زمانػ   ككػاف ضػريران  كقيػ  عمػي ُب 

 .359  ص 10ب  تػيويُبِّ سنة ثبلث عشرة كم تْب للاجرة. سّب أعبلـ النببلء  ج آخر عمر 

هو اإلماـ العبلرمػة  فقيػ  ا٤بغػرب  أبػو سػعد عبػد السػبلـ بػن  بيػب بػن  ٌسػاف بػن هػبلؿ بػن بكػار بػن ربيعػة  (5)
ب بسيػػالنوف ارٙبػػػ  بػػن عبػػد ا الترنػػوخي  ا٢بمصػػي األهػػػ   ا٤بغػػريب القػػّبكاين ا٤بػػالكي  قاضػػػي القػػّبكاف  ييلقرػػ

ك ػػػ   هػػػنرف ا٤بدكنػػػة ُب الفقػػػ  ا٤بػػػالكي  كعلياػػػا يعتمػػػد أهػػػ  القػػػّبكاف  سػػػاد أهػػػ  ا٤بغػػػرب ُب ٙبريػػػر ا٤بػػػلهب 
ا٤بػػالكي  كعنػػ  انتشػػر علػػم اإلمػػاـ مالػػكو هنػػاؾ  كيلػػد ُب رمضػػاف سػػنة سػػتْب كم ػػة هػػػ  كتػيػػويُبِّ ُب شػػار رحػػب  

. طبقػػات الفقاػػاء  أبػػو إسػػالاؽ 63  ص12ـ النػػببلء  ج سػػنة أربعػػْب كم تػػْب هػػػ  كقػػربب بػػالقّبكاف. سػػّب أعػػبل
الشػػػّبازم الشػػػافعي  ٙبقيػػػل: د. إ سػػػاف عبٌػػػاس  دار الرٌائػػػد العػػػريب  بػػػّبكت  لبنػػػاف  بػػػدكف تػػػاري  نشػػػر  ص 

. شػػجرة النٌػػور الزٌكيػػة ُب طبقػػات ا٤بالكيػػة  ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن عيمػػر بػػن قاسػػم ٨بلػػوؼ  ٚبػػري  ا٢بواشػػي 156
 .103  ص1ـ  ج2003  1يإب  دار الكتب العلمية  بّبكت  لبناف  طكالتعليل: عبد اليد خ

. البيػػاف ُب مػلهب اإلمػػاـ الشػافعي  أبػو ا٢بسػػْب ٰبػٓب بػػن أيب ا٣بػّب بػػن 145ص االسػتلكار  البػن عبػػد الػرب  (6)
كف سػػآب العمػػراين الشػػافعي اليمػػِب  اعتػػُب بػػ : قاسػػم ٧بمػػد النػػورم  دار ا٤بناػػاج للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع  بػػد

 .46  ص12مكاف نشر  كال تاري  نشر  م 
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بقت  قوـو ارتٌدكا  منام: عبػد ا بػن خطػ   كعبػد ا بػن سػعد بػن أيب السػرح  دكف 
كعطػاء كطائفػةه أخػرل ال  (2). كقػاؿ اللريػ  بػن سػعد(1)أف يأمر باستتابتام قب  قػتلام

ييستتاب من كيلد ُب اإلسبلـ ٍب ارتٌد إذا شياد علي   كإ٭با ييقت   تاب مػن ذلػك أك ٓب 

                                       
 .89  ص3. شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًرىقي  م 530  ص9بدائع الصنائع  م  (1)

قػػػد عاػػػد إٔب أمرائػػػ  مػػػن  –هػػػلى ا عليػػػ  كسػػػلم  –٩بػػػا تػػػلكرب كتػػػب السػػػّبة  ػػػوؿ هػػػلب الواقعػػػة أف رسػػػوؿ ا 
ام  إالٌ أن  قد عاد ُب نفػرو ٠بػاهم بقػتلام  كإف كيحػدكا أف ال يقاتلوا إالٌ من قاتل -يـو فتح مكة  -ا٤بسلمْب 

ٙبت أستار الكعبةهن بسبب ردمػم  كٓب يػأمر باسػتتابتام  مػنام عبػد ا بػن خطػ  كعبػد ا بػن سػعدو بػن أيب 
 -فييقاؿ إف ا٠ب  عبد العيػزرل بػن خطػ   ك٤بػا أسػلم غػّبر ا٠بػ  إٔب عبػد ا  بعثػ  رسػوؿ ا السرح. فأما األكؿ 

مصدقان  كبع  مع  رحبلن من األنصار  ككاف معػ  مػؤب لػ   فطلػب منػ  أف يصػنع لػ   –هلى ا علي  كسلم 
ػػا نػػػاـ كاسػػتيقظ ٓب ٯبػػػد الطعػػاـهن فغضػػػب غضػػبةن كقتلػػ  كارتػػػد  فقيتػػ  يػػػـو فػػتح مكػػػة بعػػد أف كيحػػػد  طعامػػان  فلمر

كسلم  كأما اآلخر فاو عبػد ا بػن سػعدو متعلقان بأستار الكعبةهن كذلك امتثاالن ألمر رسوؿ ا هلى ا علي  
مػن الرضػاعة  كػاف يكتػب الػو ي لرسػوؿ  –رضػي ا عنػ   –بن أيب السرح العػامرم  أخػو عثمػاف بػن عفرػاف 

ٍب ادرعػػى أنػػ  ال يكتػػب مػػا ٲبليػػ  عليػػ  الرسػػوؿ مػػن الػػو ي  كإ٭بػػا مػػا شػػاء هػػوهن  –هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  –ا 
هػػلى  –فلٌمػا كػػاف الفػػتح فػػرر إٔب أخيػ  عثمػػاف  فغيربػػ   ػػٌب أتػى بػػ  رسػػوؿ ا  فارتػد مشػػركان كهػػار إٔب قػػريفو 

ػػػا انصػػػرؼ عثمػػػاف قػػػػاؿ  –ا عليػػػ  كسػػػلم  كسػػػأل  أف يبايعػػػ   فصػػػمت رسػػػوؿ ا طػػػػويبلن  ٍب قػػػاؿ نعػػػم  فلمر
كمػػأت الرسػوؿ ٤بػػن  ولػ : مػػا هػػمتُّ إالر ليقػـو إليػػ  بعضػػكم فيضػرب عنقػػ   فقػاؿ رحػػ ه مػػن األنصػار: فاػػبلر أ

إٕبر يا رسوؿ اك فقاؿ: إف النيب ال ينبغي أف تكوف ل  خائنة أعْب  كبعد أف قيبلت توبت  كاف بعػد ذلػك ٩بػن 
 سػػػن إسػػػبلم   كٓب يهاػػػر منػػػ  شػػػيءه يينكػػػر عليػػػ . راحػػػع: عيػػػوف األثػػػر ُب فنػػػوف ا٤بغػػػازم كالشػػػمائ  كالسػػػّب  

رم  ٙبقيػػل: د. ٧بمػػد العيػػد ا٣بطػػراكم  ك٧بيػػي ا٢بػػافظ أبػػو الفػػتح ٧بمػػد بػػن ٧بمػػدو بػػن ٧بمػػدو سػػٌيد النػػاس اليعمػػ
  2بػػّبكت  بػػدكف تػػاري  نشػػر  ج –الػدين مسػػتو  مكتبػػة دار الػػَباث  ا٤بدينػػة ا٤بنػػوررة  كدار ابػػن كثػػّب  دمشػػل 

 كما بعدها. 246  ص4 3كما بعدها. البداية كالنااية  ج 236ص 

يار ا٤بصػرية  كيلػد بقىٍرقىشىػٍندة هو اللري  بن سعد بن عبد الرٞبن  أبو ا٢بارث الفاميِّ  شي (2)   اإلسبلـ كعآب الػدِّ
)قريةه من أسف  أعماؿ مصر( سنة أربػعو كتسػعْب هػػ  كأهػ  بيتػ  يقولػوف: ٫بػن مػن الفػرس  مػن أهػ  أهػبااف   

ثاا  كمػػػػن يفتخػػػػر بوحػػػودب اإلقلػػػػيم آنػػػلاؾ  ككػػػػاف تعيػػػْب متػػػػوٕبِّ مصػػػػر  –رٞبػػػػ  ا  -كػػػاف  فقيػػػ  مصػػػػر ك٧بػػػدر
مػػن ٙبػػت أمػػرب  كيرحعػػوف إٔب رأيػػ  كمشػػورت . تػيػػويُب ُب نصػػف شػػعباف  سػػنة ٟبػػسو كسػػبعْب  كقاضػػياا كناترهػػا 

. مػػليب التاػػليب  شػػااب الػػدين أبػػو الفضػػ  أٞبػػد بػػن 136  ص 8كمائػػة للاجػػرة. سػػّب أعػػبلـ النػػببلء  ج
 .464  ص 8ـ  ج1908  1علي بن  جر العسقبلين  دار ا٤بعارؼ النهامية  ا٥بند  ط
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تب  إذا قامت ُب  ق  البينة العادلة  كذلك على عكػس مػن كػاف كػافران فأسػلم  ٍب ي
ارتٌد  فإن  ييستتاب
(1). 

 رابعاً: موقف المشرع الليبي من الخالؼ
( لسػػػنة 20( عقوبػػػات ليػػػيب ا٤بعدلػػػة بالقػػػانوف رقػػػم )291ٗبراحعػػػة نػػػص ا٤بػػػادة ) 

 ػظ أف ا٤بشػػرع  كإف ـ بشػأف تعػدي  بعػأ أ كػاـ قػػانوف العقوبػات الليػيب  ييبل2016
نػػص هػػرا ةن علػػى سػػقوط عقوبػػة حرٲبػػة الػػرِّدرة بتوبػػة ا١بػػاين ُب أيػػة مر لػػةو قبػػ  تنفيػػل 
ا٢بكػػػم  إال أنػػػ  ٓب يػػػنص علػػػى االسػػػتتابة كشػػػرطو لتطبيػػػل ا٢بػػػد ُب الػػػرِّدرة كهػػػو القتػػػ   
كالفػػرؽ بػػْب األمػػرين كاضػػحه  إذ التوبػػة مبػػادرةه مػػن ا١بػػاين دكف إلػػزاـو للقاضػػي بعرضػػاا 

   كاالستتابة عرضه ك  ب مػن القاضػي لػ  علياػا قبػ  تنفيػل ا٢بػد فيػ . ك٥بػلا كػاف علي
األكٔب با٤بشرع أف يػنص علػى هػلا الشػرط هػرا ةن ُب ذلػك القػانوفهن ألٮبيتػ  كالتفػاؽ 
ا١بماػور علػى األخػل بػ . كمػع هػػلا ييبل ػظ أف هػلا الشػرط كاحػب اإلعمػاؿ ضػػمنانهن 

لػػة بػػلات القػػانوف الػػٍب تلػػـز القاضػػي بتطبيػػل ( عقوبػػات  ا٤بعد12تطبيقػػان لػػنص ا٤بػػادة )
 الرأم األيسر للمتام كفقان للملاهب الفقاية ا٤بعتربة.
 اهفسع اهجاُٛ

 ًـدٝ االستتابــٞ

اختلف الفقااء ُب مدة االستتابة  فلهب الشافعية إٔب القوؿ باسػتتابة ا٤برتػد  
"مػن  – عليػ  كسػلم هػلى ا –ُب ا٢باؿ كال ٲبيا   فػإف تػاب كإالر قيتػ هن لقػوؿ النػيب 

بقتػ  ا٤برتػد كٓب يػلكر  -هػلى ا عليػ  كسػلم  –بٌدؿ دين  فاقتلوب"   يػ  أمػر النػيب 
 .(2)استتابةهن كألف الرِّدرة  د  فبل ييلح  تطبيل هلا ا٢بد شأن  شأف سائر ا٢بدكد

                                       
 .46  ص12. البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي  م 145  ص22ن عبد الرب  م االستلكار  الب (1)

 .122  ص4أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب  ج (2)
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إٔب أف ا٤برتد ييستتاب ثبلثة  –رٞبام ا  –كذهب مالكه كأبو  نيفة كأٞبد  
من إنكارب علػى  –رضي ا عن   – جتام ما ريكم عن عمر بن ا٣بطاب   ك (1)أياـ

معػػاذو بػػن حبػػ  عنػػدما قتػػ  الياػػودم الػػلم ارتػػٌد كرحػػع إٔب دينػػ   كقولػػ : "هػػبلٌ طينػػتم 
 –عليػػػ  ثبلثػػػان  كأطعمتمػػػوب كػػػ  يػػػـو رغيفػػػان  كاسػػػتتبتموب لعلػػػ  يتػػػوب كيرحػػػع إٔب ا 

شػباةو  كقػد ال تػزكؿ هػلب الشػػباة    كألف الػردة إ٭بػا تكػوف عػن…"سػبالان  كتعػأبك 
ُب ا٢باؿ  فوحب أف يينتهر مدةن ٲبكػن فياػا االرتيػاء كالنهػر  فقيػدِّر ذلػك بثبلثػة أيػاـهن 

هػػػلا القػػػدر  فكو ػػػا ثبلثػػػة أيػػػاـو (2)أل ػػػا مػػػدةه قريبػػػة ػػػر قػػػـو هػػػاّب و هن كألف ا تعػػػأب أخر
 .(3)كاحب. كتبدأ هلب ا٤بدة من يـو ثبوت الكفر ال من يـو الكفر

كقػػػد اختلػػػف الفقاػػػاء  ػػػوؿ مسػػػألة التضػػػييل علػػػى ا٤برتػػػد خػػػبلؿ الثبلثػػػة أيػػػاـ  
ا٤بقػػٌررة لبلسػػتتابة  فػػلهب األ نػػاؼ كا٢بنابلػػة إٔب القػػوؿ بالتضػػييل عليػػ هن لقػػوؿ عمػػر 

  كذهػػب ا٤بالكيػػة إٔب القػػوؿ بعػػدـ (4)السػػابل  كذلػػك ٕبسػػب  كإطعامػػ  كػػ  يػػوـو رغيفػػان 
 .(5)فو كال معاقبةالتضييل علي   فييستتاب دكف حوعو كال عط

 .(6)كقاؿ النرخىعيُّ كالثرورمُّ أن  يستتاب أبدان  كٰببس إٔب أف يتوب أك ٲبوت 

                                       
 اشػػية العػػػدكم علػػػى ا٣برشػػػي علػػػى ٨بتصػػػر خليػػػ   علػػػي العػػػدكم  ا٤بطبعػػػة الكػػػربل األمّبيػػػة  بػػػوالؽ مصػػػر   (1)

. كٌشػػاؼ 531  ص9رتيػب الشػػرائع  مػػ . بػػدائع الصػػنائع ُب ت65  ص8ـ(  ج1900هػػػ )1317  2مصػر  ط
. ا٤باػػٌلب ُب فقػػ  اإلمػػاـ الشػػافعي  أليب إسػػالاؽ الشػػّبازم  ٙبقيػػل 179  ص6القنػػاع عػػن مػػًب اإلقنػػاع  مػػ 

كتعليػػػل كشػػػرح كبيػػػاف الػػػراحح ُب ا٤بػػػلهب: د. ٧بمػػػد الز يلػػػي  دار القلػػػم  دمشػػػل  سػػػورية  كالػػػدار الشػػػامية  
 . 209  ص 5ـ  ج1996  1بّبكت  لبناف  ط

ا٤باٌلب ُب فق  اإلماـ الشافعي  أليب إسالاؽ الشّبازم  ٙبقيل كتعليػل كشػرح كبيػاف الػراحح ُب ا٤بػلهب: د.  (2)
 .209  ص ٧5بمد الز يلي  ج

 .  65  ص8 اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصر خلي   علي العدكم  ج (3)

 .89  ص3ر ا٣بًرىقي  م . شرح الزركشي على ٨بتص531  ص9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (4)

 .65  ص8 اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصر خلي   علي العدكم  ج (5)

 .48  ص12. البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي  م 531  ص9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (6)
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ك يػػ  إف ا٤بشػػػرع الليػػيب ٓب يػػػنص علػػػى االسػػتتابة كشػػػرطو لتطبيػػل  ػػػد الػػػرِّدرة  
أهػػبلن  فمػػن غػػّب ا٤ببلئػػم البالػػ  عػػن مػػدل نصػػ  علػػى مػػدما تبعػػان لػػللك  ك٥بػػلا فػػإف 

ؿ ا٤برتػػػد مػػػدة ثبلثػػػػة أيػػػاـو هػػػو األكٔب بػػػػالتطبيلهن باعتبػػػارب األيسػػػػر الػػػرأم القائػػػ  بإماػػػػا
ُب هلا الشأف  -رٞباما ا  –للمرتد  كال ٲبكن االرتكاف إٔب رأم النخعي كالثورم 

كالقػػوؿ بتطبيقػػػ  علػػػى أنػػ  األيسػػػر للمػػػتامهن ألف ُب تطبيقػػػ  مػػا يعطِّػػػ  هػػػرا ةن تطبيػػػل 
ن خبللػػ  معاقبػػة ا٤برتػػد باإلعػػداـ ( عقوبػػات  الػػلم يوحػػب ا٤بشػػرع مػػ291نػػص ا٤بػػادة )

 .(1) دان  فاو يقتضي تأبيد االستتابة  ٍب عدـ تطبيل ذلك ا٢بد تبعان لللك
أمػػا عػػن مسػػألة التضػػييل علػػى ا٤برتػػد ٕبسػػب  ك٘بويعػػ  خػػبلؿ مػػدة الثبلثػػة أيػػاـو   

فإف البا   يرل أف ُب هلا التضػييل تتالقرػل مصػلالة ا٤برتػد ال العكػسهن كذلػك ألف 
٪بػػاةن لػػ  مػػن حػػزاءين: ا٣بلػػوًد ُب النرػػاًر  –عليػػ  إذا رحػػع إٔب ديػػن اإلسػػبلـ ُب التضػػييل 
َوَمْن يَػْرَتِدْد ِمْنُيْم َعْن ِديِنِو فَػَيُمْت َوُىَو َكػاِفٌر فَُلولَأِػَ، َحِبطَػْت َأْعَمػاُلُهْم ِفػي ُب اآلخػرة 

َِِخػَرِة َوُأولَأِػَ، َأْصػَحاُب النَّػاِر ُىػْم ِفيَهػا َخالِػ نْػَيا َوا [  217]سػورة البقػرة  اآليػة  ُدوفَ الدُّ
ا ُب الدنيا  كعلى هلا فالرأم القائ  بالتضييل علي  يكوف هو األيسػر لػ هن  كالقتً   دًّ

 .(2)ألن  هو اللم تتالقل ب  مصلالت 
 

 

 

                                       
دان  كهػػػلا ٨بػػػالفه للسػػػػنة كقػػػد انتقػػػد الشػػػافعية هػػػػلا الػػػرأم أيضػػػانهن ألف تطبيقػػػػ  يفضػػػي إٔب أالر يقتػػػ  ا٤برتػػػد أبػػػػ (1)

 .531  ص9كاإلٝباع. بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م 

 ػػٌددت اكمػػػة العليػػا الليبيػػػة ا٤بقصػػػود بأيسػػر ا٤بػػػلاهب بأنػػػ  الػػلم ُب تطبيقػػػ  علػػػى الواقعػػة مراعػػػاةه ٤بصػػػلالة  (2)
 ًفقرمػا األكٔب بأنػ  يطبػل "٤بٌا كاف نص ا٤بادة العاشرة من قانوف إقامة  دِّ الزنػا تقضػي ُبا٤بتام   ي  قالت: 

ا٤بشػػاور مػػن أيسػػر ا٤بػػلاهب فيمػػا ٓب يػػرد بشػػأن  نػػصه ُب هػػلا القػػانوف بالنسػػبة إٔب حرٲبػػة الزنػػا ا٤بعاقػػب علياػػا 
طعػن حنػائي رقػم …".  دان  فإف ا٤براد من أيسر ا٤بلاهب بالنسبة إٔب ا٤بػتام هػو ذلػك الػلم فيػ  مصػلالت   

 .195ـ  ص 1975  11  س2كمة العليا  عـ  ٦بلة ا25/6/1974ؽ  حلسة  154/21
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 اهفسع اهجاهح

 ًا تتحقـق بٕ اهت٘بـٞ

الػػدين ال تتالقػػل التوبػػة عنػػد ا٢بنفيػػة إالٌ إذا نطػػل ا٤برتػػد بالشػػاادتْب كتػػربرأ مػػن  
هػػلى ا  –  كعنػػد ا١بماػػور يكفيػػ  أف يػػأٌب بالشػػاادتْبهن لقولػػ  (1)الػػلم انتقػػ  إليػػ 

: "أيمػػػرت أف أقاتػػػ  النػػػاسهن  ػػػٌب يقولػػػوا ال إلػػػ  إالٌ ا  فػػػإذا قالوهػػػا   -عليػػػ  كسػػػلم 
عصػػموا مػػِب دمػػاءهم كأمػػوا٥بم إال ٕبقاػػا"  فإسػػبلم  كإسػػبلـ الكػػافر ال فػػرؽ  إالٌ إذا  

ب  بأف يقوؿ مثبلن: إف ٧بمدان رسوؿ ا  كلكنػ  رسػوؿ إٔب األميٌػْب كاف متأكالن ُب كفر 
دكف أهػػ  الكتػػػاب  أك يقػػوؿ: هػػػو نػػػيب  إالٌ أنػػ  ٓب ييبعػػػ  بعػػػد  فػػبل ٰبكػػػم بإسػػػبلم  
 ػػٌب يػػػأٌب بالشػػػاادتْب  كيػػػرٍبأ معامػػػا مػػػن كػػػ  ديػػػنو ٨بػػػالفو لػػػدين اإلسػػػبلـهن ألنػػػ  إذا 

مػعو (2)اقتصر على الشاادتْب  ا تم  أف يريد ما اعتقػدب   كإذا ارتػٌد ٔبالػود فػرضو ٦بي
عليػػ   كالصػػبلة كالزكػػاة  أك باسػػتبا ة ٧بػػرـو ٦بمػػعو علػػى ٙبرٲبػػ   كشػػرب ٟبػػرو أك أكػػ  
كػػػم بإسػػػبلم   ػػػٌب يػػػأٌب بالشػػػاادتْب  كيقػػػرر أيضػػػان  ٢بػػػم خنزيػػػرو أك ارتكػػػاب زنػػػا  ٓب ٰبي

هن ألنػ  كػلرب ا كرسػول   ٗبػا بوحوب مػا حالػد كحوبػ   كبتالػرًن مػا اسػتبا   مػن ٧بػـر
 .(3)أخربا ب   فبل تيقب  توبت   ٌب يقرر بتصديل ا كرسول 

كرأم ا١بماور هو األكٔب بالتطبيل ُب التشػريع الليػيب  باعتبػارب األيسػر للمرتػد  
 ( عقوبات ا٤بشار إلياا سابقان.291الٌتائب  تطبيقان لنص ا٤بادة )

ان كعقابػػان  كينتقػػػ  ك ػػلا ينتاػػي البا ػػ  مػػن دراسػػة أهػػػم أ كػػاـ الػػرِّدرة  ٘برٲبػػ 
 اآلف لبياف خبلهة هلا البال .

 
 

                                       
 .531  ص9بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  م  (1)

 .470  ص5. مدكنة الفق  ا٤بالكي كأدلت   ج50  ص12البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي  م  (2)

 كما بعدها. 50  ص12البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي  م  (3)
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بعػػػد الفػػػراغ مػػػن ٕبػػػ  هػػػلا ا٤بوضػػػوع ذم ا١بانػػػب الشػػػرعي  ٲبكػػػن إيػػػراد أهػػػم 
 كالتوهيات على النالو اآلٌب: النتائ 

 أوَل: النتائج
يرػػة  -1 كليسػػت مػػن ا١بػػرائم  – سػػب رأم ا١بماػػور  –حرٲبػػة الػػرِّدرة مػػن ا١بػػرائم ا٢بدِّ

كقد قٌرر ا٤بشػرع الليػيب األخػل  ػلا الػرأم هػرا ةن  عنػدما نػص ُب ا٤بػادة  التعزيرية 
ـ  بقولػػ : "ييعاقػػب باإلعػػداـ  ػػداًّ كػػ  2016( لسػػنة 20الثانيػػة مػػن القػػانوف رقػػم )

 مسلمو مكٌلفو ارتد عن اإلسبلـ . . .".
يرة الردة ما يتعارض مع  رية العقيػدةهن ألف اإلكػراب ا٤بناػي عنػ  -2  ليس ُب القوؿ ٕبدِّ

 ُب اإلسبلـ هو اإلكراب من أح  الدخوؿ ُب اإلسبلـ كليس ا٣بركج من .
يطبػػػػل  ػػػػد الػػػػردة علػػػػى ا٤بػػػػرأة كمػػػػا يطبػػػػل علػػػػى الرحػػػػ  دكف تفرقػػػػةو  طبقػػػػان لػػػػرأم  -3

 ا١بماور  ك لا أخل ا٤بشرع اللييب.
رغػػم سػػكوت ا٤بشػػرع الليػػيب عػػن بيػػاف  كػػم اسػػتتابة ا٤برتػػد قبػػ  تطبيػػل ا٢بػػد عليػػ   -4

حبػػػػةه ُب  قػػػػ  ُب التشػػػػريع الليػػػػيبهن اسػػػػتنادان إٔب الػػػػرأم القائػػػػ  كمػػػػدما  إالٌ أ ػػػػا كا
 بوحو اهن باعتبارب األيسر للمرتد.

ٓب يكػػن ا٤بشػػرع الليػػيب ميوفقػػان ُب سػػكوت  عػػن بيػػاف  كػػم الشػػريك غػػّب ا٤بسػػلم ُب  -5
الػػرِّدرة  مػػن  يػػ  التجػػرًن كا١بػػزاء  األمػػر الػػلم ترتػػب عليػػ  القػػوؿ بعػػدـ إمكػػاف 

يرة أك تعزيريةهن ا َبامان ٤ببدأ ا٤بشركعية.معاقبت  بأية عقوبةو     دِّ
 ثانياً: التوصيات

حرٲبػػػة الػػػرِّدرة مػػػن ا١بػػػرائم الػػػٍب تتعلػػػل بالعقيػػػدة  ك٥بػػػلا السػػػبب ينبغػػػي التالػػػٌرز مػػػن  -1
ا٢بػػدي  أك الكتابػػة  ػػوؿ مسػػائلاا دكف ٕبػػ و كتػػدقيلهن إذ القػػوؿ فياػػا بغػػّب علػػمو 

إلسػػػػبلـ إٔب دائػػػػرة نقيضػػػػ   أك اطػػػػبلعو قػػػػد يػػػػلدم إٔب إخػػػػراج إنسػػػػافو مػػػػن دائػػػػرة ا
 كالعياذ با.
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األقػػػواؿ كاألفعػػػاؿ الػػػٍب تتالقػػػل  ػػػا الػػػرِّدرة كثػػػّبةه كغػػػّب ٧بػػػٌددة  كإف كػػػاف الفقاػػػاء  -2
يتالػػٌرزكف ُب عػػدـ إ٢بػػاؽ كهػػف ا٤برتػػد ٗبػػن هػػدر عنػػ  بعضػػااهن اتقػػاءن للشػػبااتهن 

مػن  كاستبعادان لتطبيل ا٢بد ُب  ػل مػن ٓب ييقطػع بردتػ   إالٌ أف ذلػك قػد ال يعفيػ 
اسػػػتالقاؽ مػػػا توٌعػػػدب ا بػػػ  ُب اآلخػػػرةهن فاػػػو العػػػآب بالسػػػرائر كال تفيػػػد الشػػػباة 
عندئلو ُب ذرء ذلك ا١بزاءهن ك٥بلا فلياللر اللين ٱبوضوف ُب أمػور الػدين حالػودان 
أك مكػػابرةن أك اسػػتازاءن  كليكفُّػػوا ألسػػنتام كأيػػديام عػػن ا٣بػػوض كاللعػػب ُب أمػػورو 

َولَػػِأْن ان  كليتػػلكركا قػػوؿ ا٤بػػؤب عػػزر كحػػ ر: عقديػػةو ال يفقاػػوف مػػن أ كاماػػا شػػي 
َل َسَللتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَػْلَعُب ُقْل َأبِاللَِّو َو يَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْستَػْه ِئُوَف 

 [.65]سورة التوبة  اآلية  تَػْعَتِبُروا َقْد َكَفْرُتْم بَػْعَد ِإيَماِنُيمْ 
٤بشػػرع الليػػيب بضػػركرة ا٤بعا١بػػة التشػػريعية ا٢با٠بػػة لػػبعأ اإلشػػكاليات الػػٍب نوهػػي ا -3

رهػػػدها هػػػلا البالػػػ   كاٚبػػػاذ موقػػػفو كاضػػػحو بشػػػأ ا  كمػػػن أمثلػػػة ذلػػػك مسػػػألة 
االسػػتتابة كمػػدما  كمػػدل اعتبػػار الشػػريك ا٤بسػػلم مرتػػدان أك شػػريكان  كالعقوبػػة الػػٍب 

بػػة الػػٍب ينبغػػي أف تطبػػل علػػى ينبغػػي أف تيطبػػل عليػػ  ُب الفرضػػْب  إضػػافةن إٔب العقو 
الشػػػريك غػػػّب ا٤بسػػػلمهن إذ هػػػلا أدعػػػى إٔب تبػػػٌِب سياسػػػةو حنائيػػػةو فاعلػػػةو كعادلػػػةو ُب 

 مواحاة الرِّدرة.
 

كأخّبان فإف البا   كإذ يفرغ من هلا العم   ليدرؾ أف ب  احتااداتو من رأي  
ؼو الشخصػػي ُب مسػػائ  البػػد فياػػا مػػن االحتاػػاد  كترحيالػػاتو ُب مسػػائ  ٧بػػ  خػػبل

البػػد فياػػا مػػن الَبحػػيحهن ألف ا٥بػػدؼ مػػن هػػلا العمػػ  هػػو ٧باكلػػة التيسػػّب علػػى أحاػػزة 
ٞبايػة العدالػة  ببيػاف األ كػاـ الػٍب ينبغػي كضػعاا موضػع التنفيػل ُب قضػايا الػرِّدرة الػػٍب 
ال ٚبفى  ساسيتاا كدقتااهن لتعلقاا بالعقيدة  فإف أهاب فللك من فضػ  ا عليػ  

ل فمػػن نفسػػ  كمػػن الشػػيطاف  كاى يسػػأؿي التجػػاكز عناػػا كتوفيقػػ   كإف كانػػت األخػػر 
 كالغفراف.
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 أوًَل: القر ف اليريم برواية قالوف عن نافع المدني
 ثانياً: ُكُتب الحديث والتفسير

  إ كػػػػػاـ األ كػػػػػاـ ُب عمػػػػػدة األ كػػػػػاـ  تقػػػػػيُّ الػػػػػدين ابػػػػػن دقيػػػػػل العيػػػػػد  ٙبقيػػػػػل
٧بمػػػػد شػػػػاكر  مطبعػػػػة السػػػػنة امديػػػػة  كمراحعػػػػة: ٧بمػػػػد  امػػػػد الفقػػػػي  أٞبػػػػد 

 ـ.1953  2القاهرة  مصر  ج
 ـ.1999  1حامع الَبملم  دار السبلـ للنشر كالتوزيع  الرياض  السعودية  ط 
  ا١بػامع أل كػػاـ القػػرآف  تفسػػّب القػػرطيب  أبػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن أٞبػػد األنصػػارم

 ـ. 2005  3ج 1القرطيب  مكتبة الصفا  مصر  ط 
 ـ. 1992  4  دار ا١بلي   بّبكت  لبناف  م سينن أيب داكد 
  السنن الكربل  اإلماـ أبوبكرو أٞبد بػن ا٢بسػْب بػن علػيم البياقػي  ٙبقيػل: ٧بمػد

 ـ. 2003  8  ج2عبد القادر عطا  دار الكتب العلمية  بّبكت  لبناف  ط
   هاليح مسلم بشرح النوكم  ٧بي الدين أبو زكريا ٰبٓب بن شػرؼ النػوكم  ٚبػري

 : ٧بمػػػد عبػػػد العهػػػيم  دار التقػػػول  بػػػدكف مكػػػاف نشػػػر  بػػػدكف تػػػاري  األ اديػػػ
 نشر.

  فػػػػػتح البػػػػػارم ُب شػػػػػرح هػػػػػاليح البخػػػػػارم  البػػػػػن  جػػػػػر العسػػػػػقبلين  دار مصػػػػػر
 ـ.2001  1للطباعة  مصر  ط

    فاػػػػم ٤بػػػػا أشػػػػك  مػػػػن تلخػػػػيص كتػػػػاب مسػػػػلم  ا٢بػػػػافظ أبػػػػو العبٌػػػػاس القػػػػرطيب
ي
ا٤ب

كثػػػّب  كدار الكلػػم الطيػػػب    ٙبقيػػل: ٧بيػػػي الػػدين ديػػػب مسػػتو كآخػػػرين  دار ابػػن
 ـ. 1996  5  ج1بّبكت  ط –دمشل 

 ثالثاً: ُكُتب الفقو اإلسالمي
  1بػػّبكت  ط -االسػػتلكار  ابػػن عبػػد الػػرب  دار قتيبػػة للطباعػػة كالنشػػر  دمشػػل  

 ـ. 1993
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  أسػُب ا٤بطالػب ُب شػرح ركض الطالػب  زكريػا األنصػارم الشػافعي  ٙبقيػل: ٧بمػد
   بدكف تاري  نشر. 4يمنية  مصر  م الزهرم الغمراكم  ا٤بطبعة ا٤ب

  بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الشػػرائع  عػػبلء الػػدين أبػػو بكػػرو بػػن مسػػعودو الكاسػػاين
ا٢بنفػػػي  ٙبقيػػػل كتعليػػػل: علػػػي ٧بمػػػد معػػػٌوض  كعػػػادؿ أٞبػػػد عبػػػد ا٤بوحػػػود  دار 

 ـ.2002  9  م 2الكتب العلمية  بّبكت لبناف  ط
 ٰبػػػػٓب بػػػػن أيب ا٣بػػػػّب بػػػػن سػػػػآب البيػػػػاف ُب مػػػػلهب اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي  أبػػػػو ا٢بسػػػػْب 

العمػػراين الشػػػافعي اليمػػػِب  اعتػػػُب بػػػ : قاسػػػم ٧بمػػػد النػػػورم  دار ا٤بناػػػاج للطباعػػػة 
   بدكف تاري  نشر. 12كالنشر كالتوزيع  بدكف مكاف نشر  م 

  ا١برٲبػػة كالعقوبػػة ُب الفقػػ  اإلسػػبلمي  ٧بمػػد أبػػو زهػػرة  دار الفكػػر العػػريب للطباعػػة
 ـ. 2006  )العقوبة(  2كالنشر كالتوزيع  مصر  ج

  اشػػية الدسػػػوقي علػػى الشػػػرح الكبػػّب   ػػػس الػػدين ٧بمػػػد عرفػػة الدسػػػوقي  دار 
   بدكف تاري  نشر.4إ ياء الكتب العربية  سورية  ج

   اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصر خليػ   علػي العػدكم  ا٤بطبعػة ا٣بّبيػة 
 ـ(.1890هػ )1307  8ج 1مصر  ط 

  على ٨بتصػر خليػ   علػي العػدكم  ا٤بطبعػة الكػربل  اشية العدكم على ا٣برشي
 ـ(. 1900هػ )1317  8ج 2األمّبية  بوالؽ مصر  مصر  ط 

  شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًرىقي  تقدًن: عبد ا٤بنعم خلي  إبراهيم  دار الكتب
 ـ. 2002  3م  1العلمية  بّبكت  لبناف  ط 

 نشػػػر كالتوزيػػػع  بػػػّبكت  فقػػػ  السػػػنة  الشػػػي  سػػػيد سػػػابل  دار الفكػػػر للطباعػػػة كال
 ـ.1998  2  ج2لبناف  ط

  كتػػاب الػػرِّدرة  أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن عمػػر بػػن كاقػػد الواقػػدم  ٙبقيػػل: د. ٧بمػػود
عبػػد ا أبػػو ا٣بػػّب  دار الفرقػػاف للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع  عيمػػاف  األردف  بػػدكف 

 تاري  نشر. 



ــام ــرِّدَّة أحكــــ ــريعت يف الــــ ــالهيت الشــــ ــكالياثٌ اإلضــــ ــىل وإشــــ ــنني حــــ  الخقــــ
 
 292 

 س الباػػػوٌب  دار كٌشػػػاؼ القنػػػاع عػػػن مػػػًب اإلقنػػػاع  منصػػػور بػػػن يػػػونس بػػػن إدريػػػ
 ـ. 1982  6الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع  م 

   مدكنػػة الفقػػ  ا٤بػػػالكي كأدلتػػ   الصػػػادؽ بػػن عبػػػد الػػرٞبن الغريػػػاين  دار ابػػن  ػػػـز
 ـ.2015  5  ج1بّبكت  لبناف  ط

  مغِب اتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنااج   س الدين ٧بمد بن ٧بمد ا٣بطيب
د. ٧بمػػػد ٧بمػػػد تػػػامر  كالشػػػي  شػػػريف عبػػػد ا  دار الشػػػربيِب  ضػػػب  كٙبقيػػػل: 
 ـ.2006  5ا٢بدي   القاهرة  مصر  ج

  ا٤باػػػػٌلب ُب فقػػػػ  اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي  أبػػػػو إسػػػػالاؽ إبػػػػراهيم بػػػػن علػػػػي بػػػػن يوسػػػػف
الشّبازم  ضبط  كهالال  ككضع  واشي : زكريا عيمػّبات  دار الكتػب العلميػة  

 ـ.2011  3  م 3بّبكت  لبناف  ط
 إلمػػػاـ الشػػافعي  أبػػػو إسػػالاؽ الشػػّبازم  ٙبقيػػػل كتعليػػل كشػػػرح ا٤باػػٌلب ُب فقػػ  ا

كبياف الراحح ُب ا٤بلهب: د. ٧بمد الز يلػي  دار القلػم  دمشػل  سػورية  كالػدار 
 ـ.1996  5  ج1الشامية  بّبكت  لبناف  ط

 رابعاً: ُكُتب وبحوث الفقو المقارف 
 ا٢بػدكد  دار  د. سػعد خليفػة العبٌػار  أ. رافػع ٧بمػود الفػاخرم  أ كػاـ تشػريعات

 ـ.2008  1الساقية للنشر  ط
  إشػػكالية الػػرِّدرة كا٤برتػػدين مػػن هػػدر  –د. طػػ  حػػابر العلػػواين  ال إكػػراب ُب الػػدين

 ـ.2006  2مكتبة الشركؽ الدكلية  القاهرة  مصر  ط –اإلسبلـ إٔب اليـو 
   د. عبػػػد السػػػبلـ ٧بمػػػد الشػػػريف العػػػآب  النهػػػاـ العقػػػايب ُب التشػػػريع اإلسػػػبلمي

  بػدكف مكػاف نشػر  بػدكف سػنة 2رات ا١بامعة ا٤بفتو ػة  طػرابلس  ليبيػا  طمنشو 
 نشر.

  د. ٧بمد سليم العورا  ُب أهوؿ النهاـ ا١بنائي اإلسبلمي )دراسػة مقارنػة(   ضػة
 ـ. 2006  1مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع  مصر  ط
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  د. مصػػػػػطفى العػػػػػريب  اإلشػػػػػكاليات العمليػػػػػة ا٤بَبتبػػػػػة علػػػػػى نصػػػػػوص اإل الػػػػػة ُب
تشريعات ا٢بدكد  ٦بلة العلػـو الشػرعية كالقانونيػة  كليػة القػانوف  حامعػة ا٤برقػب  

 ـ.2016  4  س1ع
  عبػػػد القػػػادر عػػػودة  التشػػػريع ا١بنػػػػائي اإلسػػػبلمي مقارنػػػان بالقػػػانوف الوضػػػػعي  دار

 ـ.2009  1ا٢بدي   القاهرة  مصر  ج
 ٧18بمػػػد شػػػلتوت  اإلسػػػبلـ عقيػػػػدة كشػػػريعة  دار الشػػػرؽ  القػػػاهرة  مصػػػػر  ط  

 ـ.2001
 خامساً: ُكُتب السير والتراجم

  البداية كالنااية  لئلماـ ا٢بافظ: عماد الدين أيب الفداء  ٚبري : أٞبػد بػن شػعباف
  6  ج1بن أٞبد  ك٧بمد بن عيػادم بػن عبػد الػر يم  مكتبػة الصػفاء  مصػر  ط

 ـ.2003
   مليب التاليب  شااب الدين أبو الفض  أٞبد بن علي بن  جر العسػقبلين

 ـ.1908  8  ج1ار ا٤بعارؼ النهامية  ا٥بند  طد
  مليب الكماؿ ُب أ٠باء الرحاؿ  ٝبػاؿ الػدين أبػو ا٢بجرػاج يوسػف ا٤بػزم  ٙبقيػل

ػػار عػػوراد معػػركؼ  ملسسػػة الرسػػالة  بػػّبكت  لبنػػاف   كضػػب  نػػصم كتعليػػل: د. بشر
 ـ.1992  17  م  1ط

  عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن مػػػليبي مػػػليًب الكمػػػاؿ ُب أ٠بػػػاء الرحػػػاؿ   ػػػس الػػػدين أيب
أٞبد بن عثماف بن قيمػاز  الشػاّب بالػلرهيب  ٙبقيػل: غينػيم عبرػاس غينػيم  ك٦بػدم 

ػػػػيِّد أمػػػػْب  الفػػػػاركؽ ا٢بديثػػػػة للطباعػػػػة كالنشػػػػر  القػػػػاهرة  مصػػػػر  ط    1مػػػػ  1السِّ
 ـ.2004

  :سػػػّب أعػػػبلـ النُّػػػببلء   ػػػس الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن عثمػػػاف الػػػلهيب  ٙبقيػػػل
  11وف الصرػػاًغٍرًحي  ملسسػػة الرسػػالة  بػػّبكت  لبنػػاف  طشػػعيب األرنػػلكط  مػػأم

 ـ.1996  7  5  4األحزاء: 
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  شػػػجرة النٌػػػػور الزٌكيػػػػة ُب طبقػػػػات ا٤بالكيػػػػة  ٧بمػػػػد بػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن عيمػػػػر بػػػػن قاسػػػػم
٨بلػػػػوؼ  ٚبػػػػري  ا٢بواشػػػػي كالتعليػػػػل: عبػػػػد اليػػػػد خيػػػػإب  دار الكتػػػػب العلميػػػػة  

 ـ.2003  1  ج1بّبكت  لبناف  ط
  أبػػو إسػػالاؽ الشػػػّبازم الشػػافعي  ٙبقيػػل: د. إ سػػاف عبٌػػػاس   طبقػػات الفقاػػاء

 دار الرٌائد العريب  بّبكت  لبناف  بدكف تاري  نشر. 
   الطبقات الكربل  ٧بمد بن سعد بن منيعو الزهرم  ٙبقيػل: د. علػي ٧بمػد عمػر

 ـ.2001  8  ج1مكتبة ا٣با٪بي  القاهرة  مصر  ط
 ّب  ا٢بافظ أبػو الفػتح ٧بمػد بػن ٧بمػدو عيوف األثر ُب فنوف ا٤بغازم كالشمائ  كالس

بػن ٧بمػػدو سػٌيد النػػاس اليعمػػرم  ٙبقيػل: د. ٧بمػػد العيػػد ا٣بطػراكم  ك٧بيػػي الػػدين 
  2بػّبكت  ج –مستو  مكتبة دار الَباث  ا٤بدينة ا٤بنوررة  كدار ابن كثّب  دمشل 

 بدكف تاري  نشر.
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 الخحكين بني السوجني يف الشريعت اإلسالهيت 
ىإبراهومىربدالدالمىالغردى:كتورالدىإرداد

 رئيس قسن الشريعخ اإلسالهيخ وعضو هيأح التدريس

 ثكليخ القبنوى اخلوس جبهعخ املرقت

 يل ىل مل خل
 ًقدًٞ :

ا٢بمػػد  رب العػػا٤بْب  كهػػلى ا كسػػلم علػػى نبينػػا ٧بمػػد بػػن عبػػدا  كعلػػى 
 آل  كهالب  كمن تبع  بإ ساف إٔب يـو الدين.

عػػػرب التالكػػػيم منػػػل القػػػدـ  ككػػػاف التالكػػػيم سػػػببان ُب عػػػرؼ ال أمػػػا بعػػػد : فقػػػد
القضػػاء علػػى العديػػد مػػن النزاعػػات بيػػنام  ككضػػع  لػػوالن لكثػػّب مػػن الصػػراعات بػػْب 

  (1)ف  أكػثم بػن هػيفي بػن ربػػاحد  كمػن الػلم كاشػتاركا بػأ م ٧بكمػو القبائػ  كاألفػرا

                                       
٠بػع دعػوة النػيب ػ هػلى  ام ػ كٓب يشػاهدب كأرسػ  إليػ  بػرحلْب ٱبربانػ  عنػ  فلمػػػ هػلى ا عليػ  كسػل أدرؾ النػيب (1)

ٲبػاف بػ   كقػاؿ إنػ  يػدعو ٤بكػاـر م ػ كاإلا عليػ  كسػلم ػ طلػب مػن قومػ  اللالػوؽ بػالنيب ػ هػلى ا عليػ  كسػل
  1/342هػبااين:االخبلؽ  كيعد ُب ا٢بجازيْب. ل  ترٝبة ُب معرفة الصالابة  أليب نعيم أٞبد بػن عبػد ا األ

 .1065ترٝبة رقم 
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بػػػػد   كهاشػػػػم بػػػػن ع(2)  ك احػػػػب بػػػػن زرارة التميمػػػػي(1)عػػػػامر بػػػػن الهػػػػرب العػػػػدكاينك 
   كأبو طالب بن عبدا٤بطلب عم الرسوؿ هلى ا علي  كسلم .(3)مناؼ

 جاء إٔب التالكيم قدٲبان:تكمن بْب القضايا الٍب أدت إٔب اإلل  
   (4)كموا فياا إٔب يعمر بن عوؼا بْب قريف كخزاعة كٙب كالية البيت ا٢براـ أػ

عليػ  كسػلم ػ ب ػ ٘بديػد  فػر ب ػر زمػـز بػْب عبػدا٤بطلب حػد النػيب ػ هػلى ا 
 .(5)كقريف كٙباكموا فياا إٔب كاهنة بِب سعد بأطراؼ الشاـ

دة بنػاء الكعبػة ا٤بشػرفة بػْب عػاكضػع ا٢بجػر األسػود ُب مكانػ  عنػد إ ج ػ شرؼ
   .(6)قب  البعثة امدية  كفياا ٙباكموا إٔب الرسوؿ هلى ا علي  كسلم قريف

أدكات القضػػػػػاء  كانتشػػػػػارب هػػػػػار التالكػػػػػيم حػػػػػزء مػػػػػن اإلسػػػػػبلـ كبعػػػػػد تاػػػػػور 
كا٤بصا٢بة بْب ا٤بسػلمْب  ككػاف أداة ٢بػ  العديػد مػن ا٤بشػاك  الػٍب كانػت بيػنام كبػْب 

 من حاكرهم ُب ا٤بدينة ا٤بنورة من غّب ا٤بسلمْب.

                                       
كػاف مػػن  كمػاء العػػرب ُب ا١باهليػة  فلمػػا طعػن ُب السػػن أنكػر مػػن عقلػ  شػػي ان  فقػاؿ لبنيػػ : إنػ  قػػد كػػربت  (1)

ػػٌن بالعصػػا. انهػػر  سػٌِب كعػػرض ٕب سػػاو  فػإذا رأيتمػػوين خرحػػت مػػن كبلمػي  كأخػػلت ُب غػػّبب فػاقرعوا ٕب ا٤بًجى
 .1/264ٝبارة أنساب العرب 

كفد على النيب ػ هلى ا علي  ك سلم ػ كلػ  هػالبة  كأف النػيب ػ هػلى ا عليػ  كسػلم ػ سادات ٛبيم  سيد من (2)
بعثػ  علػى هػػدقات بػِب ٛبػػيم  ككػاف رئػػيس بػِب ٛبػػيم ُب عػدة مػواطن  كهػػو الػلم رهػػن قوسػ  عنػػد كسػرل علػػى 

ب ُب ترٝبػة هػفواف بػن   كذكػر 1360ترٝبة رقػم  1/561ماؿ عهيم ككَب ب . ل  ترٝبة ُب اإلهابة  البن  جر:
 .4076أسيد التميمي ترٝبة رقم 

هاشم بن عبد مناؼ بػن قصػي بػن كػبلب بػن مػرة  مػن قػريف: أ ػد مػن انتاػت إلػيام السػيادة ُب ا١باهليػة   (3)
كمػن بنيػ  النػيب ػ هػلى ا عليػ  كسػلم ػ قػاؿ ملرخػوب: ا٠بػ  عمػرك  كغلػب عليػ  لقبػ  " هاشػم " ألنػ  أكؿ مػن 

سػن الػر لتْب لقػريف  للتجػارة: ر لػة الشػػتاء إٔب  الاعػات. كهػػو أكؿ مػن ٗبكػة ُب إ ػدلهشػم الثريػد لقومػ  
لػػػ  ترٝبػػػة ُب الطبقػػػات الكػػػربل  البػػػن الػػػيمن كا٢ببشػػػة  كر لػػػة الصػػػيف إٔب غػػػزة كبػػػبلد الشػػػاـ كرٗبػػػا بلػػػغ أنقرة.

 .8/66عبلـ للزركلي:   كاأل79: 1/75سعد: 

 .1/183: انهر العقد الثمْب ُب أخبار البلد األمْب (4)

 .84 /1انهر الطبقات الكربل:  (5)

 .10 /1انهر أسد الغابة:  (6)
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ْب بػػػْب الػػػزكحْب مػػػن فيمػػػا ٰبػػػدث ُب بيػػػوت ا٤بسػػػلم ػ كلقػػػد كػػػاف التالكػػػيم  
هػػػوؿ للقضػػػاء هػػػو الوسػػػيلة األمثػػػ  ٢بلاػػػا كعبلحاػػػا  قبػػػ  الو  خبلفػػػات كمشػػػاك  ػ

 الر٠بي  كلتداخ  مفاهيم الصلح كالتالكيم كا٢بكم القضائي ُب أذهاف الناس 
كلئل٤باـ ٔبوانب ا٤بوضػوع كأ كامػ  سػيتم الرحػوع إٔب بعػأ مصػادر الفقػ  مثػ  
ا٤بدكنػػة الكػػربل  كالتاػػليب للرباذعػػي  كالتبصػػرة  كشػػركح ٨بتصػػر خليػػ   كغّبهػػا مػػن 

 ا٤بصادر.
هػػلا البالػػػ  ا٢بػػدي  ُب   الػػػزكحْب سنقتصػػركألٮبيػػة موضػػوع التالكػػيم بػػْب  

بعػػأ أ كامػػ   ككفػػل ا٣بطػػة التاليػػة هيتػػ  ك اعػػن هػػلا النػػوع مػػن التالكػػيمهن لتوضػػيح م
ٝباالن : مقدمة  كثبلثة مبا    كٙبت ك  مبالػ  ثبلثػة مطالػب  كخاٛبػة  ٍب ثبػت إ

 مصادر كمراحع البال .
 كٕبي  يكوف ذلك على التفصي  اآلٌب:   

كأٮبيت   كمشكلة البال   كبعأ مصػادر البالػ    يف با٤بوضوعتشم  التعر  
 كا٣بطة ا٤بتبعة ُب تناكؿ البال .

 المبحث األوؿ: التعريف بالتحييم وسنده الشرعي.
 ا٤بطلب األكؿ: التعريف اللغوم. 
 هطبل ي.ا٤بطلب الثاين: التعريف اال 
 ا٤بطلب الثال : الدلي  على مشركعية التالكيم. 

 ركاف التحييم.المبحث الثاني : أ
 ا٤بطلب األكؿ: ا٣بصماف. 
 ا٤بطلب الثاين: ا٢بكماف.

 ا٤بطلب الثال : ا٣بصومة كشركطاا.
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 المبحث الثالث: إجراءات التحييم بين ال وجين.
 ا٤بطلب األكؿ: تعيْب ا٢بكمْب.

 ا٤بطلب الثاين: إحراءات التالكيم.
 ا٤بطلب الثال : نتائج  ) كم ا٢بكمْب(.

 توصل إليو الباحث من نتائج. خاتمة البحث تبين ما
 قائمة المصادر والمراجع.

 كما التوفيل إال من عند ا ػ تعأب ػ كهو ا٤بستعاف.
 

إف التالكيم بْب العرب ُب منازعامم ا٤بختلفػة كحػد منػل عاػد ا١باهليػة  ك ػْب 
ا٢بلػوؿهن لفػأ النزاعػات الػٍب ٘بػد فيمػػا  بػزغ فجػر اإلسػبلـ كحػد ا٤بسػلموف فيػ  أفضػػ 

بيػنام  ك فيمػػا ٯبػػد بيػػنام كبػػْب غػػّبهم مػػن النػػاس  فاػػو ا٤برحػػع للفصػػ  ُب ا٣ببلفػػات 
بػػػػالطرؽ السػػػػلمية كالسػػػػريعة  كقػػػػد أقػػػػر اإلسػػػػبلـ هػػػػلب الصػػػػورة مػػػػن القضػػػػاء ُب  ػػػػ  
النازعػػػات  كاسػػػتقى علمػػػاء الشػػػريعة مػػػن نصوهػػػاا عػػػدـ حػػػواز التالكػػػيم ُب كػػػ  مػػػا 

ك  ما ٲبس النهاـ العػاـ للمجتمػع( كهػو إمػا  ػل  :ا٤بتخاهمْب  )أم بغّب  يتعلل
 .(1) ل آلدمي آخر ادات كأمواؿ الزكاة كغّبهاهن أكػ تعأب ػ من  دكد كعب

لقة ٗبسألة التالكػيم بػْب كاأل كاـ ا٤بتع ءكقد بْب التشريع اإلسبلمي ا٤ببادم  
   نلكرها ُب هلا البال  بعوف ا تعأب.سالٍب الزكحْب 
 

                                       
 .1362 /2  كركضة ا٤بستبْب ُب شرح كتاب التلقْب  البن بزيزة : 7/399انهر التوضيح:  (1)



ــين ــسوجني بـــــــــــــــني الخحكـــــــــــــ  اإلضـــــــــــــــالهيت الشـــــــــــــــريعت يف الـــــــــــــ
 
 291 

ىالمطلبىاألول
ىالتطروفىاللعوي

ػ:  بالضػػػمكا٢بيٍكػػػمي ػػػػػ التالكػػػيم ُب اللغػػػة مصػػػدر للفعػػػ   كػػػم ٗبعػػػُب قضػػػى   
  كقد  ىكىػمى عليػ  بػاألىٍمًر  يٍكمػان ك يكومىػةن  ك اكىمىػ ي إٔب القىضاءي  كٯبمع على أٍ كاـ

كيمى فػاٍ تىكىمى كٙبىىكرػمى : ا٢باًكًم دىعابي كخاهىمى ي . ك ىكرمى ي ُب األٍمًر ٙبىٍكيمان: أمىرىبي أف ٰبىٍ 
 .(2). كأه  التالكيم ا٤بنع(1)حازى في   يٍكمي  كاالٍسمي : األيٍ كيومىةي كا٢بيكومىةي 

منٍعتػ  كمنػ   كىمػة  -"كأه  ا٢بيكم من قػو٥بم  ىكىٍمتػ  عػن الشػيء كأ كىٍمتػ  
ب بيننػػا: انىػػمكر الدابٌػػة ك ٌكمػػت الرحػػ : دعوتػػ  إٔب ا٢بكػػم. ك اكمتػػ  إليػػ : نافػىٍرتػػ . ك ى 

 .(3)طلبنا أف ٰبكم "
ىالمطلبىالثاني

ىصطالحيالتطروفىاالى
 كمناا:   تعددت تعريفات الفقااء ٗبصطلح التالكيم  

أن :" اتفاؽ بْب طرُب خصومة معينة  على تولية من يفص  ُب منازعة بينامػا  
 .(4)ٕبكم ملـز  يطبل الشريعة اإلسبلمية"

 .(5)يناما فيما اشتجرا في "منا ليالكم بكى كأن  " تولية متنازعْب  ى 
 : (6)( من ٦بلة األ كاـ العدلية 1790كعرفت  ا٤بادة ) 

                                       
. ك٨بتػػػػػار الصػػػػالاح  مػػػػػد بػػػػػن أيب بكػػػػر بػػػػػن عبػػػػػدالقادر 1415 /1انهػػػػر القػػػػػاموس اػػػػي    للفّبكزآبػػػػػادم: (1)

 . 190 /1. ك ا٤بعجم الوسي   إلبراهيم مصطفى كأخرين:1/62الرازم:
 . 2/111انهر ا٤بخصص  البن سيدب:  (2)
 . 410  3/409انهر ا٤بخصص  البن سيدب: (3)
 .7/5257الفق  اإلسبلمي  للز يلي: انهر (4)
 .24 /7البالر الرائل شرح كنز الدقائل  لزين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي: (5)
ُب ٦بلػػة  انيػػة ا٤بػلهب ا٢بنفػي بتكليػػف ١بنػة مػن العلمػػاء كالفقاػاء بػللك  كأتاػػرت عملاػمقننػت الدكلػة العثم (6)

 .1/21للقضاة. انهرفق  النوازؿ  ان هػ. كذلك لتأخل  ا ااكم كتكوف مرحع1293األ كاـ العدلية سنة 
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ػػا ًبًرضىػػػاٮبيىا هن لًفىٍصػػً  خيصيػػػومىًتًامىا  ػػرى  ىاًكمن " أنػػ  ًعبىػػارىةه عىػػػٍن اٚبِّىػػاًذ ا٣بٍىٍصػػػمىٍْبً آخى
ػػػمه ًبضىػػػمِّ الٍ  تػىػػػٍْبً كى٧بيىكر ػػػمه ًبفىٍتالى ًلكى  ىكى ا٢بٍىػػػاًء كىتىٍشػػػًديًد  ًمػػػيًم كىفػىػػػٍتحً كىدىٍعوىاٮبيىػػػا كىيػيقىػػػاؿي لًػػػلى

اٍلمىٍفتيو ىًة"  اٍلكىاؼً 
(1) 

ىالمطلبىالثالث
ىالتطروفىبالدلولىالذرريىرلىىجوازىالتحكوم.

 اهدهٚى اهصسعٛ ًّ اهقسآْ اهلسٍٙ :

نصػوص القػرآف الكػرًن ٪بػد أف ا ػ تعػأب ػ قػاؿ ُب ٧بكػم التنزيػ  :  عً ببػتى تػى  نٍ ًمػ 
ا فىجىزىاءه ًمثٍػ ي  يىا أىيػُّاىا الرًلينى ﴿ آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصرٍيدى كىأىنٍػتيٍم  يريـه كىمىٍن قػىتػىلى ي ًمٍنكيٍم ميتػىعىمِّدن

ـي مىسىػاًكْبى  مىا قػىتى ى ًمنى النػرعىًم ٰبىٍكيمي ًبً  ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم هىٍدينا بىاًلغى اٍلكىٍعبىًة أىٍك كىفرارىةه طىعىا
منا لًيىليكؽى كىبىاؿى أىٍمرًًب عىفىا اللر ي عىمرا سىلىفى كىمىٍن عىادى فػىيػىٍنػتىًقمي اللرػ ي ًمٍنػ ي أىٍك عىٍدؿي ذىًلكى ًهيىا
 [. 95]ا٤بائدة  اآلية  ﴾كىاللر ي عىزًيزه ذيك اٍنًتقىاـو 

فيػػ   أك فيمػػا  واز اللجػػوء للتالكػػيم فيمػػا ٱبتلفػػوفكهػػلب اآليػػة تصػػريح عػػاـ ٔبػػ 
 ن ا٣بطأ. ٰبتاج إٔب تعويأ ٩با كقعوا في  م

ُب اآليػػػػة عػػػػاـ ٲبكػػػػن تطبيقػػػػ  علػػػػى ٝبيػػػػع القضػػػػايا  كمػػػػا أف األمػػػػر بػػػػالتالكيم 
 رضي ا عنام . ما حرل العم  ب  فيما بْب الصالابةكاأل داث  كهلا 

٤بعا١بػة  د خص  ا ػ تعأب ػ ببيػاف شػاؼو ا٢بياة الزكحية فق كألٮبية التالكيم ُب 
ػا فىػابٍػعىثيوا ﴿أب: ا٣ببلؼ كالشقاؽ بػْب الػزكحْب  فقػاؿ ا تعػ ًإٍف ًخٍفػتيٍم ًشػقىاؽى بػىٍيًنًامى كى

ػا ًإفر اللرػ ى كىػافى  نػىايمى ا ًإٍهػبلى نا يػيوىفِّػًل اللرػ ي بػىيػٍ ػا ًإٍف ييرًيػدى ػا ًمػٍن أىٍهًلاى  ىكىمنا ًمٍن أىٍهلًػً  كى ىكىمن
 [.35] النساء  اآلية ﴾عىًليمنا خىًبّبنا 

 
 

                                       
 .365 /1: عداد :١بنة مكونة من عدة علماء كفقااء ُب ا٣ببلفة العثمانية٦بلة األ كاـ العدلية  إ (1)
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 اهدهٚى اهصسعٛ ًّ اهشِٞ اهِب٘ٙٞ :

كػاف بيػِب كبػػْب » ل عػن السػيدة عائشػة ػ رضػي ا عناػػا ػ أ ػػا قالػت: رك    
النيب ػ هلى ا علي  كسلم ػ كبلـ  فقاؿ: أحع  بيِب كبينك عمر  فقلت: ال  قػاؿ: 

 .(1)....«أحع  بيِب كبينك أباؾ   قالت: نعم 
نػػػػ  ٯبػػػػوز للػػػػزكحْب أف ٯبعػػػػبل رحػػػػبلن آخػػػػر  كمػػػػان بينامػػػػا كهػػػػلا يػػػػدؿ علػػػػى أ 
اقتػداء بفعػ  ا٤بصػطفى ػ هػلى ا عليػ  كسػلم ػ كمػا ُب ا٢بػدي  السػابل ٮبا  كبرضػا

علػى زكحػ  أف يكػوف عمػر ػ رضػي ا عنػ  ػ  كمػان بينامػا  كلكناػا فيػ  اللم عرض 
ػ رضػػي ا عنػػ  ػ  كمػػا بينامػػاهن فوافقػػت ا أف يكػػوف أبوهػػا رفضػػت  فعػػرض علياػػ

 .(2)فكاف ٙبكيم  بيناما برضاٮبا ٝبيعان 
مػػن  كػػمى بػػْب اثنػػْب »لنػػيب ػ هػػلى ا عليػػ  كسػػلم ػ قػػاؿ: كركم كػػللك أف ا

 .(3)«تراضيا ب  فلٍم يعدؿ بيناما فاو ملعوف
 كهلا يدؿ على حواز التالكيم بْب الناس عامة  ك ٙبمػ  التبعػات ا٤بَبتبػة عليػ 

 ب  علي .   كني  الثواب الازلأيضا
 عليػ  كسػلم ػ كللتالكػيم ميػزة حليلػة تنبػ  إلياػا أهػالاب رسػوؿ ا ػ هػلى ا

فاػػو ينػػزع الشػػقاؽ كيقضػػي علػػى الضػػغائن  كهػػو عػػبلج ٤بػػا ٙبملػػ  الصػػدكر مػػن غػػ  
ككراهيػة بػػْب ا٤بتخاهػمْب علػػى أم مسػتول كػػاف  ك٩بػػا أثػر عػػن الصػالابة ػ رضػػي ا 

دُّكا ا٣ٍبيصيػوـى ًإذىا  ري » بػن ا٣بطػاب رضػي ا عنػ  :  عػنام ػ ُب هػلا السػياؽ قػوؿ: عمػر
نػىايٍم قػىرى  نػىايمي الشرنى ف فىًإفر فىٍص ى اٍلقىضىاًء ييورً  ابىةه كىافى بػىيػٍ  .(4)«ثي بػىيػٍ

                                       
 .4879   دي  رقم 5/135أخرح  الطرباين ُب ا٤بعجم األكس :  (1)

 .3/554انهر منح ا١بلي :  (2)

 . 4/185أخرح  ابن ا١بوزم ُب التالقيل تلخيص ا٢ببّب: (3)

 .11696   دي  رقم 6/66أخرح  البياقي ُب السنن الكربل:  (4)
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فاػػلب اآلثػػار تػػدؿ علػػى أف التالكػػيم بػػْب ا٣بصػػـو كػػاف موحػػودان كمتعارفػػان عليػػ   
بػْب ا٤بسػلمْب مػن أكؿ اإلسػبلـ  ك٢بػرص ا٣بليفػة عمػر بػن ا٣بطػاب ػ رضػي ا عنػ  ػ 

  بػػػرد ا٣بصػػـو للتالكػػػيم كالصػػػلح علػػى بقػػػاء األلفػػة بػػػْب األقػػارب كا١بػػػّباف أمػػػر قضػػات
 خارج دائرة القضاء الر٠بي مبينان أف ا٢بكم القضائي يورث البغضاء بْب الناس. 

التالكيم يرتكز على أركاف أساسية هػي : ا٣بصػماف  كا٢بكمػاف  كا٣بصػومة   
 . كا٢بكم الصادر من ا٢بكمْب ُب ا٣بصومة  كيتم تناك٥با فيما يأٌب

ىالمطلبىاألول
ىالخصمان.

أف موضػوع هػلا البالػ  هػو التالكػيم بػْب الػزكحْب كلقد سػبقت االشػارة إٔب  
 اٝبعامػػػ فػػإف مطلػػػب ا٣بصػػماف ُب هػػػلا ا٤بطلػػػب يتعلػػل بػػػالزكحْب : كٮبػػػا ذكػػر كأنثػػػى

عقػػػػد الزكحيػػػػة الصػػػػاليح  كالعقػػػػد الصػػػػاليح مثبػػػػت للزكحيػػػػة كعليػػػػ  تَبتػػػػب ا٢بقػػػػوؽ 
ننػػػػػا مْب بقو٥بمػػػػػا " ا كمػػػػػا بيننػػػػػا" أك "إا٤بتخاهػػػػػٯبػػػػػاب   كالبػػػػػد مػػػػػن إ(1)كالواحبػػػػػات

  نصبناكما  كمْب بيننا"  أك غّبب من األلفاظ الٍب تهار رضاٮبا با٢بكمْب.
الزكحاف كخػرج ا٣بػبلؼ عػن إمكانيػة ا٢بػ  بينامػا دكف تػدخ   فإذا ما اشتجر 

 كمػْب مػن أهلامػا  اكحػب عليامػا أف ٱبتػار  ػ كهػو األكحػب ُب  قامػا ػمػن أ ػد 
َوِإْف ِخْفػػُتْم ِ،ػػَقاَؽ بَػْيِنِهَمػػا ﴿ :ُب قولػػ ػ تعػػأب ػ لا ا٣بػػبلؼ كمػػا أمػػر ا للتصػػدم ٥بػػ

 [.35] النساء  حزء من اآلية ﴾...فَابْػَعثُوا َحَيًما ِمْن َأْىِلِو َوَحَيًما ِمْن َأْىِلَها 

                                       
 .54 /2انهر بداية التاد البن رشد ا٢بفيد:  (1)
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كا٤ببل ظ أف التشريع اللييب ٓب يراًع هلب القاعدة الشرعية ُب أمػر التالكػيم بػْب 
 .(1)الزكحْب
مػػػاـ بوقػػػوع الشػػػقاؽ بينامػػػا كحػػػب عليػػػػ  أف كلقػػػد قػػػاؿ العلمػػػاء: إف علػػػم اإل 

فعلػػيام بالتػػدخ   كىليػرٍيامػػايبعػػت  كمػػْب ٥بمػػا  كال ينتهػػر أف يَبافعػػا إليػػ   كبػػاألكٔب 
  .(2)لئلهبلح بْب الزكحْب كالتوفيل بيناما

ىالمطلبىالثاني
ىالحكمانى

للالكػم بػْب الػزكحْب كمػا  ٍيامػاكىليػر كٮبا من يتم اختيارٮبا مػن قبػ  الػزكحْب أك  
ألمػر ا ػ تعػأب ػ بقولػ :  ان م بػْب الػزكحْب  تنفيػليمػْب للتالكػكى أنػ  البػد مػن قبػوؿ ا٢بى 

ػػػا ًإٍف ييرًيػػػدىا ﴿ ػػػا ًمػػػٍن أىٍهًلاى ػػػا ًمػػػٍن أىٍهلًػػػً  كى ىكىمن ػػػا فىػػػابٍػعىثيوا  ىكىمن ًإٍف ًخٍفػػػتيٍم ًشػػػقىاؽى بػىٍيًنًامى كى
 [.  35] النساء  اآلية ﴾نػىايمىا ًإفر اللر ى كىافى عىًليمنا خىًبّبنا ًإٍهبلى نا يػيوىفًِّل اللر ي بػىيػٍ 

٢بكمػاف مػن أهلامػا  كأف ففي هلب اآليػة نػص تػاهر علػى كحػوب أف يكػوف ا
م الوا ػػد بنػػاء علػػى رضػػى كى م يصػػح بػػا٢بى ٍكػػ  غػػّب أف السػػنة بينػػت أف ا٢بي يكونػػا اثنػػْب

ػ عنػدما  صػ  كػبلـ بينػ   الزكحْب بللك  كدلي  هػالت  فعلػ  ػ هػلى ا عليػ  كسػلم
كبػْب زكحػػ  أـ ا٤بػػلمنْب عائشػة ػ رضػػي ا عناػػا ػ فاػػلا الفعػ  يبػػْب أف ذكػػر العػػدد  
ك صػػرب بػػاثنْب إ٭بػػا هػػو علػػى االسػػتالباب  ألف السػػنة مبينػػة للقػػرآف الكػػرًن كموضػػالة 

 تباع أفعال  ػ هلى ا علي  كسلم ػاف بك٫بن مأمورك  ل  
علػى زكحػ  عائشػة ػ رضػي ا  عليػ  كسػلم ػفقػد عػرض رسػوؿ ا ػ هػلى ا  

 كمػان بينامػا فرفضػتهن فعػرض  عناػا ػ أف يكػوف عمػر بػن ا٣بطػاب ػ رضػي ا عنػ  ػ
 .(3)ا الصديل ػ رضي ا عن  ػ بيناماهن فرضيت ب  مى كِّ علياا أف ٰبيى 

                                       
 ـ(بشأف التوفيل كالتالكيم.2010ك.ر)1378(لسنة 4انهر قانوف رقم ) (1)

 .427/ 4انهرأ كاـ القرآف البن العريب:  (2)

 سبل ٚبري  ا٢بدي . (3)
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عنػػػد األغلػػػب مػػػن الفقاػػػاء هػػػو اختيػػػار  كمػػػْب ٤بػػػا فيػػػ  مػػػن  كلكػػػن ا٤بشػػػاور 
 .(1)ثبت ُب األمر  كخاهة ُب كقتنا ا٢باضرمصلالة كزيادة  سن ت

كا٢بكمػػاف مكلفػػػاف بػػالتتبع كا٤ببل هػػػة ككشػػف مػػػا فيػػ  مصػػػلالة الػػزكحْب مػػػن  
تعػأب ػ ُب اإلبقاء على الزكحية أك إ ائاا بطبلؽ أك إ ائاا با٤بخالعػة كمػا أمرٮبػا ا ػ 

نػى  ﴿قول  سبالان : ا ًإٍهبلى نا يػيوىفًِّل اللر ي بػىيػٍ فامػا مػأموراف بػا٢بكم  ﴾ايمىا ......ًإٍف ييرًيدى
 .(2)كاإلهبلح بْب الزكحْب  كمعرفة ما يصلح شأ ما كما قاؿ ابن عباس ك٦باهد

طػػػػػبلع علػػػػػى بعػػػػأ ا٤براحػػػػػع بشػػػػػأف شػػػػػركط شػػػػركط ا٢بكمػػػػػْب مػػػػػن خػػػػبلؿ اال
 ا٢بكمْب ٲبكن تقسيماا إٔب شركط كحوب  كشركط كماؿ.

 : (3)ا فيما يأٌبأكالن : شركط الوحوب الٍب ٯبب أف تتالقل فياما نلكره
 كهػػو شػػرط أساسػػي ُب أغلػػب معػػامبلت ا٤بسػػلمْب لقػػوؿ ا تعػػأب ػػػ اإلسػػبلـ1

 [.141] النساء  اآلية ﴾كىلىٍن ٯبىٍعى ى اللر ي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍلًمًنْبى سىًبيبلن  ﴿
 .(4)أف يكونا بالغْب عاقلْب :ػ األهلية أم 2 
 ػ ككللك شرط ا٢برية كاللكورة.3
 يشَبط لنفاذ  كم ا٢بكمْب أف يكونا من أه  العدالة. :دالةػ الع4

فػػػإف فقػػػد شػػػرط مػػػن ذلػػػك ٓب ٯبػػػز ٙبكيمامػػػا باتفػػػاؽ الػػػزكحْب أك كلييامػػػا أك 
 بتكليف القاضي.

                                       
 .2/132انهر أسا  ا٤بدارؾ: (1)

 .426 /1انهر أ كاـ القرآف أليب بكر بن العريب:  (2)

 اشػػػية الدسػػوقي علػػػى    كانهػػر405  404/ 5عطػػػا: انهػػر ا٤بنتقػػػى للبػػاحي  ٙبقيػػػل ٧بمػػد عبػػػدالقادر أٞبػػد  (3)
 .136 4/135الشرح الكبّب: 

 نيفػػػة فشػػػرطا أف  أبػػػو كأمػػػا الشػػػافعي ك ك كػػػم الصػػػيب ا٤بميػػػز كا٤بػػػرأة كالفاسػػػل علػػػى تفصػػػي  ُب أربعػػػة أقػػػواؿ. (4)
شػرح انهر  اشية الدسوقي علػى ال من ملهب مالك ما ذكرنا. يصلح لتوٕب القضاء  كا٤بشاور مي اكً يكوف ا٢بى 

 .11/484البن قدامة:  . كا٤بغِب كالشرح الكبّب 136 /4الكبّب
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 :(1)ثانيان: شركط كماؿ هي
 ػ أف يكونا من أهلاما كهو األه .1

ُب   األهػػػػػ  إذا عػػػػػدمت الشػػػػػركط ا٤بطلوبػػػػػةا٢بكمػػػػػْب مػػػػػن غػػػػػّب كٯبػػػػػوز اختيػػػػػار
 كمْب ُب أهلياما.ا٢ب

 ػ أف يكونا فقياْب عا٤بْب باأل كاـ الشرعية ا٤بتعلقة ٗبوضوع النزاع.2
 ػ أف يكونا من أه  التقول كالصبلح.3
ػػػ أف يلتزمػػا بالسػػرية التامػػة  يػػاؿ مػػا يطلعػػاف عليػػ  مػػن أمػػور تتعلػػل بػػالزكحْب 4

 كخصائص  يامما ا٣باهة.
مػا نصػ   (2)ُب ا٤بختصػر الفقاػي ٔب ذلك فقد نق  ابن عرفػةكقد تنب  الفقااء إ 
: يبع   كمػْب مػن أهلامػا عػدلْب  فػإف ٓب يكونػا ُب األهلػْب أك ال أهػ  (3)" كفياا

 ٥بما فمن ا٤بسلمْب.
: يبع   كمػْب مػن أهلامػا فقياػْب ٗبػا يػراد مػن األمػر الػلم (4)كقاؿ اللخمي

ٮبػػا  ينهػراف فيػػ   فػػإف ٓب يكػن ُب أهلامػػا ذلػػك فمػن حّبممػػا  فػػإف ٓب يكػن فمػػن غّب 
فإف كحد الصاّب ُب إ دل ا١باتْب دكف األخرل انتق  فياا للجػار ٍب األحنػيب  كإف  
كاف الزكحاف قريبْب حاز بع  من هو منامػا ٗبنزلػة كا ػدة كػالعمْب كا٣بػالْب أك عػم 
أك خاؿ  كلو حا  السلطاف بع  من ال فق  ل  كال علػم عنػدب بوحػ  ا٢بكػم فيسػأؿ 

 أه  العلم مضى. "

                                       
 .2/267انهر ا٤بدكنة الكربل: (1)

 . 4/80انهر:  (2)

 .2/405التاليب ُب اختصار ا٤بدكنة  للربادعي: أم ا٤بدكنة الكربل  انهر (3)

 .2589 /6انهر التبصرة للخمي : (4)
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ػػا فيػػ   إال إذا خرحػػا إذا باشػػرا النهػػر ُب موضػػوع مػػا  يكِّ كمػػاف كال ينعػػزؿ ا٢ب مى
 .(1)أ دٮبا أك كبلٮبا  فمن كفر فبل يصح  كم  أبدان  من اإلسبلـ إٔب الكفر

ىالمطلبىالثالث
ىالخصومظىوذروطؼا.

كهػو اػػ  ا٤بعقػػود فيػػ  التالكػػيم كقػػد يعػػرب عنػػ  بالسػػبب  كال ٯبػػوز التالكػػيم   
لقتػػػ  كالػػػوالء  ككػػػللك ُب النسػػػب كالطػػػبلؽ كالعتػػػل كهػػػي ُب ا٢بػػػدكد ك اللعػػػاف كُب ا

مػػػا  ػػػػل  أك أخػػػرل  ػػػا غػػػّب  قػػػوؽ ا٤بتخاهػػػمْب  إ سػػػبعة  كذلػػػك لتعلػػػل  قػػػوؽ
آلدمي. كالتالكيم يكوف فيما دكف ذلػك مػن أمػور ا٢بيػاة العامػة كا٣باهػة بػْب األفػراد 

 .(2)كا١بماعات
ليػػػة ٯبػػػػب أف كأف مػػػا ٰبػػػدث بػػػْب الػػػزكحْب مػػػػن أمػػػور  ياتيػػػة  كخبلفػػػات عائ 

ف مػن نص القرآف الكػرًن أف يكػوف ا٢بكمػاتكوف منطوية على السرية  لللك كرد ُب 
أهلاما  كهو مػا ٰبػدث ُب األغلػب كاألعػمهن فػإذا ٓب يوحػد مػن يصػلح للالكومػة مػن 

 .(3)أهلاما حاز ٥بما اختيار غّبٮبا
أ ػػد الػػزكحْب دكف اآلخػػر أف  قامػػة أك طلػػب التالكػػيم  ػػٌب بشػػعوركٯبػػوز إ  
مامػػا كػػاف السػػبب هػػغّبان أك كبػػّبانهن الدث فيمػػا بينامػػا مسػػتقببلن  ك خبلفػػان سػػيهنػػاؾ 

يكػوف رٗبػا السػبب الػلم نعتقػد أنػ  بسػي  ك ألف ا٢بياة الزكحيػة ال ٙبتمػ  ا٤بنغصػاتهن 
سػػػببان ُب  ايػػػة العبلقػػػة الزكحيػػػة  لػػػللك ٯبػػػب العػػػبلج ُب ا٢بػػػاؿ  كالعػػػبلج هنػػػا كضػػػع 

طريػػل ا٢بػػل ٥بمػػا كينايػػا هػػلا ا٣بػػػبلؼ ُب األمػػر أمػػاـ ٧بكمػػٍْب مػػن األهػػ   ػػٌب يبينػػػا 
 مادب. 

                                       
 .76 /4انهر بلغة السالك:  (1)

  ك اشػػػية 10/37. كالػػػلخّبة للقػػػراُب : 399 /7يح ُب شػػػرح ا٤بختصػػػر الفرعػػػي البػػػن ا٢باحػػػب: انهػػػر التوضػػػ (2)
 .4/136الدسوقي على الشرح الكبّب

 .2/313انهر  اشية الدسوقي على الشرح الكبّب:  (3)
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كيشَبط ُب ا٣بصومة أف تكوف بْب الزكحْب أثناء الزكحية. 

كفيػػػ  نبػػػْب مػػػا يتطلبػػػ  تعيػػػْب ا٢بكمػػػْب مػػػن شػػػركط  كمػػػا ٰبتاحػػػ  التالكػػػيم مػػػن 
 إحراءات  كما يتوه  إلي  من نتائ   من خبلؿ ا٤بطالب التالية: 

ىطلبىاألولالم
ىتطوونىالحكمونى

 يتم تعيْب ا٢بكمْب بطريقْب ٮبا:
مػن أقار مػا  فػإف ٓب ٯبػدا أك ٓب ٯبػد  أف يقـو الزكحاف باختيار ا٢بكمْبأكالن : 

مػػػن يػػػراب  أ ػػػدٮبا مػػػن يصػػػلح مػػػن أهلػػػ  ٥بػػػلب ا٤بامػػػة  حػػػاز ٥بمػػػا أك أل ػػػدٮبا اختيػػػار
  ل  للتالكيم بيناما. ان مناسب

كمػا فعػ  ػ هػلى ا عليػ  كسػلم ػ مػع   1ا ػدان كحػاز ٥بمػا أف ٰبكمػا شخصػان ك 
عنػ  ػ فلػم  زكح  عائشة ػ رضي ا عناا ػ عندما عرض علياا ٙبكيم عمػر ػ رضػي ا

 بكر ػ رضي ا عن  ػ بيناما. تقب  كقبلت بتالكيم أيب 
ثانيػػػػان: أف يقػػػػـو القاضػػػػي بػػػػرد الػػػػزكحْب إٔب التالكػػػػيم  كُب هػػػػلب ا٢بالػػػػة لػػػػ  أف 

كػاف لػ    أ ػدهم برضاٮبا  فإف ٓب ٯبدا  أك امتنػع  يْب ا٢بكمْبيطلب من الزكحْب تع
لتػػوٕب الفصػػ  بػػْب الػػزكحْب  كيعتمػػد مػػا يتوهػػبلف لػػ  مػػن  أف يكلػػف مػػن يػػراب مناسػػبان 

   للخبلؼ سول ٔبمعاما أك مفارقتامػا لبعضػاما  كلػيس للػزكحْب اعػَباض علػى 
 .(2)ذلك

 

                                       
 .276 /2انهر ا٤بدكنة الكربل:  (1)

 . 311 /1انهر معْب ا٢بكاـ على القضايا كاأل كاـ:  (2)
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ىالمطلبىالثاني
ىإجراءاتىالتحكومى

كقد تعػارؼ عليػ  النػاس لفػأ مػا يشػتجر  شعب القضاء.التالكيم شعبة ه من 
بيػنام مػن منازعػات ٤بػا يتميػز بػ  عػن القضػاء  فأغلػب قضػايا التالكػيم تػتم بالتػدخ  
من األه  كاألقارب كاألهدقاء  كُب اغلب األ ياف تتم بالسرية   فاتػان علػى بنيػاف 

   األسرة كتألفاا.
م بػػػْب ا٣بصػػػمْب فاػػػي " كأمػػػا كاليػػػة التالكػػػي :قػػػاؿ هػػػا ب تبصػػػرة األ كػػػاـ 

كالية مستفادة من آ اد الناس  كهي شعبة من القضاء متعلقة باألمواؿ دكف ا٢بػدكد 
 .(1)كاللعاف كالقصاص"

ك مػن كحاػػة نهػر البا ػػ  علػػى ا٢بكمػْب اتبػػاع خطػػة ٧بػددة للفصػػ  ُب النػػزاع 
يػػة مامتامػػا علػػى اتبػػاع خطػػوات مرتبػػة تسػػاعدٮبا ُب تأدالقػػائم بػػْب الػػزكحْب  تعتمػػد 

 لتإب:  كتكوف كا  كح أكم
: مػػا نسػػمي  ٰبػػدداف حػػدكالن ٤بواعيػػد ا٣بطػػوات الػػٌب سػػيعمبلف كفقاػػا )أم ػ 1 

 خطة زمنية ٧بددة كموثقة(.
 ٰبػػدداف موعػػدان ٤بقابلػػة كػػ  طػػرؼ مػػن أطػػراؼ النػػزاع علػػى  ػػدة لتالديػػد ػ 2 

 هفة النزاع كموضوع   كأسباب .
دالء بوحاػة نهرٮبػا ك٠بػػاع ٰبػدداف موعػػدان للخصػـو للمقابلػة كالتواحػػ  كاإل ػ 3 
 أقوا٥بما.
طػراؼ النػزاع ككحاػات أٰبػدداف حلسػة خاهػة  مػا ٤بناقشػة مػا ٠بعػاب مػن  ػ 4 

ا قناعة  وؿ ا٢بكم الػلم سيصػدران  كمػدم اتفاقامػا ُب نى وِّ كى يي النهر كأقواؿ ا٣بصـو لً 
 كحاة النهر  ٍب هياغة ا٢بكم كتوثيق  .

                                       
 . 17 /1انهر  (1)
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ا كيعلنػػا  كمامػػا الػػلم اتفقػػا عليػػ  ٰبػػدداف موعػػدان يبينػػا فيػػ  كحاػػة نهرٮبػػ ػ 5
  كأمػػا إف  كىليػرٍيامػاالنػزاع كيبلغػا الػػزكحْب بػللك إف كانػا ٨بتػارين مػػن الػزكحْب  أك  ٢بػ 

كانػػػا ٨بتػػػارين مػػػن القاضػػػي فّبفعػػػاف  كمامػػػا إليػػػ  ليعتمػػػدب كيوثقػػػ   كيكػػػوف ا٢بكػػػم 
 .(1)ف ُب كبل ا٢بالْب  كٮبا الزكحاملزما للطرفْب

ىالمطلبىالثالث
 تحكومنتائجىال

ا مػن ٙبديػد كهػف مى اي عى ًسػكبعد أداء عملاما با٣بطوات السابقة كقياماما ٗبا كى 
فيػ   عليامػا إهػدار  النزاع  كمدارست  مع أطراف   كتبْب ٥بما ا٢بػل أك الػرأم الصػواب

ببلغػ  إٗبا يريانػ  أهػلح ٢بػاؿ الػزكحْب  ك شرع ا تعأب  ك ٗبا ال ٱبالف  كماما في  
كػػػاف تكليػػػف ا٢بكمػػػْب منامػػػا  أمػػػا إذا كػػػاف التكليػػػف بػػػرد   للػػػزكحْب للعمػػػ  بػػػ   إذا

للػػػػزكحْب مػػػػن القاضػػػػي إٔب التالكػػػػيم  كاختيارٮبػػػػا مػػػػن الػػػػزكحْب  كاعتمػػػػاد ذلػػػػك مػػػػن 
كالنهن ليطلػػػػػع عليػػػػػ  كيعتمػػػػػدب أ ابػػػػػبلغ القاضػػػػػي ٕبكمامػػػػػإالقاضػػػػػيهن فعلػػػػػى ا٢بكمػػػػػْب 

 .(2)  فاو كالكم القاضي ال فرؽكينفلب
ف  كػػػم اكمػػػْب أك اكػػػم ملػػػـز مػػػن أ (3)كقػػػد بينػػػت ٦بلػػػة األ كػػػاـ العدليػػػة

 لقوؿ:على ا 1448رضي بالتالكيم من األطراؼ  فنٌصت ُب ماٌدما رقم 
" كمػػا أف  كػػم القضػػاة الـز اإلحػػراء ُب  ػػل ٝبيػػع األهػػإب الػػلين ُب داخػػ   

قضػػػػائام  كػػػػللك  كػػػػم اٌكمػػػػْب الـز اإلحػػػػراء علػػػػى الوحػػػػ  ا٤بػػػػلكور ُب  ػػػػل مػػػػن 
وا بػػ    فلػػللك لػػيس ألم كا ػػد مػػن الطػػرفْب  ٌكماػػم  كُب ا٣بصػػوص الػػلم  كمػػ

                                       
 .313 /1انهر معْب ا٢بكاـ على القضايا كاأل كاـ: (1)

 .1/492شفاء الغلي  ُب    مقف  خلي :  (2)

 .376 /2انهر  (3)
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االمتنػػػػاع عػػػػن قبػػػػوؿ  كػػػػم اٌكمػػػػْب بعػػػػد  كػػػػم اٌكمػػػػْب  كمػػػػان موافقػػػػان ألهػػػػول  
 .(1) كماما  ٌب يتفقا لكإذا اختلف ا٢بكماف ُب ا٢بكم فبل ينف ا٤بشركعة " .

يامػػا ك ػػلا قػػػاؿ فالعػػا بػػْب الػػػزكحْب  فأمرٮبػػا مػػاضو ٱبك٥بمػػا أف ٯبمعػػا كيفرقػػا ك 
. كإف  كمػػا بالفرقػة   فاػػو طػػبلؽ بػػائن كطػػبلؽ (2)علمػػاء الصػػالابة كالتػػابعْبأغلػب 
 .(3)القاضي

 من خبلؿ البال  ُب ا٤بوضوع توه  البا   إٔب النتائ :  
 ػ التالكيم نوع من أنواع القضاء.1
  ملـز للمتخاهمْب.كمْبػ  كم ا٢ب2
 ػ ينتشر انتشاران كاسعان لساولت .2
 ا٤بصاريف كالوقت.ػ االقتصاد ُب 3
  اطة موضوع النزاع بالسرية.ػ مراعاة الهركؼ االحتماعية  كإ4
  قاد كا٤بشا نات بْب الزكحْب .ػ تبلُب األ5

 

                                       
 .2/407التاليب ُب اختصار ا٤بدكنة:  انهر (1)

 . 177 /5ا١بامع أل كاـ القرآف  للقرطيب :  (2)

  .423 /1ي ٧بمد البجاكم: أ كاـ القرآف الكرًن أليب بكر بن العريب  ٙبقيل عل انهر (3)
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 .القرآف الكرًن 
  أ كػػػػاـ القػػػػرآف الكػػػػرًن أليب بكػػػػر بػػػػن العػػػػريب  ٙبقيػػػػل علػػػػي ٧بمػػػػد البجػػػػاكم  دار

 تاري / ببل.ا١بي   بّبكت ػ لبناف  ط/ ببل  
   مػد علػى معػػوض كغػّبب دار الكتػب العلميػػة أسػد الغابػة البػن األثػػّب   ٙبقيػل : ٧بى

 بّبكت.
   أسا  ا٤بدارؾ ) شرح إرشاد السالك ُب ملهب إمػاـ األئمػة مالػك( ا٤بللػف: أبػو

لبنػػػاف   –بكػػػر بػػػن  سػػػن بػػػن عبػػػد ا الكشػػػناكم  الناشػػػر: دار الفكػػػر  بػػػّبكت 
   ببل تاري .2ط/

 ٛبييػػػػز الصػػػػالابة  ا٤بللػػػػػف : أٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػػن  جػػػػر أبػػػػو الفضػػػػػ   اإلهػػػػابة ُب
   1بّبكت  ط/  –العسقبلين  ٙبقيل : علي ٧بمد البجاكم  الناشر : دار ا١بي  

 هػ.1412سنة 
   البالر الرائل شرح كنز الدقائل  لزين الدين ابن ٪بػيم ا٢بنفػي  دار ا٤بعرفػة  بػّبكت

 .2ط/ 
 للػػػػػف: ابػػػػػن رشػػػػػد ا٢بفيػػػػػد  الناشػػػػػر : مطبعػػػػػة بدايػػػػػة التاػػػػػد ك  ايػػػػػة ا٤بقتصػػػػػد  ا٤ب

 ـ.1975هػ/1395  سنة 4مصطفى البايب ا٢بليب كأكالدب  مصر  ط/
 :أيب عبػػد ا  تبصػػرة ا٢بكػػاـ ُب أهػػوؿ األقضػػية كمنػػاه  األ كػػاـ   اسػػم ا٤بللػػف

ٝبػػػػاؿ مرعشػػػػلي  دار النشػػػػر : دار الكتػػػػب  بػػػػن فر ػػػػوف اليعمػػػػرم  ٙبقيػػػػل: ٧بمػػػػد
 ـ.2001 -هػ 1422ة سن –لبناف/ بّبكت  -العلمية 

  :التبصػػػرة  ا٤بللػػػف: علػػػي بػػػن ٧بمػػػػد الربعػػػي  ا٤بعػػػركؼ بػػػاللخمي  دراسػػػة كٙبقيػػػػل
الػػػدكتور أٞبػػػد عبػػػد الكػػػرًن ٪بيػػػب  الناشػػػر: كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػلكف اإلسػػػبلمية  

 ـ. 2011 -هػ  1432قطر  الطبعة: األكٔب  
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 ألمػػػْب كلػػػد التاػػػليب ُب اختصػػػار ا٤بدكنػػػة   أليب سػػػعيد الربادعػػػي  ٙبقيػػػل ٧بمػػػد ا
للدراسػػات اإلسػػبلمية كإ يػػاء الػػَباث   ٧بمػػد بػػن سػػآب بػػن الشػػي    دار البالػػوث

 ـ.2002  سنة 1االمارات العربية ا٤بتالدة  ديب  ط/
  التوضػػيح ُب شػػػرح ا٤بختصػػر الفرعػػػي البػػػن ا٢باحػػب  ا٤بللػػػف: خليػػ  بػػػن إسػػػالاؽ

ا١بنػػػػػػدم  اقػػػػػػل: د. أٞبػػػػػػد بػػػػػػن عبػػػػػػد الكػػػػػػرًن ٪بيػػػػػػب  الناشػػػػػػر: مركػػػػػػز ٪بيبويػػػػػػ  
 ـ.2008 -هػ 1429  سنة 1للمخطوطات كخدمة الَباث  ط/

  ا١بػػػامع أل كػػػاـ القػػػرآف  للقػػػرطيب   اقػػػل : هشػػػاـ ٠بػػػّب البخػػػارم  الناشػػػر: دار
 ـ. 2003هػ/  1423عآب الكتب  الرياض  السعودية  سنة 

  ٝباػػػرة أنسػػػاب العػػػرب  ا٤بللػػػف: أبػػػو ٧بمػػػد علػػػي بػػػن أٞبػػػد بػػػن سػػػعيد بػػػن  ػػػػـز
 -هػػػػػػػ  1424  سػػػػػػنة 3بػػػػػػّبكت / لبنػػػػػػاف  ط/ -لعلميػػػػػػة األندلسػػػػػػي  دار الكتػػػػػػب ا

 ـ.2003
 .اشية الدسوقي على الشرح الكبّب  دار ا ياء الكتب العربية   القاهرة  مصر  
  اللخّبة   شااب الدين أٞبد بن إدريس القراُب  ٙبقيل ٧بمػد  جػي  الناشػر دار

 ـ.1994الغرب  بّبكت   لبناف  سنة 
 قػػْب  ا٤بللػػف: ابػػن بزيػػزة  اقػػل: عبػػد اللطيػػف ركضػػة ا٤بسػػتبْب ُب شػػرح كتػػاب التل

 ـ. 2010 -هػ  1431  سنة1زكاغ  الناشر: دار ابن  ـز  ط/
   الطبقات الكربل  ا٤بللف : ٧بمد بن سعد بػن منيػع أبػو عبػدا البصػرم الزهػرم

 بّبكت  ط/ ببل رقم  كببل تاري . –الناشر : دار هادر 
  ٤بللػػف: تقػػي الػػدين ٧بمػػد بػػن أٞبػػد ا٢بسػػِب تػػاري  البلػػد األمػػْب  ا ُبالعقػػد الثمػػْب

ا٤بكػػػي  اقػػػل: ٧بمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا  الناشػػػر: دار الكتػػػب العلميػػػة   يالفاسػػػ
 ـ. 1998  سنة 1بّبكت  ط/

   ٍيًلٌي سػوريرة  –الناشر: دار الفكر الًفٍق ي اإلسبلميُّ كأدلرتي ي   كىٍهبىة بن مصطفى الزُّ ى
 . ببل تاري . 4دمشل. ط/ –
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 1وازؿ  ا٤بللف : بكر بن عبد ا أبو زيد  الناشر : ملسسػة الرسػالة  ط/فق  الن  
 ـ. 1996هػ    1416سنة 

  لغة السالك ألقرب ا٤بسالك  أٞبد الصاكم  ٙبقيػل ضػبط  كهػالال : ٧بمػد عبػد
 -هػػػػػ 1415السػػػػبلـ شػػػػاهْب  الناشػػػػر دار الكتػػػػب العلميػػػػة  بػػػػّبكت  لبنػػػػاف  سػػػػنة 

 ـ.1995
 للػػف :١بنػػة مكونػػة مػػن عػػدة علمػػاء كفقاػػاء ُب ا٣ببلفػػة ٦بلػػة األ كػػاـ العدليػػة  ا٤ب

 العثمانية  دار النشر : نور ٧بمد كازخان  ٘بارت كتب   كراتشي باكستاف .
  1بػّبكت  ط/  –ا٤بخصص ػ البن سيدب   دار النشػر: دار إ يػاء الػَباث العػريب  

 ـ.1996هػ/1417سنة 
 ا عمػػّبات  الناشػػر : دار ا٤بدكنػػة الكػػربل  ا٤بللػػف : مالػػك بػػن أنػػس  اقػػل : زكريػػ

 الكتب العلمية بّبكت ػ لبناف.
  معرفة الصالابة  ا٤بللف: أبو نعيم أٞبد بن عبد ا األهبااين  ٙبقيل: عػادؿ بػن

 -هػػ  1419  سػنة  1الريػاض  ط/  –يوسف العزازم  الناشػر: دار الػوطن للنشػر 
 ـ.1998

 قيل ٧بمد بن قاسم بػن الرفيع  ٙب معْب ا٢بكاـ على القضايا كاأل كاـ  البن عبد
 ـ.1989بّبكت لبناف  سنة  عياد  دار الغرب اإلسبلمي 

  ا٤بغػػػػِب كالشػػػػرح الكبػػػػّب  البػػػػن قدامػػػػة  دار الفكػػػػر للطباعػػػػة  بػػػػّبكت لبنػػػػاف  سػػػػنة
 ـ.1992

   ا٤بنتقى للباحي  ٙبقيل ٧بمد عبدالقادر أٞبد عطا  دار الكتب العلميػة   بػّبكت
 ـ.1999  سنة 1ط/
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 يت يف جمال حقىق اإلًساىالعصبيت احلقىق

 )املىازًت بني احلقىق والقيىد(
ىىظىكندوررادلىربدىالحغوى:ورالدكتىدادإر

 أستبذ هسبعد ثكليخ القبنوى جبهعخ طراثلس 

 ًقــــــــــدًـــــــــــٞ

ثيػػػر ا٢بػػػدي  )هػػػلب األيػػػػاـ( عػػػن العصػػػبية القبيلػػػػة كا١باويػػػة كرٗبػػػا الفكريػػػػة أك  كى
  كينعػػػدـ  ػػػوؿ العصػػػبية ا٢بقوقيػػػة ا٤بناديػػػة بتػػػوفّب ٞبايػػػة األيدلوحيػػػة  إال أنػػػ  ينػػػدر بػػػ

للالقػػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف  كتػػأٌب  -بػػدكف أم قيػػد أك شػػرط  -مطلقػػة 
هلب العصبية كرد فع و على ما شادت  الببلد من انتااكات حسيمة ُب مواحاة هػلب 

 ا٢بقوؽ كا٢بريات لفَبة طويلة تعادؿ نصف قرف من الزماف.
قضػت  1945مػن ميثػاؽ األمػم ا٤بتالػدة لعػاـ  4فقػرة  1ا كانت ا٤بػادة كعلي   ك٤ب

ٙبقيػػل التعػػاكف الػػدكٕب علػػى  ػػ  ا٤بنازعػػات الدكليػػة بػػأف مػػن مقاهػػد األمػػم ا٤بتالػػدة " 
وعلػى تع يػ  احتػراـ حقػوؽ ذات الصبغة االقتصادية كاالحتماعية كالثقافيػة كاالنسػانية 

شػػػجيع علػػػى ذلػػػك إطبلقػػػا بػػػبل ٛبييػػػز ٝبيعػػػا كالت اإلنسػػػاف والحريػػػات األساسػػػية للنػػػاس
 ". بسبب ا١بنس أك اللغة أك الدين كال تفريل بْب الرحاؿ كالنساء

ك٤با كانت الدساتّب الوطنية للدكؿ ٛبث  أداةن قانونية فٌعالة لتنفيل االلتػزاـ الػدكٕب 
ا٤بشار إلي  أعبلب ٖبصوص  قوؽ اإلنسػاف ك رياتػ  األساسػية  كػاف مػن الطبيعػي أف 

مػػن النشػػطاء ا٢بقػػوقيْب ا٤باتمػػْب ٗبسػػألة ٞبايػػة  قػػوؽ اإلنسػػاف ك رياتػػ  ينػػادم عػػدد 
بضػػركرة إرسػػاء ضػػمانات  -ٗبناسػػبة كضػػع دسػػتور حديػػد للدكلػػة الليبيػػة  - األساسػػية

دسػػتورية مطلقػػة ٙبمػػي ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف علػػى ٫بػػو ال ٯبعػػ  أليػػة 
 سلطة القدرة على ٨بالفتاا. 
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عنػػد األخػػل ُب  -عػػن بػػاؿ ا١بميػػع بأنػػ  مػػن البػػدياي  غػػّب أنػػ  ٯبػػب أالٌ يغيػػب
مناقشة القيػود ا٤بفركضػة  -االعتبار ٞباية الدستور ٢بقوؽ اإلنساف ك ريات  األساسية 

على ا٢بقوؽ كا٢برياتهن  ي  تيًقري حيٌ  العاود كا٤بواثيػل الدكليػة كالوطنيػة ذات الصػلة 
لتقييػػػد بعػػػأو مػػػن ا٢بقػػػوؽ بػػػا٢بقوؽ كا٢بريػػػات األساسػػػية لئلنسػػػاف با٢باحػػػة الفعليػػػة 

كا٢بريػػػػػػات لضػػػػػػماف ا٢بفػػػػػػاظ علػػػػػػى النهػػػػػػاـ العػػػػػػاـ كاآلداب العامػػػػػػة احتماعيػػػػػػا كأمنيػػػػػػا 
 .(1)كهاليا

كمػػػن هنػػػا تػػػأٌب االشػػػكالية القانونيػػػة الػػػٍب تعا١باػػػا هػػػلب الدراسػػػة بػػػا٢برص علػػػى 
اٯبػػاد نػػوع مػػػن التػػوازف التشػػػريعي عنػػد هػػياغة القاعػػػدة القانونيػػة الوطنيػػػة ا٥بادفػػة ٫بػػػو 

إللتزاـ الدكٕب ا٤بتعلل ٕبماية ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية لئلنساف  هلا االلتزاـ تنفيل ا
الػػػلم يسػػػتمد كحػػػودب مػػػن قواعػػػد قانونيػػػة دكليػػػة ذك طبيعػػػة آمػػػرةهن بعبػػػارة أخػػػرل فإنػػػ  
للتخفيػػف مػػن  ػػدة العصػػبية ا٢بقوقيػػة ا٤بناديػػػة ٕبمايػػة دسػػتورية مطلقػػة ٥بػػلب ا٢بقػػػوؽ 

ة قانونيػػػة فنيػػػة مػػػدؼ إٔب اٯبػػػاد نػػػوع مػػػن كا٢بريػػػات  فػػػإف األمػػػر يتطلػػػب كضػػػع هػػػيغ
ا٤بوازنػػة بػػْب التمتػػع بػػا٢بل أك ا٢بريػػة مػػن حاػػة  كبػػْب القيػػد الػػوارد علػػى كػػ و مناػػا مػػن 
حاػػة أخػػرل  عنػػد اإلعػػداد لصػػياغة القاعػػدة القانونيػػة الوطنيػػة با٣بصػػوص  كهػػو مػػػا 

 يتطلب تقسيم هلب الدراسة إٔب مبالثْب على النالو اآلٌب:
يعػػػػة اآلمػػػػرة للقواعػػػػد القانونيػػػػة الدكليػػػػة ذات الصػػػػلة ا٤ببالػػػػ  األكؿ: الطب -

 ٕبماية  قوؽ االنساف ك ريات  األساسية.
ا٤ببالػػ  الثػػاين: القيػػود الػػواردة علػػى التمتػػع بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػات األساسػػية  -

 لئلنساف.

                                       
ـ علػى النالػو الػلم سػيتم بيانػ  1966كهو ما يقضي ب  العاد الدكٕب األكؿ للالقوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية لعػاـ  (1)

 بشك  أكثر تفصيبل ُب ا٤ببال  الثاين من هلب الدراسة.
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كليػػػة ذات الصػػػلة تتطلػػػب دراسػػػة موضػػػوع الطبيعػػػة اآلمػػػرة للقواعػػػد القانونيػػػة الد
ٕبقػػوؽ اإلنسػػاف ك رياتػػ  األساسػػية تقسػػيم هػػلا ا٤ببالػػ  إٔب مطلبػػْب  يػػػتم ُب األكؿ 
التعػػػرض ٣باهػػػية القاعػػػدة القانونيػػػة الدكليػػػة كقاعػػػدة رضػػػائية  أمػػػا ُب ا٤بطلػػػب الثػػػاين 
سػػػيتم التعػػػرض لئلسػػػتنثاء الػػػوارد علػػػى هػػػلب ا٣باهػػػية كا٤بتعلػػػل بالصػػػفة اآلمػػػرة لػػػبعأ 

 لدكلية ُب مسائ  ٧بددة بلاما.القواعد القانونية ا
ىالمطلبىاألول

ىالػاردةىالػانونوظىالدولوظى"قاردةىرضائوظ"
القاعدة العامة ُب النهػاـ القػانوين الػدكٕب هػي الرضػائية ُب التػزاـ  كػم القاعػدة 

 هن ٤باذاك (1)القانونية الدكلية
هػرا ة اإلحابة ببساطةهن ألف الدكلة ٗبا ٥بػا مػن سػيادة ال تلتػـز إال ٗبػا ارتضػت 

)اإلتفاقيات الدكلية( أك ضمنا )العرؼ الدكٕب( اإللتزاـ ب   فبالكم أف التمع الدكٕب 
فاو يفتقر إٔب  -اللم هو ٦بتمع عمودم  -هو ٦بتمع أفقي ٖببلؼ التمع الوطِب 

تصػػدر القواعػػد القانونيػػة ذات الصػػفة اإللزاميػػة  أم ٗبعػػُب أف ال فػػرؽ  سػػلطة تشػػريعية
صػػ  ُب النهػػاـ القػػانوين الػػدكٕب  كهػػو مػػا يسػػتلـز أف تسػػاهم بػػْب هػػانع القػػانوف كشخ

أشخاص القانوف الدكٕب عن طريػل االتفاقيػات الدكليػة كالعػرؼ الػدكٕب ُب كضػع هػلب 
مػن  38  كعلػى هػلا النالػو ذهبػت هػياغة ا٤بػادة (2)القواعػد كا٣بضػوع ٥بػا كالتقييػد  ػا

وحػػػػد إٝبػػػػاعه فقاػػػػي ُب النهػػػاـ األساسػػػػي كمػػػػة العػػػػدؿ الدكليػػػػة  تلػػػػك ا٤بػػػػادة الػػػػٍب ي

                                       
ص  الطبعػػة الثالثػػة  انهػػر  ضػػوم  علػػي عبػػد الػػرٞبن  القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ  ا١بػػزء األكؿ: ا٤بصػػادر كاألشػػخا (1)

 .17  ص 2008ا٤بلسسة الفنية للطباعة كالنشر  

الطائي  عادؿ أٞبد  القانوف الدكٕب العاـ )التعريػف ا٤بصػادر األشػخاص(  الطبعػة األكٔب  دار الثقافػة للنشػر  (2)
 .31  ص 2009كالتوزيع  
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علػػػػى أف نصػػػػاا هػػػػو أقػػػػرب النصػػػػوص تعبػػػػّبا علػػػػى مصػػػػادر  (1)القػػػػانوف الػػػػدكٕب العػػػػاـ
 القاعدة القانونية الدكلية  كقضى نص هلب ا٤بادة ٗبا يلي :

كتيفػػػة اكمػػػة أف تفصػػػ  ُب ا٤بنازعػػػات الػػػٍب ترفػػػع إلياػػػا كفقػػػا أل كػػػاـ  -1" 
 القانوف الدكٕب  كهي تطبل ُب هلا الشأف:

تضع قواعد معتػرؼ بهػا صػراحة مػن جانػب قيات الدكلية العامة كا٣باهة الػٍب االتفا -أ
 الدوؿ المتنازعة.

 .المعتبرة بمثابة قانوف دّؿ عليو تواتر اَلستعماؿالعادات الدكلية ا٤برعية  - ب
 .التي أقرتها األمم المتمدنةمبادئ القانوف العامة  - ج
ُب ٨بتلػػف األمػػم كيعتػػرب  أ كػػاـ اػػاكم كمػػلاهب كبػػار ا٤بػػللفْب ُب القػػانوف العػػاـ - د

 .95هلا أك ذاؾ مصدرا ا تياطيا لقواعد القانوف  كذلك مع مراعاة أ كاـ ا٤بادة 
ال يَبتب علػى الػنص ا٤بتقػدـ أم إخػبلؿ ٗبػا للمالكمػة مػن سػلطة الفصػ   -2

 .(2)"متى وافق أطراؼ الدعوى على ذل،ُب القضية كفقا ٤ببادئ العدؿ كاإلنصاؼ 
لدكلػػة للاليلولػػة دكف تطبيػػل أيػػة قاعػػدة قانونيػػة دكليػػة كنتيجػػة ٤بػػا تقػػدـ تسػػطيع ا

علياػػػا أف ٙبػػػت  بأنػػػ  ٓب يسػػػػبل أف رضػػػيت  ػػػا  كهػػػو أمػػػػر طبيعػػػي مػػػا داـ أشػػػػخاص 
القانوف الدكٕب هم أنفسام هانعي   بػ  كٛبتػد الرضػائية ُب النهػاـ القػانوين الػدكٕب إٔب 

                                       
 .69انهر  ضوم  ا٤برحع السابل  ص  (1)

من النهاـ األساسي كمة العدؿ الدكلية يعد حزاء مػن معاهػدة الدكليػة   38ٯبب مبل هة بأف نص ا٤بادة  (2)
كبالتػػإب فاػػو ذك طبيعػػة تعاقديػػة  أم نسػػيب األثػػرهن فػػبل يلػػـز إال الػػدكؿ األطػػراؼ ُب ا٤بعاهػػدة الػػٍب تػػنص عليػػ  

ر هػػلب كالػػٍب ارتضػػت هػػرا ة قبولػػ  كفقػػا ٣باهػػية الرضػػائية للقاعػػدة القانونيػػة الدكليػػة  كلكػػن مػػا يقلػػ  مػػن أثػػ
ا٤ببل هة أف ك  دكؿ العآب اليـو )تقريبا( هي أطػراؼ ُب نهػاـ ٧بكمػة العػدؿ الدكليػة  فضػبل عػن مػركر أكثػر 

عامػػا علػػى العمػػ  بػػ  قػػد ٯبعػػ  منػػ  قاعػػدة عرفيػػة. كانضػػمت ليبيػػا ٤بعاهػػدة النهػػاـ األساسػػي كمػػة  70مػػن 
 انهر:   كٓب تنشر ُب ا١بريدة الر٠بية 1955ديسمرب  14العدؿ الدكلية ُب 

عرفػػة  عبػػد السػػبلـ هػػاّب  االتفاقيػػات الدكليػػة كالثنائيػػة الػػٍب هػػادقت علياػػا ليبيػػا  الطبعػػة األكٔب   -
 .9  الشركة ا٣بضراء للطباعة كالنشر  ص 2008
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بة للػػػدكؿ عنػػػد مسػػػألة اللجػػػوء إٔب القضػػػاء الػػػدكٕب  فاػػػو يضػػػ  اختياريػػػا أيضػػػا بالنسػػػ
طبيػػػػل القاعػػػػدة القانونيػػػػة تالرغبػػػػة ُب  سػػػػم مػػػػا قػػػػد ينشػػػػأ بيناػػػػا مػػػػن منازعػػػػات أثنػػػػاء 

 .(1)الدكلية
ىالمطلبىالثاني

ىالواردىرلىىخاصوظىالرضائوظىىاالدتثناء
يقػػػع االسػػػتثناء الو يػػػد علػػػى كػػػوف القاعػػػدة القانونيػػػة الدكليػػػة قاعػػػدة رضػػػائية  

دكلية اآلمرةهن  يػ  تفػرض مثػ  هػلب القواعػد عندما يتعلل األمر بالقاعدة القانونية ال
 نفساا على أشخاص القانوف الدكٕب العاـ كإف ٓب تقبلاا هرا ة.

تلػػ، القاعػػدة القانونيػػة الدوليػػة التػػي َل كالقاعػػدة القانونيػػة الدكليػػة اآلمػػرة هػػي: 
يجوز أل،خاص القانوف الدولي العاـ اَلتفاؽ على خالؼ ما تقضي بو أو علػى الغائهػا 

. أما اتفاقيػة فيينػا لقػانوف ا٤بعاهػدات (2)لها إَل بقاعدة قانونية دولية  مرة أخرىأو تعدي
 مناا على ما يلي: 53ـ فقد نصت ُب ا٤بادة 1969لسنة 

تعتػػػػرب ا٤بعاهػػػػػدة باطلػػػػػة بطػػػػبلف مطلػػػػػل إذا كػػػػػاف موضػػػػوعاا  كقػػػػػت إبراماػػػػػا  " 
التفاقيػػة يتعػػارض مػػع قاعػػدة آمػػرة مػػن قواعػػد القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ. كألغػػراض هػػلب ا

كػل قاعػدة تقبلهػا الجماعػة الدوليػة تعترب قاعدة آمػرة مػن قواعػد القػانوف الػدكٕب العػاـ 

                                       
 .31انهر: الطائي  ا٤برحع السابل  ص  (1)

متعددة كمن بيناػا تقسػيم كفقا ألساسيات علم القانوف فإف للقاعدة القانونية بشك  عاـ تقسيمات ٨بتلفة ك  (2)
القاعػػدة مػػن  يػػ  مػػػا تَبكػػ  لؤلشػػخاص مػػػن  ريػػة ُب االتفػػاؽ علػػػى خػػبلؼ مػػا تقضػػػي بػػ  إٔب قاعػػدة آمػػػرة 

 كقاعدة ٨بّبة  ٤بزيد التفصي   انهر:

  الطبعػة 1الكوين  علي اعبودة  أساسيات القانوف الوضعي اللييب  ا٤بػدخ  لعلػم القػانوف  القػانوف  -
 .81  ص 1992ث كالدراسات العلمية  ا٤بركز القومي للبالو   2
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في مجموعها ويعترؼ بها باعتبارىا قاعدة َل يجوز اإلخالؿ بها وَل يميػن تعػديلها إَل 
 .(1)"بقاعدة َلحقة من قواعد القانوف الدولي لها ذات الصفة

اعػدة اآلمػػرة مػن مسػػتالدثات اتفاقيػػة إٔب أف مفاػػـو الق (2)كيػلهب علػػي ضػوم
ـ  كهػػار اآلف حػػزءا مػػن القػػانوف الػػدكٕب الوضػػعي 1969فيينػػا لقػػانوف ا٤بعاهػػدات لعػػاـ 

  1970تػػػػراكف لعػػػػاـ -العػػػػرُب كفقػػػػا لػػػػرأم ٧بكمػػػػة العػػػػدؿ الدكليػػػػة ُب قضػػػػية برشػػػػلونة
كقرارهػػػا ُب قضػػػػية النشػػػػاطات العسػػػػكرية كشػػػب  العسػػػػكرية بػػػػْب نيكػػػػاراغوا كالواليػػػػات 

ـ. كأنػػ  اسػػتنادا إٔب األعمػػاؿ التالضػػّبية التفاقيػػة فيينػػا 1984األمريكيػػة لعػػاـ  ا٤بتالػػدة
ـ كإٔب أعمػػاؿ القضػػاء الػػدكٕب التاليػػة لهاػور مفاػػـو القاعػػدة اآلمػػرة  ٲبكػػن 1969لعػاـ 

ًاػم ُب ٦بػاؿ هػلب الدراسػة هػو القواعػد ا٤بتعلقػة 
ي
ذكر بعأ األمثلة للقواعػد اآلمػرة  كا٤ب

-تػػػ  األساسػػػية علػػػى النالػػػو الػػػوارد ُب قضػػػية برشػػػلونةٕبمايػػػة  قػػػوؽ اإلنسػػػاف ك ريا
تػػراكف ا٤بشػػار إلياػػا أعػػبلبهن كبسػػبب مػػن هػػلب الصػػفة تتميػػز قواعػػد ا٢بمايػػة الدكليػػة 
٢بقػػوؽ اإلنسػػاف كا٢بريػػات األساسػػية بأ ػػا موضػػوعيةهن أم أف انتااكاػػا مػػن قبػػ  دكلػػة 

املػػػػة طػػػػرؼ ال يسػػػػمح لدكلػػػػة أخػػػػرل طػػػػرؼ بػػػػالرد بعػػػػدـ ا َباماػػػػا إعمػػػػاال ٤ببػػػػدأ ا٤بع
   .(3)با٤بث 

كُب اطار عدـ حواز ا٤بعاملة با٤بث  عند انتااؾ قواعػد ا٢بمايػة الدكليػة للالقػوؽ 
ُب اطػػار ا٢بػدي  عػن التػػدابّب  (4)كا٢بريػات األساسػية لئلنسػاف  يػػلهب زهػّب ا٢بسػِب

ال ٲبكن للتػدابّب ا٤بضػادة أف توحػ  للغػّب ا٤بضادة ُب القانوف الدكٕب العاـ إٔب أن  ) .. 
                                       

ـ مػػػا يلػػػي: " إذا تاػػػرت قاعػػػدة آمػػػرة 1969مػػػن اتفاقيػػػة فيينػػػا لقػػػانوف ا٤بعاهػػػدات لعػػػاـ  64كأضػػػافت ا٤بػػػادة  (1)
حديدة من قواعد القانوف الدكٕب العاـ فإف أم معاهدة قائمة تتعارض مع هػلب القاعػدة تصػبح باطلػة كينتاػي 

عبػد السػبلـ هػاّب عرفػة ٓب ٯبػد تارٱبػا ٧بػددا النهمػاـ ليبيػا ٥بػلب ا٤بعاهػدة  العم   ا. مع مبل هػة أف الػدكتور
 . 53. انهر  عرفة  ا٤برحع السابل  ص 2008  السنة 3على رغم نشرها ُب ا١بريدة الر٠بية  العدد 

 كما بعدها. 115انهر  ضوم  ا٤برحع السابل  ص  (2)

 .374انهر  ضوم ا٤برحع السابل  ص  (3)

ِب  زهػػػػّب عبػػػػد الكػػػػرًن  التػػػػدابّب ا٤بضػػػػادة ُب القػػػػانوف الػػػػدكٕب العػػػػاـ  منشػػػػورات حامعػػػػة بنغػػػػازم انهػػػػر  ا٢بسػػػػ (4)
 .73-72  ص 1988)قاريونس(   
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يوحػػػػد ضػػػػماف أداء ٘باهػػػػ . كهنػػػػاؾ نوعػػػػاف مػػػػن القواعػػػػد القانونيػػػػة الدكليػػػػة  يػػػػ  ال 
 Jus congensاألساسية الٍب تستبعد التدابّب ا٤بضادة: األكٔب  تتعلل بالقواعػد اآلمػرة 

 53كهي القواعد القانونية الٍب ال ٯبوز االتفاؽ علػى مػا ٱبالفاػا كالػٍب تضػمنتاا ا٤بػادة 
بػػػالنهر الشػػػتما٥با علػػػى  1969أيػػػار مػػػايو  13دات ُب مػػػن اتفاقيػػػة فيينػػػا لقػػػانوف ا٤بعاهػػػ

التزامات أساسية ٢بماية ا٤بصػاّب ا١بوهريػة للجماعػة الدكليػة. ك٤بػا كػاف  كػم االتفػاؽ 
علػػػى ٨بالفػػػة القاعػػػدة اآلمػػػرة هػػػو الػػػبطبلف ا٤بطلػػػل فإنػػػ  ال ٯبػػػوز مقابلػػػة هػػػلا االتفػػػاؽ 

ا ا٤بػلكورة ألطرافاػا الػدفع مػن اتفاقيػة فيينػ 5/ 60باتفاؽ مثل . كلللك فبل ٚبوؿ ا٤بادة 
بعدـ التنفيل ٘باب معاهدة تتعلل ٕبماية األشخاص من معاهػدات ذات طػابع انسػاين 
كخاهة أ كاماا ا٤بتعلقة ٗبنع نوع من أنواع االنتقاـ ضػد األشػخاص الػلين يتمتعػوف 

 ٕبمايتاا.
الثانيػػػة: تشػػػم  القواعػػػد ا٤بتعلقػػػة بػػػا١برائم الدكليػػػة  كهػػػي الػػػٍب يطلػػػل علياػػػا ُب 
الغالب قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين الٍب تضم قواعد الهػام بشػأف سػّب العمليػات 
ا٢بربيػػػػػة كقواعػػػػػد حنيػػػػػف بشػػػػػأف ٞبايػػػػػة ضػػػػػالايا ا٤بنازعػػػػػات ا٤بسػػػػػلالة  كتػػػػػنهم إلياػػػػػا 
االتفاقيػػػات الػػػٍب أبرمػػػت بشػػػأف  هػػػر كمعاقبػػػة حرٲبػػػة إبػػػادة ا١بػػػنس البشػػػرم كالفصػػػ  

 (. العنصرم كاالسَبقاؽ كالقرهنة كغّبها..

تتطلػػػب دراسػػػة موضػػػوع القيػػػود الػػػواردة علػػػى التمتػػػع ٕبقػػػوؽ االنسػػػاف ك رياتػػػ  
األساسػػػية  تقسػػػيم هػػػلا ا٤ببالػػػ  إٔب مطلبػػػْب  يػػػتم ُب األكؿ تنػػػاكؿ موضػػػوع القيػػػػود 

ا٢بقػػػوؽ كا٢بريػػػات الػػػواردة ُب القواعػػػد القانونيػػػة الدكليػػػة كالوطنيػػػة ذات الصػػػلة ٕبمايػػػة 
األساسػػػػية لئلنسػػػػاف. ٍب يػػػػتم ُب ا٤بطلػػػػب الثػػػػاين دراسػػػػة ا٤بوزانػػػػة ا٤بطلوبػػػػة بػػػػْب التمتػػػػع 

 با٢بقوؽ كا٢بريات كبْب القيود الواردة علياا.
ى
ى
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ىالمطلبىاألول
ىالػوـــودىالـــدولــوظىوالوطنوـــظ

 ـ باآلٌب: 1948من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف لعاـ  29قضت ا٤بادة 
نػد ٩بارسػػة ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات يكػػوف كػ  شػػخص عرضػػة للقيػػود الػػٍب ٰبػػددها ع"

القانوف ك دب ألغراض ضماف االعَباؼ ٕبقوؽ ك ريات اآلخرين كا َباماػا كاإليفػاء 
  (1)".با٢بقوؽ العادلة للفضيلة كالنهاـ كالرفاهية العامة ُب التمع الدٲبقراطي

ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسػية من العاد الدكٕب األكؿ  3فقرة  12أما ا٤بادة 
 فقد حاء نصاا كفل اآلٌب: (2)1966لعاـ 

ال ٯبػػوز تقييػػد ا٢بقػػوؽ ا٤بػػلكورة أعػػبلب بػػأم قيػػود غػػّب تلػػك الػػٍب يػػنص علياػػا " 
القػػانوف  كتكػػوف ضػػركرية ٢بمايػػة األمػػن القػػومي أك النهػػاـ العػػاـ أك الصػػالة العامػػة أك 

كتكػػػوف متمشػػػية مػػع ا٢بقػػػوؽ األخػػػرل اآلداب العامػػة أك  قػػػوؽ اآلخػػػرين ك ريػػامم  
 .  (3)"ا٤بعَبؼ  ا ُب العاد

كمفاد النصوص السػابقة هػو أنػ  الطبيعػة اآلمػرة للقواعػد القانونيػة الدكليػة ذات 
الصػػلة ٕبمايػػػة  قػػوؽ اإلنسػػػاف ك رياتػػ  األساسػػػية ال تتعػػارض مػػػع فػػرض قيػػػود علػػػى 

                                       
اإلعػػبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػػػاف هػػو عبػػارة عػػن توهػػػية هػػدرت عػػن ا١بمعيػػة العامػػػة لؤلمػػم ا٤بتالػػدة بتػػػاري   (1)

معيػػة العامػػة ال ٙبمػػ  إال قيمػػة أدبيػػة كلػػيس ٥بػػا ـ  كبػػالرغم مػػن أف التوهػػيات الصػػادرة عػػن ا١ب1948.12.10
 عاـ على العم  باإلعبلف ٯبع  ل  قيمة عرفية ملزمة. 70أم هفة إلزامية  فإف مركر أكثر من 

ـ كٓب 1970مػػػايو  15ـ بتػػػاري  1966انضػػػمت ليبيػػػا للعاػػػد الػػػدكٕب ا٣بػػػاص بػػػا٢بقوؽ ا٤بدنيػػػة كالسياسػػػية لعػػػاـ  (2)
 .15عرفة  ا٤برحع السابل  ص ينشر با١بريدة الر٠بية  انهر: 

مػػن العاػد الػػدكٕب األكؿ ا٣بػاص بػػا٢بقوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػػية كا٤بتعلقػة ٕبريػػة الػرأم فقػػد  19ا٤بػادة  3أمػا الفقػػرة  (3)
 حاء فياا ما يلي:

مػػن هػػلب ا٤بػػادة كاحبػات كمسػػ وليات خاهػػة. كعلػػى ذلػػك  2" تسػتتبع ٩بارسػػة ا٢بقػػوؽ ا٤بنصػػوص علياػا ُب الفقػػرة 
 اا لبعأ القيود كلكن شريطة أف تكوف ٧بددة بنص القانوف كأف تكوف ضركرية:ٯبوز اخضاع

 ال َباـ  قوؽ اآلخرين أك ٠بعتام  - أ
 ٢بماية األمن أك النهاـ العاـ أك الصالة العامة أك اآلداب العامة".  - ب
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سػػبي  ا٢بصػػر  التمتػػع  ػػلب ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات ألحػػ  اعتبػػارات معينػػة  ػػددت علػػى 
كتطبيقػػػا لػػػللك ٪بػػػد أف القواعػػػد القانونيػػػة علػػػى الصػػػعيد الػػػوطِب أك الػػػداخلي للػػػدكؿ 
أقػػرت كضػػع عػػدد مػػن القيػػود علػػى ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف  مناػػا علػػى 
سػػبي  ٪بػػد أف دسػػتور حنػػوب أفريقيػػا ييػػوفِّر بنيػػة أساسػػية متطػػورة كيطػػرح هػػلب القيػػود 

 من  بأف:  3 ي  تقضي ا٤بادة  بالتفصي  
أك ُب  36ٚبضػع ا٢بقػوؽ الػواردة بالدسػتور للقيػود ا٤بنصػوص علياػا ُب البػػاب " 

 .(1)"أم مكاف من الدستور
ُب تػ  هػلا  -طا٤بػا أمكػن بأنػ : "  19أمػا الدسػتور األ٤بػاين فيقضػي ُب ا٤بػادة  

تقييػػد  ػػل أسػػاس  فيكػػوف ٗبوحػػب القػػانوف بشػػك  عػػاـ كلػػيس  -القػػانوف األسػػاس 
. كعلػػى هػػلا النالػػو سػػار الدسػػتور السويسػػرم ُب ا٤بػػادة (2)"فرديػػة .. فقػػ  علػػى  الػػة

 (3).4ك3ك2ك1الفقرات  36
كمفػػاذ مػػا تقػػدـ أنػػ : بػػالرحوع إٔب القواعػػد القانونيػػة الدكليػػة ذات الصػػفة األمػػرة 
كا٤بتعلقة ٕبماية  قوؽ اإلنساف ك ريات  األساسية يتأكد ٗبا ال يضع ٦باال للشك أف 

 ض قيود على ا٢بقوؽ كا٢بريات لعدة أسباب  أٮباا:هلب القواعد أحازت فر 
 قػػػوؽ اآلخػػػرين: تنتاػػػي  قػػػوؽ ك ريػػػة كػػػ  فػػػرد عنػػػدما تبػػػدأ  قػػػوؽ ك ريػػػة  -1

اآلخرين  فيجب ا َباـ ٠بعة اآلخرين كعػدـ ا٤بسػاس ٕبقػوقام ك ػريتام الػٍب  
كفلاػػػا ٥بػػػم القػػػانوف. ك٥بػػػلا قػػػاؿ أكلفػػػر هػػػو٤بز كهػػػو قػػػاضو ُب اكمػػػة العليػػػا 

                                       
الدكليػة للتقريػػر    ا٤بنهمػة2012  أكتػػوبر 13القيػود القانونيػة علػى ا٢بقػػوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية  كرقػػة ٕبثيػة رقػم  (1)

 كما بعدها. 5  ص 7  الفقرة Democracy Reporting Internationalعن الدٲبقراطية 

 .6ا٤برحع السابل  ص  (2)

 .6ا٤برحع السابل  ص  (3)
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دة األمريكيػػة بػأف: " قػػي ُب أرحالػػة معصػمي ينتاػػي  يثمػػا بالواليػات ا٤بتالػػ
 .(1)يبدأ أنف الرح  اآلخر"

النهػػػاـ العػػػاـ كاآلداب العامػػػة: إٌف تقييػػػد ا٢بقػػػوؽ كا٢بريػػػات بالنهػػػاـ كاآلداب  -2
العامػػػة معػػػَبؼ بػػػ  ُب كافػػػة ا٤بعاهػػػدات الدكليػػػة كُب دسػػػاتّب العػػػآب  كمسػػػألة 

نسبية ٚبتلف من ٦بتمػع آلخػر   ٙبديد ا٤بقصود بالنهاـ العاـ كاآلداب مسألة
فمػػا هػػػو مػػػن النهػػػاـ العػػػاـ كاآلداب العامػػة بالنسػػػبة لتمػػػع مػػػا  قػػػد ال يكػػػوف  
كػػػللك بالنسػػػبة لتمػػػع آخػػػر. كُب كػػػ  األ ػػػواؿ ٲبكػػػن القػػػوؿ بػػػأف ا٤بقصػػػود 
بالنهاـ العاـ كاآلداب العامة: ٦بموعة القواعد الٍب  ا تتالقػل مصػلالة عامػة 

كتعلػو علػى مصػلالة األفػراد  سػواء أكانػت هػلب  تتعلل بنهػاـ التمػع األعلػى
ا٤بصػػػػػلالة احتماعيػػػػػة أـ اقتصػػػػػادية أـ سياسػػػػػية. كهػػػػػو مػػػػػا ٲبكػػػػػن القػػػػػوؿ معػػػػػ  
باختصػػار أف: قواعػػد النهػػاـ العػػاـ كاآلداب العامػػة هػػي تلػػك القواعػػد ا٤بتعلقػػة 
باألسػػػس كالػػػدعامات الػػػٍب ال غػػػُب عناػػػا ُب ٦بتمػػػع مػػػا لكػػػي يسػػػّب بانتهػػػاـ 

أف القػػػػيم الدينيػػػػة كاألخبلقيػػػػة تشػػػػك  حػػػػوهر هػػػػلب كاسػػػػتقرار  كال شػػػػك ُب 
 .(2)األسس أك الدعامات

ك٘بدر اإلشارة ُب هلا ا٣بصوص إٔب التعدي  األخّب اللم أحػراب ا٤بشػرع الليػيب 
هن (3)ـ2016لسػػنة  6مػػن القػانوف ا٤بػػدين الليػيب ٗبوحػػب القػانوف رقػػم  1علػى نػػص ا٤بػادة 

 ألخّب ما يلي:من القانوف ا 1من ا٤بادة  3 ي  حاء ُب الفقرة 

                                       
  ا٤بنهمػة الدكليػة للتقريػػر 2012  أكتػػوبر 13القيػود القانونيػة علػى ا٢بقػػوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية  كرقػػة ٕبثيػة رقػم  (1)

 كما بعدها. 3  ص 4  كالفقرة 2  ص 1راطية  ا٤برحع السابل  الفقرة عن الدٲبق

 كما بعدها. ٤91بزيد التفصي   وؿ النهاـ العاـ كاآلداب العامة  انهر  الكوين  ا٤برحع السابل  ص  (2)

ـ بشػػػأف تعػػػدي  أ كػػػاـ القػػػانوف 2016لسػػػنة  6ـ  القػػػانوف رقػػػم 2016أهػػػدر ا٤بػػػلٛبر الػػػوطِب العػػػاـ ُب فربايػػػر  (3)
ا٤بدين اللييب  ٗبا يتطابل كالشػريعة اإلسػبلمية  تطبيقػا ٤بػا حػاء ُب التعػدي  التاسػع لئلعػبلف الدسػتورم ا٤بلقػت  

 باعتبار الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع كاعتبار ما ٱبالفاا باطبل. 
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يعد من النهػاـ العػاـ: أ كػاـ الشػريعة اإلسػبلمية القطعيػة القائمػة علػى نػص " 
 ".قطعي أك أٝباع أك قياس حلي  أك قاعدة فقاية

تعتػرب القيػػود الػٍب تفرضػػاا مقتضػيات الصػػالة  الصػالة العامػػة كاألمػن القػػومي: -3
األساسػػية العامػة كاألمػن القػػومي سػببان مقبػػوال لتقييػد بعػأ ا٢بقػػوؽ كا٢بريػات 

مػن العاػد الػدكٕب األكؿ ا٣بػاص بػا٢بقوؽ ا٤بدنيػة  19ك 12لئلنسافهن فا٤بػادتْب 
كالسياسػػػية أحازتػػػا تقييػػػد  ػػػل النقػػػ  ك ريػػػة التعبػػػّب بػػػبعأ القيػػػود ا٤بنصػػػوص 

 علياا بالقانوف ألح  ٞباية الصالة العامة كاألمن العاـ.
ىالمطلبىالثاني

ىالموازنظىبونىالحػوقىوالػوود
قيْب علػػى القػػوؿ السػػابل بػػأف: السػػماح بفػػرض قيػػود علػػى قػػد يػػرد بعػػأ ا٢بقػػو 

ا٢بقوؽ كا٢بريػات األساسػية لئلنسػاف مػن شػأن  أف يضػع ٩بارسػتاا الفعليػة ٙبػت رٞبػة 
السػػػػلطات العامػػػػة ُب الدكلػػػػة السػػػػيما التشػػػػريعية كالتنفيليػػػػة  كهػػػػو مػػػػا ٯبعلاػػػػا عرضػػػػة 

 لبلنتااؾ من قب  هاتْب السلطتْب. 
عاـ: إف النا ية العملية أثبتػت بػأف أغلػب  للرد على ذلك ٲبكن القوؿ بشك 

ا٢بقوؽ كا٢بريػات ٥بػا  ػدكد  فالريػة التجمػع كالتهػاهر ٯبػب أالٌ تصػ  بأيػة  ػاؿ مػن 
  كمػا أف  ريػة التعبػّب (1)األ واؿ إٔب قطػع الطريػل العػاـ أك كقػف عمػ  مػدرج ا٤بطػار

ات ال ٙبمػػي ا٣بطػػاب اػػرض علػػى العنػػف  ك ريػػة التنهػػيم ال تسػػمح بإقامػػة تنهيمػػ
 مسلالة إحرامية. 

أما بشك  خاص فيمكن القػوؿ بأنػ : ٯبػب أال يفسػر ا٥بػدؼ مػن التقييػد بأنػ  
ٚبويػ  أك رخصػػة للسػػلطات العامػة ُب الدكلػػة إلضػػعاؼ ا٢بقػوؽ اميػػة شػػرعان كقانونػػان 
كعرفػػان  ك ػػٌب ال ينهػػر إٔب القيػػود علػػى أ ػػا كسػػيلة إلضػػعاؼ ا٢بمايػػة الدكليػػة ا٤بقػػررة 

                                       
 .2011ير فربا 17كهو ما ٰبدث  اليا ُب ليبيا بسبب اإلنفبلت األمِب اللم تعيش  الببلد بعد ثورة  (1)
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ياتػػػ  األساسػػػية ٗبوحػػػب قواعػػػد قانونيػػػة آمػػػرة  فػػػإف فػػػرض القيػػػود ٢بقػػػوؽ اإلنسػػػاف ك ر 
   كفل اآلٌب:مبدأ التناسب القانونيك مبدأ جوىر الحقيتوقف على مبدأين ٮبا: 

يقضػػػي بػػػأف القيػػػود علػػػى ا٢بقػػػوؽ كا٢بريػػػات األساسػػػية  مبػػػدأ جػػػوىر الحػػػق: -1
لئلنسػػػاف ٯبػػػب أال تكػػػوف بػػػدكف قيػػػود  كإال ٤بػػػا كانػػػت هنػػػاؾ  احػػػة للػػػنص 

ل بػػا٤بطللهن فلكػػ   ػػل كتيفػػة حوهريػػة راسػػخة يلدياػػا كٯبػػب عػػدـ علػػى ا٢بػػ
ا٤بسػػػاس  ػػػػا  كلػػػػللك ٯبػػػػب علػػػػى هػػػانعي الدسػػػػتور معا١بػػػػة مسػػػػألة التقيٌػػػػد 
بطريقة فنية من خبلؿ إقػرار هػياغة قانونيػة تشػم  علػى سػبي  ا٤بثػاؿ العبػارة 

 (1)"علػػى النحػػو الػػوارد بالقػػانوف علػػى أَل يمػػس ذلػػ، بجػػوىر الحػػقالتاليػػة: "
" أك عبػػػارة علػػػى النحػػػو الػػػوارد فػػػي القػػػانوفتقتصػػػر العبػػػارة علػػػى ٝبلػػػة "كأال 

مػػػػع عػػػػدـ " دكف إتباعاػػػػا بعبػػػػارة "باسػػػػتثناء الحػػػػاَلت الػػػػواردة فػػػػي القػػػػانوف"
"  ألف اسػػػػتخداـ مثػػػػ  هػػػػلب العبػػػػارات المسػػػػاس بجػػػػوىر الحػػػػق أو الحريػػػػة

الواسػػػعة كا٤بطاطػػػة  كإف كانػػػت ٛبنػػػع تقييػػػد ا٢بقػػػوؽ ٗبوحػػػب لػػػوائح كقػػػرارات 
ة هػػػادرة عػػػن السػػػلطة التنفيليػػػة علػػػى اعتبػػػار أف التقييػػػد ال يكػػػوف إال إداريػػػ

بقػػػانوف  فإنػػػ  ٲبػػػنح السػػػلطة التشػػػريعية هػػػبل ية كاسػػػعة للمسػػػاس بػػػا٢بقوؽ 
كا٢بريات األساسية لئلنساف ما ٯبعلاا ملهلػة ألف تكػوف أداة للديكتاتوريػة  

                                       
دأب كاضػعوا مشػػركع الدسػتور التونسػػي ُب البدايػة إٔب هػػياغة مفاػـو مبػػدأم حػوهر ا٢بػػل كالتناسػب القػػانوين  (1)

ُب أكثر من مادة كذلػك بػالنهر إٔب كػ   ػل علػى  ػدة  األمػر الػلم أدل إٔب كحػود هػياغة متكػررة ٥بمػا ُب 
قرركا انتااج هػياغة فنيػة  -ءة األخّبة للمشركع ُب القرا -نصوص ا٤بسودة الثالثة للدستور التونسي  إال أ م 

مغػايرة بػإدارج ا٤ببػػدأين ُب مػادة كا ػدة )خاهػػة  مػا( تنصػػرؼ أ كاماػا إٔب كػ  ا٢بقػػوؽ كا٢بريػات ا٤بنصػػوص 
( 49علياػػا ُب الدسػػتور لتجنػػب عيػػب التكػػرار  كهػػو مػػا ٪بػػدب ٙبديػػدا ُب الصػػياغة الناائيػػة للفصػػ  )أك ا٤بػػادة 

 .2014تونسية لعاـ من دستور ا١بماورية ال
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ُب  1951كهػػلا هػػو أ ػػد ا٤ب خػػل ا٤بسػػجلة علػػى الدسػػتور الليػػيب الصػػادر عػػاـ 
 (1)الفص  الثاين من  كا٤بتعلل ٕبقوؽ الشعب.

: يقضػػي هػػلا ا٤ببػػدأ بػػأال تفػػرض قيػػود علػػى ا٢بقػػوؽ مبػػدأ التناسػػب القػػانوني -2
كا٢بريػػػػػػػات األساسػػػػػػػية لئلنسػػػػػػػاف تتجػػػػػػػاكز ا٢بػػػػػػػد الػػػػػػػبلـز لتالقيػػػػػػػل ا٥بػػػػػػػدؼ 
االحتمػاعي كالسياسػػي كاالقتصػادم أك غػػّبب ا٤برحػو مػػن التقييػد  فيجػػب أف 

٢بل أك ا٢بريػػة ٧بػػ  القيػػد كأف تصػػمم علػػى نطػػاؽ تكػوف القيػػود علػػى هػػلة بػػا
ضػػيل يفػػي بػػالغرض أك ا٥بػػدؼ ا٤بنشػػود مػػن كراء كضػػعاا. كهػػو مػػا ًب الػػنص 

 49ُب الفصػ  )ا٤بػادة(  2014علي  هرا ة ُب الدستور التونسي ا١بديد لعاـ 
 كاللم حاء في : 

ػػٌدد القػػانوف الضػػػواب  ا٤بتعلقػػة بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػػات ا٤بضػػمونة  ػػلا الد"  سػػػتور ٰبي
. كال توضػػػع هػػػلب الضػػػوابظ إال لضػػػركرة تقتضػػػياا مػػػن جوىرىػػػاك٩بارسػػػتاا ٗبػػػا ال ينػػػاؿ 

مدنية دٲبقراطية ك دؼ ٞباية  قوؽ الغّب  أك ٤بقتضػيات األمػن  أك الػدفاع الػوطِب  
وذلػ، مػػع احتػراـ التناسػػب بػين ىػػبه الضػػواب  أك الصػالة العامػة  أك اآلداب العامػػة  

 لقضائية ٕبماية ا٢بقوؽ كا٢بريات من أم انتااؾ.كتتكف  ا٥بي ات ا. وموجباتها
 

                                       
ا٤بعنػػوف "  1951مػػن الفصػػ  الثػػاين مػػن دسػػتور  15مػػا نصػػت عليػػ  ا٤بػػادة  –علػػى سػػبي  ا٤بثػػاؿ  -مػػن ذلػػك  (1)

 قػػػوؽ الشػػػعب"  يػػػ  حػػػاء فياػػػا : ) كػػػ  شػػػخص مػػػتام ٔبرٲبػػػة يعتػػػرب بري ػػػا إٔب أف تثبػػػت إدانتػػػ  قانونػػػا ُب 
وف ااكمة علنية إال ُب األ ػواؿ االسػتثنائية ٧باكمة تلمن ل  فياا الضمانات الضركرية للدفاع عن نفس  كتك

مػػػن ذات الدسػػتور: )للمسػػاكن  رمػػػة  فػػبل ٯبػػػوز  19الػػٍب يػػنص علياػػػا القػػانوف (. ككػػللك مػػػا نصػػت ا٤بػػادة 
دخو٥بػػا كال تفتيشػػاا إال ُب األ ػػواؿ ا٤ببينػػة ُب القػػانوف كبالكيفيػػة ا٤بنصػػوص علياػػا فيػػ (. ٤بزيػػد التفصػػي   ػػوؿ 

 ر للبا  :  انه1951تقييم دستور 

ُب ضوء ا٤بعايّب الدكلية للدٲبقراطيػة  ٦بلػة البالػوث القانونيػة  كليػة القػانوف مصػراتة   1951دستور   -
 .www.misuratau.edu.ly  2015سبتمرب  14



ــال يف احلقىقيـــــــــــــــــــت العصـــــــــــــــــــبيت ــاى حقـــــــــــــــــــىق جمـــــــــــــــــ  اإلًطـــــــــــــــــ
 
 270 

ال ٯبوز ألم تعدي  أف يناؿ من مكتسبات  قوؽ اإلنسػاف ك رياتػ  ا٤بضػمونة 
 .(1)"ُب هلا الدستور

كعليػػ   فػػإف أيػػة ٧باكلػػة كطنيػػة مػػدؼ ٫بػػو تنفيػػل االلتػػزاـ الػػدكٕب ا٤بتعلػػل بتعزيػػز  
ؾ ٥با  ال تتم عرب تػوفّب ٞبايػة ٞباية  قوؽ االنساف ك ريات  األساسية كمنع أم انتاا

دسػػػتورية كطنيػػػة مطلقػػػة  كإ٭بػػػا تتالقػػػل هػػػلب الغايػػػة باهتمػػػاـ هػػػانعي الدسػػػتور ٗبسػػػألة 
ا٤بعا١بػػة الفنيػػة للموازنػػة بػػْب التمتػػع بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف مػػن حاػػة  
كبْب القيود الواردة على تلك ا٢بقػوؽ كا٢بريػات مػن حاػة أخػرل  كذلػك بإعطػاء كػ و 

االعتبػار الػبلـز عنػد العمػ  علػى كتابػة  ومبػدأ التناسػب القػانوني مبدأ جوىر الحق من
 هيغ النصوص الدستورية ا٤بتعلقة ٕبماية ا٢بقوؽ كا٢بريات.

إذا كانػػت العصػػبية بشػػك  عػػاـ تعػػِب ا٤بػػواالة ألمػػر أك شػػيء  ٲبكػػن القػػوؿ بأنػػ :
العصػػػبية ا٢بقوقيػػػة تعػػػِب ا٤بػػػواالة  مػػػا  بصػػػرؼ النهػػػر عػػػن كونػػػ  تا٤بػػػا أك عػػػادال  فػػػإف

للالقوؽ كا٢بريات الفردية لئلنساف بشك  مطلػل دك٭بػا قيػد أك شػرط  كبػدكف األخػل 
 ُب االعتبار القيم كاألسس الٍب تشك  دعامة التمع اللم يعيف في  الفرد. 

 كعليػ   فإنػ  كمػػا ٯبػب نبػػل العصػبية القبليػة كا١باويػػة كغّبهػا  كحػػب أيضػا نبػػل
العصبية ا٢بقوقيػةهن ألنػ  كفقػا للنهػاـ القػانوين الػدكٕب ال ٲبكػن التمسػك ٕبمايػة مطلقػة 
للالقػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف  دكف مناقشػػة القيػػود ا٤بفركضػػة علػػى كػػ م مناػػا 
ُب  دكد مبدأم حوهر ا٢بل كالتناسػب القػانوين  أك بػدكف مناقشػة موضػوع الػتالفظ 

لا ا٤بفاػػـو عػػدـ حػػواز الػػدعوة ا٤بطلقػػة لقبػػػوؿ علياػػا أيضػػا  كهػػو مػػا ييػػدخ  ضػػمن هػػػ
القواعػػد القانونيػػة الدكليػػة ا٤بنهمػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف دكف أم ٙبفػػظ  السػػيما إذا كػػاف 
٧بتػػػػول هػػػػلب القواعػػػػد الدكليػػػػة ٱبػػػػالف بشػػػػك و عػػػػاـ القػػػػيم كالػػػػدعامات األساسػػػػية ُب 

                                       
  2014طبعػػػػة    منشػػػػورات ا٤بطبعػػػة الر٠بيػػػػة للجماوريػػػػة التونسػػػػية 2014انهػػػر  دسػػػػتور ا١بماوريػػػػة التونسػػػػية  (1)

 .18ص
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ا هػو مشػػار التمػع  علػى ٫بػوو ٯبعلاػا متنافيػػة مػع النهػاـ العػاـ كاآلداب العامػػة كفػل مػ
 إلي  أعبلب.

ألسػػػباب متعلقػػػة بػػػالقيم الدينيػػػة أك األخبلقيػػػة  -كمػػػن ٍبٌ فػػػإف ٙبٌفػػػظ دكلػػػة مػػػا 
علػػػى أ كػػػاـ معينػػػة كاردة ُب اتفاقيػػػة دكليػػػة ذات هػػػلة ٕبقػػػوؽ  -ا٤بعتػػػربة ُب التمػػػع 

اإلنساف ك ريات  األساسػية سػواء أكانػت متعلقػة ٕبقػوؽ الطفػ  أك ا٤بػرأة أك البلح ػْب 
ال يعػد ٨بالفػة أك انتااكػان أك تقصػّبان ُب ٞبايػة  قػوؽ اإلنسػاف ك رياتػ  أك غّب ذلك  

طا٤بػػػػا كانػػػػت الدكلػػػػة معَبفػػػػة بضػػػػركرة تػػػػوفّب مثػػػػ  هػػػػلب ا٢بمايػػػػة للالقػػػػوؽ األساسػػػػية 
  كا٢بريات من  ي  األه .

إٔب ا٤بوقػف األكريب  -على سػبي  ا٤بثػاؿ ال ا٢بصػر  -كلتأكيد هلا القوؿ نشّب 
وؿ ُب كػػ و مػػن اإلعػػبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف لعػػاـ مػػن  ػػل تكػػوين األسػػرة ا٤بكفػػ

ـ  كالعاػػػػػد الثػػػػػاين ا٣بػػػػػاص بػػػػػا٢بقوؽ االقتصػػػػػادية كاالحتماعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة لعػػػػػاـ 1948
ينعقػػػد الػػػزكاج مػػػن العاػػػد الثػػػاين األخػػػّب الػػػلكر بػػػأف: "  10ـ  إذ قضػػػت ا٤بػػػادة 1966

مػػن  16ا٤بػػادة  "  خبلفػػا لػػنصبرضػػا الطػػرفْب ا٤بزمػػع زكاحامػػا رضػػا كػػامبل ال إكػػراب فيػػ 
اإلعػبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػاف الػػٍب  صػػرت طػػرُب الػزكاج بشػػك  هػػريح ُب الرحػػ  
كا٤برأة  كأف لك  مناما مٌب أدركا سن البلوغ ا٢بل ُب الزكاج بدكف قيػد بسػبب العػرؽ 
أك ا١بنسػػػػية أك الػػػػدينهن فػػػػاالختبلؼ ُب هػػػػياغة ا٤بػػػػادتْب أثػػػػار حػػػػدال ُب أكربػػػػا  ػػػػوؿ 

ا٤بثلي( كسن الزكاج كمسػألة ا٤بختلفػْب ُب الػدين. ك سػمان ٥بػلب الزكاج ) أطراؼ الزكاج
مػػن االتفاقيػػة األكربيػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف علػػى أف  ػػل الػػزكاج  12ا٤بسػػألة قضػػت ا٤بػػادة 

يكػػوف طبقػػا للقػػوانْب الوطنيػػة ا٣باهػػة ٗبباشػػرة هػػلا ا٢بػػلهن ألف الػػدكؿ األكربيػػة ٚبتلػػف 
ا٤بختلفػْب ُب الػدين  كهػلا ا٤بوقػف   وؿ سن الزكاج كأطراف  كمناا ما ٰبـر الزكاج بػْب

األكركيب إف دؿ علػػػى شػػػيء فإ٭بػػػا يػػػدؿ علػػػى إمكانيػػػة عػػػدـ التقيٌػػػد النصػػػي بالقواعػػػد 
القانونيػػة الدكليػػة ا٤بنهمػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف كمػػن ٍبٌ إمكانيػػة فػػرض قيػػود كطنيػػة علياػػا 

 كالتالٌفظ بشأف أ كاماا كمواءمتاا ٗبا يتفل كتركؼ ك  دكلة.
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أف يَبسػػػ  ُب ذهػػػن ا٤بشػػػرع الػػػوطِب أف االلتػػػزاـ الػػػدكٕب كقبػػػ  ذلػػػك كلػػػ  ٯبػػػب 
بتعزيز ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية لئلنسػاف ُب القػانوف الػوطِب  ال ٯبعػ  مػن القواعػد 
القانونيػػة الدكليػػػة ا٤بنهمػػػة ٥بػػػلب  قػػػوؽ كا٢بريػػات مبػػػادئ فػػػوؽ الدسػػػتوريةهن ألف مرتبػػػة 

ُب الدسػتور بعػد كتابتػ  ال قبػ  القانوف الدكٕب العاـ ُب النهاـ القػانوين الػوطِب تتالػدد 
 ذلك.

 أٗال/ اهلتب:

البػػػاش   سػػػن مصػػػطفى   قػػػوؽ اإلنسػػػاف بػػػْب الفلسػػػفة كاألديػػػاف  الطبعػػػة  -
 األكٔب  دار الكتب الوطنية  بنغازم.

 ا٢بسِب  زهّب عبد الكرًن  التدابّب ا٤بضادة ُب القانوف الدكٕب العاـ  -
نوف الػدكٕب العػاـ )التعريػف ا٤بصػادر األشػخاص(  الطائي  عادؿ أٞبد  القػا -

 .2009الطبعة األكٔب  دار الثقافة للنشر كالتوزيع  
العبودم  ٧بسن  مبدأ ا٤بشػركعية ك قػوؽ اإلنسػاف  دراسػة ٙبليليػة ُب الفقػ   -

 .1995كالقضاء ا٤بصرم كالفرنسي  دار الناضة العربية  
العػاـ  ا١بػزء الثػاين   قػوؽ  الفتبلكم  ساي   سْب كآخػر  القػانوف الػدكٕب -

الدبلوماسػػػػػػية  الطبعػػػػػػة األكٔب   –ا٤بنازعػػػػػػات الدكليػػػػػػة  -اإلقلػػػػػػيم -الػػػػػػدكؿ ككاحبامػػػػػػا
   .2009اإلهدار الثاين  دار الثقافة للنشر كالتوزيع  

الكػػػوين  علػػػي اعبػػػودة  أساسػػػيات القػػػػانوف الوضػػػعي الليػػػيب  ا٤بػػػدخ  لعلػػػػم  -
 .1992قومي للبالوث كالدراسات العلمية  ا٤بركز ال  2  الطبعة 1القانوف  القانوف 

ا٤بيػػػداين  ٧بمػػػد أمػػػْب  النهػػػاـ األكريب ٢بمايػػػة  قػػػوؽ االنسػػػاف  دار البشػػػّب  -
 .1989للنشر كالتوزيع  

   .1982علي   سن   قوؽ اإلنساف  ككالة ا٤بطبوعات  الكويت   -
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ضػػػػوم  علػػػػي عبػػػػد الػػػػرٞبن  القػػػػانوف الػػػػدكٕب العػػػػاـ  ا١بػػػػزء األكؿ: ا٤بصػػػػادر  -
 .2008شخاص  الطبعة الثالثة  ا٤بلسسة الفنية للطباعة كالنشر  كاأل

 ثاُٚا/ املقاالت ٗاهبح٘خ اهعوٌٚٞ:

ا٢بسػيِب  زهػػّب عبػػد الكػػرًن  الرقابػػة السياسػية الدكليػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف  نػػدكة  -
األبعاد ا١بديدة ٢بقػوؽ اإلنسػاف ك رياتػ  األساسػية  منشػورات ا٤بركػز القػومي 

 .2000نساف  بنغازم  ا١بزء األكؿ  للدراسات كٕبوث  قوؽ اإل
  ا٤بنهمػة 13القيػود القانونيػة علػى ا٢بقػوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية  كرقػة ٕبثيػة رقػم  -

 Democracy Reportingالدكليػػػػػػػة للتقريػػػػػػػػر عػػػػػػػن الدٲبقراطيػػػػػػػػة 
International 2012  أكتوبر. 

الدركس ا٤بستفادة من ٘بارب سن الدساتّب  العمليػات القائمػة علػى مشػاركة  -
  ا٤بنهمػػػػػػة الدكليػػػػػة للتقريػػػػػػر عػػػػػػن 20بية كاسػػػػػػعة  مػػػػػػلكرة اعبلميػػػػػة عػػػػػػدد شػػػػػع

 .2011  نوفمرب Democracy Reporting Internationalالدٲبقراطية 
ُب ضػػػػػػػوء ا٤بعػػػػػػػايّب الدكليػػػػػػػة  1951كنػػػػػػػدير  عػػػػػػػادؿ عبػػػػػػػد ا٢بفػػػػػػػيظ  دسػػػػػػػتور  -

سػػػػػبتمرب  14للدٲبقراطيػػػػة  ٦بلػػػػة البالػػػػوث القانونيػػػػػة  كليػػػػة القػػػػانوف مصػػػػراتة  
2015  www.misuratau.edu.ly. 

 ثاهجا/ اه٘ثائق:
 .1945ميثاؽ منهمة األمم ا٤بتالدة لعاـ  -
النهػاـ األساسػػي كمػة العػػدؿ الدكليػػة ا٤بلالػل ٗبيثػػاؽ منهمػة األمػػم ا٤بتالػػدة  -

 .1945لعاـ 
 .1966العاد الدكٕب األكؿ ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية لعاـ  -
يػػة كاالقتصػػادية كالثقافيػػة لعػػاـ العاػػد الػػدكٕب الثػػاين ا٣بػػاص بػػا٢بقوؽ االحتماع -

1966. 
 .1969اتفاقية فيينا لقانوف ا٤بعاهدات لعاـ  -
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 .1948اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف لعاـ  -
 ـ.1951دستور ليبيا لعاـ  -
 .2014دستور ا١بماورية التونسية لعاـ  -
 .2014نسخة ا٤بسودة الثالثة ٤بشركع دستور ا١بماورية التونسية لعاـ  -
 ـ بشأف تعدي  أ كاـ القانوف ا٤بدين اللييب.2016لسنة  6القانوف رقم  -
 دستور ك  من حنوب أفريقيا كأ٤بانيا كسويسرا  نقبل عن: -
عرفػػة  عبػػد السػػبلـ هػػاّب  االتفاقيػػات الدكليػػة كالثنائيػػة الػػٍب هػػادقت علياػػا  -

 .2008ليبيا  الشركة ا٣بضراء للطباعة كالنشر  الطبعة األكٔب  
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 م الخوهيديت فكرة الطعي يف األحكا
 بني القبىل والرفض

 دراست هقارًت
ىأبوىجطغرىرمرىالمنصوري:ىالدكتورىإرداد

 كليخ القبنوى /جبهعخ طراثلس 

 متٔٚد:  

تصػػػػنف األ كػػػػاـ القضػػػػائية عػػػػادة إٔب أ كػػػػاـ قطعيػػػػة كأخػػػػرل غػػػػّب قطعيػػػػة  
فػػػاألكٔب هػػػػي الػػػػٍب ٙبسػػػػم النػػػػزاع كليػػػػة أك حػػػػزء منػػػػ   أمػػػػا الثانيػػػػة فاػػػػي ا٤بتعلقػػػػة بسػػػػّب 

صػػومة أك بتالقيقاػػا كػػللك هنػػاؾ أ كػػاـ فاهػػلة ُب ا٤بوضػػوع كأخػػرل قبػػ  الفصػػ  ا٣ب
ُب ا٤بوضػػوع كهػػلب األخػػّبة هػػي الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب ا٣بصػػومة القضػػائية مػػن أحػػ  
الفصػػ  ُب ا٤بسػػائ  اإلحرائيػػة الػػٍب تعػػرض دكف ا٤بسػػاس ٗبوضػػوع ا٤بنازعػػة  كمناػػا قبػػوؿ 

طػبلف اإلحػراءات  كمػا أف هنػػاؾ الػدفوع الشػكلية مثػ  الػدفع بعػػدـ االختصػاص أك ب
أ كػػػاـ  ضػػػػورية  كأخػػػرل غيابيػػػػة تصػػػػدر ُب غيبػػػة ا٣بصػػػػم بعػػػػد التأكػػػد مػػػػن هػػػػالة 
اعبلن   كأخّبان هنػاؾ أ كػاـ منايػة للخصػومة كأخػرل غػّب منايػة للخصػومة  فػاألكٔب 
يقصػػد  ػػا انقضػػاء ا٣بصػػومة بأكملاػػا أمػػاـ اكمػػة الػػٍب تتوالهػػا سػػواء أكػػاف  كمػػان 

أك بػػػرفأ الطلبػػػات  أـ كػػػاف  كمػػػان إحرائيػػػان أ ػػػى ا٣بصػػػومة بغػػػّب  موضػػػوعيان بػػػالقبوؿ
فصػػ  ُب ا٤بوضػػوع  أمػػا ا٢بكػػم غػػّب ا٤بناػػى للخصػػومة فاػػو ا٢بكػػم الػػلم يصػػدر أثنػػاء 
سػػػّب الػػػدعول كلػػػو كػػػاف ا٢بكػػػم قػػػد فصػػػ  ُب شػػػل مػػػن ا٤بوضػػػوع مثػػػ  ا٢بكػػػم ٗببػػػدأ 

 (1) ... اْب.التعويأ دكف ٙبديد مقػدارب عػن طريػل ا٣ببػّب أك بصػالة العقػد أك تكييفػ

                                       
 .123  ص1998  1  الوحيز ُب قانوف ا٤برافعات ا٤بدنية التجارية  مكتبة الناضة  القاهرة  طرمزم سيف (1)  
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كالػػلم يامنػػا مػػن هػػلب األمػػور هػػي تلػػك األ كػػاـ التمايديػػة الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب 
الػػػدعول. هػػػ  ٯبػػػوز الطعػػػن فياػػػا مباشػػػرة كاسػػػتقبلالن عػػػن الػػػدعول األهػػػلية  هػػػلا مػػػا 
سػػػيكوف ٧بػػػ  ٕبثنػػػػا لػػػدل بعػػػأ القػػػػوانْب الػػػٍب تبنػػػت هػػػػلب ا٤بسػػػألة كمناػػػا القػػػػانونْب 

الٍب ما زالػت تػرفأ إمكانيػة الطعػن ُب األ كػاـ  ا٤بصرم كاألردين كبعأ التشريعات
 التمايدية كمناا ا٤بشرع اللييب كأيضان ا٤بغريب.

ك٥بلا سوؼ يقسم ٕبثنا إٔب مبالثْب  يػ  نتنػاكؿ ُب األكؿ قبػوؿ هػلب الفكػرة 
 ُب التشريعْب ا٤بصرم كاألردين كرفضاا ُب القانونْب اللييب كا٤بغريب ُب مبال  ثاًف.

  :متٔٚد

إف ا٤بتتبع ٢بركة تطور التشريعات ا٤بقارنة لسػوؼ يبل ػظ أف هنػاؾ نهػرة حديػة 
ُب تسػاي  كتقػػدًن خدمػػة قضػػائية لطالبياػػا مػع االسػػتفادة مػػن الوقػػت كا١باػػد  كأيضػػان 

ة سػريعة كنزياػة  النفقات  الٍب أهبالت تكا  ا٣بصم من أحػ  ا٢بصػوؿ علػى عدالػ
ك٥بلا كاف ا٤بشرع ا٤بصرم هو األسبل ُب إدخاؿ تلػك التطػورات ُب نصوهػ  القانونيػة 

مرافعػات الػٍب أشػارت إٔب  212بيناا موضوع هل البالػ  مػن خػبلؿ نػص ا٤بػادة  كمن
قاعػػدة عامػػة كأكردت علياػػا بعػػأ االسػػتثناءات ٔبػػواز الطعػػن ا٤بباشػػر علػػى األ كػػاـ 

ناائي على الدعول ا٤بنهورة  هػلا األمػر تلقفػ  أيضػان ا٤بشػرع التمايدية كقب  الفص  ال
األردين كقػػد كػػػاف أكسػػع نطاقػػػان ُب الػػنص علػػػى تلػػك ا٢بػػػاالت ا٤بسػػتثناة عػػػن القاعػػػدة 

من قانوف أهوؿ ا٤بوحبػات األردين كتعديبلتػ . هػلا  170العامة من خبلؿ نص ا٤بادة 
ألكؿ ٨بصص لدراسة نص ما سوؼ تتناكل  من خبلؿ ا٤بطلبْب التاليْب ٕبي  يكوف ا

مرافعات مصرم  أما ا٤ببال  الثاين فاو ٨بصػص إٔب التالليػ  كالتعمػل ُب  212ا٤بادة 
 من القانوف األردين. 170نص ا٤بادة 
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مػػػػػن قػػػػػانوف الرافعػػػػػات ا٤بصػػػػػرم علػػػػػى: "ال ٯبػػػػػوز الطعػػػػػن ُب  212تػػػػػنص ا٤بػػػػػادة 
اـ الػػػٍب تصػػػدر أثنػػػاء سػػػّب الػػػدعول كال تنتاػػػي  ػػػا ا٣بصػػػومة إال بعػػػد هػػػدكر األ كػػػ

 ا٢بكم ا٤بناى للخصومة".
مػػن ا٤بعلػػـو أف ا٢بكػػػم الفاهػػ  ُب الػػدعول هػػػو ذلػػك ا٢بكػػم الػػػلم تنتاػػي بػػػ  
ا٣بصػػػومة كليػػػة عػػػن طريػػػل الفصػػػ  ُب ٝبيػػػع الطلبػػػات ا٤بطرك ػػػة كا٤بقدمػػػة ُب هػػػاليفة 

أمػا ا٢بكػم  (1)قبوؿ بعضاا أك رفأ حزء مناػا الدعول سواء بتأييدها أك برفضاا أك 
غّب ا٤بناي للخصومة فاو اللم يصدر أثناء سّب الدعول كقبػ  الفصػ  الناػائي فياػا  

كمػن خػبلؿ الػنص ا٤بػلكور ٪بػد أف ا٤بشػرع ا٤بصػرم قػد كػاف  ا٠بػان ككاضػػالان  (2)كليػة.
مة  ُب مسػػػألة التفرقػػػة بػػػْب ا٢بكػػػم الفاهػػػ  ُب الػػػدعول كا٢بكػػػم غػػػّب ا٤بناػػػي للخصػػػو 

كأرسػػي قاعػػدة عامػػة تقضػػى بعػػدـ حػػواز الطعػػن اسػػتقبلال ُب األ كػػاـ الصػػادرة أثنػػاء 
سػػّب الػػدعول كلػػو كانػػت فاهػػلة ُب شػػل مػػن ا٤بوضػػوع أك أهػػ  ا٢بػػل ا٤بتنػػازع فيػػ  مػػٌب  
كانت هادرة قب  الفص  الناائي ا٤بناػى للخصػومة ٕبكػم هػاليح كمطػابل لصػاليح 

إٔب عدـ ٘بزئة النزاع بطػرح بعضػ  أمػاـ القانوف  كا٢بكمة من هلا النص ترحع أساسان 
تنهػر الػدعول   الػٍب٧بكمة الدرحة الثانية كالبعأ األخر أمػاـ ٧بكمػة الدرحػة األكٔب 

إٔب ضركرة األخل ٗببدأ تركيز ا٣بصومة كعدـ قطػع أكهػا٥با  .(3)هلا األمر أرحع  الفق 
بط اػػا فضػػبلن أك تشػػتيتاا كتوزيعاػػا بػػْب اػػاكم  ألف ُب ذلػػك تعطيػػ  لسػػّب العدالػػة ك 

عػػػن تبديػػػد ا١باػػػد كا٤بػػػاؿ كازديػػػاد النفقػػػات علػػػى ا٣بصػػػـو الػػػلين يبالثػػػوف عػػػن عدالػػػة 
 سريعة مع قلة تكاليفاا.

                                       
 .16  ص1958  الطبعة النموذحية  2عبدالوهاب العشماكم  قواعد ا٤برافعات  ا١بزء  /٧بمد العشماكم (1)

  .  ص2003درية  أٞبد هندم  قانوف ا٤برافعات ا٤بدنية كالتجارية  دار ا١بامعة ا١بديدة  اإلسكن (2)

 .726  ص3  ط2001فتالي كأب  الوسي  ُب قانوف القضاء ا٤بدين  دار الناضة العربية   (3)
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كيقصػػػد با٣بصػػػومة كلاػػػا تلػػػك الكتلػػػة اإلٝباليػػػة مػػػن اإلحػػػراءات القائمػػػة أمػػػاـ 
اكمػػة الػػٍب أهػػػدرت ا٢بكػػم ا٤بػػراد الطعػػػن فيػػ   كمػػن االمثلػػػة علػػى األ كػػاـ ا٤بنايػػػة 

الٍب ٯبوز الطعن فياا بالرغم أ ا ٓب تفص  ُب موضوع النزاع كا٢بكم بعػدـ للخصومة 
  (1)القبوؿ أك سقوط ا٣بصومة أك تقدماا أك باعتبارها كأف ٓب تكن ألم سبب.

كػػللك هنػػاؾ أ كػػاـ ال تنتاػػى  ػػا ا٣بصػػومة كهػػى تصػػدر أثنػػاء سػػّب الػػدعول 
ئػػي ُب ا٣بصػػومة  أك كٛبػػس بعػػأ ا٤بسػػائ  ا٤بػػدفوع  ػػا مثػػ  ا٢بكػػم بػػبطبلف عمػػ  إحرا

بعدـ قبوؿ تدخ  الغّب ُب خصومة قائمة سواء أكػاف تػدخ  هجػومي  أك انضػمامي 
ُب شل ُب ا٤بوضوع فق  أك بعدـ قبػوؿ دفػع معػْب  مثػ  هػلب األ كػاـ ال تنتاػى  ػا 

يطعػن فياػا عليػ  أف ينتهػر  ػٌب يصػدر  كػم  ػائي ككامػػ  ُب  الػدعول كمػن أراد أف
 ا٣بصومة.

أف ا٢بكػػػم الفاهػػػ  ُب ا٤بنازعػػة القضػػػائية هػػو ا٢بكػػػم الػػػلم  ك٥بػػلا ٲبكػػػن القػػوؿ
تنتاػػى بػػ  الػػدعول برمتاػػا كلػػيس ا٢بكػػم ُب شػػل مناػػا أك ُب مسػػألة عارضػػة علياػػا أك 
متصػػػلة باإلثبػػػات فياػػػا مثػػػ  ا٢بكػػػم بػػػبطبلف هػػػاليفة الػػػدعول أك بعػػػدـ االختصػػػاص 

ُب دكف إ الػػػة أك بعػػػدـ القبػػػوؿ  أك كانػػػت قػػػد فصػػػلت ُب ا٤بوضػػػوع بشػػػك   ػػػائي ك 
ٝبيع الطلبات ا٤بقدمة من ا٣بصومة  هلب األ كاـ احاز ا٤بشػرع الطعػن فياػا بػالطرؽ 

  ككفقان لئلحراءات ا٤بطلوبة قانونان أماـ ٧باكم الدرحػة الثانيػة هػلا مػا أكدتػ  (2)العادية
))إست ناؼ ا٢بكػم ا٤بناػى للخصػومة يسػتتبع  مرافعات مصرم بقو٥با: 229نص ا٤بادة 

 كػػاـ الػػٍب سػػبل هػػدكرها ُب القضػػية مػػا ٓب تكػػن قػػد قبلػػت  تمػػا اسػػت ناؼ ٝبيػػع األ
 .....اْب((. 232هرا ة كذلك مع مراعاة ما نصت علي  ا٤بادة 

                                       
ص   2006نبيػػػ  عمػػػر  الوسػػػي  ُب قػػػانوف ا٤برافعػػػات ا٤بدنيػػػة كالتجاريػػػة  دار ا١بامعػػػة ا١بديػػػد  االسػػػكندرية   (1)

616.  

بػػات كقػػف النفػػاذ ا٤بعجػػ   مقػػاؿ منشػػور ُب ٦بلػػة كحػػدل راغػػب  الطعػػن ا٤بباشػػر ُب اال كػػاـ الصػػادرة ُب طل (2)
 . 241  ص71االقتصادية  حامعة عْب  س  مصر  العدد االكؿ سنة  العلـو القانونية
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فاأل كاـ الصادرة أثناء سػّب الػدعول كالغػّب قابلػة للطعػن ا٤بباشػر ٯبػب الطعػن 
فياػػا بعػػػد هػػدكر  كػػػم  ػػػائي كفاهػػ  ُب موضػػػوعاا أك ُب إحراءامػػا كمػػػن ًب تكػػػوف 

 ـ حائزة الطعن فياا بقوة القانوف.تلك األ كا
بػػْب األ كػػاـ الػػٍب تقبػػ  الطعػػن ا٤بباشػػر  (1)إف ضػػاب  التفرقػػة كمػػا يقػػوؿ الفقػػ 

كاأل كاـ الٍب ال تقب  الطعن ا٤بباشر هو أف ا٢بكم اللل ال يقب  الطعن ا٤بباشر هػو 
اللم يغُب هػدكر ا٢بكػم ُب ا٤بوضػوع عػن الطعػن فيػ  فػور هػدكرب  أمػا ا٢بكػم الػلم 

الطعن ا٤بباشر فاو  كػم ال يغػُب مطلقػا هػدكر ا٢بكػم ُب ا٤بوضػوع عػن الطعػن  يقب 
في  مباشرة ألنػ  يسػبب ضػرر للمالكػـو عليػ  علػى النالػو الػلم يتعػلر زكالػ  بصػدكر 

 (2)ا٢بكم ُب ا٤بوضوع.

هكػػػلا ٚبلػػػص إٕب أف ا٤بشػػػرع ا٤بصػػػرم كضػػػع قاعػػػدة عامػػػة مفادهػػػا عػػػدـ حػػػواز 
هػدكر  كػم فاهػ  ُب ا٣بصػومة ٕبكػم  ػائي  الطعن ُب األ كاـ التمايديػة إال بعػد

كُب ٝبيػػع طلبػػات ا٣بصػػـو  ٤بػػا قػػد يرتػػب ذلػػك مػػن نتػػائ  سػػلبية بػػ  كعكسػػية علػػى 
كمػػع  (3)األ كػػاـ الػػٍب سػػوؼ تصػػدر ُب ا٤بسػػائ  الفرعيػػة أك التمايديػػة ا٤بطعػػوف فياػػا

مكتوؼ األيدم  وؿ موضوع تطور التشػريع ُب بعػأ ا٤بسػائ   ذلك ٓب يقف ا٤بشرع
ز فياا الطعن ا٤بباشر فور هػدكر ا٢بكػم كلػو كانػت قبػ  هػدكر  كػم  ػائي الٍب أحا

كفاه  ُب ا٣بصومة ب  اعتربها اسػتثناء مػن القاعػدة كبرحوعنػا إٕب تلػك االسػتثناءات 
 مرافعات ما يلي: 212الٍب أشارت إلياا ا٤بادة 

كذلػػػػك عػػػػدا األ كػػػػاـ الوقتيػػػػة كا٤بسػػػػتعجلة كالصػػػػادرة بوقػػػػف الػػػػدعول  ... ))
القابلة للتنفيل ا١بػربم  كاأل كػاـ الصػادرة بعػدـ االختصػاص كاإل الػة إٕب  كاأل كاـ

                                       
  426  ص1980  4أٞبد أبو الوفاء  نهرية األ كاـ ُب قانوف ا٤برافعات  منشأة ا٤بعارؼ  اإلسكندرية  ط (1)

 .427مرحع سابل  ص -الوفاء. أٞبد أبو( 2)

 .5  ص2001  ٧1بمود مصطفي يونس  نهرية الطعن ا٤بباشر  دار الناضة العربية  القاهرة  ط( 3)



ــرة ــيالط فكــــــ ــام يف عــــــ ــت األحكــــــ ــني الخوهيديــــــ ــىل بــــــ ــرفض القبــــــ  والــــــ
 
 280 

اكمػػػة ا٤بختصػػػػة كُب ا٢بالػػػػة األخػػػػّبة ٯبػػػػب علػػػػى اكمػػػػة اػػػػاؿ إلياػػػػا الػػػػدعول أف 
 توقفاا  ٌب يفص  ُب الطعن((.

نقصػػد  ػػلب االسػػتثناءات الػػواردة علػػى سػػبي  ا٢بصػػر  أف هنػػاؾ أ ػػواؿ معينػػة 
٤بختصػػة أ كػػاـ فرعيػػة هػػادرة قبػػ  الفصػػ  ُب كػػ  ا٤بوضػػوع كال تصػػدر فياػػا اكمػػة ا

تنتاي  ا ا٣بصومة القائمة أماـ ٧بكمة ا٤بوضػوع سػواء أكانػت ٧بكمػة الدرحػة األكٔب 
أـ ٧بكمػة الدرحػة الثانيػة  كمػع ذلػك أحػاز ا٤بشػرع ا٤بصػرم الطعػن فياػا فػور هػػدكرها 

أف هػلب األ كػاـ  (1)لصدكر ا٢بكػم ا٤بناػي لكػ  ا٣بصػومة مػع مبل هػة. انتهاردكف 
التمايديػػة أك الفرعيػػة الػػٍب تقبػػ  الطعػػن ا٤بباشػػر تنطبػػل علياػػا تلػػك ا٤بسػػائ  كاأل كػػاـ 
ا٤بتعلقة بطرؽ الطعن أم أف ميعاد الطعن على هلب األ كاـ هو نفس  ميعاد الطعػن 
باالسػػػت ناؼ  كأيضػػػان فػػػإف اإلعػػػبلف الػػػلم ًب ُب ا٢بكػػػم ا٤بناػػػي للخصػػػومة يغػػػِب عػػػن 

كاـ الفرعية الصادرة قبلػ   إضػافة إٔب أنػ  إذا منػع ا٤بشػرع الطعػن ُب إعبلف سائر األ 
األ كاـ الصادرة ُب ا٤بوضوع يَبتب على ذلك منع الطعن على األ كػاـ الفرعيػة أك 
التمايدية عدا اال كاـ الوقتية أل ا تقب  الطعن باالست ناؼ ُب ٝبيػع األ ػواؿ طبقػان 

 (2)مرافقات مصرم. 220لنص ا٤بادة 
 212القاعػػدة العامػػة كلكػػن مػػا هػػي االسػػتثناءات الػػٍب  ػػددما ا٤بػػادة  تلػػك هػػي

مرافعػػات مصػػرم مػػن ذلػػك ا٣بطػػر  أم مػػا هػػي األ كػػاـ الػػٍب ال تنتاػػي  ػػا ا٣بصػػومة 
كٯبوز الطعن فياػا فػور هػدكرها  كمػا هػي العلػة الػٍب مػن أحلاػا خػرج ا٤بشػرع ا٤بصػرم 

 على تلك القاعدة.
 
 

                                       
 .242 -241كحدم راغب: مرحع سابل  ص  (1)

اسػػت ناؼ اال كػػاـ الصػػادرة ُب ا٤بػػواد ا٤بسػػتعجلة أيػػا   مرافعػػات مصػػرم علػػى مػػا يلػػي: "ٯبػػوز 220تػػنص ا٤بػػادة  (2)
 كانت اكمة الٍب اهدرما".
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 : املشتعذوٞ األحلاَ اه٘قتٚٞ ٗاألحلاَ -أٗاًل

علػػػى أف  (2)كا٢بكػػػم االسػػػتعجإب (1)يفػػػرؽ الػػػبعأ بػػػْب كػػػ  مػػػن ا٢بكػػػم الػػػوقٍب
األكؿ يادؼ إٔب ا٢بصوؿ على ٦بػرد  كػم كقػٍب مثػ   كػم بتعيػْب  ػارس أك كضػع 
ا٤باؿ ٙبت يد أمينة ُب  ْب أف قرار قاضي األمور ا٤بستعجلة ذك طبيعة نزاعي  يصػدر 

يفَبض كحودٮبا  فا٢بكم الوقٍب هو الػلم بناء على تكليف با٢بضور كبْب خصمْب 
يصدر من ٧بكمة ا٤بوضوع أثناء سّب ا٣بصومة  أما األ كاـ االستعجالية فاي عػادة 

كمػػػن عناهػػرها االسػػتعجاؿ ُب نهػػر الػػدعوم كمػػػن ٍب  (3)مػػا تكػػوف منايػػة للخصػػومة.
هػػػػدكر  كػػػػم علػػػػى سػػػػػبي  السػػػػرعة كاالسػػػػتعجاؿ أل ػػػػػا ال ٙبتمػػػػ  االنتهػػػػار. هػػػػػلب 

ء اكانػػػت كقتيػػػة أك اسػػػتعجالية قػػػد تسػػػبب ضػػػرر مباشػػػر للخصػػػم أل ػػػا األ كػػاـ سػػػوا
مشمولة بالنفاذ ا٤بعج  بقوة القانوف كال سبي  إليقافاػا عنػد التنفيػل إال ٔبػواز الطعػن 
فياا مباشرة كقب  هدكر  كػم  ػائي كفاهػ  ُب موضػوع الػدعوم  كأعتقػد أف العلػة 

عول ا٤بوضػػوعية ال ٲبكػػن أف مػػن هػػلا االسػػتثناء تكمػػن ُب أف ا٢بكػػم الفاهػػ  ُب الػػد
يتػػأثر بػػا٢بكم الصػػادر ُب الػػدعول الوقتيػػة الختبلفامػػا. فػػبل فائػػدة مػػن تأحيػػ  الطعػػن 

 اسػػػػػت ناؼإٔب  ػػػػْب هػػػػػدكر  كػػػػػم  ػػػػػائي ُب األكٔب أك الػػػػػدعوم األهػػػػػلية  كمػػػػػا أف 
ٲبنػػػع مػػػػن االسػػػػتمرار ُب  الفصػػػػ  ُب الػػػدعول األهػػػػلية كال يػػػلخراأل كػػػاـ الوقتيػػػػة ال 

كػػم فياػػا  كمػػن ٍب ٯبػػوز اسػػت ناؼ األ كػػاـ الوقتيػػة مامػػا كانػػت هػػدار  نهرهػػا أك ا
قيمػة الػدعول األهػلية  ػٌب كلػو كػاف ا٢بكػم الػلم سػوؼ يصػدر )ُب ا٤بوضػوع( غػّب 
قاب  لبلست ناؼ كالسبب ُب ذلك أف ا٢بكم الوقٍب يصدر بعد ٕب  سريع بناء علػى 

مػػػة الدرحػػػة الشػػػواهد اإلٝباليػػػة ٩بػػػا يتطلػػػب أف يكػػػوف ٧بػػػ  مراحعػػػة كتػػػدقيل مػػػن ٧بك
الثانية كهكلا فاأل كاـ االستعجالية كالوقتية ٥بما كياف خاص ٕبي  ال يصػح تعليػل 

                                       
 .619مرحع سابل  ص  -عمر  نبي( 1)

  1قػػانوف علػػم القضػػاء  النشػػاط القضػػائي  ا٤بركػػز القػػول للبالػػوث كالدراسػػات العلميػػة  ط -الكػػوين أعبػػودة( 2)
 . 341  ص1998

 .996ص أٞبد هندم  مرحع سابل ( 3)
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الطعن علػى ا٢بكػم ُب موضػوع الػدعوم األمػر الػلم قػد يرتػب أثػر بػالغ علػى مصػاّب 
التنفيػػل مػػن األ كػػاـ االسػتعجالية  كمػػا ال نعتقػػد أعتقػػد أف الطعػػن  ا٣بصػـو كخطػػورة

  .(1)كهاؿ ا٣بصومةأ ا٤بباشر سوؼ يعط  أك يقطع
 :األحلاَ اهقابوٞ هوتِفٚر اجلريٜ- ثاًُٚا

كيقصػػػػد  ػػػػا أ كػػػػاـ االلػػػػزاـ الػػػػٍب تصػػػػدر ُب طلػػػػب موضػػػػوعي أل ػػػػد ا٣بصػػػػـو 
كتكػػوف قابلػػة للتنفيػػل ا١بػػربم سػػواء ٕبكػػم القواعػػد العامػػة أك ٗبقتضػػي النفػػاذ ا٤بعجػػ  

مثػاؿ ذلػك دفػع كمن ٍب ٚبرج عن هلب األ كاـ تلك األ كػاـ التقريريػة أك ا٤بنشػ ة  ك 
مبلغ نقدل أك تسليم شيء  ي  يراد بأ كاـ االلزاـ  الزاـ ا٤بػدعى عليػ  بػأمر معػْب 
ٕبيػػ  ال يقتصػػر علػػى تقريػػر  ػػل أك مركػػز قػػانوين أك كاقعػػة قانونيػػة  بػػ  تتعػػدل ذلػػك 
إٔب كحػػوب أف يقػػـو ا٤بػػدعى عليػػ  بعمػػ  أك أعمػػاؿ لصػػاّب اكػػـو لػػ  فػػإذا رفػػأ أك 

امػػة ُب إضػػفاء ا٢بمايػػة عليػػ  بطريقػػة التنفيػػل بوسػػائ  القػػوة امتنػػع تػػدخلت السػػلطة الع
 . (2)ا١بربية

كيشػػػػَبط ُب هػػػػلب األ كػػػػاـ أف تكػػػػوف هػػػػادرة ُب شػػػػل مػػػػن ا٤بوضػػػػوع كأف ال   
تنتاػػي  ػػا ا٣بصػػػومة  كأف تكػػوف ٥بػػػا هػػفة االلػػزاـ كمػػػا ٯبػػب أف يكػػػوف ا٢بكػػم قابػػػ  

 ائيػػػان أك مشػػػػموالن  للتنفيػػػل ا١بػػػربم  سػػػواء كفقػػػػان للقواعػػػد العامػػػة أم بكونػػػػ   كماػػػا
بالنفاذ ا٤بعج  كبالتإب فا٢بكم بالزاـ ابتػدائي ال يقبػ  التنفيػل ا١بػربم  كعليػ  ال يقبػ  

كأخػػّبان ال يقبػػ  الطعػػن الفػػورم إذا ٓب يكػػن هػػلا ا٢بكػػم ملزمػػان ٕبػػل  .(3)الطعػػن ا٤بباشػػر
 .(4)معْب ا٤بقدار

                                       
 .637أٞبد أبو الوقار  مرحع سابل  ص( 1)

مشػار إليػ  عنػد فتالػػي كإب   40لسػنة  557علػى الطعػن رقػم  1981-12-12بتػاري   -نقػأ مػدىن مصػرم( 2)
 .678مرحع سابل  ص

 .621 -620نبي  عمر  مرحع سابل  ص( 3)

 .679فتالي كأب  مرحع سابل  ص( 4)
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تػدائي ا٤بشػموؿ فا٢بكم الصادر مثبلن ُب االسػت ناؼ بإلغػاء شػل مػن ا٢بكػم االب
بالنفاذ ا٤بعج  مع نلب خبّب لبال  الشل األخر  هلا ا٢بكم يقب  الطعػن ا٤بباشػر  
ألنػػػ  إذا تقػػػػدـ ا٤بػػػػدعى بطلبػػػػْب ُب الػػػػدعول أك٥بمػػػا بتسػػػػليم العػػػػْب ا٤بغصػػػػوبة كاآلخػػػػر 
بػػالتعويأ فقضػػت اكمػػة بتسػػليم العػػْب قبػػ  أف تفصػػ  علػػى الطلػػب اآلخػػر  ككػػاف 

٤بعجػ   ففػي هػلب ا٢بالػة ٯبػوز للمالكػـو عليػ  أف يطعػن ُب التسليم مشموالن بالنفاذ ا
ا٢بكػػػم الصػػػادر بالتسػػػليم  كذلػػػك ألف قابليػػػة ا٢بكػػػم للتنفيػػػل ا١بػػػربم كبػػػللك تكػػػوف 
هناؾ مصلالة ملالة للمالكـو عليػ   كأيضػان حديػة ُب الطعػن ا٤بباشػر ُب ا٢بكػم دكف 

يػة الػٍب ال ٯبػوز إنتهار ا٢بكم ا٤بناى للخصومة  كهلا ٖببلؼ ا٢بكم بالغرامػة التاديد
الطعن في  استقبلالن ألن  ٦برد  كم مديدم بتعويأ ملقػت قابػ  للتغيػّب كالتعػدي    
كللك ال ٯبوز الطعن ا٤بباشر ُب ا٢بكم الصادر بالزاـ شخص بدفع مبلغ معْب دكف 
 ولػػ  بالنفػػػاذ ا٤بعجػػػ  غػػّب قابػػػ  للتنفيػػػل ا١بػػربم  كأخػػػّبا ا٢بكػػػم بصػػالة كنفػػػاذ إقػػػرار 

نتاػػي بػػ  ا٣بصػػومة الػػٍب طلػػب فياػػا أيضػػان ٙبديػػد أعيػػاف الَبكػػة الػػٍب الوهػػية دكف أف ت
تنفل فياا الوهية فمثػ  هػلا ا٢بكػم ال يعػد مػن أ كػاـ االلػزاـ القابلػة للتنفيػل ا١بػربم 

 كعلي  فبل تقب  الطعن إال مع ا٢بكم ا٤بناى للخصومة.
  :األحلاَ اهصادزٝ ب٘قف اهدع٠٘-ثاهجًا

نوين ا٤بقػػرر ٗبوحػػب القػػانوف كأيضػػان القضػػائي مػػن ا٤بعلػػـو أف كػػ  مػػن الوقػػف القػػا
كاالتفاقي ال تنطبل علػيام مسػألة االسػتثناءات الػواردة عػن القاعػدة العامػة ا٤بنصػوص 

مرافعػػات كإ٭بػػا يقتصػػر االسػػتثناء علػػى األ كػػاـ الصػػادرة بوقػػف  212علياػػا ُب ا٤بػػادة 
ف كال ينطبػػػػل علػػػػى ا٢بكػػػػم بػػػػرفأ طلػػػػب الوقػػػػف أك ا٢بكػػػػم بإلغػػػػاء الوقػػػػ -الػػػػدعول

كإعػػادة الػػدعول للمالاكمػػة أمػػاـ ٧بكمػػة الدرحػػة األكٔب  كمػػا ال ٲبتػػد هػػلا االسػػتثناء 
السػػػػػػّب ُب  إٔب ا٢بكػػػػػم بشػػػػػطب الػػػػػدعوم أك ا٢بكػػػػػػم بانقطاعاػػػػػا ألف ا٣بصػػػػػم ٲبلػػػػػك
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ا٣بصػػومة بعػػد االنقطػػاع أك الشػػػطب عػػن طريػػل تعجيلاػػا فػػػورا  كهػػو مػػا ال ٲبلكػػػ  ُب 
  (1). الة الوقف إال بعد انقضاء مدت  أك زكاؿ سبب 

كالعلػػة مػػػن هػػػلا االسػػتثناء أف الطعػػػن ُب هػػػلب األ كػػاـ ال يعطػػػ  ا٣بصػػػومة أك 
يربكاا كإ٭با يرمى إٔب التعجي   ا كسػّبها بطريقػة اسػتعجالية كمػا أنػ  ال ٧بػ  للطعػن 
فياػػا بعػػد هػػدكر ا٢بكػػم ا٤بناػػى للخصػػومة النعػػداـ ا٤بصػػلالة ُب الطعػػن  كبالتػػإب فػػإف 

نتيجة ال يقرها ا٤بشرع كهي عدـ حواز الطعن فياػا عدـ إحازة الطعن فياا يلدم إٔب 
طراؼ الػػػدعول  باعتبػػػار أف أعلػػػى اإلطػػػبلؽ كمػػػا أف كقػػػف ا٣بصػػػومة يلالػػػل ضػػػرر بػػػ

ا٣بصػػػػومة ا٤بوقوفػػػػػة ال ٲبكػػػػن أف تنتاػػػػػي ٕبكػػػػػم فاهػػػػ  فياػػػػػا الػػػػدعول مػػػػػاداـ الوقػػػػػف 
 كهكػلا ال ٯبػػوز  رمػاف ا٣بصػػم مػن طلػػب ا٢بمايػة القضػػائية بإلزامػ  بانتهػػار (2)قائمػان 

 ايػػة ا٣بصػػومة دكف الوهػػوؿ إٔب هػػدفاا لكػػػي يػػتمكن مػػن الطعػػن ُب  كػػم الوقػػػف 
   (3)اللم يصبح غّب ذم موضوع.

األحلــاَ اهصــادزٝ بعــدَ االختصــاة ٗاإلحاهــٞ إ  ا لٌــٞ      -زابعــًا

  املدتصٞ:

ثػػػار حػػػدؿ كبػػػّب  ػػػوؿ مػػػا إذا كػػػاف ا٢بكػػػم بعػػػدـ االختصػػػاص كاإل الػػػة يعتػػػرب  
  ٥بػػا  إال أف ا٤بشػرع ا٤بصػػرم كرغبػػة منػ  ُب إ ػػاء هػػلا منايػان لكػػ  ا٣بصػػومة أك غػّب منػػ

فقػرة  212علػى ا٤بػادة  1992لسػنة  23  أضاؼ ٗبوحب القػانوف رقػم (4)ا١بدؿ الفقاي
حديػػدة ٗبوحباػػا أهػػبح هػػلا ا٢بكػػم يقبػػ  الطعػػن ا٤بباشػػر فػػور هػػدركب  فاػػلا ا٢بكػػم 

تمرة أمػاـ اكمػة يناى ا٣بصومة أماـ اكمة الٍب أهدرت  إال أف إحراءاما تبقي مسػ
لػػللك تعػػد هػػلب ا٢بالػػة اسػػتثناء مػػن القاعػػدة العامػػة ا٤بنصػػوص  –اػػاؿ ٥بػػا ا٣بصػػومة 

                                       
 .614كحدل راغب  مرحع سابل  ص (1)

 .677فتالي كأب  مرحع سابل  ص (2)

 .5  ص2001  1ط ٧بمود مصطفي يونس  نهرية الطعن ا٤بباشر  دار الناضة العربية  القاهرة  (3)

 .621نبي  عمر  مرحع سابل  ص (4)
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أم بعػػػدـ حػػػواز الطعػػػن ُب األ كػػػاـ قبػػػ  الفصػػػ  ُب  212علياػػػا علػػػى هػػػدر ا٤بػػػادة 
ا٤بوضػػوع فػػور هػػدكرها  إذ أف ا٢بكػػم بعػػدـ االختصػػاص كاإل الػػة ال يناػػي ا٣بصػػومة 

 ٔب اكمة ٕبالتاا. برمتاا بدلي  أ ا ٙباؿ إ
كاعتقد أف العلة من ذلػك التعػدي  كإضػافة هػلا االسػتثناء هػو الرغبػة ُب  سػم 
مسألة االختصاص قب  أف تصدر اكمة ااؿ إلياا  كمان ُب الدعول  كمن حاة 
أخرل علػى اكمػة اػاؿ إلياػا ا٣بصػومة  أف تقػرر كقػف إحػراءات ا٣بصػومة أماماػا 

عن ُب  كم عدـ االختصاص كاإل الة  ابتعادان عن مسػألة  ٌب يصدر  كم ُب الط
فوات كضياع الوقت كا١باػد أمػاـ تلػك اكمػة  خاهػة كأف الطعػن قػد ينتاػي ٕبكػم 
بعدـ االختصػاص  هػلا ا٢بكػم كحوبيػان كلكػن لػيس للمالكمػة أف تقضػي بػ  إال بنػاء 

   على طلب أ د ا٣بصـو ذلك أن  ال يتعلل بالنهاـ العاـ.
سػػتثناء ٙبديػػدان باأل كػػاـ الصػػادرة بعػػدـ االختصػػاص كاإل الػػة كيتصػػ  هػػلا اال

يلػػي "علػػى اكمػػة إذا  مرافعػػات مصػػرم الػػٍب تػػنص علػػى مػػا 110تطبيقػػان لػػنص ا٤بػػادة 
ختصاهػاا أف تػأمر بإ الػة الػدعول ٕبالتاػا إٔب اكمػة ا٤بختصػة  كلػو  قضت بعػدـ ا

ٙبكػػم بغرامػػة ال ٘بػػاكز كػػاف عػػدـ االختصػػاص متعلقػػان بالواليػػة  كٯبػػوز ٥بػػا عندئػػل أف 
مائٍب حني  كتلتػـز اكمػة اػاؿ إلياػا الػدعول بنهرهػا". كال شػأف لػ  إذا تعلػل األمػر 
باإل الػػة مػػن دائػػرة إٔب دائػػرة أخػػرل ُب نفػػس اكمػػة أك مػػن ٧بكمػػة أخػػرل لبلرتبػػاط 

 (1)أك لقياـ ذات النزاع أماـ اكمة ااؿ إلياا.
ختصػػار ا٢بكػػم علػػى عػػدـ االختصػػاص بػػ  اكال يكفػػي ألعمػػاؿ هػػلا االسػػتثناء 

ٯبب أف ينص في  على اإل الة إٔب اكمػة ا٤بختصػة  كإذا  كػم بعػدـ االختصػاص 
كاإل الػػة بالنسػػبة أل ػػد الطلبػػات ُب ا٣بصػػومة دكف اآلخػػر كػػاف ا٢بكػػم األكؿ ك ػػدب 
قػاببلن للطعػن ا٤بباشػر   يػ  لػن يتبعػػ  هػدكر أم  كػم موضػوعي علػى هػلا الطلػػب 

كػػػم ُب الطلػػػب اآلخػػػر موضػػػوعيان ككػػػاف موضػػػوعاا ال يقبػػػ  التجزئػػػة  مػػػا ٓب يكػػػن ا٢ب

                                       
 .663مرحع سابل  ص -أٞبد أبو الوفاء (1)
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ك٘بػػدر اإلشػػارة إٔب أف هػػلا االسػػتثناء بكافػػة الػػدفوع بعػػدـ االختصػػاص سػػواء تعلقػػت 
 (1)مناا بقيمة الدعول أك نوعاا أك بوتيفة اكمة.

حاهــٞ ازتبــاط احللــٍ اهــرٜ ال ٙقبــى اهطعــّ اهفــ٘زٜ ًــع         -خاًشــاً 

 .ال ٙقبى اهتذزئٞ حلٍ أخس ٙقبوٕ ازتباطًا

مرافعػات مصػرم الػٍب  ػددت  212كرد هلا االستثناء خارج إطار نػص ا٤بػادة  
ا٢بػػاالت األربػػع علػػى سػػبي  ا٢بصػػر  يػػ  أف ٧بكمػػة الػػنقأ ا٤بصػػرية قػػررت أنػػ  إذا 
هػػػدر أثنػػػاء سػػػّب ا٣بصػػػومة  كمػػػاف أ ػػػدٮبا ال يقبػػػ  الطعػػػن الفػػػورم كفقػػػان للقواعػػػد 

٢بػػاالت األربػػػع ككانػػػت بينامػػا رابطػػػة ال تقبػػػ  العامػػة كاآلخػػػر يقبلػػ  لصػػػدركب ضػػػمن ا
التجزئػػة فإنػػ  ٯبػػوز الطعػػن فػػوران لػػيس فقػػ  ُب ا٢بكػػم الصػػادر ُب ا٢بالػػة ا٤بسػػتثناة بػػػ  
أيضػػان ُب ا٢بكػػم األخػػر ا٤بػػرتب   كذلػػك لعػػدـ حػػواز الطعػػن ُب أ ػػداٮبا اسػػتقبلالن كقػػد 

 (2)مرافعات. 253على نص ا٤بادة  –استند هلا القضاء

ا٤بستثناة ا٤بشار إلياا ُب القانوف ا٤بصرم عػن القاعػدة العامػة  تلك هي ا٢باالت
 كلكن كيف يتم الطعن ُب هلب األ كاـ التمايدية الغّب مناية للخصومة.ك

 سػػػب القػػػانوف ا٤بصػػػرم ٯبػػػب الطعػػػن مػػػن طػػػرؼ ا٣بصػػػـو ُب تلػػػك اال كػػػاـ 
خػػبلؿ أربعػػْب يومػػان مػػن تػػاري  هػػدركها. كإف كانػػت هػػادرة مػػن ٧بكمػػة االسػػت ناؼ 

ا فػػػات ميعػػػاد الطعػػػن ا٤بشػػػار إليػػػ  سػػػق  ا٢بػػػل ُب الطعػػػن فيػػػ  مػػػع ا٢بكػػػم ا٤بناػػػي فػػػإذ
ت ٧بكمػػة االسػػت ناؼ كقبلػػت الطعػػن ُب  كػػم هػػدر مػػن أللخصػػومة  أمػػا إذا أخطػػ

٧بكمػػة أكؿ درحػػة غػػّب منػػ  للخصػػومة كلاػػا أماماػػا فالكماػػا يكػػوف ٨بالفػػان للقػػانوف  
قأ  فعلى هلب األخّبة أف فإذا طعن ُب  كم ٧بكمة الدرحة الثانية أماـ ٧بكمة الن

                                       
 .737  ص1979 التعليل على قانوف ا٤برافعات  ا١بزء األكؿ  منشأة ا٤بعارؼ  اإلسكندرية  -أٞبد أبوالوفاء (1)

ن بػػالنقأ فيمػػا يتعلػػل ٕبكػػم مرافعػػات علػػى مػػا يلػػي ]]... كإذا أبػػدل الطػػاعن سػػببان للطعػػ 253تػػنص ا٤بػػادة  (2)
سابل على هدكر ا٢بكم ا٤بطعوف في  على ذات الدعول اعترب الطعػن شػامبلن للالكػم السػابل مػا ٓب يكػن قػد 

ؽ مشػػار إليػػ  عنػػد  55.  1724الطعػػن رقػػم  91 -5 -30أنهػػر الطعػػن ا٤بػػدين ا٤بصػػرم ُب  قبػػ  هػػرا ة...[[
 .618ص أٞبد أبو الوفاء  مرحع سابل 
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تقضػػى بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػن بػػالنقأ فيػػ  إال بعػػد هػػدكر ا٢بكػػم ا٤بناػػي إذ ال يسػػعف 
خطػػػػا ٧بكمػػػػة االسػػػػت ناؼ مػػػػربران لتجارياػػػػا ٧بكمػػػػة الػػػػنقأ علػػػػى ذلػػػػك ا٣بطػػػػأ  أمػػػػا 
األ كاـ غّب ا٤بناية للخصومة كالٍب ال تقب  الطعػن ا٤بباشػر فإنػ  ال ٯبػوز الطعػن فياػا 

ٯبػب االنتهػار  ػٌب يصػدر  كػم  ػائي ُب ا٣بصػومة بكاملاػا كبعػدها استقبلالن كإ٭با 
 (1)مرافعات. 229ٯبوز الطعن فياا ٝبيعان كُب مر لة كا دة على نص ا٤بادة 

ىالمطلبىالثاني
ىالططنىفيىاألحكامىالتمؼودوظىطبػًاىللػانونىاألردني

"ال  من قانوف أهػوؿ ااكمػات ا٤بدنيػة األردين علػى مػا يلػي: 170تنص ا٤بادة 
ٯبػػوز الطعػػن ُب األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب الػػدعول كال تنتاػػي  ػػا ا٣بصػػومة إال 

 بعد هدكر ا٢بكم ا٤بناي للخصومة كلاا..".
تثػػّب نهريػػة الطعػػن ا٤بباشػػر ُب األ كػػاـ التمايديػػة الصػػادرة عػػن اػػاكم بعػػأ 

انوف االشػػػكاالت  ػػػوؿ ا٢بػػػاالت ا٤بسػػػتقاة مػػػن القاعػػػدة العامػػػة الػػػٍب أشػػػار إلياػػػا القػػػ
األردين  يػػػػ  نبل ػػػػظ أف هػػػػلا األخػػػػّب أنػػػػتا  نفػػػػس اال٘بػػػػاب الػػػػٍب انتاجتػػػػ  معهػػػػم 

الٍب تنص على عدـ حواز استن اؼ أك الطعػن ُب األ كػاـ التمايديػة  (2)التشريعات.
الػػٍب تصػػدر قبػػ  الفصػػ  ُب الػػدعول بشػػك  كامػػ  ك ػػائي  ذلػػك أف تلػػك األ كػػاـ 

ُب الػدعول  ك٥بػػلا حػاءت القاعػػدة ٯبػب أف ٰبػتفظ بػػالطعن فياػا مػع ا٢بكػػم الناػائي 
مػػن قػػانوف أهػػوؿ ااكمػػات األردين كاضػػالة بعػػدـ  170العامػػة ُب هػػدر نػػص ا٤بػػادة 

هالة كبطبلف الطعن ُب األ كػاـ الػٍب تصػدر أثنػاء سػّب الػدعول كالػٍب ال تنتاػي  ػا 

                                       
اسػت ناؼ  مرافعات مصرم علػى مػا يلػي: "اسػت ناؼ ا٢بكػم ا٤بناػي للخصػومة يسػتتبع  تمػا 229تنص ا٤بادة ( 1)

ٝبيع األ كاـ الٍب سػبل هػدركها ُب القضػية مػا ٓب تكػن قػد قبلػت هػرا ة كذلػك مػع مراعػاة مػا نصػت عليػ  
ُب  كاسػت ناؼ ا٢بكػػم الصػادر ُب الطلػػب اال تيػاطي يسػػتتبع  تمػا اسػػت ناؼ ا٢بكػم الصػػادر -(.232ا٤بػادة )

 الطلب األهلي كُب هلب ا٢بالة ٯبب اختصاـ اكـو ل  ُب الطلب األهلي كلو بعد فوات ا٤بيعاد".

 مرافعات مصرم. 212أنهر نص ا٤بادة ( 2)
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ا٣بصومة إال بعد انتااء الدعول بشك   ػائي ككامػ  عػن طريػل هػدكر  كػم مناػي 
 للخصومة.
تبػػػػػِب ا٤بشػػػػػرع األردين ٥بػػػػػلب القاعػػػػػدة العامػػػػػة إال أنػػػػػ  خػػػػػرج عناػػػػػا بػػػػػبعأ  كمػػػػػع

االستثناءات كما فع  ا٤بشرع ا٤بصرم ب  زاد عناا بعأ ا٤بسائ  الٍب سػوؼ نعرضػاا 
ككسػػػع مػػػن نطاقاػػػا ٕبيػػػ  أهػػػبالت تلػػػك ا٢بػػػاالت ا٤بسػػػتثناة أكثػػػر ٩بػػػا هػػػو  (1)تباعػػػان.

ألردين أقتػبس تلػك ا٢بػاالت منصوص علي  لػدل القػانوف ا٤بصػرم بػالرغم أف ا٤بشػرع ا
 يػػ  حػػاء فياػػا: "... كيسػػتثِب مػػن  170منػػ  هػػرا ة  كهػػلا مػػا حػػاء ُب نػػص ا٤بػػادة 
 ذلك القرارات الصادرة ُب ا٤بسائ  اآلتية: 

الػػػػػدفع بعػػػػػدـ االختصػػػػػاص  -3كقػػػػػف الػػػػػدعول.  -2األمػػػػػور ا٤بسػػػػػتعجلة.  -1
الػػػدفع  -6 الػػػدفع بالقضػػػية ا٤بقضػػػية. -5 الػػػدفع بوحػػػود شػػػرط ٙبكػػػيم. -4 ا٤بكػػػاين.

 -9 عػػدـ قبػػوؿ الػػدعول ا٤بقابلػػػة. -8طلبػػات التػػدخ  كاإلدخػػػاؿ.  -7ٗبػػركر الػػزمن. 
 الدفع ببطبلف أكراؽ تبليغ الدعوم...".

كقد كانت هلب ا٤بسائ  من ضمن ا٤بربرات الػٍب حعلػت ا٤بشػرع األردين يتبناهػا 
١باػد خدمة للعدالة كا٤بتقاضْب من  ي  قصر أمد النػزاع كقلػة التكػاليف كاختصػار ا

كالوقػػػت  يػػػ  نػػػص علياػػػا علػػػى سػػػبي  ا٢بصػػػر كمػػػن ٍب سػػػوؼ نػػػَبؾ تلػػػك ا٤بسػػػائ  
ا٤بشػػار إلياػػا لػػدل القػػانوف ا٤بصػػرم كالػػٍب سػػبل شػػر اا ُب ا٤بطلػػب األكؿ ابتعػػادان عػػن 

ليػػػتم الَبكيػػػز علػػػى االسػػػتثناءات األخػػػرل الػػػٍب أشػػػار إلياػػػا ا٤بشػػػرع  (2)مسػػػألة التكػػػرار.
 األردين كهي كاآلٌب:

 :د٘د شسط حتلٍٚاهدفع ب٘ -أٗاًل

مػػػن ا٤بعلػػػـو أف التالكػػػػيم يعػػػد مػػػن ضػػػػمن العدالػػػة ا٤بوازنػػػة أم أنػػػػ  كسػػػيلة مػػػػن 
الوسائ  البديلة عن الدعول ُب فأ ا٤بنازعات بْب ا٣بصـو بعيػدان عػن القضػاء  كفقػان 

                                       
 .2006لسنة  16ا٤بعدؿ بالقانوف رقم  1988لسنة  24قانوف أهوؿ ااكمات ا٤بدنية األردين رقم  (1)

 ف الدعوم. . كق2. األمور ا٤بستعجلة. 1مث   (2)
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ُب التشػػريعات العربيػػة أك غّبهػػا  ك٥بػػلا عنػػدما تطػػرح منازعػػة أمػػاـ  (1)لقػػوانْب التالكػػيم
كمة بدفع يتعلل بوحود شػرط ٙبكػيم  فعلػى تلػك اكمػة أف القضاء كيدفع أماـ ا

تصػػدر  كماػػا بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعول طا٤بػػا أف ا٣بصػػـو ٓب يتنػػازلوا عػػن ذلػػك الشػػرط  
لكن ا٤بسألة تثور عندما يكوف هناؾ شرط ٙبكيم كيدفع أمػاـ اكمػة بػللك الشػرط 

 أماماا.كمع ذلك تستمر اكمة ُب نهر الدعول أم برفأ الدفع كا٤بثار 
الصاليح أف هلا ا٢بكم غّب مناي للخصومة  كلكن  قد يرتب أثار ليسػت ُب 
مصػلالة أ ػػد ا٣بصػػـو الػػلم ٛبسػػك بوحػػود شػػرط ٙبكػػيم  ك٥بػػلا كػػاف ا٤بشػػرع األردين 

ا٢بكم التمايػدم كقبػ  الفصػ  ُب  سباقان ُب النص على حواز الطعن ا٤بباشر ُب ذلك
 قػػػػرار اكمػػػة بعػػػػدـ قبػػػوؿ الػػػػدفع ا٣بصػػػومة األهػػػػلية  كالسػػػبب إف أرحػػػػاء الطعػػػن ُب

بػػػالتالكيم إٔب مػػػا بعػػػد هػػػدكر ا٢بكػػػم ا٤بناػػػي للخصػػػومة لػػػن يكػػػوف ٦بػػػديان بعػػػد أف ًب 
مػػػا ارداكا تفاديػػػ  باعتبػػػار أف إرحػػػاء البػػػ  فيػػػ  ال ٰبقػػػل الفائػػػدة ا٤برحػػػوة مػػػن  اسػػػتنفاذ

اتفاؽ التالكيم ك٥بلا كاف ا٤بشرع  ريصا علػى ضػركرة ٙبقيػل العدالػة السػريعة ك سػن 
 ها بكافة طرقاا ا٤بعتمدة.سّب 

كمن الواضح أف قرار اكمة بقبوؿ الدفع بالتالكيم كرد الدعول من شأن  أف 
يرفػع يػدها عػػن النػزاع فػبل يثػػّب مسػألة الطعػن ا٤بباشػػر  بعكػس قرارهػا بعػػدـ قبػوؿ هػػلا 
الدفع كمن ٍب بقاء يدها على موضوع الدعول  فاو  كم غّب منتاي للخصومة كال 

باشػػػر كفقػػػان للقاعػػػدة العامػػػػة كحػػػواز الطعػػػن فيػػػ  علػػػى اسػػػتقبلؿ حػػػػاء يقبػػػ  الطعػػػن ا٤ب
 بشفاعة ا٤بشرع كعلى سبي  االستثناء.

 
 
 

                                       
بشػػػأف التالكػػػػيم ا٤بصػػػػرم كأيضػػػان قػػػػانوف ا٤بسػػػػطرة ا٤بدنيػػػة ا٤بغػػػػريب  كأيضػػػػان قػػػػانوف  94لسػػػػنة  27أنهػػػر ؽ رقػػػػم  (1)

   التالكيم األردين.
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 اهدفع حبذٚٞ األًس املقضٛ أٗ مبضٛ املدٝ  -ثاًُٚا

فا٢بجيػػة تعػػِب  (1)مػػن ا٤بعلػػـو أف ا٢بجيػػة ينالصػػر نطاقاػػا علػػى منطػػوؽ ا٢بكػػم 
كا َباماػػػا فػػػبل ٯبػػػوز طػػػرح ذات  ػػػا ا٢برمػػػة  كٯبػػػب علػػػى ا٣بصػػػـو التقيػػػد ٗبضػػػمو ا 

ا٤بنازعة الٍب سبل كأف ًب الفص  فياا مرة أخرل أماـ ااكم إال بطرؽ الطعػن اػددة 
قانونػان  كلػلا يلتػـز أم قاضػى ُب إحػراءات ال قػ  اف ٰبػَـب ا٢بكػم السػابل  كأف ٲبتنػع 

ة عػن هلا األمر حع  ا٤بشرع األردين يستثِب هلب ا٢بال (2)عن الفص  في  من حديد.
القاعػػػدة العامػػػة  كٯبيػػػز الطعػػػن فياػػػا قبػػػ  ا٢بكػػػم الناػػػائي ُب الػػػدعول ا٤بنهػػػورة أمػػػاـ 
اكمػػػػة  باعتبػػػػار أف ا٣بصػػػػم يرغػػػػب عنػػػػد أتارتػػػػ  ٥بػػػػلا الػػػػدفع )الػػػػدفع ٕبجيػػػػة األمػػػػر 

كلػػػػنفس  ا٤بقضػػػي( أثنػػػاء سػػػّب الػػػػدعوم ٘بنػػػب استصػػػدار  كػػػػم أخػػػر ُب ذات النػػػزاع
ن تعدد األ كاـ على كاقعة كا ػدة أحػاز ا٣بصـو قد سبل الفص  في   ك٥بلا خوفان م

ا٤بشرع األردين الطعن ا٤بباشر ُب ا٢بكم التمايدم برفأ الدفع ٕبجيػة األمػر ا٤بفضػي 
أك ٗبضػػي ا٤بػػدة عنػػد عػػدـ االسػػتجابة لػػ  كاسػػتمرار اكمػػة علػػى نهػػر ا٤بنازعػػة  كهػػو 

ُب نفػس ا٢بػػاؿ ينطبػل علػػى مسػألة الػػدفع ٗبضػي ا٤بػػدة الػلم ترفضػػ  اكمػة كتسػػتمر 
علػػى نهػػر الػػدعول  ك٥بػػلا كػػاف ا٤بشػػرع األردين موفقػػان ُب هػػلا االسػػتثناء ٔبػػواز الطعػػن 
اسػػتقبلال لتلػػػك األ كػػػاـ التمايديػػػة ا٤بتعلقػػػة بالػػدفع ٕبجيػػػة األمػػػر ا٤بقضػػػي أك الػػػدفع 

 ٗبضي ا٤بدة قب  الفص  الناائي ُب ا٣بصومة األهلية بشك   ائي ككام .
 :طوبات اهتدخى ٗاإلدخاي -ثاهجًا

تدخ  كاإلدخاؿ: كنعُب  ما أف هناؾ أشخاص من الغّب يصػبالوف أطػراؼ ال 
ُب ا٤بنازعػػة ا٤بطرك ػػة أمػػاـ القضػػاء  كالتػػدخ  يتنػػوع إٔب تػػدخ  هجػػومي أم للمطالبػػة 

                                       
 .373الكوين أعبودة  مرحع سابل  ص (1)

يػػ   لسػػػنة عبػػدالكرًن الطالػػب  الشػػرح العملػػي لقػػانوف ا٤بسػػطرة ا٤بدنيػػة  ا٤بطبعػػة كالوراقػػة الوطنيػػة  مػػراكف أبر  (2)
 .246  ص2009



ــرة ــيالط فكــــــ ــام يف عــــــ ــت األحكــــــ ــني الخوهيديــــــ ــىل بــــــ ــرفض القبــــــ  والــــــ
 
 292 

ٕبل شخصي أك تدخ  انضمامي كهو من أح  تقوية مركز قانوين  كػللك اإلدخػاؿ 
   (1)ة.سواء أكاف بطلب أ د أطراؼ ا٤بنازعة أك بأمر من اكم

ن أحػػػػ  فا٥بػػػػدؼ مػػػػن التػػػػدخ  عمومػػػػان هػػػػو مراقبػػػػة سػػػػّب إحػػػػراءات الػػػػدعول مػػػػ
االطم نػػاف إٔب ا٢بكػػم الػػلم سػػوؼ ٲبػػس آخػػرين  كأبػػداء مػػا ٲبكػػن أف يغػػّب مػػن كحػػ  
ا٢بكم اللم سوؼ يصدر فياػا  كمػا أف ا٥بػدؼ مػن اختصػاـ الغػّب ُب ا٣بصػومة هػو 
اال تجػػاج علػػى ا٣بصػػم  ػػلا ا٢بكػػم كالزامػػ  بػػ   كلػػن يتسػػُب ذلػػك مػػا ٓب يػػتم إدخالػػ  

ك٥بػػلا كػػاف االسػػتثناء مػػن القاعػػدة ُب  فياػػا بسػػبب نسػػبية  جيػػة األ كػػاـ القضػػائية 
كاحب من كحاة نهر ا٤بشرع األردين  ذلك أف قرار اكمة برفأ طلػب  170ا٤بادة 

التدخ  أك اإلدخاؿ ُب الدعوم من شػأن  أف ٲبػس مراكػز الغػّب القانونيػة عنػد هػدكر 
 كػػػم ُب ا٤بنازعػػػة ك٥بػػػلا  سػػػن فعػػػ  عنػػػدما أحػػػاز اسػػػتقبلال الطعػػػن ا٤بباشػػػر ُب هػػػلا 

كػػػم الغػػػّب ا٤بناػػػي للخصػػػومة دكف االنتهػػػار إٔب  ػػػْب ا٢بكػػػم الناػػػائي كالكامػػػ  ُب ا٢ب
الػػدعوم األهػػلية  ك ػػػلا االسػػتثناء أحػػػاز ا٤بشػػرع األردين الطعػػن ا٤بباشػػػر علػػى  كػػػم 

 ٛبايدم استقبلال بالرغم أن   كم غّب مناي للخصومة.
مػػػربر  أمػػػا إذا هػػػدر  كػػػم بقبػػػوؿ التػػػدخ  أك اإلدخػػػاؿ فػػػبل اعتقػػػد أف هنػػػاؾ

الستعماؿ هلا االستثناء مػن القاعػدة  فاػلا القبػوؿ ال تنتاػي بػ  ا٣بصػومة كلػن يضػر 
ٗبصػاّب األطػراؼ كال يػلثر ُب سػّب الػدعول كمػع ذلػك ٪بػد ا٤بشػرع األردين قبػ  حػواز 
الطعػػن ا٤بباشػػر  ػػٌب كلػػو هػػدرت اكمػػة  كمػػان ٛبايػػديان بقبو٥بػػا طلبػػات التػػدخ  أك 

كلكػػن هػػ  يشػػم  هػػلا االسػػتثناء أيضػػان  ػػػاالت اإلدخػػاؿ كمػػع تقػػديرنا ٥بػػلا اال٘بػػاب 
 االختصاـ الٍب تتم بناء على أمر اكمةك

ال أعتقػػد أف قػػػرارات اكمػػػة ا٤بتعلقػػة باختصػػػاـ الغػػػّب مشػػمولة  ػػػلا االسػػػتثناء 
باعتبار أف تلك القرارات ليست أ كػاـ قضػائية بػ  هػي قػرارات تصػدر عػن اكمػة 

                                       
  2017  1مصػػػطفي الػػػدراحي  الثبػػػات النسػػػيب إلطػػػار ا٣بصػػػومة االبتػػػدائي  ا٤بكتػػػب ا١بػػػامعي ا٢بػػػدي   ط (1)

 كما بعدها .  14ص
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ـ أف األ كػػػاـ الػػػٍب ٯبػػػػوز الطعػػػن فياػػػا هػػػػي ٗبػػػا ٥بػػػا مػػػن سػػػػلطة قضػػػائية  كمػػػن ا٤بعلػػػػو 
كمػػا أف ذلػػك القػػرار ال   (1)األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر مػػن اكمػػة كفقػػان لواليتاػػا القضػػائية

عبلقػػػة لػػػ  بطلبػػػات ا٣بصػػػـو  إضػػػافة إٔب أف اكمػػػة ال تتقػػػدـ بطلبػػػات كإ٭بػػػا تصػػػدر 
قػػػرارات كأ كػػػاـ  كمػػػن ٍب فػػػإف قبػػػوؿ تلػػػك الطلبػػػات أك رفضػػػاا كمػػػن بيناػػػا طلبػػػات 

 تدخ  كاالختصاـ هو اللم يقب  الطعن مباشرة كاستقبلال كفقان ٥بلا االستثناء.ال
 :عدَ قب٘ي اهدع٠٘ املقابوٞ -زابعًا

الػػدعول ا٤بقابلػػػة هػػي الػػػدعوم الػػٍب ترفػػػع بعػػد رفػػػع الػػدعول األهػػػلية أم أثنػػػاء 
سّبها فيصبح فياا ا٤بدعي علي  ُب هلب األخّبة مػدعيان كا٤بػدعى ُب الػدعول األهػلية 

عليػػ   كمػػا أف الطلبػػات ُب الػػدعول ا٤بقابلػػة منفصػػلة ٛبامػػان عػػن تلػػك الطلبػػات  مػػدعى
هػػػػرح بقبػػػػوؿ نهػػػػر الػػػػدعول  (2)ا٤بدرحػػػػة ُب الػػػػدعول األهػػػػلية إال أف ا٤بشػػػػرع األردين

ا٤بقابلػػػة إذا كانػػػت ٥بػػػا عبلقػػػة بالػػػدعول األهػػػلية  ػػػٌب ٰبكػػػم فيامػػػا القاضػػػي ٕبكػػػم 
دي  ك٢بسن سّب كتطبيػل العدالػة أف كا د  على اعتبار أف موضوع النزاع يكوف بْب ي

يب  فيامػا ك ػدة كا ػدة  اختصػار للجاػد ككسػب للوقػت  ك٥بػلا قػرر ا٤بشػرع حػواز 
الطعػػن ا٤بباشػػر عنػػد هػػدكر  كػػم ٛبايػػػدم أثنػػاء سػػّب الػػدعوم بعػػدـ قبػػوؿ الػػػدعول 
ا٤بقابلة استقبلال كهكلا فقد كاف ا٤بشرع االردين  كيمان كانتا  النا  السليم عندما 

ستثناء ٔبواز الطعن ُب ا٢بكػم بعػدـ قبػوؿ الػدعول ا٤بقابلػة عػن القاعػدة العامػة قرر اال
 الٍب ال ٯبيز الطعن إال بعد هدكر  كم مناى للخصومة بشك  كام .

 اهدفع ببطالْ أٗزاق تبوٚغ اهدعٜ٘ -خاًشًا 

لسػػنة  14ٗبوحػػب القػػانوف ا٤بعػػدؿ رقػػم  170أضػػيفت الفقػػرة التاسػػعة إٔب ا٤بػػادة 
ت ضػػمن ا٢بػػاالت ا٤بسػػتثناة مػػن القاعػػدة العامػػة كالػػٍب أحػػاز فياػػا  يػػ  اعتػػرب  2001

ا٤بشػػػرع األردين حػػػواز الطعػػػن اسػػػتقبلال عنػػػد الػػػدفع مػػػن أ ػػػد ا٣بصػػػـو بػػػبطبلف أكراؽ 

                                       
 .32أٞبد أبو الوفاء  نهرية األ كاـ  مرحع سابل  ص (1)

 كهلا النا  أنتاج  ح  التشريعات العربية مث  اللييب كا٤بغريب كا٤بصرم. (2)
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تبليغ الدعوم كترفأ اكمة ذلػك الػدفع  بػ  تسػتمر ُب نهػر ا٣بصػومة بػالرغم أ ػا 
قاضػي بعػدـ قبػوؿ هػػلا ماػددة بػالزكاؿ ُب  الػة هػدكر  كػم متػػأخر بإلغػاء ا٢بكػم ال

الػػػدفع كمػػػن ٍب إبطػػػاؿ كػػػ  مػػػا ًب أٚبػػػاذب مػػػن إحػػػراءات ُب الػػػدعول كُب ذلػػػك هػػػػدر 
للوقت كا١باػد كالنفقػات  ك٥بػلا نعتقػد أف ا٤بشػرع األردين كػاف هػائبان كناحالػان عنػدما 
أقر هلب الفقرة كأ د االستثناءات عن القاعدة العامػة ٔبػواز الطعػن ا٤بباشػر اسػتقبلال 

مايػػدم بػػرفأ هػػلا الػػدفع أمػػا ُب  الػػة قبولػػ  نعتقػػد أف ا٣بصػػومة أهػػبلن ُب ا٢بكػػم الت
ماددة بالزكاؿ  ائيان استنادان على قاعدة ما بِب علػى باطػ  فاػو باطػ  كهػلا الػبطبلف 

 ٲبس العم  اإلحرائي كال عبلقة ل  با٤بوضوع.
 :اهدفع بعدَ االختصاة امللاُٛ -سادسًا

لسػػػػنة  16وحػػػػب القػػػػانوف ا٤بعػػػدؿ رقػػػػم ٗب 170ٍب إضػػػافة هػػػػلب الفقػػػػرة إٔب ا٤بػػػادة 
 ي  اعتربت الدفع بعدـ االختصاص ا٤بكػاين مػن بػْب ا٢بػاالت ا٤بسػتثناة عػن  2006

القاعػػدة العامػػة ٔبػػواز الطعػػن ا٤بباشػػر اسػػتقبلال كقبػػ  هػػدكر  كػػم مناػػي للخصػػومة 
مػػػػن قػػػانوف أهػػػػوؿ  170بكاملاػػػا سػػػواء بػػػػرد الطلػػػب أـ بقبولػػػ  ذلػػػػك أف نػػػص ا٤بػػػادة 

كتعديبلتػػ  قػػد ركد عامػػا إال أنػػ  ينصػػرؼ إٔب  1988لسػػنة  24دنيػػة رقػػم ااكمػػات ا٤ب
الػػدفع بعػػدـ االختصػػاص ا٤بكػػاين دكف بػػاقي الػػدفوع كسػػواء تعلقػػت بالنهػػاـ العػػاـ أـ 
بغّبب ك يػ  أف مػا كرد بػنص ا٤بػادة ا٤بػلكورة خػاص باالختصػاص ا٤بكػاين الػوارد علػى 

ختصاص ا٤بكػاين يكػوف قػاببل من  الٍب نصت على أف الدفع بعدـ اال 109نص ا٤بادة 
 170لبلسػت ناؼ سػػواء أكػػاف القػرار بػػرد الطلػػب أـ بقبولػػ   كمػن ٍب يكػػوف نػػص ا٤بػػادة 

 (1)ملكدان لللك االستثناء.
مرافعػػات مصػػرم كا٤بػػادة  212أخػػّبان نبل ػػظ أف هنػػاؾ خػػبلؼ بػػْب نػػص ا٤بػػادة 

اتسػػػاعان  أهػػػوؿ مدنيػػػة أردين ذلػػػك أف ا٢بػػػاالت ا٤بسػػػتثناة ُب هػػػلب األخػػػّبة أكثػػػر 170
 يػػ  ال كحػػود ُب قػػانوف ا٤برافعػػات ا٤بصػػرم لؤل كػػاـ الصػػادرة ُب الػػدفع بػػػالتالكيم 

                                       
 من أهوؿ قانوف ا٤بوحبات األردين. 170  111   109راحع نصوص ا٤بواد   (1)
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ك جية األمر ا٤بقضي كٗبركر الزمن كطلبات التػدخ  كاإلدخػاؿ كالػدفع بػبطبلف أكراؽ 
تبليػػػغ الػػػدعول  لكػػػن ا٤بشػػػرع األردين ٓب يتطػػػرؽ إٔب األ كػػػاـ القابلػػػة للتنفيػػػل ا١بػػػربم 

 ككللك األ كاـ الوقتية.
كمػػػػػا أف ا٤بشػػػػػػرع ا٤بصػػػػػرم أشػػػػػػار إٔب األ كػػػػػػاـ الصػػػػػادرة بعػػػػػػدـ االختصػػػػػػاص 
كاإل الػػة إٔب اكمػػة ا٤بختصػػة بشػػك  مطلػػل لكػػن ا٤بشػػرع األردين ُب القػػانوف ا٤بعػػدؿ 

يقصر هػلا االسػتثناء علػى االختصػاص ا٤بكػاين فقػ  كأخػّبان فػإف  2006لسنة  16رقم 
بعػػػدـ االختصػػػاص كاإل الػػػة الػػػنص ا٤بصػػػرم يلػػػـز اكمػػػة ا٤بختصػػػة ُب  الػػػة ا٢بكػػػم 

إلياػػػا. أف توقػػػف الػػػدعوم  ػػػٌب يػػػتم الفصػػػ  ُب الطعػػػن كال كحػػػود ٥بػػػلب الفقػػػرة لػػػدل 
القػػانوف األردين. كبشػػك  عػػاـ ٲبكػػن القػػوؿ أف مسػػألة الطعػػن ا٤بباشػػر علػػى األ كػػاـ 
التمايديػػػػػة ٘بػػػػػد متسػػػػػعا ٥بػػػػػا علػػػػػى الصػػػػػعيد العملػػػػػي مػػػػػن خػػػػػبلؿ االحتاػػػػػاد الفقاػػػػػي 

  مصر.كالقضائي ُب األردف عن  ُب
هػػػلا مػػػا رهػػػدناب لػػػدل ا٤بشػػػرعْب ا٤بصػػػرم كاألردين  ػػػوؿ قبػػػوؿ مسػػػألة حػػػػواز 
الطعػػػن ا٤بباشػػػر علػػػى األ كػػػاـ التمايديػػػة بشػػػركط تػػػوافر ا٢بػػػاالت ا٤بشػػػار إلياػػػا لػػػدل 
القانونْب باعتبارها  االت مستثناة عن القاعدة العامة  كلكن هػ  هػلا األمػر ينطبػل 

وؼ نبالثػ  ُب ا٤ببالػ  الثػاين الػلم نرسػم فيػػ  علػى ا٤بشػرع الليػيب كا٤بغػريبك هػلا مػا سػ
 ا٘باهات ا٤بشرع كأيضان الفق  مع التطبيقات القضائية  وؿ ا٤بسألة.
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 ًقدًٞ:

طػأ كالنسػياف كقصػور ٤با كانت األ كػاـ القضػائية عمػبلن بشػريان قػد يػرد عليػ  ا٣ب
الفاػػم  عليػػ  كحػػػب أف ٲبكػػن ا٣بصػػػم الػػلم خسػػػر خصػػومت  أك ٓب تلػػػيب كػػ  طلباتػػػ  
فرهػػ  إهػػػبلح العيػػػوب الػػٍب ٘بلػػػت ُب ا٢بكػػػم الصػػػادر مػػن اكمػػػة  كذلػػػك لتفػػػادم 
ا٤بسػػاكم الػػٍب تَبتػػب علػػى التمسػػك ٕبكػػم ٛبايػػدم أك  ػػائي هػػو أساسػػان غػػّب عػػادؿ  

بػػػْب مصػػػلالة ا٣بصػػػـو ا٤بتمثلػػػة ُب السػػػماح  ك٥بػػػلا  اكلػػػت حػػػ  التشػػػريعات أف توفػػػل
بإعػػػادة النهػػػػر ُب تلػػػػك األ كػػػػاـ لتػػػدارؾ مػػػػا علػػػػل  ػػػػا مػػػن عيػػػػوب أك أخطػػػػاء كبػػػػْب 
ا٤بصػػػػلالة العامػػػػة الػػػػٍب توحػػػػب اسػػػػتقرار ا٢بقػػػػوؽ كا٤بعػػػػامبلت عػػػػن طريػػػػل كضػػػػع  ػػػػد 

كلكػػن مػػا هػػو موقػػف ا٤بشػػرع الليػػيب  (1)لتصػػبح األ كػػاـ عنوانػػان للالقيقػػة للخصػػومات
 مػػن تلػػك األ كػػاـ الػػٍب ا٠باهػػا هػػلا األخػػّب باأل كػػاـ التمايديػػة مػػن كأيضػػان ا٤بغػػريب

 ي  حواز الطعن فياا مباشرة قب  هػدكر  كػم فاهػ  ُب الػدعول برمتاػا  كػللك 
هػػػػػ  الفقػػػػػ  الليػػػػػيب كا٤بغػػػػػريب ٥بمػػػػػا رأم ُب هػػػػػلب االشػػػػػكالية كأخػػػػػّبا مػػػػػا رأم القضػػػػػاء 

 لبْب كفقا لآلٌب:حتاادب  وؿ ا٤بسألة  كعلي  سوؼ نقسم هلا ا٤ببال  إب مطكا
ى
ى
ى
ى
ى

                                       
 .18  ا٤بغرب  ص2001  ٧2بمد الكشيور  رقابة اللس على ٧باكم ا٤بوضوع ُب ا٤بواد ا٤بدنية  ط (1)
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ىالمطلبىاألول
ىموقفىالمذرعىاللوبيىوالمعربيىمن

ىفكرةىالططنىفيىاألحكامىالتمؼودوظى
مرافعات لييب على ما يلػي "األ كػاـ الػٍب تصػدر قبػ  الفصػ   300تنص ا٤بادة 

ُب موضػػوع الػػدعوم كال تنتاػػي  ػػا ا٣بصػػومة ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا إال مػػع الطعػػن ُب 
ا٤بوضوع ...أْب" من خبلؿ هلا النص أشار ا٤بشرع إٔب نوعْب مػن ا٢بكم الصادر ُب 

األ كػػػػاـ الصػػػػادرة ُب ا٣بصػػػػومة القضػػػػائية أك٥بػػػػا تلػػػػك الػػػػٍب تصػػػػدر قبػػػػ  الفصػػػػ  ُب 
كالػػٍب ٲبكػػن تسػػميتاا باأل كػػاـ التمايديػػة أم الػػٍب تصػػدر أثنػػاء  (1)موضػػوع الػػدعول

فص  بشك   اسػم سّب الدعول القضائية دكف أف تلدم إٔب انقضائاا كلو كاف قد 
كهػػػػلب األ كػػػػاـ التمايديػػػػة  -ُب شػػػػل مػػػػن ا٤بوضػػػػوع أك ُب دفػػػػع أك طلػػػػب موضػػػػوعي

تنقسػم بػدكرها إٔب أ كػاـ إحرائيػػة كػا٢بكم بػرفأ الػػدفع بعػدـ االختصػاص أك بعػػدـ 
القبػػوؿ أك بوقػػف ا٣بصػػومة  كأ كػػاـ موضػػوعية كػػا٢بكم ٗببػػدأ التعػػويأ دكف ٙبديػػد 

إٔب  (2)د الفرعية  كذهب حانب مػن الفقػ .مقدارب أك ا٢بكم ُب موضوع دعول التزكي
تسػػميتاا بأ ػػا أ كػػاـ غػػّب قطعيػػة أك أ كػػاـ هػػادرة قبػػ  الفصػػ  ُب ا٤بوضػػوع إال أف 
هػػػػلا اال٘بػػػػاب ال نعتقػػػػد أنػػػػ  هػػػػاليح كالسػػػػبب أف مثػػػػ  هػػػػلب التسػػػػميات لػػػػن تتنػػػػاكؿ 

                                       
ات مػن قػانوف ا٤برافعػ 333كتأكيدان على ذلك حاء ُب الطعن ا٤بدين "أف األ كػاـ طبقػان ٤بػا نصػت عليػ  ا٤بػادة  (1)

تنقسػػػم إٔب طػػػائفتْب أ كػػػاـ هػػػادرة قبػػػ  الفصػػػ  ُب ا٤بوضػػػوع كهػػػي ليسػػػت قاهػػػرة علػػػى األ كػػػاـ التمايديػػػة 
كالوقتيػػػة بػػػ  تشػػػم  ٝبيػػػع األ كػػػاـ الػػػٍب تصػػػدر قبػػػ  نهػػػر الػػػدعول كأثنػػػاء نهرهػػػا دكف أف نفصػػػ  ُب طلبػػػات 

صػومة  كإذا كػاف الواقػع ا٣بصـو ا٤بوضوعية كهلا ال ٯبوز الطعػن فياػا فػور هػدركها إذا كانػت ال تنتاػي  ػا ا٣ب
ُب الػػػدعول أف األمػػػر ا٤بػػػتهلم منػػػ  قضػػػى بقفػػػ  ا٤بخػػػزف موضػػػوع الػػػدعول  ػػػٌب الفصػػػ  فياػػػا فقػػػررت اكمػػػة 
ا٤بطعػػػوف ُب قضػػػائاا قبػػػوؿ الػػػتهلم شػػػكبلن كُب ا٤بوضػػػوع بتأييػػػد األمػػػر فػػػإف هػػػلا ا٢بكػػػم يكػػػوف مػػػن األ كػػػاـ 

كػوف الطعػن عليػ  بػالنقأ غػّب حػائز  إال إذا كقػع الصادرة قب  الفص  ُب ا٤بوضوع كال تنتاػى  ػا ا٣بصػومة كي
ـ ٦بلػػػة اكمػػػة العليػػػا ـ ع 1/5/1995ؽ بتػػػاري  7/43مػػػع ا٢بكػػػم الصػػػادر ُب ا٤بوضػػػوع... طعػػػن مػػػدين رقػػػم 

 .65  ص4العدد  33السنة 
  2003  1أٞبػػػد عمػػػػر ابوزقيػػػػة  دركس ُب قػػػػانوف ا٤برافعػػػات  ا١بػػػػزء األكؿ  كمنشػػػػورات حامعػػػػة قػػػػاريونس  ط (2)

  .237ص
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كبالتوضػػيح إنطباقاػػا علػػػى األ كػػاـ اإلحرائيػػة أـ علػػػى األ كػػاـ ا٤بوضػػوعية الصػػػادرة 
 الفص  ُب موضوع الدعوم.قب  

أمػػا النػػوع الثػػاين ُب تلػػك األ كػػاـ ا٤بنايػػة للخصػػومة  أم هػػدكر  كػػم  ػػائي 
ُب ا٣بصػػػومة بكاملاػػػا سػػػواء مػػػن  يػػػ  موضػػػوعاا أك ُب إحراءامػػػا كمػػػن ًب تسػػػتنفل 
اكمػػػة كاليتاػػػا عناػػػا  فا٤بشػػػرع كػػػاف كاضػػػالا كحليػػػا ُب عػػػدـ حػػػواز الطعػػػن ُب تلػػػك 

 الػػدعول لكػػن أحػػاز الطعػػن فياػػا مػػع هػػدكر  كػػم األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب
بشػػػرط التمسػػػك بػػػالطعن فيػػػ  بعػػػد هػػػدكر ا٢بكػػػم ا٤بناػػػى   ػػػائي ككامػػػ  ُب الػػػدعول

للخصػػػومة. بقػػػي مػػػا هػػػي ا٢بكمػػػة التشػػػريعية الػػػٍب بسػػػبباا منػػػع ا٤بشػػػرع الطعػػػن علػػػى 
 األ كاـ التمايدية كقصر ذلك على األ كاـ الناائيةك

األخػػل ٗببػػدأ تركيػػز ا٣بصػػومة كعػػدـ تشػػطّبها  اعتقػػد أف ا٤بػػربر ترحػػع إٔب ضػػركرة
بػػػْب اػػػاكم فضػػػبلن عػػػن عرقلػػػة سػػػّب العدالػػػة بإطالػػػة أمػػػد التقاضػػػي كتػػػأخر الفصػػػ  ُب 
الػدعول  ك٥بػػلا كػاف ا٤بشػػرع الليػيب كاضػػالان ُب األخػل ٗبسػػألة االقتصػاد ُب اإلحػػراءات 

مػن أحػ   أم تركيز مقومات كعناهر ا٣بصومة كأعما٥با اإلحرائيػة أمػاـ نفػس اكمػة
الفصػػ  ُب الػػدعوم ٕبكػػم كا ػػد دكف بعثػػرة أسػػس كأكاهػػ  ا٣بصػػومة  ذلػػك أف هػػلب 
األخّبة قد ٙبم  عدة طلبات كٰبكم ُب بعضاا قب  ا٢بكم الناػائي ُب الػدعول فػإذا 
قلنػػا أف تلػػك األ كػػاـ التمايديػػة ٯبػػوز الطعػػن ا٤بباشػػر فياػػا فاػػلا يعػػِب أف ا٣بصػػومة 

اكم كهػػلا األمػػر قػػد ٯبعلنػػا أمػػاـ تصػػور أف انشػػطرت كتقطعػػت أكهػػا٥با بػػْب عػػدة ٧بػػ
٧بكمة الطعن قد تلغي هلا ا٢بكػم التمايػدم ُب الوقػت الػلم تسػتمد فيػ  ا٣بصػومة 
األهػػلية  كُب ذلػػػك خسػػػارة ُب النفقػػػات كتبديػػػد للوقػػػت كا١باػػػد  ك٥بػػػلا تبػػػِب ا٤بشػػػرع 
 الليػػػيب قاعػػػدة أنػػػ  ال ٯبػػػوز الطعػػػن ُب األ كػػػاـ التمايديػػػة أم الغػػػّب منايػػػة للخصػػػومة

   (1)سواء تعلقت باإلحراءات أك بالدعول أك ٗبوضوعاا.
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ٗبػا كا١بدير باللكر ُب تكييف ا٢بكم بأنػ  مناػي للخصػومة أك غػّب منػ  ٥بػا هػو 
صػػف  اكمػة أك ا٣بصػػـو مػن أكهػػاؼ  فبلبػد مػػن أف يػنص عليػػ  القػانوف كلػػيس ٗبػا ت

نكػػوف بصػػدد قضػػاء ُب دعػػول كأف يكػػوف هػػلا القضػػاء قػػد ٛبخػػأ عػػن  كػػم كضػػع 
هػلا األمػر عززتػ  ٧بكمتنػا  (1)اية ٥با  ٌب ٲبكن القوؿ أف هلا ا٢بكم منػ  للخصػومة 

 ػوؿ  (2)العليا ُب العديد من أ كاماا كمن التطبيقػات القضػائية لػدل اػاكم الليبيػة
مسػػألة عػػدـ حػػواز الطعػػن ُب األ كػػاـ الصػػادرة قبػػ  الفصػػ  ُب ا٤بوضػػوع  يػػ  حػػاء 

مرافعػػػات إٔب طػػػائفتْب أ كػػػاـ  300ا٤بػػػادة ُب أ ػػػدها "تنقسػػػم األ كػػػاـ طبقػػػان لػػػنص 
هػادرة ُب ا٤بوضػػوع كهػػى ليسػت قاهػػرة علػػى األ كػػاـ التمايديػة كالوقتيػػة بػػ  تشػػم  
ٝبيػػػع األ كػػػاـ الػػػٍب تصػػػدر أثنػػػا نهػػػر الػػػدعول دكف أف تفصػػػ  ُب طلبػػػات ا٣بصػػػـو 
ا٤بوضػػوعية سػػواء  أكانػػت قطعيػػة أـ غػػّب قطعيػػة كهػػلب األ كػػاـ ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا 

  (3)ها إذا كانت ال تنتاي  ا ا٣بصومة".فور هدكر 
كمػػا أف القضػػػاء قػػد هػػػرح بضػػػركرة أف ٰبػػتفظ الطػػػرؼ اكػػـو ضػػػدب ٕبقػػػ  ُب 
الطعػػن فياػػا مػػع الطعػػن ُب ا٢بكػػم الصػػادر ُب ا٤بوضػػوع كأف يبػػدل هػػلا الػػتالفظ قبػػ  
ا١بلسة األكٔب التالية لتبليغػ  بػا٢بكم ضػدب فقػد حػاء ُب أ ػد الطعػوف "أف نػص ا٤بػادة 

قػػػػانوف ا٤برافعػػػػات علػػػػى أف األ كػػػػاـ الػػػٍب تصػػػػدر قبػػػػ  الفصػػػػ  ُب موضػػػػوع  مػػػن 300
الدعول كال تنتاي  ا ا٣بصومة ال ٯبوز الطعن فياا إال مع الطعن ُب ا٢بكػم الصػادر 
ُب ا٤بوضوع كيسق   ل الطرؼ اللم خسػر الػدعول ُب تقػدًن الطعػن إذا ٓب ٰبػتفظ 

                                       
 .672فتالى كإب  الوسي   مرحع سابل  ص( 1)

أف قضػػاء هػػلب اكمػػة قػػد حػػرل علػػى أف حػػواز الطعػػن بػػالنقأ علػػى أم  كػػم انتاػػائي أيػػان كانػػت اكمػػة  (2)
نػزاع ذاتػ  مرافعػات مشػركط بػأف يكػوف هنػاؾ  كػم سػبل كأف هػدر ُب ال 339الٍب أهػدرت  طبقػان لػنص ا٤بػادة 

بػْب ا٣بصػـو أنفسػػام ك ػاز قػوة األمػػر ا٤بقضػي بػػ   كأف يكػوف ا٢بكػم االنتاػػائي قػد  صػ  ُب النػػزاع ذاتػ  بػػْب 
ا٣بصػػـو أنفسػػام ك ػػاز قػػوة األمػػر ا٤بقضػػي بػػ  كأف يكػػوف ا٢بكػػم االنتاػػائي قػػد فصػػ  ُب النػػزاع علػػى خػػبلؼ 

 ا٢بكم األكؿ.
 غّب منشور. 2000-1-1. تاري  الطعن 41/264طعن مدين 

 .77  ص2  العدد 10  ٦بلة اكمة العليا  لسنة 25/11/1973ؽ تاري   19 /12طعن مدين لييب رقم  (3)
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أف ا٤بشػػػرع يشػػػَبط لقبػػػوؿ  يػػػدؿ علػػػى -بػػػ  قبػػػ  ا١بلسػػػة التاليػػػة لتبليغػػػ  ا٢بكػػػم ضػػػدب
الطعػػػن ُب األ كػػػاـ الصػػػادرة قبػػػ  الفصػػػ  ا٤بوضػػػوع كالػػػٍب ال تنتاػػػي  ػػػا ا٣بصػػػومة أف 
ٰبػػتفظ اكػػـو ضػػدب ٕبقػػ  ُب ا٤بوضػػوع كإف يبػػدم هػػلا الػػتالفظ قبػػ  ا١بلسػػة األكٔب 
       التاليػػػػػة لتبليغػػػػػ  بػػػػػا٢بكم ا٤بػػػػػلكور  ك٤بػػػػػا كػػػػػاف ا٢بكػػػػػم ا٤بطعػػػػػوف فيػػػػػ  الصػػػػػادر بتػػػػػاري 

قػػػػد قضػػػػى بإلغػػػػاء ا٢بكػػػػم ا٤بسػػػػتأنف كبقبػػػػوؿ الػػػػدعول كإعادمػػػػا إٔب  25-06-1969
٧بكمػػػة أكؿ درحػػػة للفصػػػ  ُب موضػػػوعاا فإنػػػ  يكػػػوف  كمػػػان هػػػادران قبػػػ  الفصػػػ  ُب 
ا٤بوضوع كٓب تنتاي ب  ا٣بصػومة. ككػاف الثابػت أف الطػاعنْب قػد ابلغػوا بػ  عنػد تعجيػ  

كراؽ قػد خلػت ٩بػا يفيػد ا٤بدعْب للػدعول أمػاـ ٧بكمػة اكؿ درحػة نفػاذا لػ  ككانػت األ
ا تفاظ الطاعنْب ٕبقام ُب الطعن على هلا ا٢بكم مع الطعن ُب ا٢بكػم الصػادر ُب 
ا٤بوضػػوع فػػإف  قاػػم ُب الطعػػن يكػػوف قػػد سػػق  كيتعػػْب لػػللك القضػػاء سػػقوط  ػػل 

 (1)الطاعنْب ُب الطعن على ااكم ا٤بلكورة.
ريػػػػة كإف ٓب ٙبػػػػدد مػػػػن قػػػػانوف ا٤برافعػػػػات ا٤بدنيػػػػة كالتجا 300كعليػػػػ  فػػػػإف ا٤بػػػػادة 

األ كػػاـ الصػػػادرة قبػػػ  الفصػػػ  ُب الػػػدعول الػػٍب ٯبػػػوز أك ال ٯبػػػوز الطعػػػن فياػػػا علػػػى 
اسػػتقبلؿ إال أ ػػا قػػد كضػػعت معيػػاران لػػللك هػػو إ ائاػػا أك عػػدـ أ ائاػػا للخصػػومة إذ 
نصػػت علػػى أف األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر قبػػ  الفصػػ  ُب ا٤بوضػػوع كعلػػى هػػلا األسػػاس 

حػائز الطعػن فيػ  فػور هػدكرب ألنػ  ٓب ينػ  ا٣بصػومة  يكوف ا٢بكػم بقبػوؿ الػدعول غػّب
ٖبػبلؼ األ كػاـ الصػادرة بعػدـ اختصػاص اكمػة  أك بػبطبلف هػاليفة الػدعول أك 
سػػقوط ا٣بصػػومة أك بَبكاػػا أك بعػػدـ قبو٥بػػا فإنػػ  ٯبػػوز الطعػػن فياػػا فػػور هػػدكرها أل ػػا 

  (2)مناية للخصومة كال يعقباا  كم ُب موضوع الدعول.
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مرافعػػػػات كمػػػػا  300آخػػػػر كتنػػػػا العليػػػا "إف نػػػػص ا٤بػػػادة كمػػػا حػػػػاء ُب  كػػػم 
أشػػػارت إليػػػ  مػػػن أف الطعػػػػن ُب األ كػػػاـ الػػػٍب تصػػػػدر قبػػػ  الفصػػػ  ُب ا٤بوضػػػػوع كال 
تنتاى  ا ا٣بصومة يسق  ا٢بل في  إذا ٓب ٰبتفظ ب  إال أ ػا اشػَبطت أف يكػوف هػلا 

الػدعول  ك٤بػا   اال تفاظ قب  ا١بلسة األكٔب التاليػة لتبليػغ ا٢بكػم للطػرؼ الػلم خسػر
أن  قضى بإلغاء ا٢بكػم ا٤بسػتأنف كباختصػاص  20-638كاف الثابت من ا٢بكم رقم 

القضاء ا٤بدين كإعادة القضية إٔب ٧بكمة طػرابلس للفصػ  ُب ا٤بوضػوع  ككػاف ال يبػْب 
مػػػن األكراؽ ا٤بودعػػػة بػػػا٤بلف أف ا٤بطعػػػوف ضػػػدب أبلػػػغ الطػػػاعن  ػػػلا ا٢بكػػػم كال ٲبكػػػن 

بعػػد  صػػوؿ التبليػػغ كال تعػػَب ا١بلسػػة اػػددة لنهػػر ا٤بوضػػوع  ٙبديػػد ا١بلسػػة األكٔب إال
بعػد تعجيػػ  الػدعول هػػي ا١بلسػة األكٔب بػػا٤بعُب ا٤بقصػود بػػالنص ا٤بشػار إليػػ . كمػػن ٍب 
فبل يكوف الطػاعن ملزمػان باال تفػاظ ٕبقػ  ُب تقػدًن طعنػ  كيكػوف الػدفع بػ  علػى غػّب 

  (1)أساس كيتعْب رفض "

للم هرح ب  هػرا ة ُب العديػد مػن أ كامػ  مػن هلا هو ا٘باب القضاء اللييب ا
أف ا٢بكمػػة ُب عػػدـ حػػواز الطعػػن اسػػتقبلالن ال يرحػػع إٔب عػػدـ ٘بزئػػة القضػػية الوا ػػدة 
أك تقطيػػع أكهػػا٥با كتوزيعاػػا بػػْب اػػاكم كإطالػػة أمػػد النػػزاع أك زيػػادة ا٤بصػػاريف. كقػػد 

 سػايب  ب خبػّبوضػوع عػن كػ  ذلػك فػا٢بكم الصػادر بنػديغِب ا٢بكم الصادر ُب ا٤ب
ال تسػػاب مسػػتالقات ا٤بطعػػوف ضػػدب )ا٤بػػدعى( فػػإف هػػلا الطعػػن يكػػوف منصػػبان علػػى 
 كم ليس هػادر ُب موضػوع الػدعول كلػ  كغػّب منػ  للخصػومة كال ٯبػوز الطعػن فيػ  

 300. كبػػػللك يتضػػػح أف نػػػص ا٤بػػػادة (2)إال مػػػع ا٢بكػػػم الصػػػادر ُب موضػػػوع الػػػدعوم
 موضوع الدعول كال تنتاػي  ػا مرافعات ٓب ٙبدد األ كاـ الٍب تصدر قب  الفص  ُب

ا٤بوضػػػوع  ُبا٣بصػػومة ٕبيػػػ  ال ٯبػػوز الطعػػػن فياػػػا إال مػػع الطعػػػن ُب ا٢بكػػم الصػػػادر 
إضػػػافة إٔب أف هػػػلب ا٤بػػػادة كإف ٓب ٙبػػػدد األ كػػػاـ الصػػػادرة قبػػػ  الفصػػػ  ُب موضػػػوع 

                                       
 .75  ص 3العدد  ٦10بلة اكمة العليا  لسنة  25/6/1978ؽ بتاري   42/23طعن مدين رقم  (1)

 .17  ص2العدد  19كمة العليا  لسنة   ٦بلة ا 1982 /-5/5ؽ بتاري   19/25طعن إدارم رقم  (2)
 .18  نفس اللة  ص1982 /5/5ؽ بتاري   25 /41أنهر أيضان الطعن اإلدارم رقم 
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الدعول الػٍب ٯبػوز اك ال ٯبػوز الطعػن فياػا علػى اسػتقبلؿ إال أ ػا قػد كضػعت أساسػان 
 اء أك عدـ أ اء ا٣بصومة كعلى هلا األسػاس يكػوف مػثبل ا٢بكػم بقبػوؿ لللك هو إ

 (1)الدعول غّب حائز الطعن في  فور هدكرب ألن  ٓب ين  ا٣بصومة.

علػػػى تطبيػػػل الػػػنص القػػػانوين  يػػػ  ال يتضػػػح أف القضػػػاء الليػػػيب كػػػاف  ريصػػػان 
وص حتااد مع النص الصػريح كمػن ٍب يبقػي دكر الفقػ  ُب تطػوير كتطويػع تلػك النصػا

كفقػػػان لتطػػػور ا٢بيػػػاة الػػػٍب  صػػػلت ُب التشػػػريعات ا٤بقارنػػػة كالقريبػػػة مػػػن ببلدنػػػا بعػػػد أف 
شػػاد ٥بػػا الفكػػر القػػانوين بالسػػمعة الطيبػػة كالتطػػوير مػػن أحػػ  عدالػػة بسػػيطة كسػػريعة 

.  دكف إضرار با٣بصـو
 140هلا اال٘باب هو نفس  اللم سلك  ا٤بشػرع ا٤بغػريب  يػ  نػص ُب الفصػ   

٤بدينػػة علػػى "ال ٲبكػػن اسػػت ناؼ األ كػػاـ التمايديػػة إال ُب كقػػت مػػن قػػانوف ا٤بسػػطرة ا
حػاؿ  كٯبػب أف ال يقتصػر الفاهػلة ُب ا٤بوضػوع كضػمن نفػس اآل كا ػد مػع األ كػاـ

مقػػاؿ االسػػت ناؼ هػػرا ة علػػى ا٢بكػػم الفاهػػ  ُب ا٤بوضػػوع بػػ  يتعػػْب ذكػػر األ كػػاـ 
 التمايدية الٍب يريد ا٤بستأنف الطعن فياا باالست ناؼ".

ـ التمايدية هي الٍب تسبل األ كاـ الفاهلة ُب ا٤بوضوع كهي الٍب ال فاأل كا
تفصػػػ  ُب حػػػوهر النػػػزاع كإ٭بػػػا تقضػػػي عػػػادة بػػػإحراء مػػػن إحػػػراءات التالقيػػػل كػػػا٣بربة 

ف تسػػتأنف كا٤بعاينػػة كاليمػػْب. هػػلب ا٤بسػػائ  ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا اسػػتقبلال بػػ  ٯبػػب أ
رع ا٤بغػريب بتسػمية تلػك األ كػاـ كقػد أ سػن ا٤بشػ (2)ُب ا٤بوضوع. مع األ كاـ البات 

الصادرة قب  الفص  الناائي على الدعول باأل كاـ التمايدية كهو ما ٓب ينص عليػ  
 بالرغم أف هلا التعبّب حارل علي  العم  أماـ ااكم الليبية. (3)ُب القانوف اللييب.

                                       
 .59  ص4  العدد ٦12بلة اكمة العليا  لسنة  18/3/1976بتاري   9/22طعن إدارم رقم  (1)

  ا٤بطبعػة كالوراقػة الوطنيػة  2009بريػ   لسػنة عبدالكرًن الطالب  الشرح العملي لقػانوف ا٤بسػطرة ا٤بدنيػة  ط أ( 2)
 280مراكف  ص

 أيضان ٓب ٪بد هلب التسمية لدم القانونْب ا٤بصرم كاألردين.( 3)
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كقد أكد القضاء ا٤بغريب على هػلب ا٣باهػية بقولػ  " يػ  أف ا٢بكػم االبتػدائي 
ا٤بستأنف هدر بإحراء خربة قضائية ٤بعرفة ا٣بسائر البل قة با٤بزركعات كهو ٛبايػدم 
ال يصػػح اسػػت ناف  إال مػػػع ا٢بكػػم الفاهػػػ  ُب ا٤بوضػػوع ٩بػػا ٯبعلػػػ  ٨بالفػػان للمقتضػػػيات 

 (1)القانونية ا٤بشار إلياا أعبلب ٩با يعرض القرار للنقأ".

فاهػ  ُب ا٤بوضػوع ضػمن فا٢بكم التمايػدم ال ٯبػوز اسػت ناف  إال مػع ا٢بكػم ال
 (2)كاإلحراءات ا٤بطلوبة الست ناؼ األ كاـ. اآلحاؿنفس 

ىالمبحثىالثاني
ىتػوومىموقفىالمذرعىاللوبيىمنى

ىفكرةىالططنىفيىاألحكامىالتمؼودوظ
اعتقػػد أف ا٤بشػػرع الليػػيب مػػازاؿ  بػػيس نصػػوص تشػػريعية منػػل ٟبسػػينات القػػرف 

الطعػػػػن ا٤بباشػػػػر ُب األ كػػػػاـ ا٤باضػػػػي كٓب يطػػػػور مػػػػن نفسػػػػ  خاهػػػػة ُب مسػػػػائ  نهريػػػػة 
التمايديػػة كالػػٍب نعتقػػد أ ػػا مػػن أهػػم الوسػػائ  اإلحرائيػػة لتصػػاليح تلػػك األخطػػاء الػػٍب 
قػد تقػػع فياػا ٧بكمػػة الدرحػة األكٔب  كبػػالرغم أف ا٤بشػرع الليػػيب مػا زاؿ ينهػػر إٔب تلػػك 
األ كاـ التمايدية على أ ا ال تضر ٗبصلالة ا٣بصـو كبالتإب ٯبب الطعن فياػا بعػد 

مرافعػػػات قػػػد  300دكر  كػػػم فاهػػػ  ُب الػػػدعول األهػػػلية  يػػػ  أف نػػػص ا٤بػػػادة هػػػ
قطعػػت أم تفسػػّب أك  لاللػػػة ُب موضػػوع الطعػػػن ا٤بباشػػر ُب تلػػػك األ كػػاـ اسػػػتنادان 
علػػى فكػػرة عػػدـ حػػواز قطػػع أكهػػاؿ ا٣بصػػومة القضػػائية أك تقنيتاػػا أمػػاـ عػػدة ٧بػػاكم 

زيػػادة ا١باػػد كخسػػارة األمػػر الػػلم سػػوؼ يزيػػد مػػن بػػ ء العدالػػة ككثػػرة النفقػػات مػػع 
 للوقت.

                                       
 .193  ص18منشور ٗبجلة قضاء اللس األعلى  ع  88 -3099  ا٤بلف ا٤بدين عدد 1039القرار عدد ( 1)

...  17  لسػػػنة 3-2منشػػػور ٗبجلػػػة رابطػػػة القضػػػاء  ع  ٧بمػػػد الغػػػيبلٕب  األ كػػػاـ التمايديػػػة كأثارهػػػا  مقػػػاؿ( 2)
 كبعدها . 62ص  1981



ــرة ــيالط فكــــــ ــام يف عــــــ ــت األحكــــــ ــني الخوهيديــــــ ــىل بــــــ ــرفض القبــــــ  والــــــ
 
 109 

هػػلا األمػػر ال نشػػاطرب بػػ  علػػى العكػػس قػػد يكػػوف األحػػدر أف يػػتم الطعػػن ُب 
تلك األ كاـ التمايدية مباشػرة دكف أف يتضػرر موقػف ا٣بصػومة األهػلية  فمػثبلن ُب 

 248   247مسػػػػألة الوقػػػػػف التعليقػػػػػي للخصػػػػومة الػػػػػٍب أشػػػػػارت إلياػػػػا نػػػػػص ا٤بػػػػػادتْب 
ع هػػرح للمالكمػة أف تتوقػػف عػػن نهػػر الػػدعوم ا٤باثلػػة مرافعػات  يػػ  ٪بػػد أف ا٤بشػػر 

أماماا إٔب  ْب الفص  ُب بعأ ا٤بسائ  ًب الػدفع  ػا أمػاـ اكمػة كهػو مػا أهػطلح 
علػػػى تسػػػميت  بػػػالوقف القضػػػائي الػػػلم اشػػػَبط فيػػػ  ا٤بشػػػرع أف يػػػدفع بػػػ  أثنػػػاء نهػػػػر 

لتاػػا  الػػدعول ٗبسػػألة أكليػػة أخػػرل يتوقػػف علػػى  لاػػا الفصػػ  ُب الػػدعول برمتاػػا كامت
كثػّبة فػػبل ٯبػوز مػػثبل االسػتمرار ُب نهػػر دعػػول القسػمة ا٤بتطػػورة أمػاـ اكمػػة ا١بزئيػػة 
كالفص  فياا قب  الفص  ُب الدفع اللم أثّب أماماا بوحود دعول كلية تتعلل ٗبلكية 
العقار كعليػ  فػإف الفصػ  ُب هػلب األخػّبة يكػوف الزمػا للفصػ  ُب الػدعول األهػلية   

لػػدفع ٯبػػب اف يعػػود إٔب ٧بكمػػة أخػػرل غػػّب اكمػػة الػػٍب كمػػا أف الفصػػ  ُب ذلػػك ا
تنهػر الػدعول كعليػ  ٯبػب علػى اكمػة أف ٙبكػم بوقػف سػّب ا٣بصػومة األهػلية إٔب 
 ػػْب الفصػػ  ُب ا٤بسػػألة األكليػػة  كهػػو نفػػس ا٢بػػاؿ ينطبػػل علػػى الوقػػف القػػانوين كمػػن 

مرافعػات  269 -268أمثلة ذلك  الة رد القضاة ا٤بنصوص علياا علػى نػص ا٤بػادتْب 
مػػن  2006لسػػنة  6كػػللك  الػػة التنػػازع ُب الواليػػة ا٤بنصػػوص علياػػا ُب القػػانوف رقػػم 

قانوف نهػاـ القضػاء كأخػّبان  الػة الػدعول ا٤بدنيػة ا٤بنفصػلة عػن الػدعول ا١بنائيػة طبقػان 
 إحػػراءات حنائيػػة الػػٍب تػػنص علػػى " إذا رفعػػت الػػدعول ا٤بدنيػػة أمػػاـ 283لػػنص ا٤بػػادة 

كقػف الفصػػ  فياػا  ػٌب ٰبكػػم  ائيػان ُب الػػدعوم ا١بنائيػة ا٤بقامػػة اػاكم ا٤بدنيػة ٯبػػب 
 قب  رفعاا أك أثناء السّب فياا".

هػلب بعػأ األمثلػػة الػٍب ٘بيػػز كقػف نهػػر الػدعول األهػػلية إٔب  ػْب الفصػػ  ُب 
بعأ ا٤بسائ  األكلية كمع ذلك ال ٲبكن القوؿ بأف األخل ٗببدأ نهرية الطعػن ا٤بباشػر 

 م إٔب تشطّب الدعول القضائية أك تقسيماا أماـ ااكم.كُب  دكد معينة قد يلد
كػللك ا٢بػػاؿ عنػػدما تكػػوف هنػػاؾ عػدة طلبػػات معركضػػة علػػى اكمػػة كٙبكػػم 
ُب أ ػػػػػداها علػػػػػى سػػػػػبي  االسػػػػػتعجاؿ مثػػػػػ  "النفقػػػػػة االسػػػػػتعجالية" فمػػػػػن ا٤بعلػػػػػـو أف 

لػػنص  األ كػاـ االسػتعجالية أكحػب ا٤بشػرع الليػيب ضػركرة  و٥بػا بالنفػاذ ا٤بعجػ  طبقػان 
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مرافعات فا  نقوؿ أن  ٯبب االنتهػار إٔب  ػْب الفصػ  ُب بػاقي الطلبػات  379ا٤بادة 
ٕبكػػم  ػػائي ُب الػػدعول بػػالرغم أف ذلػػك ا٢بكػػم االسػػتعجإب قػػد يوهػػف خطػػأ كقػػد 
. أعتقػػد أف األمػػر ٦بػػاُب ٤بنطػػل العدالػػة ك٥بػػلا حػػاء نػػص ا٤بػػادة  يسػػبب ضػػرر للخصػػـو

مػػن النفػػاذ ا٤بعجػػ  ُب ميعػػاد سػػبعة أيػػاـ مرافعػػات الػػلم يقضػػي ٕبػػاالت الػػتهلم  383
 أماـ اكمة االست نافية كيفص  في  على كحع السرعة مستقبل عن ا٤بوضوع.

كمػػػػا أف الػػػػدفع بعػػػػدـ القبػػػػوؿ أك بعػػػػدـ االختصػػػػاص أك بوحػػػػود شػػػػرط ٙبكػػػػيم 
كترفض  اكمػة كتسػتمر ُب نهػر الػدعول ٕبجػة أف هػلب الػدفوع ٯبػب اسػت نافاا مػع 

در ٧بػػػ  ا٣بصػػػومة بشػػػك  كامػػػ   اعتقػػػد أنػػػ  ال ٰبقػػػل الفائػػػدة ا٢بكػػػم الناػػػائي الصػػػا
ا٤برحوة من مث  هلب الدفوع ا٤بقررة طبقان للقانوف كمصلالة ا٣بصـو  كهو نفس ا٢بػاؿ 

ماميا  فمػن  ػل مػن يػدعي التدخ  سػواء أكػاف هجوميػان أك انضػ ينطبل على طلبات
هػدكر  كػم  أف ل   ل أف يتدخ  هجوميان ُب الدعول مػن أحػ  ٞبايػة  قوقػ  قبػ 

 ائي ُب ا٣بصومة ا٤باثلة الٍب تنهرها اكمة فإذا كانت هناؾ دعػول منهػورة ك ضػر 
شػػػخص مػػػن الغػػػّب طالبػػػان التػػػدخ  ُب ا٣بصػػػومة إال أف اكمػػػة تػػػرفأ هػػػلا الطلػػػب 
كتستمر ُب نهرها كعلى  ا٥با فا  ينتهر ا٤بتػدخ  إٔب أف يفصػ  ُب الػدعول ليكػوف 

 ع دعول حديدة.خصما ُب الطعن أـ علي  أف يرف
ليطلػػػػب بعػػػػد ذلػػػػك ضػػػػماا إٔب الػػػػدعول األهػػػػلية  كمػػػػا هػػػػو ا٢بكػػػػم أيضػػػػان إذا 
رفضت اكمػة الػٍب تنهػر الػدعول رفػأ ضػم الػدعوتْب  هػلا األمػر يتطلػب تػدخبل 
تشػػػػريعيان ٢بسػػػػم مثػػػػ  هػػػػلب ا٤بسػػػػائ  القانونيػػػػة كمػػػػا فعػػػػ  كػػػػ  مػػػػن ا٤بشػػػػرعْب ا٤بصػػػػرم 

يس مػػػن زاكيػػػة التخػػػوؼ مػػػن مسػػػألة كاألردين ُب إطػػػار إهػػػبلح ا٣بدمػػػة القضػػػائية كلػػػ
 تطوير النصوص القانونية الٍب ٚبدـ العدالة بشك  عاـ...
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كمػػػن األمثلػػػة الػػػٍب ٲبكػػػن أف نسػػػوقاا ُب هػػػلا البالػػػ  أيضػػػان القضػػػاء بػػػرفأ   
الٍب ٥بػا ارتبػاط كثيػل الصػلة بالػدعول األهػلية فمػن غػّب ا٤بنطػل أف  (1)الدعول ا٤بقابلة

سائ  بعدـ قبوؿ الطعن فياػا مباشػرة  ػٌب قبػ  الفصػ  يَبؾ ا٤بشرع اللييب مث  هلب ا٤ب
مرافعػات كهػو نفػػس  300ُب ا٣بصػومة ٕبكػم منػ  كاعتبارهػا اسػػتثناءات ُب نػص ا٤بػادة 

ا٢بػػػاؿ ينطبػػػل علػػػى رفػػػأ الػػػدفع بػػػبطبلف اإلعبلنػػػات أك االختصػػػاص الػػػى كأيضػػػان 
  األ كاـ ا٤بتعلقة بالتنفيل ا١بربم.

عػأ التشػريعات كمناػا الليػيب كا٤بغػريب ٓب يتبنيػا فكػرة يتبْب من خبلؿ ٕبثنا أف ب
الطعن ا٤بباشر ُب اال كاـ التمايدية أم الٍب تصدر أثناء سّب الدعول القضائية قب  

 الفص  الناائي كالكام  فياا.
كقػػد أيػػد بعػػأ الفقػػ  هػػلا اال٘بػػاب كسػػار القضػػاء الليػػيب علػػى نفػػس هػػلا الػػنا  

طيع ا٣بػركج عناػا طا٤بػا كانػت هػرٰبة كقاطعػة  باعتبػارب يطبػل نصػوص قانونيػة ال يسػت
إال أف بعػػػػأ التشػػػػريعات ٚبلصػػػػت مػػػػن مسػػػػألة ا٣بػػػػوؼ مػػػػن فكػػػػرة تقتيػػػػت أكاهػػػػ  
ا٣بصػػومة القضػػائية كا٫بػػازت إٔب فكػػرة العدالػػة عػػن طريػػل تصػػاليح اإلخطػػاء الػػٍب قػػد 
تقػػع فياػػا ٧بكمػػة الدرحػػة األكٔب ك٥بػػلا كػػاف ٥بػػا موقػػف حػػد ماػػم كسػػليم ُب اافهػػة 

عدة العامة الٍب ال ٘بيز الطعن ُب األ كػاـ التمايديػة إال بعػد هػدكر  كػم على القا
 ائي ُب ا٣بصومة كلكن مع التقرير ببعأ االستثناءات الٍب اعتربما تلك التشريعات 
 ػػاالت خاهػػة خارحػػة عػػن الػػنص العػػاـ خدمػػة ٤ببػػدأ االقتصػػاد ُب اإلحػػراءات ك٥بػػلا 

  كفقػػػػان لبل٘باهػػػػات ا٢بديثػػػػة  ػػػػوؿ نػػػػرل أنػػػػ  علػػػػى ا٤بشػػػػرع الليػػػػيب أف يطػػػػور مػػػػن نفسػػػػ
ا٤بوضوع كذلك بتبػِب بعػأ االسػتثناءات الػٍب ٲبكػن الطعػن فياػا مباشػرة قبػ . هػدكر 
 كػػم  ػػائي ُب الػػدعوم كالسػػّب علػػى طريػػل ك ػػ  تبنػػاب ا٤بشػػرع األردين كا٤بصػػرم ُب 

                                       
الػدعول ا٤بقابلػػة هػػي الػػٍب يرفعاػػا ا٤بػػدعي عليػػ  أثنػػاء نهػػر الػػدعوم األهػػلية ليكػػوف فياػػا مػػدعيان كلديػػ  طلبػػات  (1)

 مستقلة عن تلك ا٤بدرحة ُب الدعول األهلية.
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هلا السياؽ كخاهة ُب القرارات ا٤بتعلقة باألمور االستعجالية كالتنفيػل ا١بػربم ككقػف 
لػػدعول كطلبػػات التػػدخ  كاإلدخػػاؿ كأيضػػان عػػدـ قبػػوؿ الػػدعول ا٤بقابلػػة كطلبػػات رد ا

القضػػػاة ناهيػػػك علػػػى عػػػدـ قبػػػوؿ الػػػدفوع ا٣باهػػػة بعػػػدـ االختصػػػاص ككحػػػود شػػػرط 
التالكػيم كبطػػبلف أكراؽ اإلعبلنػػات كالتقػػادـ  كأخػػّبان الػدفع ٕبجػػة األمػػر هػػلب األمػػور 

ومة أك تفتيتاػػا بػػ  علػػى العكػػس ُب ٦بملاػػا ال نػػرل أ ػػا قػػد تػػلثر علػػى أكهػػاؿ ا٣بصػػ
.  تضمن ٙبقيل عدالة سريعة مضمو ا ٙبقيل األمن كاألماف كاالطم ناف للخصـو

كعلػػى الفقػػ  القػػانوين أف يسػػاهم ُب دراسػػة هكػػلا مواضػػيع  ػػٌب يقػػرب الصػػورة 
 إٔب ا٤بشرع كمن ٍب إٔب القضاء خدمة للعدالة.

نػ  ال ٯبػوز الطعػن ُب األ كػاـ ا٤بشرع ا٤بصرم أرسى قاعدة عامػة مفادهػا أ -1
التمايدية الٍب تصدر أثناء سّب ا٣بصومة القضائية إال بعد هػدكر  كػم يناػي كامػ  
ا٣بصػػػومة كعنػػػدها يصػػػبح الطعػػػن علػػػى األ كػػػاـ ٩بكنػػػا إذا تػػػوافرت شػػػركط . إال أنػػػ  
خرج عن هلب القاعدة بإستثناءات هرح ٗبوحباا مكانية الطعن ُب ا٢بكم التمايػدم 

ء سػػػػّب الػػػػدعول ك ػػػػددها علػػػػى سػػػػبي  ا٢بصػػػػر مثػػػػ  األ كػػػػاـ الوقتيػػػػة الصػػػػادر أثنػػػػا
كا٤بسػػػػػتعجلة كالصػػػػػادرة بوقػػػػػف الػػػػػدعول كاأل كػػػػػاـ القابلػػػػػة للتنفيػػػػػل ا١بػػػػػربم كأخػػػػػّبان 
األ كاـ الصادرة بعدـ االختصػاص كاإل الػة علػى اكمػة ا٤بختصػة ك الػة االرتبػاط 

 الٍب قررما ٧بكمة النقأ ا٤بصرية من خبلؿ تطويع النصوص.
سػػػلك ا٤بشػػػرع األردين نفػػػس الػػػنا  الػػػلم سػػػلك  ا٤بشػػػرع ا٤بصػػػرم إال أنػػػ   -2

أضاؼ بعأ ا٢بػاالت ا٤بسػتثناة عػبلكة علػى مػا سػبل ذكػرب كهػي الػدفع بوحػود شػرط 
ٙبكػػػيم  كٕبجيػػػة األمػػػر ا٤بقضػػػػي أك ٗبضػػػي ا٤بػػػدة كطلبػػػػات التػػػدخ  كاإلدخػػػاؿ  الػػػػة 

اؽ التبليػػػغ للػػػػدعوم رفضػػػاا كأيضػػػػان عػػػدـ قبػػػػوؿ الػػػدعوم ا٤بقابلػػػػة كالػػػدفع بػػػػبطبلف أكر 
 كبعدـ االختصاهي ا٤بكاين.
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ا٤بشػرع الليػيب كأيضػػان ا٤بغػريب بقيػػا علػى كضػػعاما مػن خػػبلؿ تطبيػل القاعػػدة  -3
العامة دكف استثناءات كمن ٍب ال ٯبػوز الطعػن ُب األ كػاـ التمايديػة إال بعػد هػدكر 

  كم فاه  ُب الدعول بكاملاا كهلا ما أكدب القضاء كأيضان الفق .

نوهى ا٤بشرع الليػيب بتطػوير تشػريع  كااللتالػاؽ ٗبركػب التشػريعات ا٤بتطػورة  -1
 ُب هلا الاؿ خدمة للعدالة القضائية.

 300علػػػػى ا٤بشػػػػرع الليػػػػيب أف يػػػػورد بعػػػػأ االسػػػػتثناءات علػػػػى نػػػػص ا٤بػػػػادة  -2
نتهػار هػدكر  كػػم بعػػأ األ كػاـ التمايديػة دكف امرافعػات ٕبيػ  ٯبػوز الطعػن ُب 

  الدعول كما فع  ا٤بشرع األردين. ائي ككام  ُب
الفقػػ  الليػػيب عليػػ  دكر كبػػّب بتوضػػيح فكػػرة الطعػػن ُب األ كػػاـ التمايديػػػة  -3

 عن طريل نشر الفكر القانوين  وؿ ا٤بوضوع.
مرافعػػػػات ليػػػػيب  300علػػػػى طػػػػبلب العلػػػػم الغػػػػوص كالتعمػػػػل ُب نػػػػص ا٤بػػػػادة  -4

  ا٤باحسػػػػػتّب كإمكانيػػػػػة طػػػػػرح بعػػػػػأ االسػػػػػتثناءات عػػػػػن القاعػػػػػدة مػػػػػن خػػػػػبلؿ رسػػػػػائ
 كأطرك ات الدكتوراب.

5- .  ٯبب على ملسسة العدالة تطويع النصوص القانونية ٗبا ٱبدـ ا٣بصـو

 ـــــيهــتــنا
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 اهلتب: -أٗاًل

أٞبد أبو الوفاء  التعليل علػى قػانوف ا٤برافعػات  ا١بػزء األكؿ  منشػأة ا٤بعػارؼ   .1
 ـ.1979اإلسكندرية  

هريػػػػػة األ كػػػػػاـ ُب قػػػػػانوف ا٤برافعػػػػػات  منشػػػػػأة ا٤بعػػػػػارؼ أٞبػػػػػد أبػػػػػو الوفػػػػػاء  ن .2
 .1980  4اإلسكندرية  ط

أٞبد عمر أبوزقية  دركس ُب قانوف ا٤برافعات  ا١بزء األكؿ  منشػورات حامعػة  .3
 .2003  1قاريونس  بنغازم  ط

  قػػػػػانوف ا٤برافعػػػػػات ا٤بدنيػػػػػة كالتجاريػػػػػة  دار ا١بامعػػػػػة ا١بديػػػػػدة  أٞبػػػػػد هنػػػػػدم .4
 .2003اإلسكندرية  

 أعبػػػػودة  قػػػػانوف علػػػػم القضػػػػاء  ا٤بركػػػػز القػػػػومي للبالػػػػوث كالدراسػػػػات الكػػػػوين .5
 .1998  1العلمية  ط

سػػػيف  الػػػوحيز ُب قػػػانوف ا٤برافعػػػات ا٤بدنيػػػة التجاريػػػة  مكتبػػػة الناضػػػة   رمػػػزم .6
 .  1957  1ط

عبػػػدالكرًن الطالػػػب  الشػػػرح العملػػػي لقػػػانوف ا٤بسػػػطرة ا٤بدنيػػػة  ا٤بطبعػػػة الوراقػػػة  .7
 .2009الوطنية  مراكف  ا٤بغرب  

 .3  ط2001فتالي كإب  الوسي  ُب قانوف القضاء ا٤بدين  دار الناضة العربية   .8
  ا٤بطبعػػػة ٧2بمػػػد العشػػػماكم  عبػػػدالوهاب العشػػػماكم  قواعػػػد ا٤برافعػػػات  ج .9
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 م املعدل1951خيار العىدة لدسخىر 
 ) آفاق واشكالياث (

ىنجوبىأحمدىالكبتيىمحمد:ىالدكتورىإرداد
 كليخ القبنوى جبهعخ هصراتخ

 يػػ  تشػػك  قواعػػدب األسػػاس  يعػػد الدسػػتور القػػانوف األسػػاس ُب كػػ  دكلػػة  
الػػػلم يبػػػْب شػػػك  الدكلػػػة كالسػػػلطات العامػػػة فياػػػا  كا٢بقػػػوؽ كا٢بريػػػات العامػػػة  الػػػٍب 
  ٯبػػب أف يتمتػػع  ػػا ا٤بػػواطن  كتتصػػدر القواعػػد الدسػػتورية النهػػاـ القػػانوين ُب الدكلػػة

للدكلػة كحودهػا  كٚبضع ل  كافة القواعد القانونيػة األخػرل  فالدسػتور هػو الػلم ٲبػنح
القػػػػػانوين  كييسػػػػػمح ٥بػػػػػا ُب أف توحػػػػػد ُب ا٢بيػػػػػاة الدكليػػػػػة  كييشػػػػػك  ضػػػػػمانان للالقػػػػػوؽ 

 "1كا٢بريات ُب كح  التعسف كاالضطااد اللم ٛبارس  السلطة السياسية."
لوطنيػة التأسيسػية التجربػة الدسػتورية كقد أقر الشػعب الليػيب ٩بػثبلن ُب ا١بمعيػة ا 

ديسػػمّب 24ـ  كالػػلم أيعلػػن اسػػتقبلؿ ليبيػػا علػػى أساسػػ  ُب 1951أكتػػوبر 7األكٔب ُب 
ـ  كدكلة ذات سيادة  ُب نهاـ اٙبادم  إٔب أف عدؿ الدستور ٗبوحب القػانوف 1951
ـ  الػػلم اعػػاد هيكلػػة الدكلػػة مػػن دكلػػة اٙباديػػة إٔب دكلػػة بسػػيطة 1963"لسػػنة 1رقػػم "

 "2 دة."مو 
ـ مرحعيػػة مامػػة كأساسػػان انطلقػػت منػػ  الدكلػػة الليبيػػة بعػػد 51كييشػػك  دسػػتور  

االسػػتقبلؿ  كٙبقػػل ُب تلػػ  تكػػوين الدكلػػة ا٢بديثػػة كتاػػور ملسسػػاما الدسػػتورية إٔب 
 يػػػز الوحػػػود ُب إطػػػار االقلػػػيم الليػػػيب ا٤بو ػػػد  إال أف القواعػػػد الدسػػػتورية تصػػػبح غػػػّب 

لتطػػػػورات الػػػػٍب تطػػػػرأ علػػػػى األكضػػػػاع السياسػػػػية منسػػػػجمة كمتناغمػػػػة مػػػػع التغػػػػّبات كا
كػأم قاعػدة   –كاالقتصادية كاالحتماعية ُب الدكلة ٗبركر الزمن   فالقاعدة الدسػتورية 

تتػػأثر بػػالهركؼ ايطػػة كتػػلثر فياػػا  كتتكيػػف ك احػػات التمػػع –تنهيميػػة احتماعيػػة 
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رة التعػػػدي  ا٤بتغػػػّبة كا٤بتجػػػددة  فيصػػػبح التعػػػدي  ضػػػركرة تسػػػتلزماا سػػػن  التطػػػور  ففكػػػ
ترافػػػل الدسػػػاتّب منػػػل تاورهػػػا  لكػػػي ال تصػػػطدـ بػػػرفأ الشػػػعب ُب شػػػك  ثػػػورة أك 

 "3انقبلب."
ـ  كهػ  تواكػب نصوهػ  51ٲبكػن العػودة لدسػتور  ُب ت  هلب ا٤بعطيػات هػ  

التطورات على السا ة الليبية  كٗبا يتفل كا٤بعايّب الدكليػة  كهػ  يسػمح هػلا الدسػتور 
 وص ُب هلا الشأف.بتعديل   سب ما تضمن  من نص

ألحػػ  توضػػػيح هػػػلب ا١بوانػػػب كاالحابػػػة علػػى هػػػلب التسػػػاؤالت ٬بصػػػص خطػػػة 
 البال  التالية:ػػػ

 ا٤بطلب األكؿ: طبيعة الدساتّب كأساليب تعديلاا.
 ـ  كامكانية تعديل .51ا٤بطلب الثاين: تقييم دستور 

طريقػػػة تعػػػديلاا إٔب دسػػػاتّب حامػػػدة يشػػػَبط لتعػػػدي  تيقسػػػم الدسػػػاتّب ٕبسػػػب  
أ كاماػا اتبػاع احػراءات خاهػة أشػػد مػن تلػك الػٍب يػػتم  ػا تعػدي  القػوانْب العاديػػة  

 كدساتّب مرنة تعدؿ أ كاماا بلات اسلوب تعدي  القوانْب العادية.
 نعرض لدراسة هلا التقسيم كأساليب التعدي  ُب الفركع التالية: 

كما سبل اف اشرنا الدسػتور ا٤بػرف هػو الػلم   دساتري املسُٞ:اهفسع األٗي : اه
ٲبكػػػن تعديلػػػ  بػػػنفس االحػػػراءات الػػػٍب تعػػػدؿ  ػػػا القػػػوانْب العاديػػػة  ٩بػػػا يعػػػِب أف هػػػلب 
الدسػػػاتّب تأخػػػل ذات القيمػػػة القانونيػػػة ا٤بقػػػررة ٥بػػػلب القػػػوانْب  بػػػأف تسػػػتطيع القػػػوانْب 

"  يػػ  ٛبلػػك 4سػػتور ا٤بػػرف."العاديػة أف تعػػدؿ النصػػوص الدسػػتورية الػػٍب يتضػػمناا الد
الػػػٍب تتبعاػػػا ُب  السػػػلطة ا٤بختصػػػة بالتشػػػريع تعػػػدي  الدسػػػتور باتبػػػاع نفػػػس االحػػػراءات

تعػػػدي  القػػػػوانْب. كبػػػػللك ٚبتفػػػي كػػػػ  تفرقػػػػة شػػػػكلية بػػػْب القواعػػػػد الدسػػػػتورية ا٤برنػػػػة  
كالتشػػػػريعات العاديػػػػة كال يبقػػػػى إال االخػػػػتبلؼ ا٤بوضػػػػوعي بينامػػػػا  ٕبكػػػػم اخػػػػتبلؼ 
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كا٤بسػػائ  الػػٍب يتناك٥بػػا كػػ  منامػػا. كيَبتػػب علػػى هػػلا الػػنا  ٛبتػػع  طبيعػػة ا٤بوضػػوعات
السػػػلطة التشػػػريعية بسػػػلطات كاختصاهػػػات كاسػػػعة ُب إحػػػراء التعػػػديبلت الدسػػػتورية 

 لكي تتناسب مع التشريعات العادية الٍب ترغب ُب إهدارها.
كمػػن ا١بػػدير با٤ببل هػػة أنػػ  لػػيس هنػػاؾ تػػبلـز بػػْب الدسػػاتّب العرفيػػة كالدسػػاتّب  

٤برنػػػة  فقػػػد يكػػػوف الدسػػػتور عرفيػػػان كلكنػػػ  حامػػػد يتطلػػػب تعديلػػػ  احػػػراءات كشػػػركط ا
معينػػة  كمػػن أمثلػػة الدسػػاتّب ا٤برنػػة الدسػػتور اال٪بليػػزم   يػػ  يسػػتطيع الرب٤بػػاف تعػػدي  
القواعػػػػد ا٤بكتوبػػػػة كغػػػػّب ا٤بكتوبػػػػة دكف اتبػػػػاع احػػػػراءات خاهػػػػة. كػػػػللك ينطبػػػػل هػػػػلا 

ـ  1918ـ  كالركسػػػػي لسػػػػنة 1848الوهػػػػف علػػػػى كػػػػ  مػػػػن الدسػػػػتور االيطػػػػإب لسػػػػنة 
 "5"ـ  كهي دساتّب مدكنة كلكناا مرنة.1930كالفرنسي لسنة 

تبػػػْب ٩بػػػا سػػػبل أف الدسػػػاتّب ا٤برنػػػة ٛبتػػػاز بسػػػاولة تعػػػديلاا  مػػػا ٯبعلاػػػا تواكػػػب  
التطػػػورات السياسػػػية كاالحتماعيػػػة ُب الدكلػػػة  كمػػػا ٯبنػػػب الػػػببلد األزمػػػات السياسػػػية 

 حراء هعوبة تعديل .كالثورات الٍب تعصف بالدستور من 
كتساعد مركنة الدستور على ثباث  كاسػتقرارب طا٤بػا أنػ  يػتبلءـ مػع الواقػع ا٤بعػاش 
داخ  الدكلة. لكن ُب ذات الوقت قػد تكػوف مركنػة الدسػتور عيبػان يعَبيػ   ألف ذلػك 
يلدم إٔب ضعف قداسة كهيبة الدستور ُب أعْب ا٥بي ات ا٢باكمة من نا يػة كمػواطِب 

 ة أخرل.الدكلة من نا ي
كمػػػػػا ٱبشػػػػػى أف تغػػػػػرل السػػػػػاولة ُب التعػػػػػدي  السػػػػػلطة التشػػػػػريعية إٔب إحػػػػػراء  

أك -تعػػػديبلت ال ضػػػػركرة ٥بػػػا  كال تقتضػػػػياا ا٤بصػػػلالة السياسػػػػية كاالحتماعيػػػة للػػػػببلد
يكػػػػوف دافػػػػع هػػػػلب التعػػػػديبلت أغراضػػػػان شخصػػػػية للالكػػػػاـ  كتمديػػػػد فػػػػَبات رئاسػػػػية 

 لبغيضة.كتعددها  إضافة إٔب البواع  كاألهواء ا٢بزبية ا
كػػػ  ذلػػػك يػػػلدم إٔب العبػػػ  بقدسػػػية الدسػػػتور  كزعزعػػػة االسػػػتقرار كالثبػػػات  

 لؤلكضاع السياسية ُب الدكلة.
 كحوب أف يكوف الدستور حامدان  لنرل ذلك ُب الفرع التإب. فا  هلا يعِب
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هػي الػػٍب يتطلػب ُب تعػػديلاا احػػراءات  اهدســاتري اجلاًــدٝ: اهفـسع اهجــاُٛ: 
ات ا٤بقػػػررة ُب تعػػػدي  القػػػوانْب العاديػػػة  كغايػػػة ذلػػػك خاهػػػة أشػػػد مػػػن تلػػػك االحػػػراء

 اضفاء قدر من الثبات كاالستقرار على أ كاـ الدستور.
كيتالقػػل هػػلا ا١بمػػود بتالديػػد هي ػػة تتػػؤب التعػػدي  خػػبلؼ السػػلطة التشػػريعية  

الػػػػٍب ٛبلػػػػك تعػػػػدي  القػػػػوانْب العاديػػػػة  أك اشػػػػَباط اتبػػػػاع احػػػػراءات معينػػػػة عنػػػػد إحػػػػراء 
النػػػواب(ُب هي ػػػة مػػػلٛبر ُب -احتمػػػاع للسػػػْب تشػػػريعيْب )الشػػػيوخالتعػػػدي   كاشػػػَباط 

الدكؿ الٍب تأخل بنهاـ اللسػْب  أك اشػَباط أغلبيػة معينػة آعلػى مػن األغلبيػة البلزمػة 
لتعػػدي  القػػوانْب  كأخػػّبان قػػد يشػػَبط عػػرض التعػػدي  علػػى االسػػتفتاء الشػػعيب   كسػػواء 

إن  يكفي فياا أف ٚبتلػف عػن احتمعت هلب الشركط كاالحراءات كلاا أك بعضاا  ف
الشػػػركط كاالحػػػراءات ا٤بتبعػػػة ُب تعػػػدي  القػػػوانْب العاديػػػة  كهػػػو مػػػا يػػػلدم إٔب كهػػػف 

 الدستور با١بمود.
كيرتب  ٝبػود الدسػتور بإمكانيػة تعديلػ  مػن عػدماا  فقػد يكػوف ا١بمػود مطلقػان 
ا عنػػدما ٰبهػػر التعػػدي   ائيػػان علػػى كافػػة نصػػوص الدسػػتور  كقػػد يكػػوف  حزئيػػان عنػػدم

 يقتصر  هر التعدي  على بعأ ا٤بواد.
كُب  ػػاالت أخػػرل يكػػوف  هػػر التعػػدي  نسػػبيان يقتصػػر علػػى نصػػوص معينػػة  

لفػػػَبة زمنيػػػة ٧بػػػدكدة  فيمػػػا يعػػػرؼ بػػػا٢بهر الػػػزمِب للتعػػػدي   يقابلػػػ  ا٢بهػػػر ا٤بوضػػػوعي 
 اللم يقتصر على نصوص معينة فق .

يػػان كػػاف أك موضػػوعيان  كال يػػرل الفقػػ  عيبػػان ُب اشػػَباط عػػدـ التعػػدي  ا١بزئػػي زمن 
كلكنػ  يػرفأ ا٢بهػر ا٤بطلػل كيعتػربب بػاطبلن ال قيمػػة قانونيػة لػ   ألنػ  يتعػارض مػع سػػنة 
التطور  كٯباُب أيضان ا٤ببػادم القانونيػة ا٤بنطقيػة ا٤بسػلم  ػا فقاػان   فالسػلطة التأسيسػية 
الػػػٍب كضػػػعت الدسػػػتور ابتػػػداءن هػػػي سػػػلطة هػػػا بة سػػػيادة  ال ٛبلػػػك أف تقيػػػد سػػػلطة 

سػية ال قػػة أل ػػا هػػي األخػػرل هػػا بة سػػيادة أيضػان. كهػػلا مػػا يتفػػل مػػع مػػا أقػػرب تأسي
"للشػعب ا٢بػل دائمػان ُب أف يراحػع  28ـ ُب مادت  1973إعبلف  قوؽ االنساف لسنة 
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ضػػػػػػػػع لقوانينػػػػػػػػ  األحيػػػػػػػػاؿ  دسػػػػػػػػتورب كيعٌدلػػػػػػػػ  كيغػػػػػػػػّبب  كال ٲبلػػػػػػػػك حيػػػػػػػػ  معػػػػػػػػْب أف ٱبي
 "7البل قة"."

ـ كػاف 51 لب ا٤بعػايّب  نبل ػظ أف دسػتور كبقياس التجارب الدستورية الليبية  
يكػػػوف  إلحػػػراء التعػػػدي  نصػػػابان معينػػػان  198دسػػػتوران حامػػػدان   يػػػ  أشػػػَبط ُب مادتػػػ  

بانعقػػاد ٦بلػػس األمػػة كبأغلبيػػة موهػػوفة القػػرار التعػػدي   أمػػا التجربػػة الدسػػتورية الثانيػػة 
ا ثْب ُب ـ اللم رأل أغلب الب2/12/1969ٛبثلت ُب االعبلف الدستورم الصادر ُب 

القػػانوف الدسػػتورم بأنػػ  دسػػتور مػػرف  ألنػػ  ٓب يشػػَبط إحػػراءات ٩بيػػزة لتعديلػػ  كفػػل مػػا 
آنػػلاؾ تعػػدي  الدسػػتور  –للػػس قيػػادة الثػػورة  -منػػ  الػػٍب أحػػازت 37نصػػت عليػػ  ـ 

كهي ذات السلطة الػٍب كضػعت   كمػا أف االعػبلف ٓب ييسػمح بػالطعن بعػدـ الدسػتورية 
عات كأكامػػر   يػػ  اف الطعػػن بعػػدـ الدسػػتورية ال فيمػػا يصػػدر عػػن اللػػس مػػن تشػػري

 "6يتالقل إال ُب ت  الدساتّب ا١بامدة."
التجربػة الثالثػة  اليػان ُب اإلعػبلف الدسػتورم الصػادر ُب  كيعيف الشعب اللييب 

علػػػػػى عػػػػدـ حػػػػػواز تعػػػػدي  االعػػػػػبلف إال مػػػػػن 36ـ  الػػػػلم نػػػػػص ُب مادتػػػػ  3/8/2011
 عضائاا. كهو ما يسم االعبلف بأن  حامد.السلطة ا٤بختصة بالتشريع كبأغلبية ثلٍب أ

أما آخر التجارب الدستورية الٍب ٓب تر النػور بعػد كا٤بتمثلػة ُب مشػركع الدسػتور 
  ُب سػػبعة  217ـ الػػلم نػػص ُب مادتػػ  19/4/2016الػػلم أقرتػػ  ا٥بي ػػة التأسيسػػية ُب 

لػػبعأ  كموضػػوعي لتعػػدي  بنػػود تتعلػػل بػػإحراءات تعػػدي  الدسػػتور  علػػى  هػػر زمػػِب
أليػػة اقػػَباح التعػػدي  ككيفيػػة اقػػرارب   ص الدسػػتور  إضػػافة إٔب بعػػأ القيػػود علػػىنصػػو 

 كهو ما يدخ  الدستور ا٤بقَبح ضمن الدساتّب ا١بامدة .
الدسػػػػاتّب مكونػػػػة مػػػػن ٦بموعػػػػة قواعػػػػد  اهفــــسع اهجاهــــح: تعــــدٙى اهدســــت٘ز: 

 تنهيمية احتماعيةهن تتأثر بالهركؼ كا٤بستجدات  بػالتمع  كهػو مػا يقتضػي تكييفاػا
مػػع  احػػات ا١بماعػػة السياسػػية كاالقتصػػادية كاالحتماعيػػة  ك يػػدعو إٔب القػػوؿ بػػأف 
فكػػرة تعػػدي  الدسػػتور ضػػركرة تسػػتوحباا سػػنة التطػػور كالتغػػّب  فعػػدـ السػػماح بتعػػدي  
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الدسػػػػتور آمػػػػر يغػػػػاير طبيعػػػػة ا١بماعػػػػة ُب أف تفػػػػرض علػػػػى نفسػػػػاا قواعػػػػد قانونيػػػػة ال 
 تستطيع تبديلاا.

ضركرة األخل ٗببدأ تعدي  الدستور  لكػن السػلاؿ لك  ذلك أٝبع الفق  على  
هنػػػا مػػػن هػػػي السػػػلطة ا٤بختصػػػة بػػػإحراء التعػػػدي   ك ػػػدكد اختصاهػػػاا  كآليػػػة اقػػػَباح 

 كاقرار التعدي ك
 نستعرض النقاط التالية لئلحابة على هلب التساؤالت: 

اختلفػػت آراء الفقػػ  كمػػن ٍب الدسػػاتّب ُب  أوًَل: السػػلطة المختصػػة بالتعػػديل:
١باػػة ا٤بختصػػة بػػإحراء التعػػدي   فجانػػب مػػن الفقػػ  اسػػندب إٔب الشػػعب  ألف ٙبديػػد ا

الدسػػػػػتور هػػػػػو العقػػػػػد االحتمػػػػػاعي الػػػػػلم ٙبقػػػػػل بإٝبػػػػػاع أفػػػػػراد التمػػػػػع عليػػػػػ   كنػػػػػاؿ 
 موافقتام  كبالتإب التعدي  ال يتم إالًّ من خبلؿ اٝباع هلب اإلرادة مرة أخرل.

طة ا٤بختصػػة بالتشػػريع كمػػا ذهػػب ا٘بػػاب آخػػر إٔب اسػػناد مامػػة التعػػدي  للسػػل 
باعتبارهػػا ٛبثػػ  إرادة الشػػعب مػػن خػػبلؿ نوابػػ  ُب الرب٤بػػاف  كأضػػاؼ آخػػركف إٔب ذلػػك 

 "8بأف ييعرض التعدي  بعد ذلك على االستفتاء الشعيب."
كعػػػادة ٰبػػػدد الدسػػػتور ا١باػػػة الػػػٍب تسػػػند ٥بػػػا مامػػػة إحػػػراء التعػػػدي   فالدسػػػتور 

علػػػى أف  -النػػػواب  الشػػػيوخ -مػػػةـ أسػػػند سػػػلطة التعػػػدي  للػػػس األ51الليػػػيب لسػػػنة 
  كػػػػػػللك االعػػػػػػبلف الدسػػػػػػتورم الصػػػػػػادر ُب 198ييصػػػػػدؽ عليػػػػػػ  ا٤بلػػػػػػك بعػػػػػػد إقػػػػػرارب ـ

ـ  حع  االختصاص بتعدي  الدستور للسلطة ا٤بختصة بالتشػريع كبأغلبيػة 3/8/2011
 .36ثلٍب األعضاء ـ

كهنػػػا يثػػػور السػػػلاؿ عػػػن مػػػدل  ريػػػة هػػػلب السػػػلطات ُب التعػػػدي ك ٗبعػػػُب هػػػ   
ة مطلقة ُب ذلك أـ يتوحب علياا مراعاة القيود الٍب نص علياػا الدسػتور. تتمتع ٕبري

 سنوضح ذلك ُب التإب:ػػ
سػػلطة التعػػدي  هػػي سػػلطة منشػػأة فاػػي سػػلطة مقيػػدة  ثانيػػاً: نطػػاؽ التعػػديل :

بالنطػػاؽ اػػدد بالدسػػتور  ألف سػػلطة التعػػدي  تػػدين للنصػػوص الدسػػتورية بوحودهػػا 
اء ُب تلػػػك النصػػػوص  سػػػواء فيمػػػا يتعلػػػل ٗبوضػػػوع كنشػػػاطاا  فعلياػػػا أف ٙبػػػَـب مػػػا حػػػ
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التعػػدي  أك االحػػػراءات الػػػٍب ٯبػػػب علياػػػا اتباعاػػػا عنػػػد ٩بارسػػػتاا الختصاهػػػاا  فاػػػي 
ٚبضػػػع لقواعػػػػد تسػػػبل كحودهػػػػا  كهنػػػا يهاػػػػر الفػػػرؽ بيناػػػػا كبػػػْب السػػػػلطة التأسيسػػػػية 
األهلية  الٍب ال ٚبضع لقواعد تسػبل كحودهػا  فاػي سػلطة مطلقػة مػن كػ  قيػد  إال 

د ا َباماػػػػا للفكػػػػرة القانونيػػػػة كالسياسػػػػية السػػػػائدة ُب ا١بماعػػػػة كالػػػػٍب تقػػػػـو علياػػػػا قيػػػػ
 الدكلة.
كال ٰبػػد مػػػن سػػلطة التعػػػدي  إال مػػػا يػػنص عليػػػ  الدسػػػتور ذاتػػ   بشػػػأف ٙبديػػػد  

كػػػن أف يشػػػمل  التعػػػدي   فيمػػػا يعػػػرؼ بػػػا٢بهر  ا٤بوضػػػوعي كا٢بهػػػر  النطػػػاؽ الػػػلم ٲبي
ائية . كيكػػػوف ا٢بهػػػر موضػػػوعيان  عنػػػدما الػػػزمِب  كأثنػػػاء تعػػػرض الدكلػػػة لهػػػركؼ اسػػػتثن

ينص الدستور على عدـ حواز تعدي  بعأ ا٤بواد  رغبػة منػ  ُب اافهػة علػى دعػائم 
نهػػاـ ا٢بكػػم  كٞبايػػة الفكػػرة األساسػػية الػػٍب يقػػـو علياػػا  كمػػن الدسػػاتّب الػػٍب فعلػػت 

ـ اللػػلاف نصػػا علػػى عػػدـ حػػواز تعػػدي  1958ـ  ك1946ذلػػك الدسػػتور الفرنسػػي لسػػنة
ـ  الػلم  هػر تعػدي  1972  ا١بماورم للدكلة. كللك الدستور ا٤بغػريب لسػنة الشك

ـ الػػلم منػػع تعػػدي  76النصػػوص ا٤بتعلقػػة بالنهػػاـ ا٤بلكػػي  كالدسػػتور ا١بزائػػرم لسػػنة 
النهاـ ا١بماورم أك ديػن الدكلػة كا٢بريػات األساسػية  كػللك مػا نػص عليػ  " دسػتور 

بػػػػاقَباح تنقػػػيح النصػػػػوص ا٣باهػػػػة الػػػلم ٓب يسػػػػمح  197ـ ُب مادتػػػػ  51الليػػػيب لسػػػػنة 
بشػك  ا٢بكػم ا٤بلكػي كبنهػاـ كراثػة العػػرش  كبػا٢بكم النيػايب كٗببػادئ ا٢بريػة كا٤بسػػاكاة 

 "9الٍب كفلاا الدستور."
أما ا٢بهر الزمِب يكوف عندما ٰبهر الدسػتور تعػدي  أ كامػ  إال بعػد انقضػاء  

قيػػل أكػػرب قػػدر مػػن فػػَبة زمنيػػة معينػػة  ػػٌب تثبػػت أ كامػػ  قبػػ  السػػماح بتعػػديلاا  كٙب
االستقرار كالثبات لؤلكضاع ُب الدكلة  خاهة عند إقامة نهػاـ سياسػي حديػد عقػب 

 االستقبلؿ أك الثورة.
ـ  كاللم 1930كمن الدساتّب الٍب اتبعت هلا االسلوب الدستور اليوناين لسنة 

 ـر تعدي  أ كام  إال بعد مركر ٟبس سنوات على هدكرب ٞباية للنهاـ ا١بماورم 
علػى عػدـ حػواز  217ـ ُب مادتػ  2016ديد. كػللك مشػركع الدسػتور الليػيب لسػنة ا١ب

 تعدي  أ كام  إال بعد انقضاء ٟبس سنوات من تاري  دخول   يز النفاذ.



ــار  املعـــــــــــــــــــــــــدل م1591 لدضـــــــــــــــــــــــــخىر العـــــــــــــــــــــــــىدة خيـــــــــــــــــــــــ
 
 127 

ته  هلب النصوص الٍب ٙبد من سػلطة التعػدي   تتمتػع بػالقوة القانونيػة ا٤بلزمػة 
 يتعارض معاا. ٥بلب السلطة طيلة نفاذ الدستور  كيقع باطبلن أم تعدي 

91

ـ  بعػػودة العمػػ  2011فربايػػر 17نػػادل العديػػد مػػن الساسػػة ُب ليبيػػا بعػػد ثػػورة  
ـ  بعػػد إحػػراء بعػػأ التعػػديبلت عليػػ  63لسػػنة 1ـ  ا٤بعػػدؿ بالقػػانوف رقػػم 51 بدسػػتور

دعول أف هػلا الدسػتور يضػم بػ باسػتبداؿ النهػاـ ا٤بلكػي بالنهػاـ ا١بماػورم الرئاسػي 
مػػواد ذات أٮبيػػة تتعلػػل بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػات األساسػػية  كالشػػفافية  لكػػن با٤بقابػػ  فػػإف 

ـ كتعديبلتػػػ  قػػػد يكػػػوف هػػػا٢بان كمرحعيػػػة مفيػػػدة للنقػػػاش  إال أنػػػ  ال يبػػػدك 51دسػػػتور 
 مبلئمان العودة إلي   خاهػة فيمػا يتعلػل بنهػاـ ا٢بكػم كتنهػيم السػلطات العامػة  كالػٍب

ف تقـو على التوازف فيمػا بيناػا  كهػلا عيػب ال ٲبيكػن معا١بتػ  باسػتبداؿ ا٤بلػك ٯبب أ
بػػالرئيس ا٤بنتخػػب  فػػالتغّبات اليػػة كالدكليػػة قػػد ٘بػػاكزت نصػػوص هػػلا الدسػػتور  كٓب 
يعػد يواكباػا  فػاألمر ٰبتػاج إٔب تغيػّب حػدرم ٲبػس الفكػرة الػٍب أسػس علياػا الدسػتور 

سلفنا أف ب  نصوهان ٲبيكن اعما٥با كنقلاا عنػد ُب ذات   لكن ك  ذلك ال ينفي كما أ
 هياغة دستور حديد للببلد.

ـك كالػٍب تيشػك  51فما هي ا٤بزايا الٍب ٲبيكن التعوي  علياا ُب نصوص دستور  
ملمالان دٲبقراطيان  كما هي العيوب الٍب ٯبب استبعادها من أم عم  دستورم قػادـ  

 نوضح هلب ا١بوانب ُب الفركع التالية:ػػ
يتضػػػػمن  فــــسع األٗي: اجل٘اُــــب اهدميقساطٚــــٞ ٗةــــري اهدميقساطٚــــٞ: اه

الدسػػتور العديػػد مػػن النصػػوص الػػٍب تتوافػػل مػػع ا٤بعػػايّب الدكليػػة للدٲبقراطيػػة  رغػػم أ ػػا 
غػػػػّب كافيػػػػة لو ػػػػدها  كٙبتػػػػاج إٔب نصػػػػوص أخػػػػرل تعاضػػػػدها كتكملاػػػػا  كمػػػػن هػػػػلب 

 النصوص:
القضػػاة مسػػتقلوف  علػى أف "145اسػتقبلؿ القضػػاة ُب أعمػا٥بم  بنصػػ  ُب ـ -1

كال سػػػلطاف علػػػيام ُب قضػػػائام لغػػػّب القػػػانوف  كهػػػم غػػػّب قػػػابلْب للعػػػزؿ....". لكػػػن 
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يلخل علي  أن  منح ا٤بلك ا٢بل ُب العفو الكام  عن العقوبػة اكػـو  ػا  أك ٚبفيفاػا 
كال تنفػػػل أ كػػػاـ  رئػػػيس كمستشػػػارم اكمػػػة العليػػػا ٗبرسػػػـو   . كمػػػا أنػػػ  ييعػػػْبر 77ـ 

 .76ة عن ااكم الليبية إال بعد موافقة ا٤بلك علياا. ـ اإلعداـ الصادر 
ػػػػػنح الدسػػػػػتور أعضػػػػػاء السػػػػػلطة التشػػػػػريعية قػػػػػدران مػػػػػن االسػػػػػتقبللية  عػػػػػن  -2 ٲبي

نػػػاخبيام   يػػػ  يعتػػػرب عضػػػو ٦بلػػػس األمػػػة ٩بػػػثبلن لكػػػ  أفػػػراد الشػػػعب  كمػػػا ال ٯبػػػوز 
الت  بأم ٙبديد كك -٦بلس النواب -نتخبت أك ا -٦بلس الشيوخ –عينت   للسلطة الٍب

علػػى آليتػػْب للتغلػػب علػػى  ػػل الػػنقأ 136  كمػػا تػػنص ا٤بػػادة 108قيػػد أك شػػرط  ـ 
كػػػن ٛبريػػػر أم قػػػانوف بعػػػد رفضػػػ  مػػػن ا٤بلػػػك ٗبوافقػػػة ثلثػػػي  ا٤بمنػػػوح للملػػػك   يػػػ  ٲبي

ا٤بلػػػػك ُب هػػػػلب ا٢بالػػػػة  األعضػػػػاء للسػػػػي النػػػػواب كالشػػػػيوخ  ُب ا٤بػػػػرة الثانيػػػػة   كعلػػػػى
ثبلثػػْب يومػػان مػػن إببلغػػ  بػػالقرار. كإذا تعػػلر التصػػديل علػػى القػػانوف كاهػػدارب خػػبلؿ 

 صػػػول  علػػػى هػػػلب األغلبيػػػة  ييعػػػرض القػػػانوف ُب انعقػػػاد آخػػػر للمػػػرة الثالثػػػة كيكفػػػي 
  كهنػػا ا٤بلػػك يصػػدؽ 1لتمريػػرب مػػن اللسػػْب  صػػول  علػػى أغلبيػػة بسػػيطة النصػػف  

عليػػػ  كيصػػػدرب خػػػػبلؿ ثبلثػػػْب يومػػػػان  فا٤بلػػػك ٲبنالػػػػ  الدسػػػتور سػػػػلطة التصػػػديل علػػػػى 
  كلكػػن هػػلب السػػلطة ليسػػت مطلقػػة ففػػي ا٢بػػاالت 62,135انْب كاهػػدارها ا٤بػػواد القػو 

 سبل اإلشارة إلياا يكوف ا٤بلك ملزمان بالتصديل كإهدار القانوف.
كإف كاف ذلػك ٱبلػل قػدران مػن التػوازف بػْب السػلطات  ا٤بلػك كسػلطات ٦بلػس  

رئيسػػ . ا٤بػػواد األمػػة  إال أف كامػػ  أعضػػاء ٦بلػػس الشػػيوخ يعيػػنام ا٤بلػػك  كمػػا ٱبتػػار 
  كهػػلا ال يتفػػل مػػع قواعػػد الدٲبقراطيػػة الػػٍب تقتضػػي أف يكػػوف ٦بلػػس الشػػيوخ 97 94

ك أداة التعبػّب عػن إرادة الشػعب  فاػو  منتخبػان بوهػف  أ ػد ركافػد السػلطة التشػريعية 
 ذك طبيعة ٛبثيلية  كما أف رئيس اللس ٯبب أف ينتخب من اللس ذات .

تػوفر ا٢بمايػة  تضمن العديد من النصػوص الػٍبعلى الرغم من أف الدستور ي-3
ُب مواحاػػػػػػة ا٤بمارسػػػػػػات غػػػػػػّب 35إٔب 12للالقػػػػػػوؽ كا٢بريػػػػػػات ُب التمػػػػػػع  ا٤بػػػػػػواد مػػػػػػن

الدٲبقراطية من قب  السلطات العامة  إال أن  يضم ُب الوقػت ذاتػ  عناهػر تقيػد هػلب 
"ُب  ا٢بقػوؽ   يػ  ٪بػد ُب ذيػ  أغلػب ا٤بػػواد عبػارة "علػى النالػو الػوارد بالقػػانوف" أك

 األ واؿ الٍب ينص علياا القانوف" أك باستثناء ا٢باالت الٍب ٰبددها القانوف".
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فاػػلب النصػػوص كإف كانػػت تفيػػد ُب التأكيػػػد علػػى أف السػػلطة ا٤بخولػػة بوضػػػع 
هلب القيود أك التالديد بأف يكوف ذلك بقانوف يصدر عن السلطة التشػريعية  كلػيس 

ذلػػك كػػاف . ٯبػػب أف يتضػػمن الػػنص  بقػػرار مػػن السػػلطة التنفيليػػة  لكػػن إضػػافة إٔب
ٙبديد هلب القيود بشك  كاضح كأف ال ٛبس حوهر ا٢بقوؽ األساسية لئلنساف  كأف 
تيطبػل بشػػك  عػاـ دكف اسػػتثناءات. كاف الغػػرض مناػا ٙبقيػػل أهػداؼ مشػػركعة . كػػ  

 ـ.51ذلك كاف غائبان عن نصوص الدستور
ة عندما تكوف السػلطة الرقابة كالتوازف بْب السلطات ُب غاية األٮبية  خاه-4

التنفيليػػػة قويػػػة  ا٤بتمثلػػػة ُب ا٤بلػػػك كا٢بكومػػػة الػػػٍب ييشػػػكلاا كمػػػا ُب نصػػػوص دسػػػتور 
ـ  الػػػلم يعطػػػػي الكثػػػػّب مػػػػن الصػػػػبل يات للملػػػػك دكف أف تكػػػػوف هنػػػػاؾ كسػػػػائ  51

  كيصػػػػدؽ علػػػػى 59للرقابػػػػة علػػػػى هػػػػلب السػػػػلطات  فا٤بلػػػػك مصػػػػوف كغػػػػّب مسػػػػ وؿ ـ
  ا٤بلػػػك هػػػو القائػػػد األعلػػػى 63 62لها ا٤بػػػواد القػػوانْب كيصػػػدرها كيضػػػع اللػػػوائح لتنفيػػػ

للقوات ا٤بسلالة  كهػو مػن يعلػن ا٢بػرب كيعقػد الصػلح كا٤بعاهػدات  كيعلػن األ كػاـ 
. كػػللك ا٤بلػػك هػػو مػػن يعػػْب رئػػيس الػػوزراء 68 69 70ك الػػة الطػػوارئ  ا٤بػػواد  العرفيػػة

ا٤بػػػوتفْب كيقيلػػػ  كيعػػػْب ا٤بمثلػػػْب الدبلوماسػػػيْب  كينشػػػي ا٤بصػػػاّب العامػػػة كيعػػػْب كبػػػار 
كيعػػػز٥بم  كغّبهػػػا مػػػن النصػػػوص الػػػٍب تعطػػػى ا٤بلػػػك سػػػلطات كاسػػػعة ٘بعػػػ  مػػػن نهػػػاـ 
ا٢بكم ملكيان مطلقان  يكوف ا٤بلػك فيػ  فػوؽ القػانوف يتمتػع بسػلطات كاسػعة ال يتمتػع 
 ػػا رئػػيس منتخػػب ُب نهػػاـ دٲبقراطػػي . كهػػو مػػا ٯبعػػ  اقػػَباح اسػػتبداؿ كلمػػة ا٤بلػػك 

يػػ  هػػبل يات ا٤بلػػك يعػػد نوعػػان مػػن العبػػ  كلػػن بػػالرئيس ُب الدسػػتور ا١بديػػد مػػع تقل
 يلدم إٔب إهبلح ا٣بل  ُب التوازف بْب السلطات الثبلثة ُب الدكلة.

مػػػػا تعلػػػػل  يفتقػػػػد الدسػػػػتور إٔب نصػػػػوص كاضػػػػالة بشػػػػأف االنتخابػػػػات عػػػػدا-5
ٗبجلػػس النػػواب  باعتبػػار االنتخابػػػات ا ػػد أهػػم ا٤ببػػػادئ كاآلليػػات األهػػيلة لتالقيػػػل 

ويت ُب انتخابات سرية كدكرية  كمنح فرص متكاف ػة للَبشػح الدٲبقراطية  فالل التص
للمناهب العامة  ككحػود هي ػات خاهػة مسػتقلة إلدارة انتخابػات  هػي مػن ا٤بسػائ  

الػػػٍب تتعلػػػل بػػػاإلدارة اليػػػة ٓب  176ـ  فػػػنص ا٤بػػػادة 51األساسػػػية الػػػٍب أغفلاػػػا دسػػػتور 
الوسػػػ  االحتمػػػاعي  توحػػػب أف تػػػدار الو ػػػدات اإلداريػػػة اليػػػة  ي ػػػات منتخبػػػة مػػػن
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الػػلم تعمػػ  فيػػ   بػػ  حعلػػت  ػػٌب تشػػكي  ٦بػػالس ٧بليػػة هػػو أمػػر حػػوازم  كهػػو مػػا 
طيلة فَبة ا٢بكػم ا٤بلكػي نهامػان إداريػان مركزيػان ال تتمتػع  حع  عند التطبيل نهاـ اإلدارة

 فيػػ  البلػػديات كاافهػػات بػػأم سػػلطات ُب اٚبػػاذ القػػرارات الناائيػػة ُب شػػأ ا الػػي 
 افهوف كعمػػداء البلػػديات ك٦بػػالس البلػػديات كاافهػػات يػػتم تعييػػنام يػػ  كػػاف اػػ

 مباشرة من السلطة ا٤بركزية ُب العاهمة.
 51ٛبر عملية تعػدي  الدسػتور  َ: 51اهفسع اهجاُٛ: اًلاُٚٞ تعدٙى دست٘ز 

ٗبػػػػر لتْب  اقػػػػَباح التعػػػػدي  أكالن ٍب اقػػػػرارب ثانيػػػػان كتقتصػػػػر عمليػػػػة االقػػػػَباح علػػػػى ا٤بلػػػػك 
لنػػػواب كالشػػػيوخ  كاسػػػتبعد الشػػػعب مػػػن االشػػػَباؾ ُب هػػػلب العمليػػػة  علػػػى كللسػػػي ا

خػػبلؼ الػػلم تأخػػل بػػ  بعػػأ الدسػػاتّب  كالدسػػتور االمريكػػي كالسوسػػّبم  كدسػػتور 
ـ. الػػػٍب تعطػػػى ا٢بػػػل ُب ٝبػػػع قػػػدر معػػػْب مػػػن التوقيعػػػات للمػػػواطنْب 47ايطاليػػػا لسػػػنة 

 القَباح احراء تعديبلت على الدستور.
من الدسػتور حانػب اقػَباح التعػدي  كٓب ٰبػدد الػنص نسػبة  196كتناكلت ا٤بادة  

 عند اقرارب. معينة ٯبب توافرها لصالة االقَباح كما فع 
مػن الدسػتور  198أما ا٤بر لة الثانية ا٤بتمثلة ُب اقرار التعدي  فقد تناكلتاا ا٤بادة 

 ك ددت ٦بموعة من الشركط لللك مناا:
ناقشػة كاالقػَباع  بػأف ٰبضػرها اشَباط نصاب معْب لصػالة انعقػاد حلسػة ا٤ب-1

 ثبلثة أرباع األعضاء ُب ك  ٦بلس .
أف يكوف االنعقاد كا٤بناقشة كالتصويت لكػ  ٦بلػس منفػردان كبالتػإب ال ٯبػوز -2

 انعقاد اللسْب ُب شك  ملٛبر مو د.
اشػػػػَباط الػػػػنص أف يتالصػػػػ  التعػػػػدي  علػػػػى أهػػػػوات ثبلثػػػػة اربػػػػاع األعضػػػػاء -3

 ا٢باضرين لكي يتم إقرارب.
سػػتبعد الدسػػتور مػػرة أخػػرل الشػػعب بعػػدـ الػػنص علػػى عػػرض التعػػدي  علػػى كي

االسػتفتاء الشػعيب. كيػرل حانػب مػن الفقػ  الدسػتورم أف ذلػك ال ييشػك  عيبػان يصػم 
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الدسػػتور  ألف ضػػعف النضػػ  السياسػػي كالثقػػاُب لػػدل الشػػعوب ٯبعػػ  مػػن االسػػتفتاء 
 "10خدمة للالكاـ ككسيلة دعاية ٥بم."

ـ  التعػػدي  الػػلم حػػرل 51ٍب احريػػت علػػى دسػػتور ككػػاف أهػػم التعػػديبلت الػػ 
اللم نق  الببلد من دكلة اٙبادية إٔب دكلػة مو ػدة 1963لسنة  1ٗبوحب القانوف رقم 

بسيطة   ي  كاف ذلك مطلبان ملالان لعمـو الشعب اللييب قب  إعبلف االستقبلؿ ُب 
ملكػػػة إٔب ـ.كمػػػا اعػػػاد التعػػػدي  هيكلػػػة اإلدارة اليػػػة بػػػأف قسػػػم ا٤ب1951ديسػػػمرب 24

تسػػمى بقػػرار مػػن ٦بلػػس الػػوزراء  كيػػرأس كػػ  مناػػا -اافهػػات-عشػػرة ك ػػدات إداريػػة
 .٧201بافظ يعْبِّ ٗبرسـو ملكي ـ 

كفل هلب ا٤بعطيات ه  يتأتى إحراء تعػدي  علػى نصػوص هػلا الدسػتور لكػي  
يكوف ها٢بان للعم  ب  ُب الوقت ا٢باضر مػن حانبنػا نػرل أف هنػاؾ هػعوبات قانونيػة 

 تقف مانعان من ذلك مناا:كعملية 
يتطلػػب إحػػراء التعػػدي  موافقػػة ثلػػٍب ٦بلػػس الشػػيوخ  كذلػػك ال يتػػأتى لعػػدـ  -1

 كحود هلا اللس ُب الواقع اللييب  اليان.
غيػػاب ا٤بلػػك الػػلم يشػػَبط الدسػػتور تصػػديق  علػػى التعػػدي  كإهػػدارب بعػػد  -2

 موافقة ٦بلس األمة.
ـ  ا٤بعػدؿ 51ص دسػتورك  ذلػك ٯبعػ  مػن إحػراء تعػدي  حػوهرم علػى نصػو  

آمرا بالغ الصعوبة إف ٓب يكن مستاليبلن  كفل التطورات كا٤بستجدات ُب الواقع اللييب 
يقتضػػي اٯبػػاد هػػياغة حديػػدة للقواعػػد الدسػػتورية الػػٍب تبػػْب شػػك   كالػػدكٕب  كهػػو مػػا

الدكلػػة   كطبيعػػة نهاماػػا السياسػػي  كتػػنهم السػػلطات العامػػة كاختصاهػػاما كا٢بقػػوؽ 
 مة ٤بواطنياا  كٗبا يواكب ا٤بتغّبات الية كالدكلية.كا٢بريات العا
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ـ 51مػػػػػن خػػػػػبلؿ مػػػػػا ًب دراسػػػػػت  للجوانػػػػػب ا٤بتعلقػػػػػة بالدسػػػػػتور الليػػػػػيب لسػػػػػنة  
 كتعديبلت   توهلت إٔب النتائ  كالتوهيات التالية:

 أٗاًل : اهِتائر:

ضػعاا الفقػ  ينتمي الدستور إٔب عائلة الدساتّب ا١بامػدة  كفػل ا٤بعػايّب الػٍب ك -1
ُب هػػػلا الشػػػأف   يػػػ  يشػػػَبط الدسػػػتور لتعديلػػػ  احػػػراءات كشػػػكليات  معينػػػة غػػػّب 

 معاودة ُب تعدي  التشريعات النافلة.
يتضمن الدستور  هػران موضػوعيان علػى حانػب ماػم فيػ  ٲبنػع ا٤بسػاس بػ  ُب -2

  الة إحراء أم تعدي   كا٤بتمث  ُب شك  ا٢بكم ا٤بلكي  كنهاـ كراثة العرش.
شػػركط الػٍب نػػص علياػا الدسػػتور لتعديلػ   موافقػػة ثلػٍب ٦بلػػس الشػػيوخ مػن ال-3

كضػػػركرة تصػػػديل ا٤بلػػػك علػػػى التعػػػدي  بعػػػد إقػػػرارب مػػػن ٦بلػػػس األمػػػة  كهػػػلا ال يتػػػأتى 
  اليان  لعدـ كحود ٦بلس الشيوخ كغياب ا٤بلك.

يعطػػػػي الدسػػػػػتور سػػػػػلطات مطلقػػػػة كاختصاهػػػػػات كاسػػػػػعة للملػػػػػك ُب إدارة -4
 بلالن بالتوازف كالفص  بْب السلطات.ش وف الدكلة  ٩با يشك  اخ
 ثاُٚا: اهت٘صٚات :

يتضمن الدستور نصوهان ٲبكن البناء علياا عند هياغة قواعد دسػتورية مقبلػة  
 للببلد  خاهة فيما يتعلل با٢بقوؽ كا٢بريات نوهي باالست ناس  ا.

تواكػػػػػػػب التطػػػػػػػورات كا٤بتغػػػػػػػّبات السياسػػػػػػػية  اغلػػػػػػػب نصػػػػػػػوص الدسػػػػػػػتور ال-2
ليػػػان كدكليػػػان  كبالتػػػإب ال تبػػػدك العػػػودة ٥بػػػلا الدسػػػتور خيػػػاران متا ػػػان مػػػن كاالحتماعيػػػة ٧ب

 النا ية السياسية ك٩بكنان من النا ية القانونية.
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-مطبوعات حامعة الكويت  -النهاـ الدستورم -د. ٰبي ا١بم  -راحع -1
عب دار الشػ -القانوف الدسػتورم -كللك د. قي إ٠باعي  الرببوٌب  -62ص -1961

 كما بعدها. 50ص-ـ2004مصراتة -للطباعة كالنشر كالتوزيع
دار  -القػػػػػانوف الدسػػػػػتورم -٤بزيػػػػػد مػػػػػن التفصػػػػػي  راحػػػػػع د. إ٠باعيػػػػػ  مػػػػػزرة-2
 كما بعدها. 166ص-1969بّبكت  -هادر

مطػػػػابع دار  -النهريػػػػة العامػػػػة للقػػػػانوف الدسػػػػتورم -د. رمػػػػزم طػػػػ  الشػػػػاعر-3
-ا٤برحػػػػع السػػػػابل -  مػػػػزرة  كػػػػللك د. إ٠باعيػػػػ648ص-1972الكويػػػػت  -السياسػػػػة

 .120ص
الوسػػي  ُب الػػنهم السياسػػية كالقػػانوف  -راحػػع د. عبػػدالغِب بسػػيوين عبػػدا-4

 -. كػػػللك د.  قػػػي الرببػػػوٌب504ص-2004القػػػاهرة–مطػػػابع السػػػعدين  -الدسػػػتورم
 .53ص-مرحع سابل

 -النهػػػػاـ الدسػػػػتورم ُب الكويػػػػت -راحػػػػع ُب الشػػػػأف د. عبػػػػدالفتاح  سػػػػن-5
ا٤ببػادم الدسػتورية –  كللك د. عثماف خلي  عثمػاف 37  صـ1968بدكف دار نشر 

 ـ.1953-القاهرة-مكتبة كهبة -العامة
التنهػيم الدسػػتورم  -٤بزيػد مػن التفصػي  راحػع د. عبدالرضػا  سػْب الطعػاف-6
 كما بعدها. 134ص–ـ 1995منشورات حامعة بنغازم  -ا١بزء األكؿ -ُب ليبيا
 -  كػػللك تػػركث بػػدكم317ص–مرحػػع سػػابل  –راحػػع د. إ٠باعيػػ  مػػرزة -7

 .85 ص1970-دار الناضة العربية القاهرة-ا١بزء األكؿ -النهم السياسية
 .106ص-٤بزيد من التفصي  راحع د.  قي الرببوٌب ا٤برحع السابل-8
   كما بعدها.338ص-د. عبدالغِب بسيوين عبدا  ا٤برحع السابل-9

 .  كما بعدها338ص -مرحع سابل-أنهر د. ا٠باعي  مرزة-10
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 .1969بّبكت  -دار هادر -القانوف الدستورم -د. إ٠باعي  مزرة -1
دار الناضػػػػة العربيػػػػة -ا١بػػػػزء األكؿ -الػػػػنهم السياسػػػػية -د. تػػػػركث بػػػػدكم -2
 ـ.1970-القاهرة

دار الشػػػػعب للطباعػػػػة  -القػػػػانوف الدسػػػػتورم -د.  قػػػػي إ٠باعيػػػػ  الرببػػػػوٌب -3
 ـ.2004مصراتة -كالنشر كالتوزيع

مطػػػػابع دار  -النهريػػػة العامػػػة للقػػػانوف الدسػػػتورم -  الشػػػاعرد. رمػػػزم طػػػ -4
 .1972الكويت  -السياسة
الوسػػػػػي  ُب الػػػػػػنهم السياسػػػػػػية كالقػػػػػػانوف  -د. عبػػػػػدالغِب بسػػػػػػيوين عبػػػػػػدا -5

 ـ.2004القاهرة–مطابع السعدين  -الدستورم
بػػػدكف دار نشػػػػر  -النهػػػػاـ الدسػػػتورم ُب الكويػػػػت -د. عبػػػدالفتاح  سػػػن -6

 ـ.1968
 -ا١بػػزء األكؿ -التنهػيم الدسػػتورم ُب ليبيػا -الرضػا  سػْب الطعػػافد. عبد -7

 ـ .1995منشورات حامعة بنغازم 
مكتبػة كهبػة القػاهرة  -ا٤ببػادم الدسػتورية العامػة–د. عثماف خليػ  عثمػاف  -8

 ـ.1953-
 ـ.2011دار ا٤بنار القاهرة –الطبعة الثالثة -ـ51الدستور اللييب لسنة -9

طػػػػػػرابلس  -ـ  دار الشػػػػػػورل3/8/2011ادر ُب االعػػػػػػبلف الدسػػػػػػتورم الصػػػػػػ-10
 ـ.2011

هػػػادر عػػػن ا٥بي ػػػة التأسيسػػػية لصػػػياغة الدسػػػتور –مشػػػركع الدسػػػتور الليػػػيب -11
 ـ.2016ابري  
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 ي ــفــاحـهـج الـصـٌـخـت الــوـريــج
 يف القاًىًني الليبي واملصري

 " دراست هقارًت "
ىمػدمىمنىاألدتاذى:ىرليىمحـمدىإبراهومىخلوغظى

 هيئخ تدريس ثكليخ القبنوى ثنبلود عضو 

 ًقــــدًٞ 

الشػػك أف مراقبػػة اادثػػات ا٥باتفيػػة مػػن أخطػػر هػػور االعتػػداء علػػى ا٢بػػل ُب  
خصوهػػية اإلنسػػاف باعتبارهػػا تكشػػف أدؽ أسػػرار  ياتػػ  ا٣باهػػة دكف علمػػ   فضػػبل 
عن امتدادها ألسػرار  يػاة أشػخاص آخػرين أبريػاء لػرد اتصػا٥بم بالشػخص ا٤بوضػوع 

  ٙبت ا٤براقبة . كللا ينبغي عدـ تقرير مشركعيتاا إال بصػورة اسػتثنائية كٗبقتضػى هاتف
قانوف ٰبدد ا٢باالت الٍب ٯبوز فياا مراقبة اادثات ا٥باتفية  كالضػمانات الػٍب يقررهػا 
منعػػػا للتعسػػػف  كأف يعمػػػ  القػػػانوف حاهػػػدا علػػػى إقامػػػة التػػػوازف بػػػْب  ػػػل التمػػػع ُب 

مػػػػن ألفػػػػرادب كبػػػػْب  ػػػػل الفػػػػرد ُب ا٣بصوهػػػػية مػػػػع تقريػػػػر مقاكمػػػػة ا١برٲبػػػػة  كتػػػػوفّب األ
ا٤بسػػػلكلية ا١بنائيػػػة كا٤بدنيػػػة لكػػػ  مػػػن يقػػػدـ علػػػى مراقبػػػة اادثػػػات ُب غػػػّب األ ػػػػواؿ 

 (1)ا٤بنصوص علياا قانونا أك با٤بخالفة للشركط ا٤بقررة ٤بشركعيتاا.
ك رهػػػػػا مػػػػػن ا٤بشػػػػػرع الليػػػػػيب علػػػػػى ٞبايػػػػػة اادثػػػػػات ا٥باتفيػػػػػة مػػػػػن التجسػػػػػس  
ص الػػٍب زادت بفضػػ  التقػػدـ العلمػػي مػػع بدايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر  كإدراكػػا كالتلصػػ

                                       
 1 2 3ع  40ا١بنائيػػػػػػػة القوميػػػػػػػة القػػػػػػػاهرة  مصػػػػػػػر  ـ  فاديػػػػػػة أبػػػػػػػو شػػػػػػػابة  ا٢بػػػػػػػل ُب ا٣بصوهػػػػػػػية  اللػػػػػػة( 1)    

 304ـ ص  1997نوفمرب  /يونيو /مارس
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من  ألٮبيتاا باعتبارها ٦باال ألسرار ا٢بياة ا٣باهة فقد عم  على ٘برٲباػا  يػ  أشػار 
( إٔب موضػػػػػوع إفشػػػػاء الرسػػػػػائ  الػػػػٍب يػػػػػراد مناػػػػػا 244ُب قػػػػانوف العقوبػػػػػات ُب ا٤بػػػػادة )

ا٤بػادة ا٤بػلكورة أعػبلب علػى أنػ   يػ  نصػت اادثات ا٥باتفية من قبػ  موتػف الربيػد 
يعاقب با٢ببس مدة ال تق  عن ستة أشار ك  موتف عمومي تػابع ٤بصػلالة الربيػد )

مػػػا  كالتليفػػػوف كالػػػربؽ أخفػػػى أك أكقػػػف أك أخػػػر رسػػػالة أك اطلػػػع علياػػػا كأفشػػػى للغػػػّب
  كُب هػػػػلب ا٤بػػػادة نػػػػص ا٤بشػػػرع الليػػػػيب علػػػى أنػػػػ  " يػػػراد مػػػػن ))الرسػػػػالة(( (1).(  وتػػػ 

 (2)كاتيب كاادثات التليفونية كالربقيات كما إٔب ذلك من كسائ  اإلرساؿ . "ا٤ب
مكػػرر(  309كُب ا٤بقابػػ  حػػـر ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم ُب قػػانوف العقوبػػات ُب ا٤بػػادة )  

اسػػَباؽ السػػمع كالتسػػجي  كنقػػ  اادثػػات  يػػ  نصػػت علػػى أنػػ  ) يعاقػػب بػػا٢ببس 
٢بيػػاة ا٣باهػػة للمػػواطن  كذلػػك مػػدة ال تزيػػد علػػى سػػنة كػػ  مػػن اعتػػدل علػػى  رمػػة ا

بأف ارتكب أ د األفعاؿ اآلتية ُب غّب األ واؿ ا٤بصرح  ػا قانونػا أك بغػّب رضػا الػِب 
عليػػ  : أ ػ اسػػَبؽ السػػمع أك سػػج  أك نقػػ  عػػن طريػػل حاػػاز مػػن األحاػػزة أيػػا كػػاف 

   (3)نوع  ٧بادثات حرت ُب مكاف خاص أك عن طريل التليفوف .( 
ك إفشاء أمػر مػن األمػور الػٍب ٙبصػ  علياػا كذلػك ُب إضافة إٔب أن  حـر كلل 

مكػرر أ (  يػػ  نصػت علػػى أنػ  ) ... كيعاقػػب بالسػجن مػػدة ال  309نػص ا٤بػػادة ) 
األمػػػور الػػػٍب ًب التالصػػػ  تزيػػػد علػػػى ٟبػػػس سػػػنوات كػػػ  مػػػن هػػػدد بإفشػػػاء أمػػػر مػػػن 

   (4)( عليام...
 

                                       
  منشػػػورات ا٤بركػػػز القػػػومي للدراسػػػات 2005موسػػػوعة قػػػانوف العقوبػػػات كالتشػػػريعات ا٤بكملػػػة لػػػ   ػػػٌب سػػػنة ( 1)

 . 65ـ  ص  2006  1القانونية كٕبوث  قوؽ اإلنساف  ط 

 .  65ا٤برحع السابل  ص  (2)

 قػػػانوف العقوبػػػات ا٤بصػػػرم  سػػػب آخػػػر تعديبلتػػػ   دار ا٤بطبوعػػػات ا١بامعيػػػة  اإلسػػػكندرية  مصػػػر  نصػػػوص( 3)
 كما بعدها . 155ـ  ص  2010

 . ا٤برحع السابل  الصفالات نفساا (4)
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 إشلاهٚٞ اهبحح ً٘ض٘ع اهدزاسٞ :

لتنصت على ا٤بكا٤بػات ا٥باتفيػة مػن عدمػ   ا يثار التساؤؿ عن مدل مشركعية 
فموضػػػػوع دراسػػػػتنا كالػػػػلم يػػػػدكر  ػػػػوؿ " حرٲبػػػػة التنصػػػػت ا٥بػػػػاتفي " كذلػػػػك ُب غػػػػّب 
األ ػػواؿ ا٤بصػػرح  ػػا قانونػػا مػػن ا٤بوضػػوعات الشػػيقة بالنسػػبة للشػػخص الػػلم يسػػعى 

طػبلع علياػا  كمػن هنػا بػرزت عػدة تسػاؤالت عػدـ االللمالافهة علػى أسػرار  ياتػ  ك 
يصح تغليب مصلالة على أخرل ك أـ أنػ  باإلمكػاف إقامػة تػوازف كتوافػل أٮباا : ه  

بْب ا٤بصلالة العامة كٚبوي  سلطة الدكلة ُب اٚباذ اإلحراءات كالتالرم إلثبات ا١برٲبة 
كنسػػبتاا للجػػاين مػػع تػػوفّب األمػػن الػػبلـز للمجتمػػع كتطبيػػل القػػانوف أك للوقايػػة مناػػا  

ا٣باهػػة كعػػدـ إهػػدار  ريتػػ  كالتػػدخ  ُب كبػػْب مصػػلالة الفػػرد ُب ٞبايػػة  رمػػة  ياتػػ  
خصوهيت  ك فالسلاؿ الػلم يطػرح نفسػ  هنػا : كيػف نوفػل بػْب  ػل الفػرد ُب  رمػػة 

  ٧بادثات  ا٥باتفية  كبْب  ل الدكلة ُب البال  عن األدلة البلزمة إلثبات ا٢بقيقة ك
 أٌٓٚٞ اهبحح ً٘ض٘ع اهدزاسٞ :

ا٢بمايػة ا١بنائيػة الػٍب يوفرهػا تربز أٮبية البال  موضػوع الدراسػة ُب بيػاف مػدل  
قانوف العقوبات اللييب للمالادثات ا٥باتفيػة مقارنػة ٗبػا حػاء ُب التشػريع ا٤بصػرم  فمػن 
ا٤بفيػػػػد إثػػػػارة هػػػػلا ا٤بوضػػػػوع رغبػػػػة ُب توضػػػػيح ا٤بسػػػػلكلية ا١بنائيػػػػة ٤بػػػػن يتنصػػػػت علػػػػى 
ا٤بكا٤بػػات ا٥باتفيػػة باعتبارهػػا مهاػػرا مػػن مهػػاهر  رمػػة ا٢بيػػاة ا٣باهػػة لئلنسػػاف  ككػػ  
ذلك لكي يتسُب لنا إ داث نوع من ا٤بقارنػة بػْب مػا كرد ُب التشػريع الليػيب كالتشػريع 
ا٤بصػػرم بشػػأف هػػلا ا٤بوضػػوع بغيػػة الكشػػف عػػن حوانػػب القصػػور القػػائم ُب خيػػارات 
ا٤بشرع اللييب إف كحدت  السيما ُب حانػب مػدل كفايػة ا٢بمايػة ا١بنائيػة الػٍب يوفرهػا 

 . ا٤بشرع اللييب للمالادثات ا٥باتفية 
ككللك فإف دراسة حرٲبة التنصت ا٥باتفي حػاءت نتيجػة الػنقص الػلم يوحػد  

ُب الدراسػػات القانونيػػة ُب التشػػريع الليػػيب  كعػػدـ دراسػػة هػػلا ا٤بوضػػوع بشػػك  دقيػػل 
كمعرفة األ كاـ الٍب تتعلل  لا ا٤بوضػوع ٧بػ  الدراسػة  مقارنػة بالتشػريع ا٤بصػرم كمػا 

 حاء في  من أ كاـ  ياؿ هلا ا٤بوضوع .
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 خطٞ اهبحح :

سػػػنتناكؿ ُب ٕبثنػػػا هػػػلا الطبيعػػػة الفنيػػػة ٥بػػػلب ا٤براقبػػػة كذلػػػك ُب ا٤ببالػػػ  األكؿ  
ككػللك أسػػاليب التنصػت ا٥بػػاتفي كذلػك ُب ا٤ببالػػ  الثػاين كا١بػػزاء القػانوين للتنصػػت 

 ا٥باتفي ُب ا٤ببال  الثال  كذلك كاآلٌب : ػ 

٥بػاتفي مػن أخطػر الوسػائ  الػٍب تقػرر اسػتثناء  ػل الشػخص ُب يعد التنصت ا 
علياػا  فباإلضػافة  االطػبلع يات  ا٣باهة كتفتيف ا٤بنػازؿ ككػللك ضػب  ا٤براسػبلت ك 

إٔب أ ا تتم دكف علم الشخص ٧ب  ا٤براقبػة إال أ ػا كػللك تتػيح ٠بػاع كتسػجي  أدؽ 
الرسػائ  أك الوهػوؿ علػى  االطػبلعاألسرار كذلك بشك  منفرد يستطيع التفتػيف أك 

إلياػػػا فضػػػػبل عػػػن امتػػػػدادها إٔب أشػػػػخاص آخػػػرين أبريػػػػاء ٗبجػػػػرد اتصػػػا٥بم عػػػػن طريػػػػل 
  (1)ا٥باتف بالشخص ا٤بوضوع ٙبت ا٤براقبة 

لػػػللك يتالقػػػل السػػػلوؾ اإلحرامػػػي بارتكػػػاب أ ػػػد األفعػػػاؿ كاسػػػَباؽ السػػػمع  
 كالتنصػػػػت أك تسػػػػجي  اادثػػػػات أك نقلاػػػػا   يػػػػ  أف ا٤بشػػػػرع الليػػػػيب ٓب يػػػػنص علػػػػى

مكػرر  309٘برٲباا هرا ة برغم أف ا٤بشرع ا٤بصرم قد نص علياا هرا ة ُب ا٤بػادة ) 
   (2)ؽ.ع.ـ ( .

من خبلؿ ما سبل سنتطرؽ با٢بػدي  عػن ماهيػة التنصػت ا٥بػاتفي كاادثػات  
 لك ضب  ا٤براسبلت كذلك كما يلي :ا٥باتفية ككل

 

                                       
هفية بشػاتْب  ا٢بمايػة القانونيػة للاليػاة ا٣باهػة "دراسػة مقارنػة "  رسػالة دكتػوراب ُب العلػـو  ٚبصػص قػانوف  ( 1)

 . 215ـ  ص 2012د معمرم  تيزم كزك  ا١بزائر  كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية  حامعة مولو 

 كما بعدها . 155نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل  ص  (2)
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ىالمطلبىاألولى
ىتطروفىالتنصتىالؼاتغيى

تعريػف التنصػت ا٥بػاتفي ُب اللغػة ك االهػطبلح كلػدل  ٯبدر بنػا ا٢بػدي  عػن 
 شراح القانوف .

 أٗال : اهتِصت يف اهوغٞ : 

التنصت من نىصىتى ٗبعُب السكوت  كأنصت استمع ا٢بدي  كتنصت تسٌمع  
 . (1)كاإلنصات االستماع إٔب الصوت مع ترؾ الكبلـ

 ثاُٚا : اهتِصت يف االصطالح : 

نصػػػػت ا٥بػػػػاتفي فقػػػػد عرفػػػػ  الػػػػبعأ بأنػػػػ  " اختلػػػػف الفقاػػػػاء  ػػػػوؿ تعريػػػػف الت 
االسػػتماع سػػران بوسػػيلة أيػػان كػػاف نوعاػػا إٔب كػػبلـ لػػ  هػػفة ا٣بصوهػػية أك سػػرم هػػادر 

 . (2)من شخص ما أك متبادؿ بْب شخصْب أك أكثر دكف رضا أم من هلالء "
كمػػا عرفػػ  حانػػب مػػن الفقػػ  بأنػػ  " تلػػك العمليػػة الػػٍب تػػتم باسػػتخداـ كسػػائ   

شرة بنوعياا السػلكية كالبلسػلكية كالػٍب مػن خبل٥بػا يػتم بػ  الكػبلـ تقنية ٥با هلة مبا
ا٤بتفػػوب بػػ  كتثبيتػػ  كاسػػتغبلؿ ا٤بفيػػد منػػ  ُب التالػػرم كالتالقيػػل "  كيقصػػد بػػ  " الكػػبلـ 
ا٤بتػػػداكؿ بػػػْب األشػػػخاص ا٤بسػػػتادفْب أك الوسػػػ  ا٤بتوغػػػ  فيػػػ  "  كيقصػػػد بػػػ  أيضػػػا " 

رمػوز أ يانػا تكػوف  لرمػوف باسػتعماؿالكبلـ الواضح كا٤بشفر كاللم عػادة مػا يتبنػاب ا
 .(3)سالة الفام كأ يانا ٙبتاج إٔب ٙبلي  "

                                       
 .  925/2ـ  ص  ٦1980بمع اللغة العربية  ا٤بعجم الوسي   دار ا٤بعارؼ  القاهرة   (1)

  رمػػػة ا٢بيػػػاة ا٣باهػػػة كمػػػدل ا٢بمايػػة الػػػٍب يكفلاػػػا لػػػ  القػػػانوف ا١بنػػػائي  منشػػػورات آدـ آدـ البػػديع  ا٢بػػػل ُب (2)
 .  538ـ  ص  2000  1ط  ا٤بتالدة للطباعة  القاهرة  مصر 

بن عمار مقِب  بو راس عبد القادر  التنصت على ا٤بكا٤بات ا٥باتفيػة كاعػَباض ا٤براسػبلت للوقايػة مػن حػرائم  (3)
اآلليات القانونية ٤بكافالة الفسػاد  كليػة ا٢بقػوؽ  حامعػة قاهػدم مربػاح كرقلػة  الفساد  ا٤بلتقى الوطِب  وؿ 

 .14ـ  ص2008ديسمرب  /3 2ا١بزائر  يومي 
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كاسػػػتخدـ ا٤بشػػػرع الليػػػيب مصػػػطلح أخفػػػى أك أكقػػػف أك أخػػػر رسػػػالة أك اطلػػػع  
علياػػا كأفشػػػى للغػػّب مػػػا  وتػػ  كالػػػٍب ٙبمػػ  نفػػػس معػػُب التنصػػػت أك التسػػمع   يػػػ  

راء ٙبقيقػػي يباشػػر خلسػػة تعريفػػ  بقولػػ  أف هػػلا األخػػّب " إحػػ يثػػرم حانػػب مػػن الفقػػ 
كينتاػػك سػػرية األ اديػػ  ا٣باهػػة  تػػأمر بػػ  السػػلطة القضػػائية  ػػدؼ ا٢بصػػوؿ علػػى 
دليػ  غػػّب مػػادم للجرٲبػػة كيتضػػمن مػن نا يػػة أخػػرل اسػػَباؽ السػػمع إٔب األ اديػػ   
كهػػػي تعتػػػرب أيضػػػا كسػػػيلة هامػػػة مػػػن الوسػػػائ  ا٢بديثػػػة للبالػػػ  كالتالػػػرم تسػػػتخدماا 

حػػػػراـ ا٣بطػػػػّب كتػػػػتم عػػػػرب كسػػػػائ  االتصػػػػاؿ السػػػػلكية الضػػػػبطية القضػػػػائية ٤بواحاػػػػة اإل
 (1)كالبلسلكية ".

ىالمطلبىالثاني
ىتطروفىضبطىالمرادالت

يقصد با٤براسبلت : ٝبيع أنواع الرسائ  ا٤بكتوبػة كالربقيػات أيػا كانػت الطريقػة  
الػٍب ترسػ   ػػا سػواء كانػت مهػػركؼ مغلػل أك مفتػوح أك أف تكػػوف الرسػالة عبػارة عػػن 

ا اعتػرب القػانوف أف ضػب  ا٤براسػبلت إحػراء مػن إحػراءات التالقيػل بطاقة مكشوفة كم
 .(2)الٍب تستق  ٗبباشرما سلطة التالقيل

كيػػػػػػرل حانػػػػػػبه آخػػػػػػره مػػػػػػن ا٤بختصػػػػػػْب أف ا٤براسػػػػػػبلت يقصػػػػػػد  ػػػػػػا " التخػػػػػػابر  
كاالتصػػاؿ بػػػْب األفػػراد فيمػػػا بيػػػنام سػػواء بالكتابػػػة أك غّبهػػػا أم سػػواء كانػػػت رسػػػائ  

 يػ  نصػت علػى أنػ  " ...  244كما فسرما ا٤بػادة   (3)" بريدية أك مكا٤بات هاتفية 

                                       
ياسر األمّب فاركؽ  مراقبة األ ادي  ا٣باهة ُب اإلحراءات ا١بزائيػة  دار ا٤بطبوعػات ا١بامعيػة  اإلسػكندرية   (1)

 .  150ـ  ص  2009 1مصر  ط 

عبػػد ا  سػػْب  ضػػمانات ا٤بػػتام ُب مر لػػة التالقيػػل االبتػػدائي ُب قػػانوف اإلحػػراءات ا١بنائيػػة  خليفػػة كلنػػدر (2)
 .  419ػ  418ـ  ص  2000  1"دراسة مقارنة "  دار الناضة العربية  القاهرة  مصر  ط 

 .  85عبد الرٞبن ميلودة  مرحع سابل  ص  (3)
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كيػػػراد مػػػن ))الرسػػػالة(( ا٤بكاتيػػػب كاادثػػػات التليفونيػػػة كالربقيػػػات كمػػػا إٔب ذلػػػك مػػػن 
 (1)كسائ  اإلرساؿ " 

كيعرفاػا بعػأ شػػراح القػانوف ا٤بػدين علػػى أ ػا " الورقػة ا٤بكتوبػػة الػٍب يبعػ   ػػا  
إلي  أمرا كتقـو على نق  هلب الرسالة عػادة شخص إٔب آخر  ينق   ا فكرا أك يناى 

مصػػلالة الربيػػد كمػػا قػػد يسػػلماا شػػخص مباشػػرة بطريػػل رسػػوؿ تػػتم بالتفػػاهم كمػػا لػػو  
 (2)كاف ا٤برس  إلي  أهم " 

ىالمطلبىالثالثى
ىتطروفىالمحادثاتىالؼاتغوظى

 . (3): مكا٤بة كاادثة كالتالادث كالتالدث كالتالدي  المحادثة لغة
األ ادي  ا٤بتبادلة بػْب شخصػْب ُب مكػاف خػاص أك عػن : هي "  واصطالحا

 .(4)طريل التليفوف كيتم االستماع إلياا بواسطة حااز أيا كاف نوع  "
إذا تعترب هلب اادثات أسلوبا من أساليب ا٢بياة ا٣باهة للفرد كتتمتػع ٕبرمػة  

تكفػػػػ  ٥بػػػػا ا٢بمايػػػػة ضػػػػد ٝبيػػػػع كسػػػػائ  التنصػػػػت كاالسػػػػتماع ٕبيػػػػ  ال ٯبػػػػوز مطلقػػػػا 
جيلاا أك مراقبتاػػػػا بأيػػػػة كسػػػػيلة إال كفػػػػل أ كػػػػاـ ك ػػػػاالت كشػػػػركط يػػػػنص علياػػػػا تسػػػػ

ٕبكػػم أ ػػا تنطػػوم علػػى أدؽ خصوهػػيات ا٤بػػرء سػػواء فيمػػا تعلػػل ٕبمايتػػ   (5)القػػانوف 

                                       
 .  65موسوعة قانوف العقوبات اللييب  مرحع سابل  ص  (1)

ـ   1968عبػػػد الػػػرزاؽ السػػػناورم  الوهػػػيف ُب شػػػرح القػػػانوف ا٤بػػػدين  دار الناضػػػة العربيػػػة  القػػػاهرة  مصػػػر   (2)
 .438ص

. كػػػػللك  88ـ  ص  2008 / ٧1بمػػػد أيب بكػػػػر الػػػػرازم  ٨بتػػػار الصػػػػالاح  دار هػػػػادر  بػػػّبكت  لبنػػػػاف  ط  (3)
 .  131ـ  ص  1984الطاهر أٞبد الزاكم  ٨بتار القاموس  الدار العربية للكتاب  

٧بمػػػػػد  لمػػػػػي  سػػػػػاف  ا٢بمايػػػػػة ا١بنائيػػػػػة للمالادثػػػػػات ا٥باتفيػػػػػة  رسػػػػػالة ماحسػػػػػتّب  كليػػػػػة ا٢بقػػػػػوؽ حامعػػػػػة ( 4)
 .214ـ  ص  2008 اإلسكندرية  مصر 

إبػػراهيم كمػػاؿ ٧بمػػد  الضػػواب  الشػػرعية كالقانونيػػة ٢بمايػػة  قػػوؽ اإلنسػػاف ُب اتصػػاالت  الشخصػػية ُب الفقػػ   (5)
 .  125ص  ـ  2010ائي  دار الكتب القانونية  القاهرة  مصر  ط اإلسبلمي كالقانوف ا١بن



 واملصــــــــــــري  اللــــــــــــييب  القــــــــــــاًىًني  يف اهلــــــــــــاحفي  الخنصــــــــــــج  جرميــــــــــــت
 
 191 

العائليػػة أك ا٤بانيػػػة أك السياسػػػية فانػػػا يثػػػل ا٤بتالػػػدث مػػػن عػػػدـ اسػػػَباؽ كفضػػػوؿ الغػػػّب 
رج أك خػوؼ مػن ا٤بتالػدث إليػ   على أ اديث  فيفصح عن أدؽ أسرار  يات  دكف  

 . (1)فلالا يعترب التنصت كشفا هرٰبا لسرية  دي  ا٤بتالدثْب
كا٤بقصود با٢بدي  هنػا " كػ  هػوت لػ  داللػة التعبػّب عػن ٦بموعػة مػن ا٤بعػاين  

كاألفكػار ا٤بَبابطػة " كال يشػَبط ُب اادثػة ُب موضػوعنا أف تػتم باسػتخداـ لغػة معينػػة 
م  ػػا ا٢بػػدي  طا٤بػػا أ ػػا مفاومػػة أك ٲبكػػن فاماػػا ٤بػػن أراد فػػبل عػػربة باللغػػة الػػٍب ٯبػػر 

  .(2)ذلك

سػنتناكؿ هػلا ا٤ببالػ  ُب ثػبلث مطالػب أك٥بػا اسػتخداـ حاػاز التنصػت علػػى  
ا٢بػػػػدي  أيػػػػػا كػػػػػاف نوعػػػػػ  كثانياػػػػا عػػػػػدـ رضػػػػػا الػػػػػِب عليػػػػ  باسػػػػػَباؽ السػػػػػمع كثالثاػػػػػا 

 وضوع اسَباؽ السمع كذلك كاآلٌب : ػخصوهية مكاف اادثة م
ىالمطلبىاألولى

ىادتخدامىجؼازىالتنصتىرلىىالحدوثىأواىكانىنوره
أكحب ا٤بشػرع ا٤بصػرم ضػركرة اسػتخداـ ا١بػاين ػ ُب سػبي  تنفيػل هػلب ا١برٲبػة ػ  

حاػازا سػػواء كػػاف بسػػيطا أك كػػاف مػػن أ ػػدث مػػا قػػد يتوهػػ  إليػػ  العلػػم مسػػتقببل مػػن 
اؿ أ ػدث األحاػزة يلكػد علػى خطػورة الفعػ  كإهػرار ا١بػاين األحازة ا٤بتطورة كاسػتعم

علػػػػى ارتكػػػػاب ا١برٲبػػػػة  ذلػػػػك أف األحاػػػػزة  ديثػػػػة التطػػػػور تسػػػػا  تسػػػػجي  األقػػػػواؿ 
 بفاعلية أكثر . 

                                       
 .146ـ  ص  1963مارس   1ع  6أٞبد فتالي سركر  رقابة ا٤بكا٤بات التليفونية  اللة ا١بنائية القومية  ـ  (1)

دراسػة  ٧بمد ٧بمػد مصػباح القاضػي  ا٢بمايػة ا١بنائيػة للالريػة الشخصػية ُب مر لػة مػا قبػ  ااكمػة ا١بنائيػة " (2)
 .  252ـ  ص  2008 مقارنة "  دار الناضة العربية  القاهرة  مصر 
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ُب  ْب ٪بد أف التشريع الليػيب يفتقػر لػنص ٯبػـر فيػ  اسػتخداـ حاػاز أيػا كػاف  
 يغفػػ  عػػن هػػلب النقطػػة نوعػػ  للتنصػػت علػػى ٧بادثػػات الغػػّب إال أف ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم ٓب

أف ترتكػػػػب ا١برٲبػػػػة عػػػػن طريػػػػل  (1)مكػػػػرر ؽ.ع.ـ ( 309 يػػػػ  اشػػػػَبط ُب ا٤بػػػػادة ) 
حااز من األحاػزة أيػا كػاف نوعػ  للتنصػت علػى ٧بادثػات حػرت ُب مكػاف خػاص أك 
عن طريل ا٥باتف ُب غّب األ ػواؿ ا٤بصػرح  ػا قانونػا أك بغػّب رضػا الػِب عليػ  فا١برٲبػة 

م  ا١بػػػاين حاػػػازا مػػػن األحاػػػزة ا٤بتطػػػورة الػػػٍب أنتجاػػػا التقػػػدـ ال ترتكػػػب إذا ٓب يسػػػتع
 .(2)العلمي ا٢بدي 

يب التنصػت ا٥بػاتفي كذلػك  لللك ينبغي بياف ا٤بقصود بك  أسلوب من أسػال 
 كاآلٌب :

 اهفسع األٗي : اسرتاق اهشٌع : 

يقصػػػػد باسػػػػَباؽ السػػػػمع أم التنصػػػػت هػػػػو " االسػػػػتماع خلسػػػػة إٔب ا٢بػػػػدي   
ا٤بتالػػػػدث كا٤بتالػػػػدث إليػػػػ  سػػػػواء ًب ذلػػػػك بػػػػاألذف الػػػػردة أك  ا٥بػػػػاتفي كُب غفلػػػػة مػػػػن

 . (3)باستخداـ حااز من األحازة ا٤بتخصصة ُب ذلك
كلقيػػػاـ هػػػػلا الفعػػػ  الػػػػلم حرمػػػػ  القػػػانوف ال يشػػػػَبط بالضػػػركرة ٙبقيػػػػل نتيجػػػػة  

إحراميػػة معينػػػة كإ٭بػػػا يكفػػػي ٦بػػػرد التنصػػػت علػػى اادثػػػات ا٥باتفيػػػة بغػػػأ النهػػػر عػػػن 
تسػػبب  كالػػدلي  علػى ذلػػك أف ا٤بشػػرع ا١بنػػائي ا٤بصػػرم ٓب يشػػَبط الضػرر الػػلم أ يانػػا 

                                       
 كما بعدها .  155نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل  ص  (1)

أٞبػػػد  لمػػػي السػػػيد يوسػػػف  ا٢بمايػػػة ا١بنائيػػػة ٢بقػػػوؽ اإلنسػػػاف ُب  ياتػػػ  ا٣باهػػػة  أطرك ػػػة دكتػػػوراب  كليػػػة  (2)
 .  261ـ  ص  ٤1983بنصورة  مصر  ا٢بقوؽ  حامعة ا

عبػػد ا علػػي سػػعيد بػػن سػػا ورة  ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة ٢برمػػة ا٤بسػػكن  أطرك ػػة دكتػػوراب  كليػػة ا٢بقػػوؽ  حامعػػة  (3)
 .  388ـ  ص  2002 القاهرة  مصر 
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إال السػػلوؾ اإلحرامػػي ا٤بتمثػػ  ُب اسػػَباؽ أك  (1)مكػػرر ؽ.ع.ـ( 309ُب نػػص ا٤بػػادة ) 
 .  (2)تسجي  اادثة ا٥باتفية

  اهفسع اهجاُٛ : تشذٚى احلدٙح :

يقصػػػد بتسػػػجي  ا٢بػػػدي  "  فػػػظ ا٢بػػػدي  ا٤بتبػػػادؿ بػػػْب اثنػػػْب علػػػى أشػػػرطة  
علػػى مضػػمون  عنػػد  االطػػبلعصػػة لػػللك  ػػٌب يػػتمكن مػػن إعػػادة االسػػتماع أك ٨بص

  فا٤بشرع ٓب ٰبدد نوعا أك أنواعا معينة من األحاػزة كإ٭بػا تػرؾ ذلػك (3)طلب ذلك " 
دكف ٙبديد مواكبا للتطور العلمي الرهيب ُب ٦باؿ اخَباع كإنتاج األحاػزة ا٢بديثػة ُب 

 .(4)هلا الاؿ
  ٙح :اهفسع اهجاهح : ُقى احلد

عػػرؼ الفقاػػاء نقػػ  ا٢بػػدي  بأنػػ  " اسػػَباؽ السػػمع عػػن طريػػل حاػػاز إلرسػػال   
كٓب يشػػَبط ا٤بشػػرع  (5)مػػن ا٤بكػػاف الػػلم يقػػاؿ فيػػ  إٔب مكػػاف آخػػر بواسػػطة حاػػاز " 

هنػػػا أف يػػػتم النقػػػ  ٔباػػػاز معػػػْب كإ٭بػػػا اسػػػتخدـ عبػػػارة ٔباػػػاز مػػػن األحاػػػزة أيػػػا كػػػاف 
 .(6)نوع 

ى

                                       
 كما بعدها .  155قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل  ص  (1)

 .  215ف  مرحع سابل  ص ٧بمد  لمي ٧بمد  سا (2)

ياسْب تػاج الػدين سػبلمة نوفػ   ا٢بمايػة ا١بنائيػة للاليػاة ا٣باهػة " دراسػة مقارنػة "  أطرك ػة دكتػوراب  حامعػة  (3)
 .  287ـ  ص  2012ا٤بنصورة  مصر  

٧بمػػود أٞبػػد طػػ   التعػػدم علػػى  قػػوؽ اإلنسػػاف ُب سػػرية اتصػػاالت  الشخصػػية بػػْب التجػػرًن كا٤بشػػركعية  دار  (4)
 .  44ـ  ص  1999  2ناضة العربية  القاهرة  مصر  ط ال

٧بمػػد زكػػي أبػػو عػػامر  ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة للمالادثػػات كاألكضػػاع ا٣باهػػة  حرٲبػػة اإلعتػػداء علػػى ا٢بيػػاة ا٣باهػػة   (5)
 6ػ  4ٕبػ  مقػدـ إٔب مػلٛبر ا٢بػل ُب  رمػة ا٢بيػػاة ا٣باهػة ا٤بنعقػد بكليػة ا٢بقػوؽ حامعػة اإلسػػكندرية  مصػر  

   . 5ـ  ص  1987يونيو  

 .   ٧44بمود أٞبد ط   مرحع سابل  ص  (6)
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ىالمطلبىالثاني
ىوهىبادتراقىالدمعردمىرضاىالمجنيىرل

الكتمػاؿ الػركن ا٤بػادم ُب حرٲبػة التنصػت ا٥بػاتفي ٯبػب أف يػتم فعػ  التنصػت  
 (2)مكػػػػرر ؽ.ع.ـ ( 309. كهػػػػلا مػػػػا نصػػػػت عليػػػػ  ا٤بػػػػادة ) (1)دكف رضػػػػا الػػػػِب عليػػػػ 

فاألهػػػ  العػػػاـ أف رضػػػا الػػػِب عليػػػ  ال يلعػػػب دكرا ُب إطػػػار التجػػػرًن كال يعتػػػرب سػػػببا 
ا٤بشػػػرع أف هنػػػاؾ بعػػػأ ا٢بػػػاالت الػػػٍب تكػػػوف إلرادة لئلبا ػػػة  كمػػػع ذلػػػك فقػػػد رتػػػب 

 .  (3)الِب علي  أثران من  ي  إبا ة الفع 
كيَبتب على هلب اإلبا ػة إسػقاط كهػف التجػرًن علػى الفعػ  ٩بػا يطلػل عليػ   

كهػػػف ا٤بشػػػركعية بصػػػورة اسػػػتثنائية الػػػٍب ال ٯبػػػوز ا٢بكػػػم علػػػى مرتكػػػب هػػػلا الفعػػػ  
. كيكمػػػػن أسػػػػاس هػػػػلب اإلبا ػػػػة ُب أف (4)اهػػػ بعقوبػػػة أك باٚبػػػػاذ أم تػػػػدبّب عقػػػػايب ا٘ب

االعتػػداء ينصػػب علػػى مصػػاّب خاهػػة للفػػرد بػػأف ٠بػػح للغػػّب  ريػػة التصػػرؼ كالتػػدخ  
 .(5)فياا دكف أف يضر ٗبصاّب التمع ُب شيء

فا٤بشػرع ا٤بصػػرم حعػػ  لرضػػا الػِب عليػػ  أٮبيػػة بالنسػػبة للجػرائم الػػٍب تقػػع علػػى  
ا٤بشػػرع الليػػيب الػػلم ٓب يػػنص علػػى ذلػػك . ا٢بػػل ُب  رمػػة اادثػػات ا٥باتفيػػة عكػػس 

كلكي ينعدـ الركن ا٤بادم ١برٲبة التنصت ا٥باتفي ٯبب أف يصدر الرضػا مػن هػا ب 
ا٢بػػل أك ٩بػػن ٲبلكػػ  قانونػػا كٯبػػب أف يكػػوف هػػادرا عػػن إرادة  ػػرة بػػأف ال يكػػوف كليػػد 

                                       
 .  ٧168بمود أٞبد ط   مرحع سابل  ص  (1)

 كما بعدها . 155نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  مرحع سابل  ص  (2)

عبػػد الػػرٞبن ٝبػػاؿ الػػدين ٞبػػزة  ا٢بػػل ُب ا٣بصوهػػية ُب مواحاػػة  ريػػة اإلعػػبلـ " دراسػػة مقارنػػة بػػْب القػػانوف  (3)
 .  191ـ  ص  2002كالشريعة اإلسبلمية "  أطرك ة دكتوراب  كلية ا٢بقوؽ  حامعة ا٤بنوفية  مصر  الوضعي 

القػػػاهرة  مصػػػر   أٞبػػد فتالػػػي سػػػركر  الوسػػػي  ُب قػػػانوف العقوبػػػات  القسػػم العػػػاـ  مطػػػابع األهػػػراـ التجاريػػػة  (4)
ا١بنائيػة للالػل ُب  رمػػة  مشػار إليػ  ُب ٧بمػد رشػاد القطعػاين  ا٢بمايػة  175ص   ـ 2010بػدكف طبعػة  سػنة 

 .  216ـ  ص  2009االتصاالت الشخصية  الفتح للطباعة كالنشر  اإلسكندرية  مصر  

٩بػػدكح خليػػ  ٕبػػػر العػػاٌب  ٞبايػػة ا٢بيػػػاة ا٣باهػػة ُب القػػػانوف ا١بنػػائي " دراسػػة مقارنػػػة "  دار الناضػػة العربيػػػة   (5)
 .  338ـ  ص  1983القاهرة  مصر  
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ة إكراب أك مديد مادم أك معنوم كأف يكوف الرضا سػابقا أك معاهػرا الرتكػاب ا١برٲبػ
ككللك أف يكوف الرضا ٧بددا  فرضا الشخص باالستماع إٔب  ديثػ  ُب كقػت معػْب 

 .(1)ال يعِب رضا  ائي دائم باالستماع إٔب ٝبيع ٧بادثات  ا٤بستقبلية
كعموما كلكػي يتالقػل الػركن ا٤بػادم ١برٲبػة التنصػت ا٥بػاتفي ٯبػب أف يرتكػب  

لب األ ػواؿ األفعػاؿ الػٍب فع  التنصت ُب غّب األ واؿ ا٤بػرخص  ػا قانونػا كيقصػد  ػ
استمدت هفتاا ا٤بشركعة من القانوف مباشرة كيتطلب القػانوف لصػالة القيػاـ بالفعػ  
تػػوافر شػػركطان معينػػة مناػػا : أف يتػػوفر السػػبب ا٤بنشػػئ ٥بػػلب السػػلطة  كٯبػػب أف يكػػوف 

كا٤بوضػػػػوعية الػػػػٍب ٰبػػػػػددها  ذلػػػػك التصػػػػريح أك الَبخػػػػػيص مطابقػػػػا للشػػػػركط الشػػػػػكلية
الػػبعأ يػػرل اشػػَباط ا٤بشػػرع األ ػػواؿ ا٤بػػرخص  ػػا قانونػػا لػػيس سػػول  . إال أفالقػػانوف

 .(2)إساابا كال يضيف شي ا سول التوضيح
ىالمطلبىالثالثى

ىخصوصوظىمكانىالمحادثظىموضوعىاالدتراقىوىالتنصتى
إف  ضػػػػػػر التنصػػػػػػت ا٥بػػػػػػاتفي يعتػػػػػػرب مػػػػػػن قبيػػػػػػ  ا٢بمايػػػػػػة الوقائيػػػػػػة للالػػػػػػل ُب  

ؿ مفاػػػـو ا٤بكػػػاف ا٣بػػػاص باعتبػػػارب معيػػػارا ا٣بصوهػػػية إال أنػػػ  أثػػػّب خػػػبلؼه فقاػػػيب  ػػػو 
 لتالديد ا٢بماية ا١بنائية . 

فا٤بكاف ا٣باص هو ا٤بكاف ا٤بغلل اللم ال ٲبكن دخول  إال من قبػ  أشػخاص  
تػربطام هػلة خاهػػة كبرضػا هػا ب ا٤بكػػاف كلػو كػاف عػػددهم كبػّبا كال يسػتطيع مػػن  

وضػوع عامػا ال عبلقػة كاف با٣بارج مشاهدة ما ٯبرم أك ٠باع مػا بداخلػ  كلػو كػاف ا٤ب

                                       
لع  رضا الِب علي  كآثارب القانونية دراسػة مقارنػة " أطرك ػة دكتػوراب "   كليػة ا٢بقػوؽ  سِب ٧بمد السيد ا١ب (1)

 كما بعدها .  227. مشار إلي  ُب ٧بمد رشاد القطعاين  مرحع سابل  ص  173  ص 1983حامعة القاهرة 

 .  195عبد الرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة  مرحع سابل  ص  (2)
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  كاالستفادة مػن ا٢بمايػة القانونيػة ا٤بقػررة للمكػاف ا٣بػاص (1)ل  با٢بياة ا٣باهة لقائل  
 .(2)ال تقتصر على ها ب  فق  كإ٭با ٛبتد إٔب ك  من يوحد في 

كا٤بكػػاف العػػاـ هػػو كػػ  مكػػاف يسػػتطيع أم إنسػػاف أف يػػدخ  إليػػ  أك ٲبػػر منػػ   
قابػػػ  اسػػػتفاء شػػػرط مػػػا كيكػػػوف ا٤بكػػػاف عامػػػا سػػػواء أكػػػاف ذلػػػك دكف قيػػػد أك كػػػاف ٗب

 .(3)بطبيعت  أك بتخصيص
فانػػا نػػرل غالبيػػة الفقػػ  كالتشػػريعات تأخػػل بضػػركرة األخػػل با٤بعيػػار ا٤بوضػػوعي  

كهو االعتداد بطبيعة ا٤بكاف إلضفاء ا٣بصوهية علػى ا٢بػدي  كاعتػرب ا٢بػدي  الػلم 
ٌب كإف ٓب يتنػاكؿ دار ُب مكاف خاص أك عن طريل ا٥بػاتف دلػيبل علػى ا٣بصوهػية  ػ

 ديثا خاهػا . كفػل ذلػك يعتػرب ا٢بػدي  خاهػا مػٌب ًب ُب مكػاف خػاص بينمػا يعتػرب 
 .(4)عاما مٌب ًب ُب مكاف عاـ بغأ النهر عن مضموف ا٢بدي 

كهنػػا ٪بػػد أف ا٤بشػػرع الليػػيب ٓب يػػنص علػػى هػػلب ا١برٲبػػة هػػرا ة كتػػوفّب ا٢بمايػػة  
ؼ ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم الػػلم أخػػل ا١بنائيػػة للمالادثػػات ك ػػ  هػػلب اإلشػػكالية علػػى خػػبل

مكػػرر ؽ.ع . ـ ( كالػػٍب نصػػت  309 ػػلا ا٤بعيػػار كاسػػتند ُب ذلػػك إٔب نػػص ا٤بػػادة ) 
علػػى أنػػ  " اسػػَباؽ السػػمع أك سػػج  أك نقػػ  عػػن طريػػل حاػػاز مػػن األحاػػزة أيػػا كػػاف 

ؽ.إ.ج.ـ (  يػ   95  ككػللك ا٤بػادة ) (5)نوع  ٧بادثات حرت ُب مكػاف خػاص " 
حػػػراء تسػػػجيبلت أل اديػػػ  حػػػرت ُب مكػػػاف خػػػػاص " نصػػػت علػػػى أنػػػ  " ... أك إ

                                       
ـ   2005  7ات ا١بنائية  دار ا١بامعة ا١بديدة للنشػر  اإلسػكندرية  مصػر  ط ٧بمد زكي أبو عامر  اإلحراء (1)

 .  557ص 

 .  117 ساـ الدين كام  األهواين  مرحع سابل  ص  (2)

 .  179عبد الرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة  مرحع سابل  ص  (3)

 .   ٧68بمود أٞبد ط   مرحع سابل  ص  (4)

 كما بعدها . 155ر تعديبلت  مرحع سابل  ص نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخ (5)
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ؽ.إ.ج.ـ ( كالػػػػٍب نصػػػػت علػػػػى أنػػػػ  " أف تقػػػػـو بتسػػػػجيبلت  206ككػػػػللك ا٤بػػػػادة ) 
 .(1)ادثات حرت ُب مكاف خاص "

ىالمبحثىالثالثى
ىالجزاءىالػانونيىلجرومظىالتنصتىالؼاتغيى

يعػػػػػد اسػػػػػتخداـ كسػػػػػائ  االتصػػػػػاؿ ا٣بػػػػػػاص تلػػػػػك الػػػػػٍب يػػػػػتم نقػػػػػ  اادثػػػػػػات  
ة بػػػْب طػػػرفْب تتعلػػػل بػػػأمور شخصػػية كقػػػد اختلفػػػت كسػػػائ  ذلػػػك االتصػػػاؿ الشخصػػي

ا٣بػػػاص فيمػػػا مضػػػى كانػػػت كسػػػيلة ا٥بػػػاتف كتقتصػػػر علػػػى اادثػػػات الصػػػوتية ككػػػاف 
القػػانوف يفػػرض ٥بػػا ٞبايػػة خاهػػة مػػن االنتاػػاؾ أمػػا ُب العصػػر ا٢بػػدي  فقػػد تعػػددت 

َبكين كغػػػرؼ كسػػػائ  االتصػػػاؿ ا٣بػػػاص كتطػػػورت إمكانياتػػػ  فمناػػػا مػػػثبل الربيػػػد اإللكػػػ
 الدردشة عرب اإلنَبنت كالٍب يتم فياا نق  الكتابة كالصوت كالصور من خبل٥با . 

كالقاعػػدة العامػػة الػػٍب ٙبكػػم البػػ  ا٣بػػاص هػػي ا٤بوازنػػة مػػا بػػْب القػػانوف ك ريػػة  
االتصاالت ذلك من  ي  سلطة الرقابة على االتصاالت كبْب لزـك ا ػَباـ ا٢بػل ُب 

اص  فاألكٔب ٛبارس سلطة الرقابة قب  األشخاص يتم ا٣بصوهية ُب ب  االتصاؿ ا٣ب
تأسيساا على القاعدة الوقائيػة الػٍب تلػـز ا١بميػع بضػركرة ا ػَباـ القػانوف  ُب  ػْب أف 
الثانيػػة تػػربز تلػػك ا٢بريػػة الػػٍب ٲبارسػػاا األفػػراد مػػن  يػػ  ٩بارسػػة  قػػوقام الشخصػػية 

  .(2)على أال تتجاكز  دكد ا٤بمارسة االعتداء على  قوؽ الغّب
كمن خبلؿ ا٤بوازنة بْب مصلالة الدكلة كمصلالة األفراد فإف ا٤بشرع ا١بنائي ال  

يتػػواىن عػػن ٞبايػػة هػػلب ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات كذلػػك مػػن خػػبلؿ ٘بػػرًن األفعػػاؿ ا٤باسػػة  ػػا 
كمعاقبػػػػة مقَبفياػػػػا  كعنػػػػد التػػػػوازف بػػػػْب هػػػػاتْب ا٤بصػػػػلالتْب ال ٯبػػػػوز أف تكػػػػوف ٞبايػػػػة 

كا٢بريػات كأف هػلب الضػمانة الػٍب تتمتػع  ػا  ا٤بصلالة العامػة كسػيلة للعصػف بػا٢بقوؽ

                                       
 .  127ـ  ص  2008  1قانوف اإلحراءات ا١بنائية ا٤بصرم  دار العريب  القاهرة  مصر  ط  (1)

أٲبػػن عبػػػد ا فكػػػرم  حػػػرائم نهػػم ا٤بعلومػػػات "دراسػػػة مقارنػػػة "  دار ا١بامعػػة ا١بديػػػدة للنشػػػر  اإلسػػػكندرية   (2)
 . 634ـ  ص  2007مصر  
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ا٢بقػػػػوؽ تعتػػػػرب قيػػػػدا علػػػػى اإلحػػػػراءات ا١بنائيػػػػة الػػػػٍب تتخػػػػل القتضػػػػاء  ػػػػل الدكلػػػػة ُب 
العقاب ٙبقيقا للمصلالة العامة كلقد كف  ا٤بشػرع حػزاء حنائيػا للمعتػدم علػى  رمػة 

ال بػػد أف  ا٢بيػػاة ا٣باهػػة بالتنصػػت غػػّب ا٤بشػػركع علػػى اادثػػات ا٥باتفيػػة  كهػػلا ا١بػػزاء
يستادؼ ٙبقيل أغراض معينة ُب نفػس الوقػت كالبػد أف يتجنػب اآلثػار السػلبية الػٍب 

 .(1)من ا٤بمكن أف تَبتب علياا
 يػػػػ  إف هػػػػلب ا١بػػػػزاءات تنطػػػػوم علػػػػى عقوبػػػػات أهػػػػلية متمثلػػػػة ُب ا٢بػػػػبس  

. كمػػا أف ا١بػػزاء ا١بنػػائي (2)كعقوبػػات تكميليػػة متمثلػػة ُب ا٤بصػػادرة ك٧بػػو التسػػجيبلت
رتكب هػلب ا١برٲبػة لػيس كا ػدا ُب ٝبيػع األ ػواؿ فانػاؾ  ػاالت يشػدد فياػا ا٤بقرر ٤ب

العقػػاب كمػػا أف هنػػاؾ  ػػاالت ٱبفػػف فياػػا العقػػاب كعلػػى ضػػوء مػػا تقػػدـ سنوضػػح 
الثػػػاين كذلػػػك العقوبػػػات األهػػػلية ُب ا٤بطلػػػب األكؿ كالعقوبػػػات التكميليػػػة ُب ا٤بطلػػػب 

  على النالو التإب :
ىالمطلبىاألولى

ىالطػوبظىاألصلوظى
أفرد ا٤بشرع ا٤بصرم ١برٲبة التنصت ا٥بػاتفي ُب غػّب األ ػواؿ ا٤بصػرح  ػا قانونػا  

. (3)كبغػػّب رضػػا الػػِب عليػػ  عقوبػػة أهػػلية تتمثػػ  ُب ا٢بػػبس إذا كػػاف ا١بػػاين فػػردا عاديػػا
... يعاقػػػػػب كػػػػػرر ؽ. ع. ـ (  يػػػػػ  نصػػػػػت علػػػػػى أنػػػػػ  "م 309كذلػػػػػك ُب ا٤بػػػػػادة ) 

 رمػػػػػػة ا٢بيػػػػػػاة ا٣باهػػػػػػة  علػػػػػػىبػػػػػػا٢ببس مػػػػػػدة ال تزيػػػػػػد عػػػػػػن سػػػػػػنة كػػػػػػ  مػػػػػػن اعتػػػػػػدل 
نبل ػػػظ أف ا٤بشػػػرع ا٤بصػػػرم نػػػص ُب هػػػلب ا٤بػػػادة علػػػى  ػػػد أقصػػػى  (4)"للمػػػواطن...

                                       
مضػػاف أبػػوبكر امسػػاعد  تطػػور ا١بػػزاء ا١بنػػائي ُب السياسػػة ا١بنائيػػة ا٤بعاهػػرة "رسػػالة ماحسػػتّب"  كليػػة سػػآب ر  (1)

 .  21ـ  ص  2010القانوف  حامعة ا٤برقب  ترهونة  ليبيا  

ياسػػػْب تػػػاج الػػػدين سػػػبلمة نوفػػػ   ا٢بمايػػػة ا١بنائيػػػة للاليػػػاة ا٣باهػػػة دراسػػػة مقارنػػػة "أطرك ػػػة دكتػػػوراب"  كليػػػة  (2)
 .  287ـ  ص 2012ة ا٤بنصورة  ا٢بقوؽ  حامع

 . 232فادية أبو شابة  مرحع سابل  ص (3)

 كما بعدها .  155نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل  ص  (4)
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. كمن ٍب يعمػ  بػنص ا٤بػادة ) (1)لعقوبة ا٢ببس كهي السنة أما ا٢بد األدىن فلم ٰبددب
ؽ.ع.ـ ( كالػػٍب نصػػػت علػػى أنػػػ  " عقوبػػة ا٢بػػػبس ....كال ٯبػػوز أف تػػػنقص هػػػلب  18

 .(2)ساعة ... " ا٤بدة عن أربع كعشرين
. علػى عكػس (3)فعقوبة ا٢ببس هي عقوبة كحوبية كال ٧ب  لعقوبػة الغرامػة هنػا 

ا٤بشػػػرع الفرنسػػػي الػػػلم نػػػص علػػػى عقوبػػػة الغرامػػػة كٝبػػػع بيناػػػا كبػػػْب ا٢بػػػبس كعقوبػػػة 
 كحوبية . 

كمػػػن حاػػػة أخػػػرل إذا كػػػاف مرتكػػػب ا١برٲبػػػة موتفػػػا عامػػػا فقػػػد حعلػػػ  ا٤بشػػػرع  
بس الػلم يشػَبط ُب ا١بػاين أف يسػتغ  ُب ارتكا ػا ا٤بصرم ترفا مشددا كعوقب بػا٢ب

مرؤكس  كاألحازة الٍب ٛبتلكاا الدكلة اعتمادا على سلطت  فتصبح عقوبت  ا٢ببس ٤بدة 
  علػى عكػس مػا إذا كػاف (4)تَباكح مػن سػنة إٔب ثػبلث سػنوات كفقػا للقواعػد العامػة 

كال تزيػػد علػػى ا١بػػاين فػػردا عاديػػا حعػػ  عقوبتػػ  مػػدة ال تقػػ  عػػن أربػػع كعشػػرين سػػاعة 
سنة  كترحع علة تشديد العقوبة إٔب ازدياد ا٣بطورة اإلحرامية ألف طبيعة عم  ا٤بػتام 
هػػػو موتػػػف عػػػاـ تتػػػيح لػػػ  هػػػبل يات كاسػػػعة فيسػػػتطيع االعتػػػداء علػػػى  رمػػػة ا٢بيػػػاة 

  ككػػللك يسػػػيء إٔب ٠بعػػة الدكلػػة كيضػػػعف ثقػػة األفػػػراد ُب (5)ا٣باهػػة ُب كػػ  ٢بهػػػة 
 الدكلة كنزاهتاا . 

                                       
إبػػػراهيم عيػػػد نايػػػ   ا٢بمايػػػة ا١بنائيػػػة ٢برمػػػة ا٢بيػػػػاة ا٣باهػػػة ُب قػػػانوف العقوبػػػات الفرنسػػػي ) ا٢بمايػػػة ا١بنائيػػػػة  (1)

 .  213ـ  ص  2008الصورة (  دار الناضة العربية  القاهرة  مصر بدكف طبعة للالدي  ك 

 . 12نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل  ص  (2)

 .  234عبدالرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة  مرحع سابل  ص  (3)

االت ا٢بديثػة  دار الناضػة العربيػة عبد الفتاح بيومي  جازم  ا١برائم ا٤بستالدثة ُب نطػاؽ تكنولوحيػا االتصػ (4)
 .   152ـ  ص 2009  1القاهرة  مصر  ط

٧بمد األمْب ا٣برشة  مشركعية الصوت كالصورة ُب اإلثبات ا١بنائي دراسة مقارنة  " أطرك ة دكتػوراب"  كليػة  (5)
 .  281ـ  ص  2009 ا٢بقوؽ  حامعة عْب  س  مصر 
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( علػػى أنػػػ  " يعاقػػب بػػػا٢ببس  244٪بػػػد ا٤بشػػرع الليػػػيب نػػص ُب ا٤بػػػادة ) بينمػػا  
مدة ال تق  عن ستة أشار ك  موتف عمومي تابع ٤بصػلالة الربيػد كالتليفػوف كالػربؽ 

  كهنػا (1)أخفى أك أكقف أك أخر رسالة أك اطلع علياا كأفشى للغّب ما  وتػ  ... " 
قػع العقوبػة ا٤بشػددة علػى مرتكػػب نبل ػظ أف ا٤بشػرع الليػيب حػـر التنصػت ا٥بػاتفي كأك 

هػػلب ا١برٲبػػة إذا كقعػػت مػػن موتػػف عمػػومي  ككػػللك نبل ػػظ أنػػ   ػػدد ا٢بػػد األدىن 
للعقوبة ا٤بشددة بستة أشار كٓب ٰبػدد ا٢بػد األعلػى للعقوبػة كالػٍب ال تزيػد علػى ثػبلث 

 سنوات . 
أمػا إذا كقعػػت ا١برٲبػػة مػػن قبػػ  أشػخاص آخػػرين فنصػػت ا٤بػػادة ا٤بػػلكورة أعػػبلب  
أنػػ  "... كإذا ارتكػػب األفعػػاؿ ا٤بػػلكورة أشػخاص آخػػركف تكػػوف العقوبػػة ا٢بػػبس علػى 

٤بدة ال تزيد على سػتة أشػار أك الغرامػة الػٍب ال ٘بػاكز عشػرين دينػارا كذلػك بنػاء علػى 
 (2)شكول ا٤بتضرر " 

كهنػػا نبل ػػظ أف العقوبػػة تكػػػوف أخػػف إذا كقػػع فعػػػ  التنصػػت مػػن أشػػػخاص  
كػوف العقوبػة إ ػدل الصػورتْب إمػا ا٢بػبس ٤بػدة آخرين غّب ا٤بوتف العمػومي ٕبيػ  ت

ال تزيد على ستة أشار أك الغرامة الٍب ال ٘باكز العشرين دينػارا كاشػَبط ا٤بشػرع الليػيب 
 إلقامة الدعوم ضركرة تقدًن الشكول من قب  الطرؼ ا٤بتضرر . 

ى
ى
ى
ى
ى

                                       
 .   65  مرحع سابل  ص2005ا٤بكملة ل   ٌب سنة  نصوص قانوف العقوبات اللييب كالتشريعات (1)

 .  65موسوعة قانوف العقوبات اللييب كالتشريعات ا٤بكملة ل   مرحع سابل  ص (2)
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ىالمطلبىالثانيى
ىالطػوبظىالتكمولوظ

ة عقوبػػة أخػػرل تكميليػػة متمثلػػة ُب أضػاؼ ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم إٔب العقوبػػة األهػػلي 
مصػػػػادرة األحاػػػػزة كالوسػػػػائ  الػػػػٍب أدت إٔب التنصػػػػت علػػػػى  ػػػػدي  الغػػػػّب ا٤بتصػػػػف 

مكػػرر ؽ.ع. ـ ( كالػػٍب  309  كذلػػك  سػػب نػػص ا٤بػػادة ) (1)با٣بصوهػػية أك السػػرية
تنص على أن  " ... كٰبكم ُب ٝبيع األ واؿ ٗبصادرة األحاػزة كغّبهػا ٩بػا يكػوف قػد 

لػػػػػلا ٯبػػػػػب علينػػػػػا توضػػػػػيح ا٤بقصػػػػػػود  (2)ة أك ٙبصػػػػػ  عليػػػػػ  ... (اسػػػػػتخدـ ُب ا١برٲبػػػػػ
 با٤بصادرة لغة كاهطبل ا . 

فا٤بصػػػادرة لغػػػة : هػػػي ا٤بطالبػػػة  يقػػػاؿ هػػػادرب علػػػى كػػػلا مػػػن ا٤بػػػاؿ أم طالبػػػ   
 (4)  كاهطبل ا : " نزع ملكية ماؿ حربا كإضافت  إٔب ملك الدكلة بغّب مقاب  "(3)ب 

 164  163ى أ كػػاـ ا٤بصػػادرة ُب ا٤بػػادة ) كقػػد نػػص ا٤بشػػرع ا١بنػػائي الليػػيب علػػ 
( علػػػى أنػػػ  " ٰبكػػػم دائمػػػا ٗبصػػػادرة األشػػػياء  163ؽ.ع.ؿ (  يػػػ  نصػػػت ا٤بػػػادة ) 

ػ األشػياء اصػلة أك ا٤بكتسػبة مػن ا١برٲبػة الػٍب هػدر فياػا ا٢بكػم باإلدانػة أك 1اآلتية :
اء الػٍب يعػد ػ األشػي 2بالعفو القضائي ما ٓب يكن ا٤بالك شخصا ال يد ل  ُب ا١برٲبة . 

هنعاا أك استعما٥با أك ٞبلاا أك  يازما أك التصرؼ فياا حرٲبػة ُب ذاتػ  كذلػك  ػٌب 
( فإ ػػا نصػػت علػػى أنػػ  " ُب  الػػة  164)  لػػو ٓب يصػػدر  كػػم باإلدانػػة "  أمػػا ا٤بػػادة

ػػػ األشػػياء الػػٍب 1ا٢بكػػم بالعقوبػػة أك بػػالعفو القضػػائي ٘بػػوز مصػػادرة األشػػياء التاليػػة : 
ػ األشػياء الػٍب يعػد هػنعاا أك اسػتعما٥با أك  2ت الرتكػاب ا١برٲبػة اسػتعملت أك أعػد

                                       
 . 236عبد الرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة  مرحع سابل ص  (1)

 .  156نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل ص  (2)

 1966  د . ط  3اللغػوم السػيد ٧بمػد مرتضػى الزبيػدم  دار هػادر  بػّبكت  لبنػػاف  ـ  تػاج العػركس لئلمػاـ (3)
 .  329ـ  ص 

مصػػػػطفى إبػػػػراهيم العػػػػريب  أ كػػػػاـ ا٤بصػػػػادرة ُب القػػػػانوف ا١بنػػػػائي الليػػػػيب كا٤بصػػػػرم "دراسػػػػة مقارنػػػػة " رسػػػػالة  (4)
 . 3ص  2003ماحستّب كلية القانوف حامعة طرابلس 
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ٞبلاا أك  يازما أك التصرؼ فياا حرٲبة ما ٓب يوحد ُب شػأ ا تصػريح مػن السػلطات 
  (1)اإلدارية  كال تطبل األ كاـ السابقة إذا كاف ا٤بالك شخصا ال يد ل  ُب ا١برٲبة"

ؽ.ع . ؿ ( قػػػػػػد أكحػػػػػػب  163نبل ػػػػػػظ هنػػػػػػا أف ا٤بشػػػػػػرع الليػػػػػػيب ُب ا٤بػػػػػػادة )  
مصػػادرة األشػػياء ا٤بتعلقػػة با١برٲبػػة الػػٍب هػػدر فياػػا  كػػم باإلدانػػة أك العفػػو القضػػائي 
علػػى  ػػد سػػواء  كاشػػَبط بػػأال تكػػوف هػػلب األشػػياء ملكػػا لشػػخص آخػػر ال يػػد لػػ  ُب 

ؽ.ع . ؿ ( فإننا ٪بدب قد حع  العقوبة تكميليػة حوازيػة  164ا١برٲبة  أما ُب ا٤بادة ) 
 سػػػب تقػػػػدير قاضػػػي ا٤بوضػػػوع الػػػػلم يفصػػػ  ُب الػػػدعول ا١بنائيػػػػة إذ   يػػػ  تركاػػػا

نصػػػػت ا٤بػػػػادة سػػػػالفة الػػػػلكر علػػػػى حػػػػواز مصػػػػادرة األشػػػػياء الػػػػٍب اسػػػػتعملت أك أدت 
الرتكػػػاب ا١برٲبػػػػة كاألشػػػػياء الػػػػٍب يعػػػد هػػػػنعاا أك اسػػػػتعما٥با أك ٞبلاػػػػا أك  يازمػػػػا أك 

ُب ارتكػػاب التصػػرؼ فياػػا حرٲبػػة شػػريطة تكػػوف هػػلب األشػػياء ملكػػا لشػػخص لػػ  يػػد 
  ا١برٲبة أما إذا كاف غّب ذلك فإن  ال تطبل هلب األ كاـ .

 30أمػػػا ا٤بشػػػرع ا٤بصػػػرم فقػػػد نػػػص علػػػى أ كػػػاـ ا٤بصػػػادرة العامػػػة ُب ا٤بػػػادة )  
ؽ.ع.ـ ( كالػػٍب تػػنص علػػى أنػػ  " ٯبػػوز للقاضػػي إذا  كػػم بعقوبػػة ا١بنايػػة أك ا١بنالػػة 

رٲبػػػػة ككػػػػللك األسػػػػلالة أف ٰبكػػػم ٗبصػػػػادرة األشػػػػياء ا٤بضػػػػبوطة الػػػػٍب ٙبصػػػلت مػػػػن ا١ب
كاآلالت ا٤بضػػػبوطة الػػػٍب اسػػػتعملت أك الػػػٍب مػػػن شػػػأ ا أف تسػػػتعم  فياػػػا كهػػػلا كلػػػ  
بػػدكف إخػػبلؿ ٕبقػػوؽ الغػػّب ا٢بسػػن النيػػة . كإذا كانػػت األشػػياء ا٤بػػلكورة مػػن الػػٍب يعػػد 
هػػػػنعاا أك اسػػػػتعما٥با أك  يازمػػػػا أك بيعاػػػػا أك عرضػػػػاا للبيػػػػع حرٲبػػػػة ُب ذاتػػػػ  كحػػػػب 

 .(2)" ٝبيع األ واؿ كلو ٓب تكن تلك األشياء ملكا للمتام ا٢بكم با٤بصادرة ُب
ؽ.ع.ـ ( أف ا٤بصػػػػػادرة عقوبػػػػػة تكميليػػػػػة  30ك٩بػػػػػا يبل ػػػػػظ ُب نػػػػػص ا٤بػػػػػادة )  

  كٯبػػب أف (3)كحوبيػػة تعتػػرب خركحػػا علػػى القاعػػدة العامػػة الػػٍب تعتػػرب ا٤بصػػادرة حوازيػػة

                                       
 .   47ـ  مرحع سابل ص  2005للييب كالتشريعات ا٤بكملة ل   ٌب سنة موسوعة قانوف العقوبات ا (1)

 . 16نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر تعديبلت  مرحع سابل ص  (2)

 .  ٧226بمد  لمي ٧بمد  ساف  مرحع سابل ص  (3)
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ص ُب القػػانوف تتػػوافر ُب ا٤بصػػادرة شػػركط عامػػة كهػػي أال تكػػوف هنػػاؾ مصػػادرة إال بػػن
كال مصػػػادرة إال مػػػن أحػػػ  فعػػػ  ٯبرمػػػ  القػػػانوف كتكػػػوف األشػػػياء ا٤بضػػػبوطة ٥بػػػا هػػػلة 

 .(1)با١برٲبة
مكػػرر ؽ.ع.ـ ( علػػى أنػػ  "   309ككػػللك نصػػت الفقػػرة األخػػّبة مػػن ا٤بػػادة )  

  كيعػد ذلػك هػورة (2)كما ٰبكم ٗبالو التسجيبلت ا٤بتالصلة عػن ا١برٲبػة كإعػداماا"
كػاف عليػ  بإزالػة الوضػع اإلحرامػي الناشػئ عػن ا١برٲبػة كٰبكػم من إعادة ا٢بػاؿ إٔب مػا  

 .(3)القاضي بللك من تلقاء نفس 
كمع ذلك ٓب يتعرض ا٤بشرع ا٤بصرم لتوقيع العقوبة ُب  الة الشركع كمػا فعػ   

ا٤بشػػػرع الفرنسػػػي الػػػلم ٓب يفػػػػرؽ ُب العقوبػػػة بػػػْب أف تقػػػع ا١برٲبػػػػة كاملػػػة كبػػػْب  الػػػػة 
 الشركع .

مػػػػع تزايػػػػد اال٘بػػػػاب لػػػػدل ا٢بكومػػػػات كا٥بي ػػػػات كالشػػػػركات كاألفػػػػراد ٫بػػػػو نشػػػػر  
ا٤بلفػػات كالبطاقػػػات ا٣باهػػػة  ػػم علػػػى نهػػػم ا٤بعلومػػػات كمػػع ازديػػػاد  جػػػم اسػػػتخداـ 
شػػبكة اإلنَبنػػت ُب القيػػاـ با٤براسػػبلت كاالتصػػاالت كا٤بعػػامبلت ا٤بختلفػػة مػػن خبل٥بػػا 

يػة لتلػك ا٤بعػامبلت كاالتصػاالت  يػ  تلتػـز فإن  ٯبب االلتزاـ ٗببػدأ السػرية اإللكَبكن
 الدساتّب كالقوانْب الوطنية ٗبراعاة اآلٌب :ػ 

ػ عػػدـ حػػواز مراقبػػة االتصػػاالت كا٤براسػػبلت اإللكَبكنيػػة إال لضػػركرة تتعلػػل  1
باألمن القومي أك النهاـ العاـ أك للوقاية من ا١برائم أك ٢بمايػة  ريػات ك قػوؽ الغػّب 

                                       
 .  349ياسْب تاج الدين سبلمة  مرحع سابل ص  (1)

 كما بعدها . 155تعديبلت  مرحع سابل ص نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم  سب آخر  (2)

ص  ٧1981بمػػود ٪بيػػب  سػػِب  شػػرح قػػانوف العقوبػػات القسػػم ا٣بػػاص  دار الناضػػة العربيػػة القػػاهرة  مصػػر  (3)
 . 334مشار إلي  ُب فادية أبو شابة مرحع سابل ص  774
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إال عػن طريػل السػلطة القضػائية  ومة أك الرسػالة أك االتصػاؿكال يتم الكشف عن ا٤بعل
 أك السلطة اإلدارية ألسباب مشركعة ٰبددها القانوف . 

ػ معاقبػػة أم شػػخص يقػػـو بعمػػ  مراقبػػة التصػػاؿ يػػتم عػػن طريػػل اإلنَبنػػت  2
حنائيػػػا كمػػػا هػػػو ا٢بػػػاؿ ُب ٘بػػػرًن التنصػػػت كاسػػػَباؽ السػػػمع كأشػػػكاؿ التعػػػدم علػػػى 

مػػػػػع األخػػػػػل ُب االعتبػػػػػار بوحػػػػػود اسػػػػػتثناءات  سػػػػػبما كردت  االتصػػػػػاالت التليفونيػػػػػة
  بالتشريعات األكركبية كهي : ػ

ػ ٰبل ٤بقدمي ا٣بدمات ا٤بعلوماتية انتااؾ سرية االتصػاالت إذا كػاف تػدخلام  أ
 تربرب الضركرة الفنية . 

ػ مراقبػة هػا ب العمػ  للػلين يعملػوف معػ  ُب اسػتخداـ اإلنَبنػت اسػتنادا  ب
َبض بسياسػػػة الرقابػػػة ا٣باهػػػة ٗبصػػػلالة ا٤بشػػػركع . خاهػػػة كأف إحػػػراء إٔب رضػػاهم ا٤بفػػػ

التنصػػت ا٥بػػاتفي أثبػػت ُب اآلكنػػة األخػػّبة ٪باعتػػ  ُب إحاػػاض ا٤بخططػػات اإلحراميػػة 
التخريبيػػػػة لؤلمػػػػواؿ كاألركاح كهكػػػػلا تػػػػربهن اكتشػػػػافات العلػػػػم مػػػػرة أخػػػػرل هػػػػدمتاا 

 للبشرية أل ا أهبل ما كحدت إال لللك . 

إبػراهيم كمػاؿ ٧بمػد  الضػواب  الشػرعية كالقانونيػة ٢بمايػة  ػل اإلنسػاف ُب  ػ 1
اتصػػػاالت  الشخصػػػػية ُب الفقػػػػ  اإلسػػػػبلمي كالقػػػػانوف ا١بنػػػػائي  دار الكتػػػػب القانونيػػػػة  

 ـ .  2010القاهرة  مصر  بدكف طبعة  سنة 
وف العقوبػات إبراهيم عيد ناي   ا٢بماية ا١بنائية ٢برمػة ا٢بيػاة ا٣باهػة ُب قػان ػ 2

الفرنسػػي "ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة للالػػدي  كالصػػػورة " دار الناضػػة العربيػػة  القػػاهرة  مصػػػر 
  ـ . 2000 بدكف طبعة  سنة

ع  6أٞبد فتالي سركر  رقابة ا٤بكا٤بات التليفونيػة  اللػة ا١بنائيػة القوميػة ـ  ػ 3
 . ـ 1963مارس سنة  1

القسػػم العػػاـ  مطػػابع  أٞبػػد فتالػػي سػػركر  الوسػػي  ُب قػػانوف العقوبػػات  ػ 4
 ـ . 2010القاهرة  مصر  بدكف طبعة  سنة  األهراـ التجارية 
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أٞبػػد  لمػػي السػػيد يوسػػف  ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف ُب  ياتػػ   ػ 5
 ـ . 1983 ا٣باهة  أطرك ة دكتوراب  كلية ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنصورة  مصر  سنة

هػة كمػدل ا٢بمايػة الػٍب يكفلاػا آدـ آدـ البػديع  ا٢بػل ُب  رمػة ا٢بيػاة ا٣با ػ 6
  1لػػ  القػػانوف ا١بنػػائي  رسػػالة دكتػػوراب منشػػورة ا٤بتالػػدة للطباعػػة القػػاهرة  مصػػر  ط 

 . ـ 2000سنة 
الطػاهر أٞبػد الػزاكم  ٨بتػار القػاموس الػدار العربيػة للكتػاب  بػدكف طبعػة   ػ 7

 ـ. 1984 سنة
" دار ا١بامعػػة  أٲبػػن عبػػدا فكػػرم  حػػرائم نهػػم ا٤بعلومػػات "دراسػػة مقارنػػة ػ 8

 ـ . 2007ا١بديدة للنشر  اإلسكندرية  مصر  سنة 
بػػن عمػػار مقػػِب  بػػو راس عبػػد القػػادر  التنصػػت علػػى ا٤بكا٤بػػات ا٥باتفيػػة  ػ 9

كاعَباض ا٤براسبلت للوقاية من حرائم الفساد  ا٤بلتقى الوطِب  وؿ اآلليات القانونيػة 
/ ديسػػمرب  3 2لػػة  يػػومي ٤بكافالػػة الفسػػاد  كليػػة ا٢بقػػوؽ حامعػػة قاهػػدم مربػػاح كرق

 ـ. 2008سنة 
 سػػِب ٧بمػػد السػػيد ا١بػػلع  رضػػا الػػِب عليػػ  كآثػػارب القانونيػػة " دراسػػػة  ػ 10

 ـ . 1983مقارنة " أطرك ة دكتوراب  كلية ا٢بقوؽ حامعة القاهرة  مصر  سنة 
خليفػػػػة كلنػػػػدر عبػػػػدا  سػػػػْب  ضػػػػمانات ا٤بػػػػتام ُب مر لػػػػة التالقيػػػػل  ػ 11

حػراءات ا١بنائيػة  دراسػة مقارنػة  دار الناضػة العربيػة  القػاهرة  االبتدائي ُب قػانوف اإل
 ـ .  2000  سنة 1مصر  طبعة 

سػآب رمضػاف أبػػوبكر امسػاعد  تطػور ا١بػزاء ا١بنػائي ُب السياسػة ا١بنائيػػة  ػ 12
 .ـ 2010ا٤بعاهرة  رسالة ماحستّب  كلية القانوف حامعة ا٤برقب  ترهونة  ليبيا  سنة 

ا٢بمايػػػة القانونيػػػة للاليػػػاة ا٣باهػػػة دراسػػػة مقارنػػػة رسػػػالة هػػػفية بشػػػاتْب   ػ 13
دكتػػػوراب ُب العلػػػـو ٚبصػػػص قػػػانوف حامعػػػة مولػػػود معمػػػرم  تيػػػزم كزك  كليػػػة ا٢بقػػػوؽ 

 ـ . 2012كالعلـو السياسية  ا١بزائر  سنة 
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عبػػد الػػرٞبن ميلػػودة  أسػػاليب البالػػ  كالتالػػرم ُب ا١بػػرائم ا٤بسػػتالدثة   ػ 14
 ـ . 2015كلية ا٢بقوؽ حامعة سعيدة  ا١بزائر  سنة ملكرة لني  شاادة ا٤باحستّب   

عبد ا علي سعيد بن سا ورة  ا٢بماية ا١بنائية ٢برمة ا٤بسػكن  أطرك ػة  ػ 15
 ـ . 2002دكتوراب  كلية ا٢بقوؽ حامعة القاهرة  مصر  سنة 

عبػػػد الػػػرٞبن ٝبػػػاؿ الػػػدين ٞبػػػزة  ا٢بػػػل ُب ا٣بصوهػػػية ُب مواحاػػػة  ريػػػة  ػ 16
ارنة بْب القانوف الوضعي كالشريعة اإلسػبلمية " أطرك ػة دكتػوراب   اإلعبلـ " دراسة مق

 ـ . 2002كلية ا٢بقوؽ  حامعة ا٤بنوفية  مصر  سنة 
عبػػد الػػرزاؽ السػػناورم  الوهػػيف ُب شػػرح القػػانوف ا٤بػػدين  دار الناضػػة  ػ 17

 ـ . 1968العربية القاهرة  مصر  سنة 
ُب نطػػػػاؽ تكنلوحيػػػػا عبػػػػدالفتاح بيػػػػومي  جػػػػازم  ا١بػػػػرائم ا٤بسػػػػتالدثة  ػ 18

 ـ . 2009  سنة 1ا٢بديثة  دار الناضة العربية القاهرة  مصر  طبعة  االتصاالت
فاديػػة أبػػو شػػابة  ا٢بػػل ُب ا٣بصوهػػية  اللػػة ا١بنائيػػة القوميػػة  القػػاهرة   ػ 19

 ـ . 1997  مارس/يونيو / نوفمرب سنة 3  2  1العدد  40مصر  اللد 
  1ا٤بصػػرم  دار العػريب القػػاهرة  مصػػر  طبعػػة قػانوف اإلحػػراءات ا١بنائيػػة  ػ 20

 ـ .2008سنة 
 ٦بمػع اللغػة العربيػة  ا٤بعجػم الوسػي   دار ا٤بعػارؼ  القػاهرة  مصػر  سػػنة ػ 21

 ـ . 1980
٧بمػػػد  لمػػػي  سػػػاف  ا٢بمايػػػة ا١بنائيػػػة للمالادثػػػات ا٥باتفيػػػة  رسػػػالة  ػ 22 

 ـ . 2008ماحستّب  كلية ا٢بقوؽ حامعة اإلسكندرية مصر 
مد ٧بمد مصباح القاضي  ا٢بماية ا١بنائية للالرية الشخصية ُب مر لػة ٧ب ػ 23

ما قب  ااكمة ا١بنائية " دراسة مقارنة " دار الناضػة العربيػة  القػاهرة  مصػر  بػدكف 
 ـ . 2008طبعة  سنة 
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٧بمػػد زكػػي أبػػو عػػامر  ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة للمالادثػػات كاألكضػػاع ا٣باهػػة   ػ 24
ا٣باهػػػة  ٕبػػػ  مقػػػدـ إٔب مػػػػلٛبر ا٢بػػػل ُب  رمػػػة ا٢بيػػػػاة  حرٲبػػػة االعتػػػداء علػػػى ا٢بيػػػػاة

 .ـ1987يونيو  سنة  6ػ  4ا٣باهة ا٤بنعقد بكلية ا٢بقوؽ حامعة اإلسكندرية  مصر  
٧بمػػػػد رشػػػػاد القطعػػػػاين ا٢بمايػػػػة ا١بنائيػػػػة للالػػػػل ُب  رمػػػػة االتصػػػػاالت  ػ 25

 . ـ 2009بدكف طبعة  سنة  الشخصية  الفتح للطباعة كالنشر  اإلسكندرية  مصر 
٧بمػػد األمػػػْب ا٣برشػػة  مشػػػركعية الصػػوت كالصػػػورة ُب اإلثبػػات ا١بنػػػائي  ػ 26

"دراسػػػة مقارنػػػة " أطرك ػػػة دكتػػػوراب  كليػػػة ا٢بقػػػوؽ  حامعػػػة عػػػْب  ػػػس  مصػػػر  سػػػنة 
 ـ . 2009

٧بمػػد زكػػي أبػػو عػامر  اإلحػػراءات ا١بنائيػػة  دار ا١بامعػػة ا١بديػػدة للنشػػر   ػ 27
 ـ . 2005  سنة 7اإلسكندرية  مصر  طبعة 

٧بمػػػود أٞبػػػد طػػػ   التعػػػدم علػػػى  قػػػوؽ اإلنسػػػاف ُب سػػػرية اتصػػػػاالت   ػ 28
  سػػنة 2الشخصػػية بػػْب التجػػرًن كا٤بشػػركعية  دار الناضػػة العربيػػة  القػػاهرة  مصػػر  ط 

 ـ . 1999
٧بمػود ٪بيػب  سػِب  شػرح قػانوف العقوبػات القسػم ا٣بػاص  دار الناضػة  ػ 29

 ـ . 1981العربية القاهرة  مصر  سنة 
 الصالاح لئلماـ ٧بمػد أيب بكػر الػرازم  دار هػادر  بػّبكت  لبنػاف ٨بتار  ػ 30

 ـ . 2008سنة  1طبعة 
٩بدكح خلي  ٕبر العاٌب  ٞباية ا٢بياة ا٣باهػة ُب القػانوف ا١بنػائي " دراسػة  ػ 31

 ـ . 1983مقارنة "  دار الناضة العربية  القاهرة  مصر  بدكف طبعة  سنة 
٤بصػػػادرة ُب القػػػانوف ا١بنػػػائي الليػػػيب مصػػػطفى إبػػػراهيم العػػػريب  أ كػػػاـ ا ػ 32

كا٤بصرم "دراسة مقارنة " رسالة ماحستّب كلية القػانوف  حامعػة طػرابلس  ليبيػا  سػنة 
 ـ . 2003
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ـ   2005موسػػوعة قػػانوف العقوبػػات كالتشػػريعات ا٤بكملػػة لػػ   ػػٌب سػػنة  ػ 33
ة   سػػن1منشػورات ا٤بركػز القػومي للدراسػػات القانونيػة كٕبػوث  قػػوؽ اإلنسػاف  طبعػة 

 ـ . 2006
نصوص قانوف العقوبػات ا٤بصػرم  سػب آخػر تعديبلتػ   دار ا٤بطبوعػات  ػ 34
 ـ. 2010اإلسكندرية  مصر  سنة  ا١بامعية 
ياسر األمّب فاركؽ  مراقبة األ ادي  ا٣باهة ُب اإلحػراءات ا١بزائيػة  دار  ػ 35

 . ـ 2009  سنة 1ا٤بطبوعات ا١بامعية  اإلسكندرية  مصر  طبعة 
تػاج الػدين سػبلمة نوفػ   ا٢بمايػة ا١بنائيػة للاليػاة ا٣باهػة " دراسػة  ياسػْب ػ 36

 ـ . 2012مقارنة " أطرك ة دكتوراب  حامعة ا٤بنصورة  مصر  سنة 
ياسػْب تػػاج الػدين سػبلمة نوفػػ   ا٢بمايػة ا١بنائيػة للاليػػاة ا٣باهػة "دراسػػة  ػ 37

 ـ . 2012مقارنة "أطرك ة دكتوراب  كلية ا٢بقوؽ  حامعة ا٤بنصورة  مصر  سنة 
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 الخساهاث املرتجن 
 أهام احملاكن اإلهاراحيت

ىاالدمى:ىمروــمىأحمــدىخلغانىالصندل
 املؤهل العلوي 0 طبلجخ هبجستري يف قسن القبنوى اخلبص يف جبهعخ الشبرقخ.

 املقدًٞ :

ػا النرػاسي ًإنرػا خىلىٍقنىػاكيٍم ًمػٍن ذىكىػرو كىأينٍػثىػى  كىحىعىلٍ   نىػاكيٍم شيػعيوبنا قاؿ تعػأب : ﴿ يىػا أىيػُّاى
 {.13ا٢بجػرات:}كىقػىبىاًئ ى لًتػىعىارىفيوا ًإفر أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اللرً  أىتٍػقىاكيٍم ًإفر اللر ى عىًليمه خىبًػّبه﴾ 

يػػة الكرٲبػة   يتجلػى لنػػا أف التواهػ  اإلنسػاين هػػو غايػة مػن الغايػػات ُب ضػوء هػلب اآل
 الٍب حب  علياا. الٍب كحد ألحلاا اإلنساف  كهو من السمات الفطرية

 تياحػػات أكسػع  عػػرب نقػػ  اال كحػاءت الَبٝبػػة لتعطػػي اللغػة بعػػدان أكػػرب ك يػػزان  
كاألفكار من لغة ألخرل  كمن ٦بتمع آلخر  كلو ال الَبٝبة لكانػت اللغػات األخػرل 
بالنسػػبة لنػػا مػػاهي إال رمػػوز  كأهػػوات غػػّب مفاومػػ  كال معػػُب ٥بػػا. كقػػد لعبػػت الَبٝبػػة 

ُب نقػػػ  العلػػػـو كا٤بعػػػارؼ كالثقافػػػات بػػػْب الشػػػعوب. كتعػػػد الَبٝبػػػة دكران بػػػالغ األٮبيػػػة 
القانونيػػة أ ػػد أنػػواع الَبٝبػػة  ك٥بػػا مػػػن األٮبيػػة مػػا ال ٲبكػػن إغفالػػ  ُب ٦بػػاؿ القضػػػاء  
كهي تتسم بصعوبتاا كتعقيدها ٤با ٛبتاز ب  من " خصوهػيات كخصػائص دكف غّبهػا 

ن أنػػواع الَبٝبػػة األخػػرل ألسػػباب إذ أ ػػا ٚبتلػػف كثػػّبان عػػ مػػن أنػػواع الَبٝبػػة ا٤بعتمػػدة.
عديدة ٤با ٲبتاز ب  ا٣بطاب القانوين من ٠بات معينػة  مناػا األسػلوب كا٤بصطلػػالات  
كالصيػػػػػاغة  كالنهػػػػػاـ القػػػػانوين كغّبهػػػػا. كتفػػػػرض الَبٝبػػػػػة القانونيػػػػة عبلقػػػػة معينػػػػػة بػػػػْب 

 (1)القانوف كعلػم اللغػة." 

                                       
 ة للَبٝبة القانونية.كبليدز  كونزإب   ترٝبة د.  سيب الياس  ديد  ا١بوانب النهرية كالتطبيقي  (1)    
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تػب علياػا مػن نتػائ  خطػّبة. فعلػى للَبٝبة أماـ ااكم أٮبيػة كبػّبة  ٤بػا قػد يَب  
أساسػػػاا يصػػػدر القاضػػػي  كمػػػ   فالَبٝبػػػة أمػػػاـ اػػػاكم ليسػػػت ٦بػػػرد إبػػػداء للػػػرأم  
كللقاضػػي األخػػل بػػ  أك تركػػ   كمػػا هػػو ا٢بػػاؿ بالنسػػبة للخػػربة. إذ يسػػتند القاضػػي ُب 
 كم  بناءن على ما تتم ترٝبت   كما ينقل  ا٤بَبحم من معلومات. فا٤بَبحم هو الو يػد 

ُب  الة عػدـ كحػود مػن  -بْب الطرفْب  ةعآب ٗبدل هالة كهدؽ ا٤بعلومات ا٤بنقولال
ػػػػ كلتلػػػػك ا٤بامػػػػة خطػػػػورة علػػػػى  قػػػػوؽ النػػػػاس  -سػػػػواب  ةٯبيػػػػد اللغػػػػة األحنبيػػػػة ا٤بَبٝبى

كا٤بتعػػاملْب مػػع مرفػػل القضػػاء  بػػ  كعلػػى  ريػػامم كأركا اػػم أ يانػػانهن مػػن أحػػ  ذلػػك 
كضع القوانْب ا٣باهة  ا الػٍب مػدؼ سعت التشريعات لتنهيم هلب ا٤بانة من خبلؿ 

إٔب ٙبقيل أكرب قػدر مػن االسػتفادة مػن الَبٝبػة أمػاـ اػاكم  كتقليػ  سػلبياما  كا٢بػد 
 من عواقباا.

نفتػػػاح العػػػا٤بي ا٢بػػػإب أهػػػبح العػػػآب كقريػػػة كا ػػػدة. فقػػػد تضػػػم الدكلػػػة كمػػػع اال 
ا دكلػة اإلمػارات الوا دة العديد من ا١بنسيات  ا٤بتالدثْب بالعديد من اللغات  كمناػ

حنسػػػيات مػػػا بػػػْب مقيمػػػة كعػػػابرة  كينػػػت  عػػػن ذلػػػك التعػػػدد ُب  206فاػػػي تضػػػم ٫بػػػو 
ا١بنسيات كاللغات كاللاجػات  ا٢باحػة إٔب الَبٝبػة لتيسىػًا  التواهػ  بػْب كػ  مػن هػو 
علػػػى أرض الدكلػػػة. كتشػػػتد ا٢باحػػػة للَبٝبػػػة ُب كسػػػ  هػػػلا التعػػػدد ُب ٦بػػػاؿ القضػػػاء  

ى ا٤بشػػرع اإلمػػاراٌب كغػػّبب مػن ا٤بشػػرعْب لسػػن قػػانوف  فاتػان علػػى ا٢بقػػوؽ  لػػللك سػع
  كمػن ٍب  ػ  ٧بلػ  1981( لسػنة  9ٱبتص بتنهيم مانة الَبٝبة  كبدأ بالقػانوف رقػم ) 

  ككبلٮبػا متعلقػاف بتنهػيم مانػة الَبٝبػة. كقػد تضػمن  2012( لسػنة  6القػانوف رقػم ) 
مانػػة الَبٝبػػة أمػػاـ  هػػلا القػػانوف كأمثالػػ  ٦بموعػػة مػػن الضػػواب  الػػٍب تعػػْب علػػى تنهػػيم

 ااكم.
كتضػػػمن قػػػانوف تنهػػػيم مانػػػة الَبٝبػػػة ٦بموعػػػة مػػػن االلتزامػػػات الػػػٍب البػػػد مػػػن  

علػػى العمػػ  كمػػَبحم أمػػاـ اػػاكمهن كذلػػك ألٮبيػػة  اللتػػزاـ  ػػا مػػن ًقبػػ  مػػن عقػػد النيػػةا
كخطػػػورة الػػػدكر الػػػلم يقػػػـو بػػػ . كلكػػػن مػػػا هػػػي تلػػػك االلتزامػػػاتك كمػػػا مػػػدل التػػػزاـ 

ة اإلمػػارات  ػاك ُب تػػ  مػا تعانيػ  اػػاكم مػن قلػػة ُب عػدد ا٤بَبٝبػػْب  ا٤بَبٝبػْب ُب دكلػ
. كمػػاذا عػػن كثػػّب مػػن اللغػػات كاللاجػػات ا٤بختلفػػةكازديػػاد ا٢باحػػة ٤بَبٝبػػْب يتقنػػوف ال
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على ا٤بَبحم ُب ااكم اإلماراتية ك ُب سبي  اإلحابة على تلػك  أنواع الرقابة ا٤بفركضة
لتزامػػػػػات ا٤بػػػػػَبحم أمػػػػػاـ اػػػػػاكم اإلماراتيػػػػػة. التسػػػػػاؤالت سػػػػػأتناكؿ ُب هػػػػػلا البالػػػػػ  ا

كلتالقيل أكرب قدر من الفائدة من ا٤بوضوع سأتناكؿ بدايػة مفاػـو الَبٝبػة ُب ا٤بطلػب 
األكؿ مػػػػن هػػػػلا البالػػػػ . كالَبٝبػػػػة أمػػػػاـ اػػػػاكم ُب ا٤بطلػػػػب الثػػػػاين. بينمػػػػا سػػػػيكوف 

 ا٤بطلب الثال  لبياف كاحبات ا٤بَبحم.

تعػد مػن الركػائز األساسػية ألم أمػة مػن األمػم  كشػػرطان  ال شػك ُب أف الَبٝبػة 
رئيسػػػان مػػػن شػػػػركط  ضػػػتاا كتقػػػػدمااهن لػػػللك أهػػػػبح الكثػػػّب مػػػػن ا٤بفكػػػرين كالعلمػػػػاء 
يقرنػػوف تقػػدـ ك ضػػػة األمػػم ُب شػػػٌب الػػاالت ا٢بيػػاة  ٗبػػػدل اسػػااماما ُب الَبٝبػػػة ُب 

عػن الػدكر البػارز الػلم تلعبػ  الَبٝبػة ُب ٨بتلف العلـو كاآلداب كالفنوفهن كذلػك نػات  
ناػػػا التعريػػػػف التنميػػػة البشػػػرية. كللَبٝبػػػة كغّبهػػػا مػػػػن ا٤بصػػػطلالات عػػػدة تعريفػػػات  م

هػػطبل ي  كمػػا ٥بػػا تعريػػف قػػانوين سػػنتطرؽ لػػ  كفػػل مػػا نػػص اللغػػوم  كالتعريػػف اال
عليػ  ا٤بشػػرع اإلمػػاراٌب  كهػػي كػػللك متعػػددة األنػػواع  ك علػػى ذلػػك سػػنتعرؼ ُب هػػلا 

ب علػػى تعريػػف الَبٝبػػة ُب الفػػرع األكؿ  كالفػػرع الثػػاين سػػنتعرؼ فيػػ  علػػى بعػػأ ا٤بطلػػ
 أنواع الَبٝبة.

ىالغرعىاألولى:
ىتطروفىالترجمظ

 التعريف اللغوي : .1
ػاف ا٤بفسػر للسػاف    ٝبي ػاف كالَبى ٝبي الَبٝبة لغةن كما كردة ُب لساف العرب هػي: الَبي

انػػ  :كُب  ػػدي  هرقػػ  ٝبي الكػػبلـ   فػػتح هػػو الػػلم يفسػػرالَبٝبػػاف بالضػػم كال  قػػاؿ لَبي
احيم  كالتػػػاء كالنػػػوف زائػػػدتاف  كقػػػد ترٝبػػػ   أم ينقلػػػ  مػػػن لغػػػة إٔب أخػػػرل  كا١بمػػػع الػػػَبر
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ٝبػاف  كترحم عن   كترٝباف هو من ا٤بث  الٍب ٓب يػلكرها سػيبوي . قػاؿ ابػن حػِب أمػا الَبي
 (1). بضم أكل  كمثال  فػيٍعلبلف كعَبفاف كديٞبيساف  ككللك التاء أيضان فياما أهلية

تشػّب إٔب ٟبسػة معػاين  فػا٤بعُب األكؿ مناػا : يشػّب إٔب سػّبة  كالَبٝبة ُب اللغػة 
ك يػػػاة الشػػػخص  فنقػػػوؿ مػػػثبلن: قػػػرأتي ترٝبػػػة فػػػبلف  أم قػػػرأت سػػػّبة  ياتػػػ . كا٤بعػػػُب 
الثاين يشّب إٔب التالوي  فنقوؿ مثبلن  أرغب أف تيَبحم األقػواؿ إٔب أفعػاؿ  أم أرغػب 

ػوؿ تلػػك األقػػواؿ إٔب أفعػػاؿ. أمػا ا٤بعػػُب الثالػػ  للَبٝبػػة لغػةن فاػػو يشػػّب إٔب: نقػػ   أف ٙبي
معػػُب الكػػبلـ أك الكتابػػة مػػن لسػػاف إٔب أخػػر  فنقػػوؿ مػػثبلن  ترٝبػػتي الػػنص العػػريب إٔب 
اللسػػػػاف الفرنسػػػػي  ٗبعػػػػُب إنػػػػِب نقلػػػػت معػػػػُب الػػػػنص مػػػػن اللسػػػػاف العػػػػريب إٔب اللسػػػػاف 

وضػػػيح  فنقػػػوؿ تػػػرحم فػػػبلف  الفرنسػػػي. كا٤بعػػػُب الرابػػػع لكلمػػػة الَبٝبػػػة هػػػو التبيػػػاف كالت
أمػػػا ا٤بعػػػُب األخػػػّب للَبٝبػػػة فاػػػو يشػػػّب إٔب: الكلمػػػة الػػػٍب  كبلمػػػ   أم بٌينػػػ  ككضػػػال .

تكػػوف عنػػواف البػػاب ُب كتػػاب  كهػػي عنػػواف القسػػم الػػلم ٯبمػػع مسػػائ  مػػن موضػػوع 
كا د  كمثاؿ ذلك ُب هاليح البخارم  باب كيف بدء الػو ي إٔب رسػوؿ ا هػلى 

نىػػا ًإٔبى  نيػػوحو ا عليػػ  كسػػلم  كقولػػ  ت يػٍ ػػا أىٍك ى نىػػا ًإلىٍيػػكى كىمى يػٍ كىالنرًبيِّػػْبى ًمػػن  عػػأب: ﴿ ًإنرػػا أىٍك ى
 فالب ترٝبة األ ادي  الٍب تندرج ٙبت هلا الباب.  {163النساء : }﴾ بػىٍعًدبً 

 صطالحاً :الترجمة ا .2
هطبلح ٙبددت ٗبعُب نق  الكبلـ من لغة إٔب أخرل  أك ٙبوي  الَبٝبة ُب اال 

بلغػػػة مػػػا إٔب نػػػص مسػػػاك لػػػ  بلغػػػة أخػػػرل. كهػػػلا يعػػػِب أف الَبٝبػػػة هػػػي  نػػػص مكتػػػوب
عمليػة نقػػ  األلفػػاظ كا٤بعػػاين كاألفكػػار  بػ  كػػ  ا٤بعلومػػات ا٤بوحػػودة ُب نػػص مكتػػوب 
بلغة معينة إٔب لغة أخرل. فاو علم ُب معرفػة  قيقػة عمليػة نقػ  الكػبلـ مػن لغػة إٔب 

الشاملة عن شيءهن كذلك أل ػا أخرل. كلكن العملية نفساا قد تكفي ٗبجرد ا٤بعرفة 
 (2)فن من الفنوف العملية الٍب تتطلب ا٤باارة كالدربة فضبلن عن ا٤بوهبة السلوكية. 

                                       
 66  ص  12ابن منهور   لساف العىرىب   اللد  (1)

 5د.يعقوب   ٞبد الباقر ا٢باج   مقدمة إٔب فن الَبٝبة   ص  (2)
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 التعريف القانوني : .3
عػرؼ ا٤بشػػرع اإلمػػاراٌب مانػػة الَبٝبػػة بأ ػا :" القيػػاـ ٢بسػػاب الغػػّب كعلػػى كحػػ   

كػار كاإلشػارات مػن اإلعتياد ٗبزاكلة أعماؿ الَبٝبة بتالوي  النصوص كالكلمػات كاألف
 (1)لغة ألخرل". 

٪بد ُب هلا الاؿ أف ا٤بشػرع اإلمػاراٌب توسػع ُب مفاػـو الَبٝبػةهن  يػ   لػت  
الَبٝبػة ترٝبػة النصػوص  كالكلمػػات  ككػللك األفكػار مػن لغػػة ألخػرل. كٛبيػز ا٤بشػػرع 
اإلمػاراٌب عػن غػػّبب مػن التشػػريعات  بإضػافة ترٝبػػة اإلشػارة إذ تصػػنف لغػة اإلشػػارة ُب 

 نا ا٢بإب من ضمن اللغات العا٤بية. كقت
كمن ك  هلب التعريفات الٍب سبل تناك٥با نص  إٔب نتيجػة مفادهػا  أف الَبٝبػة  

تعػػِب نقػػ  معػػُب الكتابػػة أك الكػػبلـ مػػن لغػػة إٔب أخػػرل  ٗبعػػُب أ ػػا تنقػػ  الكتابػػة  أك 
تعبػػّب الكػبلـ مػػن اللغػة األهػػ  إٔب اللغػة ا٥بػػدؼ  كبصػػيغة أخػرل ٲبكننػػا القػوؿ بأ ػػا ال

عػػػػن معػػػػُب كػػػػبلـ ُب لغػػػػة  بكػػػػبلـ آخػػػػر مػػػػن لغػػػػة أخػػػػرل مػػػػع الوفػػػػاء ٔبميػػػػع معانيػػػػ  
 كمقاهدب.

٣بربة  كالتعريػب  كقد يوحد كح  شب  بػْب الَبٝبػة كغّبهػا مػن ا٤بصػطلالات كػا 
عناػػا ٝبيعاػػا  فػػا٣بربة لغػػة مػػن ا٣بػػرب  أم النبػػأ. يقػػاؿ أخبػػار كأخػػابّب   إال أ ػػا ٨بتلفػػة

اء ككسر الباء ا٤بشػددة ( أم عػآب بػ   كأخػربب أم أنبػأب كرح  خابر كخبّب ) بفتح ا٣ب
ُب الاؿ القانوين تعد مػن طػرؽ اإلثبػات   يػ  ٰبتاحاػا العمػ   كا٣بربة (2)ما عندب. 

ا٤بطػػركح أمامػػ  مسػػألة يتطلػػب  لاػػا معلومػػات فنيػػة  القضػػائي كلمػػا هػػادؼ ُب النػػزاع
ـو بأعمػاؿ ا٣بػربة ٦بموعػة علم للقاضي  ا  كٰبتاج إٔب مػن يبيناػا لػ . كيقػ خاهة  ال

مػػػػن ا٣بػػػػرباء ينتػػػػدبوف ألداء ماػػػػاـ يكلفاػػػػم  ػػػػا القضػػػػاء  كتتعػػػػدد ٦بػػػػاالمم  كالطػػػػب 
بػػػػا٣بربة ُب ٦بػػػاؿ القضػػػاء  كمػػػا يتوهػػػ  لػػػػ   سػػػة كااسػػػبة  كغّبهػػػا. كاالسػػػتعانةكا٥بند

                                       
   ُب شأف تنهيم مانة الَبٝبة. 2012( لسنة  6القانوف اإلٙبادم رقم )  (1)

 . 488الفّبكز ابادم  القاموس اي    فص  ا٣باء   ص  (2)
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ا٣ببّب  كيقدم  ُب تقارير تضم إٔب ملف الدعول  تعترب غّب ملزمة للقاضي فتبقػى لػ  
ديرية ُب ذلك. كذلك علػى خػبلؼ الَبٝبػة إذ لػيس للقاضػي سػلطة تقديريػة سلطة تق

فياػاهن فمػػا يقولػ  ا٤بػػَبحم مػن أقػػواؿ ال يعػػرب فيػ  عػػن نفسػ   كإ٭بػػا هػو ُب األهػػ  ينقػػ  
أقػػواؿ ا٣بصػػـو  أك ا٤بػػتام  أك الشػػاود  أك غػػّبهم  سػػب األ ػػواؿ  فيعػػد ا٤بػػَبحم ُب 

 مع . هلب ا٢بالة  لقة كه  بْب القضاء كا٤بتعاملْب
عػػُب الُّلغػػوم مىتسػػاكياف   

ى
كفيمػػا ٱبػػص التعريػػب   فػػإف التػرٍعريًػػب كاإًلٍعػػرابي ُب ا٤ب

كهيػػوى اإًلبانػػة  كٮبػػا مىػػٍأخيوذىاف مػػن عىػػررب كأىٍعػػرىب  ٗبىعػػُب أىبىػػاف كأٍفصىػػح. 
  فػػإذا كػػاف  (1)

ػػ ظ أف اإًلٍعػرىاب ييفًصػحي عػػن ا٤بعػاين با٢بركػػات الػٍب تفىػػرًؽ بػْب الوتػػائف النالويػة  كييلالى
عػػاين باألىٍلفىػػاظ "

ى
. أك هػػو : " الفىػػػارًؽي (2)اإًلعػػراب أهػػبح خاهػػان بػػػػ : " اإًلبىانىػػًة عىػػن ا٤ب

. كأىمػػػا ا٤بعػػػاين فقصػػػد مناػػػا الوتػػػائف النالويػػػة  كبًاألىٍلفػػػاظ عبلمػػػات (3)بػػْب ا٤بعػػػاين " 
 اإًلٍعرىاب.
أم    فاػو تعريػػب االسػًم األعجمػػي فالتعريػب لػػ  معػافو ٨بتلفػػة أٌمػا اهػػطبل ان  

صػػػطىلح 
ي
أف تػىٍنطقػػػ  العػػػرب علػػػى منااحاػػػا. كقػػػد عرفػػػ  ا٤بعجػػػمي الوسػػػي ي بًأىنٌػػػ ي: هػػػبغ ا٤ب

بصػػبغة عربيػػة عنػػد نقلاػػا بلفهاػػا األحنػػيب إٔب اللغػػة العربيػػة. كمػػا يطلػػل لفػػظ التعريػػب 
بينمػػػا التعريػػػب  علػػى عمليػػػة ترٝبػػػة النصػػوص مػػػن اللغػػػات األحنبيػػػة إٔب اللغػػة العربيػػػة.

السياسػػةه الػػٍب تتبعاػػا الدكلػػة  ػػدؼ تشػػجيع التمػػع علػػى أف سياسػػيان فاػػو يشػػّب إٔب 
 تكوف اللغة العربية هي لغة العلم كالعم  كالفكر كاإلدارة ُب تلك الدكلة.

هػػػنواف متكػػػامبلف  فالَبٝبػػػة تػػػتم عػػػن طريػػػل  -الَبٝبػػػة كالتعريػػػب  -كيعػػػداف  
ـ ٤بػا تػرحم على معارؼ الغّب  كُب سرعتاا تعجي  الفائدة  كبعد ا٥بضػم التػا االطبلع

                                       
 588  ص1ابن منهور  لساف العىرىب   مادة )عرب(   اللد  (1)

 .35  ص1ابن حِب   ا٣بصائص  ٙبقيل ٧بمد علي النجار   ج (2)

 .66 -65فق  اللغة   ص الثرعاليٌب   ٙبقيل د. ياسْب األيويب  (3)
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كاالستفادة منػ   يػأٌب دكر التعريػب   يػ  يكػوف هػو اإلبػداع ا٢بقيقػي الػلم يفضػي 
  (1)إٔب الرقي. 

ىالغرعىالثانيى:ى
ىأنواعىالترجمظ

تعددت أراء العلماء كاللغويْب  وؿ تقسػيم الَبٝبػة مػن  يػ  كسػائ  أدائاػا   
ا٤بكتوبػػة   الريريػػة أكفمػػنام مػػن يقػػوؿ بػػأف الَبٝبػػة تنقسػػم إٔب نػػوعْب ٮبػػا الشػػفوية كالت

كهػو تقسػػيم مباشػػر علػى أسػػاس مػػادم تػاهر  بينمػػا أضػػاؼ أخػركف نػػوع ثالػػ  كهػػو 
كاسػػتنادان إٔب هػػػلا التقسػػيم الثبلثػػػي للَبٝبػػة  سػػػنتناكؿ أنػػواع الَبٝبػػػة  (2)الَبٝبػػة اآلليػػػة.
 كفل ما يلي: 

 الترجمة الشفوية : .1
وؽ  تلبيػةن ٢باحػػة هػي الَبٝبػة الػٍب تػتم شػفايان  كتعػِب :" نقػ  منطػوؽ إٔب منطػ 

 تاج إلي  الناس منل القػدـ  لغتْب  كهلا النوع قدًن النشأة  االتفاهم بْب ا٤بتكلمْب ب
فقػػد كانػػت الَبٝبػػة الشػػفوية أسػػبل إٔب الهاػػور مػػن الَبٝبػػة التالريريػػة  ا تاحػػت إلياػػا 
القبائ  ُب العصور القدٲبة من التاري  لبلتصاؿ كالتفاهم مع غّبها من القبائ   سػواء 

قتصادية كالتجارية كغّب ذلػك مػن تعػامبلت  السلم  دؼ القياـ با٤ببادالت االقت ك 
أك كقت ا٢برب كما يقتضي  ا٤بوقػف مػن تعامػ  مػع األسػرل  كعقػد اتفاقيػات الصػلح 

 (3)كما إٔب ذلك. 

                                       
لغػة العربيػة كالتعريػب  الَبٝبػة كال أ.د. قصماين   طػ  بػن عبػدا   تعريػب ا٤بصػطلالات العلميػة   لقػة نقػاش (1)

 477ص 

 174زيداف   يوسف   الَبٝبة ُب الَباث العريب   نق  بتصرؼ   ص  (2)

 28  علم الَبٝبة   ص  د.٧بمد   فوزم عطية (3)
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كهار ٥بػلا النػوع مػن الَبٝبػة ُب العصػر ا٢بػإب أٮبيػة كبػّبة  بػ  هػار هػنعة أك  
كليػػػات اللغػػات كالَبٝبػػة ك ػػػا   -د كالكليػػات ا٤بتخصصػػة اختصػػاص ييػػدرس ُب ا٤بعاهػػػ

 (1)كل  برا٦ب  كأهول  كأساليب .  –أقساـ خاهة بالَبٝبة الفورية 
كللَبٝبػػة الشػػفاية ٦با٥بػػا ُب ا٤بػػلٛبرات كالنػػدكات العامػػة كااضػػرات  باإلضػػافة  

 ػػػد إٔب القضػػػاء   يػػػ  يسػػػتعاف بػػػا٤بَبحم ُب القضػػػاءهن للقيػػػاـ بعمليػػػة الَبٝبػػػة بػػػْب أ
هي ػػػػة التالقيػػػػل  ُب  الػػػػة عػػػػدـ  ا٣بصػػػػـو أك الشػػػػاود أك ا٤بتامػػػػْب  كبػػػػْب القاضػػػػي أك

إحػػػادمم للغػػػة التقاضػػػي ُب تلػػػك الدكلػػػة  كذلػػػك لضػػػماف ٧باكمػػػة عادلػػػة. كيسػػػتعْب 
القضػػػاء بػػػا٤بَبحم للَبٝبػػػة الشػػػفوية ُب شػػػٌب أنػػػواع الػػػدعاكل  كال يقتصػػػر ذلػػػك علػػػى 

دعػػول معركضػػة أمػػاـ القضػػاء  كال ٯبيػػد مػػن لػػ   الػػدعاكل ا١بزائيػػة. فالَبٝبػػة تػػتم لكػػ 
 لغة ااكم. 

 الترجمة التحريرية : .2
الػػػػٍب تػػػػتم بالكتابػػػػة  كتعػػػػِب: نقػػػػ  نػػػػص مكتػػػػوب بلغػػػػة إٔب نػػػػص  هػػػػي الَبٝبػػػػة 

مكتػػوب بلغػػة أخػػرل  كيفػػَبض ُب هػػلا النػػوع مػػن الَبٝبػػة الدقػػة أكثػػر مػػن تلػػك الػػٍب 
بالتػػإب يفسػػح فياػػا الػػاؿ للتػػأين تتػػوافر ُب الَبٝبػػة الفوريػػة  ألف أدامػػا الورقػػة كالقلػػمهن ك 

كاإلحادة   ي  تتاح للمَبحم الفَبة الزمنية الكافيػة للقيػاـ بعمليػة الَبٝبػة  أكثػر مػن 
تلػػػك ا٤بػػػدة الزمنيػػػة ا٤بتا ػػػة للَبٝبػػػة الفوريػػػة  بػػػالرغم مػػػن ذلػػػك فػػػإف كبلٮبػػػا يسػػػتلزماف 

 اإلحادة كالدقة  كا٢بلر من تغيّب ا٤بعُب أك تشويا .
 هػػػػلا النػػػوع مػػػػن الَبٝبػػػػات ُب كثػػػّب مػػػػن الػػػػاالت  فقػػػػد كتنصػػػب ا٢باحػػػػة إٔب 

ٰبتاحاا البعأ ُب ترٝبة شاادات دراسية  أك ترٝبة شاادات طبيػة لتقػدٲباا ١باػات 
ر٠بية  إذ تشَبط تلك ا١باات الر٠بية أف تقدـ ٥بػا ا٤بسػتندات كاألكراؽ باللغػة الر٠بيػة 

ترٝبػػة معتمػػدة  مػػن قبػػ   للدكلػػة  كُب  الػػة كانػػت بغػػّب تلػػك اللغػػة  فيشػػَبط ترٝبتاػػا
ا٤بتخصصْب بللك الػلين منالػتام الدكلػة ذلػك االختصػاص   ػٌب ٲبكػن قبػوؿ تلػك 

                                       
 ٧23بمد   فوزم عطية   مرحع سابل   ص  د. (1)
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ا٤بستندات كاألكراؽ كاالستناد إلياا  كما هو ا٢باؿ ُب القضاء  إذ تشَبط الكثّب من 
الػػػدكؿ أف تقػػػدـ ٝبيػػػع األكراؽ كا٤بسػػػتندات للقضػػػاء باللغػػػة الر٠بيػػػة للدكلػػػة. كسػػػنلكد 

 ؿ النصوص التشريعية ُب ا٤بطلب الثاين من هلا البال .على ذلك من خبل
ة العملية  كالٍب تدخ  كهلا النوع من الَبٝبة ينقسم بدكرب إٔب قسمْب  الَبٝب 

يػػػػة ُب إدارات ار دكا٤بلسسػػػػات  كهػػػػي تشػػػػم  الَبٝبػػػػة اال رات كالػػػػدكائرادُب عمػػػػ  اال
بلت ككسػػػائ  الدكلػػة كا٤بنهمػػػات  كتشػػػم  أيضػػان الَبٝبػػػة السياسػػػية ُب الصػػالف كالػػػ

 اإلعبلـ  باإلضافة إٔب الَبٝبة التجارية كا٤بعرفية.
كهػػػػلا مػػػػا فعلػػػػ  ٧بمػػػػد علػػػػي باشػػػػا عنػػػػدما  كػػػػم مصػػػػر  فقػػػػد ا٘بػػػػ  بسياستػػػػػ   

مػا عنػػد الغػرب مػن علػم حديػػد  كمػن نهػػم كقوانػػْب  –ترٝبة  –اإلهبل يػة إٔب نقػ  
 (1)إلدارات ا٢بكوميػػة.سطػوؿ  كا٤بػدارس كا٤بستشفػيات  كادة  ُب ا١بيػف كاالحديػ

أما القسم الثاين من أقساـ الَبٝبة التالريرية  فاػو الَبٝبػة الثقافيػة  كالػٍب تيعػُب  
بنق  الكتب كا٤بللفات األدبيػة كالفنيػة كالعلميػة كالتقنيػة مػن لغػة ألخػرل. ك٥بػلا النػوع 

وب   من الَبٝبػة أٮبيػة عهيمػة   يػ  تعتػرب سػبيبلن لتبػادؿ الثقافػات بػْب األمػم كالشػع
 كما أ ا من سب  التقدـ العلمي كا٢بضارم.

 الترجمة اِلية :  .3
تعتػػػػػرب فػػػػػرع مػػػػػن فػػػػػركع الٌصػػػػػناعات الٌلغويٌػػػػػة ا٢باسػػػػػوبٌية. فاػػػػػي  الٌَبٝبػػػػػة اآلليٌػػػػػة 
ُب ترٝبػػػة نصػػػوص أك ٝبػػػ  أك ألفػػػاظ مػػػن لغػػػة إٔب لغػػػة أخػػػرل  كذلػػػك مػػػن  تتجسػػػد

 خبلؿ استخداـ بر٦بيات ا٢باسوب.
النوع من الَبٝبة هو السػرعة الفائقػة الػٍب يعمػ   كلع  أهم أسباب التوح  ٥بلا 

 ػػػا ا٢باسػػػػب اآلٕب  كالػػػػلم يػػػػلثر بشػػػػك  مباشػػػػر علػػػػى  جػػػػم إنتاحػػػػ  عنػػػػد مقارنتػػػػ  
بالَبٝبة البشرية  الٍب ٙبتاج إٔب الكثّب من الوقت كا١باد كالَبكيز. كبػالرغم مػن ذلػك 

 تكػػوف  رفيػػة ُب فػػإف الَبٝبػػة البشػػرية مػػا زالػػت تعػػد أكثػػر دقػػة مػػن الَبٝبػػة اآلليػػة الػػٍب

                                       
 205ص  د. الشياؿ   ٝباؿ الدين   تاري  الَبٝبة كا٢بركة الثقافية ُب عصر ٧بمد علي   (1)
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أغلػػػب األ يػػػافهن ٩بػػػا يػػػلدم إٔب تغيػػػّب أك تشػػػوي  ا٤بعػػػُب ا٤بطلػػػوب. كبالتػػػإب ٲبكػػػن أف 
يتسبب هلا النػوع مػن الَبٝبػة ُب كحػود نػص يتصػف بأنػ  ركيػك مػن  يػ  الصػياغة 
كا٤بعػُب  ٩بػا يػلثر بشػك  سػليب علػى اتػول. كال يتصػور اسػتخداـ الَبٝبػة األليػة أمػاـ 

إال لػؤلكراؽ كا٤بسػتندات  بػالرغم مػن أف القػوانْب  كمناػا القػانوف  – اليػان  –القضاء 
اإلماراٌب يلكد على أف الَبٝبة لؤلكراؽ كا٤بسػتندات ا٤بقدمػة للقضػاء ٯبػب أف تػتم مػن 

فعلػى مكاتػب الَبٝبػة  (1)قب  مكاتب الَبٝبة ا٤بعتمدة كا٤برخص ٥با بللك ُب الدكلة. 
ذلػػػك  مػػن خػػػبلؿ بػػلؿ قصػػػارل بشػػك  عػػػاـ  كعلػػى ا٤بػػػَبحم بشػػك  خػػػاص مراعػػاة 

  هػػػاليح كبالدقػػػة البلزمػػػة  كعػػػدـ إليػػػ  بشػػػك ب ُب إٛبػػػاـ أعمػػػاؿ الَبٝبػػػة ا٤بوكلػػػةحاػػػد
 عتماد على الَبٝبة األلية ُب هلا الاؿ.اال

 ترجمة لغة اإل،ارة :  .4
البد لنا عند ا٢بػدي  عػن أنػواع الَبٝبػة  أف نتالػدث عػن ترٝبػة لغػة اإلشػارة   

ائ  التواهػ   إذ  لغة عا٤بيػة  كالػٍب تعتػرب كسػيلة مػن كسػكالٍب أهبالت ُب كقتنا ا٢بإب
كيػػػػػػتم فياػػػػػػا ٙبويػػػػػػ   –الصػػػػػػم كالػػػػػػبكم  – تياحػػػػػػات ا٣باهػػػػػػة يسػػػػػػتخدماا ذكم اال

                                       
) مػػػػػدين ( مػػػػػن اكمػػػػػة  2000 / 23/4القضػػػػػائية   الصػػػػػادر بتػػػػػاري   19لسػػػػػنة  427كرد ُب الطعػػػػػن رقػػػػػم  (1)

 ٙباديػػػػػػػػػػػػػػػػة العليػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب دكلػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػارات ا٤بنشػػػػػػػػػػػػػػػػور علػػػػػػػػػػػػػػػػى ا٤بوقػػػػػػػػػػػػػػػػع اإللكػػػػػػػػػػػػػػػػَبكين لػػػػػػػػػػػػػػػػوزارة العػػػػػػػػػػػػػػػػدؿاال
http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx قأ أنػػ  :" ٤بػػا كػػاف مػػػن ا٤بقػػرر أف الطعػػن بػػػالن

 ل شخصي للمالكـو علي  ك دب ال ٯبػوز أف ينػوب عنػ  غػّبب ُب اسػتعمال  إالٌ بتوكيػ  مػن الطػاعن يبػيح لػ  
ذلػػك   ككػػاف ال ٯبػػوز أليػػة ٧بكمػػة قبػػوؿ ٧بػػرر أك كثيقػػة أك سػػند مػػَبحم مػػن اللغػػة األحنبيػػة الػػٍب  ػػرر  ػػا إٔب 

كفقػان أل كػاـ القػانوف عمػبلن بػنص ا٤بػادة  اللغة العربية ما ٓب تكن هلب الَبٝبة قد ٛبت ٗبعرفة مَبحم مرخص ل 
ُب شػػأف تنهػػيم مانػة الَبٝبػػة  ككػػاف الثابػت مػػن مطالعػػة هػػورة  1981لسػػنة  9مػن القػػانوف االٙبػػادم رقػم  12

سند ككالة السيد اامي ا٤بقرر بالطعن أن  ٧برر على ٭بوذج مطبوع ٰبم  عنوانان بلغػة أحنبيػة كيتضػمن حانػب 
ت  لب اللغة يقابلاا ترٝبة باللغة العربية أشػّب فياػا أب أف اسػم ا٤بوكػ  هػو " الشػركة من  بيانات مليلة بتوقيعا

" دكف إضافة أك تعريف أك بياف ٩بثلاا   كخلت من أ٠باء أهػالاب التوقيعػات السػالف اإلشػارة إلياػا مَبٝبػة 
ٍب فػإف الطعػػن ا٤باثػػ  كمػدل هػػلتام  ػلب الشػػركة كمػا إذا كػػانوا ٨بػٌولْب ُب إهػػدار التوكيػ  كدليػػ  ذلػك   كمػػن 

 يكوف غّب مقبوؿ لرفع  من غّب ذم هفة."
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الكلمػػػػات  كالعبػػػػارات ا٤بنطوقػػػػة إٔب  ركػػػػات باسػػػػتخداـ اليػػػػدين كا١بسػػػػم  كالعكػػػػس 
عػػن  هػػاليح. كا٤بػػراد بالَبٝبػػة هنػػا : بيػػاف الكػػبلـ كفامػػ  كتفايمػػ  بلغتػػ  بػػْب العػػاحز

أف  -لغػة  -النطل كبْب غّبب  كإذا كانػت اإلشػارة مفاومػة بػْب الطػرفْبهن ألنػ  يصػٌح 
كقػد ٛبيػز ا٤بشػرع اإلمػاراٌب  (1)يطلل على ك  ما في  بياف كإيضاح من األلفاظ ترٝبػة. 

ُب هػػػػلا الػػػػاؿ بػػػػأف أضػػػػاؼ لغػػػػة اإلشػػػػارة ُب قػػػػانوف تنهػػػػيم مانػػػػة الَبٝبػػػػة  كخصػػػػاا 
 ػَباـ هػلب الف ػة مػن التمػع مػن حانػب  كُب اهم ُب اموعة من القواعد  الٍب تسٗبج

 فػػػظ  قػػػوقام كضػػػماف عػػػدـ اسػػػتغبلؿ عجػػػزهم مػػػن حانػػػب أخػػػر. كيػػػلدم ذلػػػك 
 بطبيعة ا٢باؿ إٔب ضماف  سن سّب العدالة.

ستغناء عػن ا٤بػَبحم ُب قاعػات أٮبية عهمى  فبل ٲبكن االللَبٝبة أماـ ااكم  
اػاكم  فعػدـ كحػودب يتسػػبب ُب تأحيػ  ا١بلسػات. إذ يعتػرب كحػػود ا٤بػَبحم  ػل مػػن 
 قػػوؽ األطػػراؼ ُب الػػدعول  كهػػو  ػػل كفلتػػ  الكثػػّب مػػن التشػػريعات علػػى ا٤بسػػتول 
الػػدكٕب كالػػداخلي  خاهػػة مػػع ٙبديػػد التشػػريعات للغػػة التقاضػػي ُب كػػ  دكلػػة. كعلػػى 

هػلا ا٤بطلػػب  أمػا الفػرع الثػػاين  ذلػك سػنتعرؼ علػػى لغػة التقاضػي ُب الفػػرع األكؿ مػن
 فسألقى الضوء في  على ضركرة توفّب مَبحم أماـ ااكم.

 
 
 
 
 

                                       
 .11ك 10الشاطر   ٧بمد مصطفى   القوؿ السديد ُب  كم ترٝبة القرآف اليد   ص  (1)
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ىالغرعىاألولى:ى
ىلعظىالتػاضي

اللغػػػػة هػػػػي رمػػػػز مػػػػن رمػػػػوز الدكلػػػػة  كثابػػػػت مػػػػن ثوابتاػػػػا  بػػػػ  إ ػػػػا تعػػػػد مػػػػن  
مقدسػاما  كمػا أ ػػا تعػد شػػاهدا مػن شػواهد  ضػػارما كتقػدماا  لػػللك ٙبػدد الػػدكؿ 

العامة  كالتقاضي يعػد لر٠بية ٥با ُب دساتّبها  كتلكد على استعما٥با ُب مرافقاا اللغة ا
مػػػػن اللغػػػػة ُب ا٤برافػػػػل العامػػػػة للدكلػػػػة  كتػػػػرتب  اللغػػػػة بالتقاضػػػػي  مػػػػن أكحػػػػ  االسػػػػتفادة

باعتبارها أدات  األساسية  كا٤بتالدث الر٠بػي با٠بػ   لػللك تلكػد كػ  دكلػة علػى أٮبيػة 
 لْب ُب مرفل القضاء  أك من قب  ا٤بتعاملْب مع .التزاـ  ا سواء من قب  العام

م الدكؿ العربية ٙبدد اللغة العربية كلغة ر٠بية للدكلة  كٙبددها باعتبارها فمعه 
لغػة التقاضػي  كمػن ذلػك مػػا نػص عليػ  ا٤بشػرع اإلمػػاراٌب ُب ا٤بػادة ا٣بامسػة عشػر مػػن 

ية االٙباديػػة ُب ـ  ُب شػػأف السػػلطة القضػػائ1983( لسػػنة  3القػػانوف االٙبػػادم رقػػم ) 
دكلة اإلمارات العربية ا٤بتالدة على أف " لغة ااكم هي اللغة العربية. كعلػى اكمػة 
أف تسػمع أقػػواؿ ا٣بصػـو أك الشػػاود الػلين ٯبالػػوف اللغػة العربيػػة بواسػطة مػػَبحم بعػػد 

( مػن قػانوف السػلطة 19 لف اليمػْب". كذات ا٢بكػم قػررب ا٤بشػرع ا٤بصػرم ُب ا٤بػادة )
ـ. ككػػػللك ا٢بػػػاؿ ُب ا٤بػػػادة ا٣بامسػػػة مػػػن 1972( لسػػػنة  46ا٤بصػػػرم رقػػػم ) القضػػػائية 

اتفاقيػػػػػػة التنهػػػػػػيم القضػػػػػػائي ا٤بو ػػػػػػد بػػػػػػْب دكؿ اٙبػػػػػػاد ا٤بغػػػػػػرب العػػػػػػريب  كغّبهػػػػػػا مػػػػػػن 
 التشريعات.

كلع  أكثر ما يعػد ٘بسػيدان للعبلقػة بػْب اللغػة كالتقاضػي هػو ا٢بكػم  الػلم بػ   
ة  كيتكػػوف ا٢بكػػم مػن كقػػائع كتعليػػ  يعػرب القضػػاء عػن موقػػف القػػانوف مػن كاقعػػة معينػ

كمنطوؽ  فالوقائع يعػرب فياػا القاضػي بشػك  ٨بتصػر عػن ا٤برا ػ  الػٍب مػر  ػا ا٤بلػف  
أمػػا التعليػػ  فاػػو تلػػك األسػػباب الػػٍب بىػػُب علياػػا القاضػػي  كموقػػف أطػػراؼ الػػدعول.

 كم   كتعرؼ بتسبيب األ كػاـ  كهػو بػللك يعػد برهػاف اكمػة ا٤بماػد للنتيجػة  
 ؽ ا٢بكم  كٲبكن اعتبارب من كسائ  ٞباية اللغة ا٤بكتوبة ُب القضاء. أم منطو 
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بينما يعػد مبػدأ شػفوية ا٤برافعػات مػن كسػائ  ٞبايػة اللغػة الشػفوية ُب القضػاء   
كهػو يسػتند إٔب مبػدأ أخػر يعػرؼ ٗببػػدأ عبلنيػة ا١بلسػات  كالػلم يعػِب السػماح لكػػ  

ل باأل كػػاـ  فيمػػا شػػخص مػػن ا١بماػػور  ضػػور حلسػػات ا٤برافعػػات كحلسػػات النطػػ
عدا ا٢باالت الٍب يقػرر فياػا القاضػي سػرية ا١بلسػاتهن كذلػك العتبػارات معينػة أحػاز 

 ل  القانوف ذلك فياا.
كيعتػػػػرب مبػػػػدأ شػػػػفوية ا٤برافعػػػػات مبػػػػدأ مكمػػػػبلن ٤ببػػػػدأ عبلنيػػػػة ا١بلسػػػػات  كمػػػػن  

ا٤ببػػدأ أف القاضػػي يفصػػ  ُب الػػدعول بنػػاء علػػى أقػػواؿ ا٣بصػػـو الػػٍب  مقتضػػيات هػػلا
ا شفاهة ُب ا١بلسة  كبناءن على ما يتخػل فياػا مػن إحػراءات ُب  ضػورهم  مػع يبدك 

األخػػػل بعػػػْب االعتبػػػار أف هػػػلا ا٤ببػػػدأ ال يػػػلثر علػػػى إمكانيػػػة تقػػػدًن األقػػػواؿ كالػػػدفاع 
كا٤بلكرات مكتوبة يتباد٥بػا ا٣بصػـو  كيطلعػوف علياػا بعػد تقػدٲباا للمالكمػة. أم أنػ  

 ة مصػػػرح  ػػػا هػػػو تتمػػػة للػػػدفاع الشػػػفومكر مػػػل  كننػػػا القػػػوؿ أف الػػػدفاع ا٤بكتػػػوب ُبٲب
 ا٤ببدل ٔبلسة ا٤برافعة  أك هو بدي  عن  إف ٓب يكن قد أيبدم فياا.

للقضػػاء فيجػػب أف تقػػدـ باللغػػة  ا ٱبػػص ا٤بسػػتندات كاألكراؽ ا٤بقدمػػةأمػػا فيمػػ 
العربية  فإف كانػت بغّبهػػا التػػـز ها باػػا بَبٝبتاػػا للغػػة العربيػػة  هػلا مػػا نصػت عليػ  

(  11( مػػن قػػانوف اإلحػػراءات ا٤بدنيػػة الصػػادر بالقػػانوف االٙبػػػادم رقػػم )  46)  ا٤بػػادة
( مناػػػػػا  يػػػػػ  حػػػػػاء فيػػػػػ  أنػػػػػ  " ٯبػػػػػب أف تكػػػػػوف  4ـ  ُب البنػػػػػد رقػػػػػم ) 1992لسػػػػػنة 

 ا٤بستندات مَبٝبة ر٠بيا إذا كانت ٧بررة بلغة أحنبية." 
ٙباديػػػة العليػػا  يػػػ  حػػػاء ُب لػػك  مػػػا قضػػت بػػػ  اكمػػة االكمػػن تطبيقػػػات ذ 

( من قانوف اإلحػراءات ا٤بدنيػة  46/4كماا أن  " من ا٤بقرر أف ملدل نص ا٤بادة )  
أن  ٯبػب علػى مػن يقػدـ مسػتندات ٧بػررة بلغػة أحنبيػة أف يقػدـ ترٝبػة ر٠بيػة عربيػة ٥بػا 
كهو ما الزم  أال يقػـو القاضػي بَبٝبتاػا أك تعػدي  ترٝبتاػا فػيالكم بعلمػ  الشخصػي 
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٥بػػػا  إذ هػػػو يتلقػػػى أدلػػػة اإلثبػػػات كالنفػػػي كمػػػا ُب مسػػػائ  فنيػػػة ٓب يػػػن  بػػػ  التصػػػدم 
 .(1)يقدماا ا٣بصـو دكف تدخ  من حانب ..." 

كنسػػػػػتنت  مػػػػػن ذلػػػػػك التػػػػػزاـ األطػػػػػراؼ ُب الػػػػػدعول بَبٝبػػػػػة مػػػػػا يقدمونػػػػػ  مػػػػػن  
مسػػػػتندات  كإف كػػػػاف القاضػػػػي علػػػػى علػػػػم بلغػػػػة ا٤بسػػػػتندات األهػػػػليةهن ألنػػػػ  إف قػػػػاـ 

 كػػم بعلمػػ  الشخصػػي  األمػػر بَبٝبتاػػا أك  ػػٌب إف عػػدؿ علػػى ترٝبتاػػا  يعػػد كمػػن 
الػػلم ٲبنعػػ  القػػانوف منػػ . كمػػا أنػػ  ال ٯبػػوز أف ٘بػػرم ااكمػػة بلغػػة أحنبيػػة  كلػػو اتفػػل 
ا٣بصـو على ذلك. كيتعْب على اكمة ُب هلب ا٢بالة أف تستعْب ٗبَبحم عند ٠بػاع 

 أقواؿ ا٣بصـو أك الشاود اللين ٯبالوف اللغة العربية.
قاضػػي أساسػػا ُب الفقػػ  اإلسػػبلمي. ففيمػػا يتعلػػل كٲبكػػن أف ٪بػػد ٤ببػػدأ لغػػة الت 

بالصػػػػفات ا٤بشػػػػَبطة ُب هػػػػالة كاليػػػػة القاضػػػػي  فيقػػػػوؿ بعػػػػأ الفقاػػػػاء أنػػػػ  " ينبغػػػػي 
للقاضي أف يكػوف متيقهػان كثػّب التالػرز مػن ا٢بيػ   كمػا يػتم مثلػ  علػى العقػ  النػاقص 

ؼ معػاين أك ا٤بتااكف  كأف يكوف عا٤با بالشركط عارفا ٗبا البد من  مػن العربيػة كاخػتبل
العربيػػػة كالعبػػػارات  فػػػإف األ كػػػاـ ٚبتلػػػف بػػػاختبلؼ العبػػػارات ُب الػػػدعاكل كاإلقػػػرار 
كالشاادات كغّب ذلك ...". كمن نا ية أخرل  ينبغػي للقاضػي " أف يتخػل مَبٝبػا  
كإذا اختصػػػػم إليػػػػ  مػػػػن ال يػػػػتكلم بالعربيػػػػة كال يفاػػػػم عنػػػػ  فليػػػػَبحم عنػػػػ  ثقػػػػة مسػػػػلم 

   (2)مأموف...". 
اإلسػػبلمي   ُب الفقػػ –طبيعػػة عمػػ  ا٤بػػَبحم ٪بػػد أف الفقاػػاء  كُب شػػأف ٙبديػػد 

نة بػػ  ُب ٦بػػاؿ القضػػاء  إال ٓب ٱبتلفػػوا فيمػػا بيػػنام ُب ضػػركرة تػػوفّب مػػَبحم كاالسػػتعا -
ختلفػػوا ُب ٙبديػػد طبيعػػة عمػػ  ا٤بػػَبحم  يػػ  اشػػَبط الشػػافعية كا٢بنابلػػة كبعػػأ أ ػػم ا

لػػػػػى اعتبػػػػػار أف ا٤بػػػػػَبحم  ا٢بنفيػػػػػة تعػػػػػدد ا٤بَبٝبػػػػػْب ُب كػػػػػ  دعػػػػػول كتعػػػػػدد الشػػػػػاود  ع

                                       
 288ـ   الطعػػن رقػػم 2008ينػػاير سػػنة  23دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة ا٤بتالػػدة   كػػم اكمػػة االٙباديػػة العليػػا   (1)

  منشػػػور ُب ٦بلػػػة ا٤بيػػػزاف الػػػٍب تصػػػدر عػػػن كزارة العػػػدؿ بدكلػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة ؽ. ع نقػػػأ مػػػدين 25لسػػػنة 
 كما بعدها. 54ـ  ص  2008  مارس 101  العدد 9ا٤بتالدة  س 

 كما بعدها. 14ا٢بنفي  معْب األ كاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األ كاـ   ص  (2)
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كالشػػػػاهد  فػػػػبل بػػػػد ُب كػػػػ  دعػػػػول مػػػػن عػػػػدد مػػػػن ا٤بَبٝبػػػػْب  كلػػػػو ُب دعػػػػول زنػػػػا. 
ك جػػتام ُب ذلػػك  أنػػػ  نػىٍقػػ  مػػا خىفػػػي علػػى ا٢بػػاكم إليػػػ  فيمػػا يتعلػػل با٤بتالػػػاكمْب  
فوحػػب فيػػ  العػػدد كالشػػاادةهن ألف مػػا ال يفامػػ  ا٢بػػاكم   كحػػودب عنػػدب كغيبتػػ   فػػإذا 

ار إليػػ  مػن غػػّب ٦بلسػػ . كال يقبػػ  ذلػػك إال مػػن الشػػاهدين  تيػرحم لػػ  كػػاف كنقػػ  اإلقػػر 
فعلى هلا تكوف الَبٝبة شاادة تفتقر إٔب العدد كالعدالة  كيعترب فياا من الشركط مػا 

كركايػػة عػػن اإلمػػاـ أٞبػػد  كاختػػارب  كا٢بنفيػػة بينمػػا قػػاؿ ا٤بالكيػػة (1)يعتػػرب ُب الشػػاادة. 
  أنػ  يكفػػي ُب (2)لػػدـ مػن الشػافعية شػي  اإلسػبلـ ابػن تيميػػة كاختػارب أيضػا ابػن أيب ا

أم دعول مَبحم كا د ثقػة عػدؿ  ك جػتام ُب ذلػك   ػدي  ترٝبػة زيػد بػن ثابػت 
ك ػػدب للنػػيب هػػلى ا عليػػ  كسػػلم  كترٝبػػة أيب ٝبػػرة البػػن عبػػاس. كقػػالوا أيضػػان : أف 
الَبٝبػػاف ال ٰبتػػاج إٔب أف يقػػوؿ أشػػاد  بػػ  يكفيػػ  ٦بػػرد اإلخبػػار  كتفسػػّب مػػن الػػلم 

 .1825ك  71ن . كهلا ما أخلت ب  أيضان ٦بلة األ كاـ العدلية ُب ا٤بادتْب يَبحم ع
ككفل الكثّب من التشريعات العربية يعد ا٤بَبحم عػوف مػن أعػواف القضػاء  كمػا  

هػػػو ا٢بػػػاؿ ُب التشػػػريع اإلمػػػاراٌب  إذ كرد ذكػػػر األ كػػػاـ ا٤بتعلقػػػة بػػػا٤بَبٝبْب ُب قػػػانوف 
اب السػػػػػادس منػػػػػ  ٙبػػػػت عنػػػػػواف ) ُب أعػػػػػواف ُب البػػػػ (3)السػػػػلطة القضػػػػػائية اإلمػػػػػاراٌب 

القضاء(. كعلي  يعترب ا٤بَبحم أماـ القضاء اإلماراٌب عوف من أعػواف القضػاءهن كبالتػإب 
تسػػرم عليػػ  األ كػػاـ الػػواردة ُب قػػانوف السػػلطة القضػػائية  كا٤بتعلقػػة بػػأعواف القضػػاء  

شػػػأن  نػػػص ُب باإلضػػػافة إٔب سػػػرياف قػػػانوف تنهػػػيم مانػػػة الَبٝبػػػة علػػػيام فيمػػػا ٓب يػػػرد ب
 قانوف السلطة القضائية  كقانوف ا٤بوارد البشرية. 
ى
ى

                                       
  84  ص  14ابن قدامة   ا٤بغِب   ج  (1)

 .112  ك ابن أيب الدـ   آدب القضاء   ص  275  ص  ٤8ببسوط   ج السرخسي   ا (2)

  1983( لسنة  3قانوف السلطة القضائية اإلماراٌب   رقم )  (3)
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ىالغرعىالثانيى:ى
ىضرورةىتوفورىمترجمىأمامىالمحاكم

تػػػػنص التشػػػػريعات الدكليػػػػة علػػػػى أٮبيػػػػة تػػػػوفّب مػػػػَبحم ُب ااكمػػػػات لضػػػػماف  
الوهػػوؿ اكمػػة عادلػػة  كمػػنح األطػػراؼ ا٢بػػل ُب الػػدفاع  كمػػن أمثلػػة ذلػػك مػػا نيػػص 

/ أ   ك( مػػػػػػػن العاػػػػػػػد الػػػػػػػدكٕب ا٣بػػػػػػػاص بػػػػػػػا٢بقوؽ ا٤بدنيػػػػػػػة  3/ 14دة ) عليػػػػػػػ  ُب ا٤بػػػػػػػا
كالسياسػية   يػ  حػػاء فيػ  أف " لكػػ  مػتام ٔبرٲبػػة أف يتمتػع أثنػػاء النهػر ُب قضػػيت   

 كعلى قدـ ا٤بساكاة التامة  بالضمانات الدنيا التالية : 
أف يػػتم إعبلمػػ  سػػريعا كبالتفصػػي   كَب لغػػة يفاماػػا  بطبيعػػة التامػػة ا٤بوحاػػة  . أ

 إلي  كأسبا ا  
أف يػػزكد ٦بانػػا بَبٝبػػاف إذا كػػاف ال يفاػػم أك ال يػػتكلم اللغػػة ا٤بسػػتخدمة ُب  ك. 

 اكمة  
أمػا منهمػة العفػو الدكليػة فقػد أكػدت علػى ذلػك ا٢بػل ُب الفصػ  الثػػامن  ُب  

 (  ي  حاء فياا أن  " ٯبػب أف تقػدـ ا٤بعلومػات ا٤بتعلقػة بػالتام بلغػة 2/  3)  ا٤بادة
ام أف يفاماػا. كإذا كػاف الشػػخص ا٤بػتام ال يػتكلم اللغػة ا٤بسػػتخدمة أك يسػتطيع ا٤بػت

 يفاماا  يتعْب ترٝبة كثيقة االماـ إٔب لغة يفاماا ا٤بتام".
سػػتعانة ٗبػػَبحم شػػفاي   الثالػػ  كالعشػػرين مناػػا ُب  ػػل االكفصػػلت ُب الفصػػ 

ُب  كالَبٝبػػػة التالريريػػػة  كحػػػاء فيػػػ  أنػػػ  " لكػػػ  مػػػن يػػػتام بارتكػػػاب فعػػػ  حنػػػائي ا٢بػػػل
ا٢بصػػػوؿ علػػػػى مسػػػاعدة مػػػػن مػػػَبحم متخصػػػػص دكف مقابػػػ   إذا ٓب يكػػػػن يفاػػػػم أك 
يػػػػػتكلم اللغػػػػػة ا٤بسػػػػػتخدمة ُب اكمػػػػػة. كمػػػػػا أف لػػػػػ  ا٢بػػػػػل ُب ا٢بصػػػػػوؿ علػػػػػى ترٝبػػػػػة 

( تعلقػػػػت  23/1للوثػػػػائل." كحػػػػاءت تفصػػػػيبلت ذلػػػػك ُب بعػػػػأ موادهػػػػا  فا٤بػػػػادة ) 
ف ا٢بل ُب االستعانة ٗبػَبحم ( كانت بشأ 23/2بالَبٝبة الشفاية كالتالريرية  كا٤بادة ) 

  ( . 23/3كفء  بينما ا٢بل ُب ا٢بصوؿ على ترٝبة للوثائل فجاء ُب ا٤بادة ) 
كعلػى ا٤بسػتول الػداخلي نصػت الكثػّب مػن التشػريعات علػى ا٢بػل ُب الَبٝبػة   

( مػػػن قػػػانوف السػػػلطة  15ُب دكلػػة اإلمػػػارات ُب ا٤بػػػادة )  كمناػػا مػػػا نػػػص عليػػػ  ا٤بشػػػرع
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ـ  على أف " لغة ااكم هي اللغة العربيػة. 1983( لسنة  3رقم )  القضائية االٙبادم
كعلػػػػى اكمػػػػة أف تسػػػػمع أقػػػػواؿ ا٣بصػػػػـو أك الشػػػػاود الػػػػلين ٯبالػػػػوف اللغػػػػة العربيػػػػة 

 بواسطة مَبحم بعد  لف اليمْب".
( مػػػػػن قػػػػػانوف اإلحػػػػػراءات ا٤بدنيػػػػػة الصػػػػػادر بالقػػػػػانوف  4كمػػػػػا تػػػػػنص ا٤بػػػػػادة )  

ـ علػى أف: " لغػة اػاكم هػي اللغػة العربيػة  كعلػى 1992( لسػنة  11االٙبادم رقػم ) 
اكمػػة أف تسػػمع أقػػواؿ ا٣بصػػـو أك الشػػاود أك غػػّبهم الػػلين ٯبالػػوف اللغػػة العربيػػة 
بوسػػػػاطة مػػػػَبحم بعػػػػد  لفػػػػ  اليمػػػػْب  مػػػػا ٓب يكػػػػن قػػػػد  لفاػػػػا عنػػػػد تعيينػػػػ  أك عنػػػػد 

 الَبخيص ل  بالَبٝبة."
زائيػػػػػػة  الصػػػػػادر بالقػػػػػػانوف ا٤بشػػػػػػرع اإلمػػػػػاراٌب ُب قػػػػػػانوف اإلحػػػػػراءات ا١ب كأكػػػػػد 

(  70ـ  علػى أٮبيػػة تػوفّب مػػَبحم  فنصػت ا٤بػػادة ) 1992( لسػػنة  35االٙبػادم رقػم ) 
منػ  علػػى أف " ٯبػرم التالقيػػل باللغػػة العربيػة. كإذا كػػاف ا٤بػتام أك ا٣بصػػـو أك الشػػاهد 
ة أك غّبهم ٩بن ترل النيابػة العامػة ٠بػاع أقػوا٥بم  ٯباػ  اللغػة العربيػة فعلػى عضػو النيابػ

العامػة أف يسػػتعْب ٗبػَبحم بعػػد أف ٰبلػف ٲبينػػا بػأف يػػلدم مامتػ  باألمانػػة كالصػػدؽ." 
كقد كرد هلا النص ُب الباب الثػاين مػن الكتػاب الثػاين مػن قػانوف اإلحػراءات ا١بزائيػة 
االٙبػػادم  كعنػػواف هػػلا البػػاب هػػو " ٙبقيػػل النيابػػة العامػػة ". كال يفاػػم مػػن ذلػػك أف 

ت النيابػة العامػة فقػ   بػ  يطبػل أيضػا علػى التالقيػل هلا ا٢بكم يقتصر علػى ٙبقيقػا
الػػػلم ٘بريػػػ  اكمػػػة ُب ا١بلسػػػة  كعلػػػى كػػػ  إحػػػراءات ااكمػػػة األخػػػرل علػػػى  ػػػد 

 سواء  ُب ٝبيع مرا   الدعول.
ٙباديػػة العليػػا ُب أ ػػد أ كاماػػا بأنػػ : " ٤بػػا كػػاف كُب ذلػػك قضػػت اكمػػة اال 

ا حػػاء ُب ٧بضػػر النيابػػة العامػػة  إذ ٛبػػت كفػػػقا ٤بػػ الطػػاعن أحنبيػػا ال يعػػرؼ اللغػػة العربيػػة
االسػػتعانة ٗبػػَبحم ٩بػػا يػػدؿ علػػى عػػدـ إلػػػماـ الطػػاعن باللغػػة العربيػػة  ك٥بػػلا كػػػاف يتعػػْب 
االستعانة ٗبَبحم أثناء ٧باكمتػ  أمػاـ ٧بكمػة البدايػة  كأمػاـ ٧بكمػة االسػت ناؼ  كبػػما 
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معرفتػػ  ٗبػا اٚبػػل  أف ذلػك ٓب ٰبػدث فػإف مػػلدل ذلػك اإلخػبلؿ ٕبقػػ  ُب الػػدفاع لػعػػدـ
 (1)من إحراءات أمػاـ ااكم األمػر اللم يلدم إٔب نقأ ا٢بكم مع اإل ػالة. " 

( ٤12بػػا كانػت ا٤بػػادة ) كمػا حػاء ُب أ ػػد أ كػاـ ٧بكمػة نقػػأ أبػوتيب أنػ : " 
بشأف دائرة القضػاء ُب إمػارة أبػوتيب قػد نصػت علػى  2006لسنة  23من القانوف رقم 

لغػػة اػػاكم  كيسػػتعاف ٗبػػَبحم مػػٌب اقتضػػى األمػػر ذلػػك  بعػػد أف: ) اللغػة العربيػػة هػػي 
 لف  اليمْب ( كنصت ا٤بادة الرابعة من قػانوف اإلحػراءات ا٤بدنيػة االٙبػادم علػى أف: 
) لغة ااكمة هػي اللغػة العربيػة  كعلػى اكمػة أف تسػمع أقػواؿ ا٣بصػـو أك الشػاود 

(  70(كمػا نصػت ا٤بػادة )  ... أك غّبهم اللين ٯبالوف اللغػة العربيػة بواسػطة مػَبحم
من قانوف اإلحراءات ا١بزائية االٙبػادم علػى أف: ) ٯبػرل التالقيػل باللغػة العربيػة كإذا  
كػػػاف ا٤بػػػتام أك ا٣بصػػػـو أك الشػػػاود أك غػػػّبهم ٩بػػػن تػػػرل النيابػػػة العامػػػة ٠بػػػاع أقػػػوا٥بم 

ٲبينػػا ٯباػػ  اللغػػة العربيػػة فعلػػى عضػػو النيابػػة العامػػة أف يسػػتعْب ٗبػػَبحم بعػػد أف ٰبلػػف 
بأف يلدم مانت  باألمانة كالصدؽ ( كهو ما يسرل علػى إحػراءات االسػتدالؿ كعلػى 
التالقيػػل الػػلم ٘بريػػ  اكمػػة ٤بػػا هػػو مقػػرر مػػن أف سػػلاؿ ا٤بػػتام األحنػػيب الػػلم ٯباػػ  
اللغة العربيػة ٗبالضػر ٝبػع االسػتدالؿ أك أمػاـ اكمػة كالػلم يقػيم قضػاءب عليػ  دكف 

يصم هلا اإلحراء  –  اؿ حال  باللغة العربية –أقوال االستعانة ٗبَبحم ٧بلف ألخل 
بػػالبطبلف. ٤بػػا كػػاف ذلػػك  ككػػاف البػػْب مػػن ا٢بكػػم االبتػػدائي ا٤بليػػد ألسػػباب  كا٤بكمػػ  

الطاعن إٔب اعػَباؼ ا٤بػتام اآلخػر ٗبجلػس  با٢بكم ا٤بطعوف في  أن  قد تساند ُب إدانة
 -رغػم كونػ  أحنبيػا  َبحمالػلم أدٔب بػ  دكف االسػتعانة ٗبػ -أمػاـ اكمػة  -القضاء 

ٯباػ  اللغػػة العربيػة بػدلي  سػلال  ٗبػػَبحم ُب ٙبقيقػات النيابػة العامػػة  -هنػدم ا١بنسػية 
كٗبالضر ٝبع االستدالالت  كمن ٍب فاف هلا االعَباؼ يكػوف قػد هػدر بػاطبل. كإذ 

ُب إدانتػػ   -ضػػمن مػػا اعتمػػدت عليػػ  مػػن أدلػػة  -اعتمػػدت عليػػ  اكمػػة بػػدرحتياا 

                                       
 14لسػػػنة  51ـ   الطعػػػن رقػػػم 1993 / 6 / 9دكلػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة ا٤بتالػػػدة   اكمػػػة االٙباديػػػة العليػػػا    (1)

 كما بعدها. 238  ص 48  رقم 15زائية  س القضائية  ٦بموعة األ كاـ   الدائرة ا١ب
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د اعتمدت علػى دليػ  باطػ  ٗبػا يبطػ  ا٢بكػم ا٤بطعػوف فيػ   كال نعػِب ُب فإ ا تكوف ق
ذلك ما أكردت  اكمة من أدلة أخرل ذلك بأف األدلة ُب ا٤بواد ا١بنائية متسػاندة إذا 
سق  أ دها أك استبعد تعلر التصرؼ على مبلغ األثر اللم كاف للػدلي  الباطػ  ُب 

ْب نقػأ ا٢بكػم ا٤بطعػوف فيػ  كاإل الػة بغػّب الرأم اللم انتات إلي  اكمة  فإن  يتعػ
 (1) احة لبال  باقي أكح  الطعن." 

 هتمػػػاـ بتنهػػػيم مانػػػػةإلمػػػاراٌب عنػػػد ذلػػػػك ا٢بػػػد ُب شػػػأف االٓب يقػػػف ا٤بشػػػرع ا 
٧بلػػػ    كمػػػن ٍب  ػػػ  1981( لسػػػنة  9ٙبػػػادم رقػػػم ) الَبٝبػػػة  كإ٭بػػػا أهػػػدر القػػػانوف اال

ك القػػػػػانوف ٦بموعػػػػػة مػػػػػن . كتضػػػػػمن ذلػػػػػ2012( لسػػػػػنة  6ٙبػػػػػادم رقػػػػػم ) القػػػػػانوف اال
الضواب  الٍب تضمن ٙبقيل مبػدأ  ػل الػدفاع  كٙبقيػل ٧باكمػة عادلػة  فاشػَبط ذلػك 
القػػانوف ٦بموعػػة مػػن الشػػركط الػػٍب ٯبػػب توافرهػػا ُب ا٤بػػَبحم  كبػىػػْبر  قػػوؽ ككاحبػػات 

ٝبػْب  ا٤بَبحم  كأخضع  للقيد ُب ا١بدكؿ اللم يتم مػن قبػ  هي ػة ٚبػتص بشػلكف ا٤بَب 
علػػى ٩بارسػػت  ٥بػػلب ا٤بانػػة. كهػػلا هػػو ذاتػػ  مػػا قامػػت بػػ   لية ا٤بَبتبػػةكمػػا  ػػدد ا٤بسػػلك 

بعػػأ الػػدكؿ العربيػػة الػػٍب هػػدر فياػػا قػػوانْب خاهػػة بتنهػػيم مانػػة الَبٝبػػةهن سػػعيان مناػػا 
 لضب  ا٤بانة  كضماف  سن سّب العدالة.

  كأطلػػػل 2001( لسػػػنة  50.00إذ هػػػدر ُب ا١بماوريػػػة ا٤بغربيػػػة القػػػانوف رقػػػم )  
انوف الَباٝبػػػة ا٤بقبػػػولْب لػػػدل اػػػاكم"  كهػػػدر كػػػللك ُب ا١بماوريػػػة عليػػػ  تسػػػمية "قػػػ

كأطلػػػل عليػػػ  تسػػػمية "قػػػانوف تنهػػػيم مانػػػة  1994( لسػػػنة  80التونسػػية القػػػانوف رقػػػم ) 
ا٤بَبٝبػػػْب الفػػػْب"  بينمػػػا نيػػػص علػػػى هػػػلا ا٢بػػػل ُب ٝباوريػػػة مصػػػر العربيػػػة ُب قػػػانوف 

 156كحػ  التالديػػد ُب ا٤بػػواد )  السػلطة القضػػائية  كذلػك ُب الفصػػ  الرابػػع منػ  كعلػػى
( منػػ  أنػػ  : "يلالػػل بكػػ  ٧بكمػػة العػػدد الػػبلـز  156( فجػػاء ُب نػػص ا٤بػػػادة )  157ك 

                                       
   2010لسػػنة  361  الطعػػن رقػػم 2010 / 6 / 8دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة ا٤بتالػػدة   ٧بكمػػة نقػػأ أبػػوتيب    (1)

  2013إٔب  2008ُب ضوء أ كاـ ٧بكمة الػنقأ مػن سػنة  سلسة أ كاـ ٧بكمة النقأ   االستعانة ٗبَبحم
 .117  ص  2014الطبعة الثانية   
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بينما خصص الفص  ا٣بامس كالسادس كالسابع من هلا القانوف  ( 1)من ا٤بَبٝبْب." 
 أل كاـ خاهة بالعاملْب بااكم ٗبن فيام ا٤بَبٝبْب.

عة اإلسػػبلمية ُب هػػلا الػػاؿ  فاػػي السػػباقة ُب كعلينػػا أف ال ننسػػى دكر الشػػري 
ذلػػك  إذ سػػعت إٔب التأكيػػد علػػى أٮبيػػة الَبٝبػػة  كال سػػيما ُب ٦بػػاؿ القضػػاء  ٤بػػا ٥بػػا 
مػػػن دكر بػػػػالغ األٮبيػػػة كال يسػػػػتااف بػػػػ  ُب ٙبقيػػػل مبػػػػدأ  ػػػػل الػػػدفاع  كا٤بواحاػػػػة بػػػػْب 

اضػػػي العػػػريب :" إنػػػ  إذا ٙبػػػاكم إٔب الق -رٞبػػػ  ا  –ا٣بصػػػـو  فقػػػد قػػػاؿ ابػػػن قدامػػػ  
بينمػا  (2)أعجمياف ال يعرؼ لسا ما أك أعجمي كعريب فبل بػد مػن مػَبحم عنامػا." 

قاؿ اإلماـ السرخسي: " كإذا اختصم إٔب القاضي قـو يتكلموف بغػّب العربيػة كهػو ال 
 (3)يفق  لسا م  فإن  ينبغي ل  أف يَبحم عنام رح  مسلم ثقة" 

ًمػػػػ    كػػػػ  مانػػػػة أك كتيفػػػػة ٩بارسػػػػياا ٦بموعػػػػة مػػػػن الواحبػػػػات  الػػػػٍب مػػػػدؼ ٙبي
للمالافهػة علػػى ٠بعتاػا كشػػرفاا  كاسػتمراريتاا علػػى الوحػ  الصػػاليح الػلم يسػػعى لػػ  
ا٤بشرع  كعلي  يقع على عاتل ا٤بَبحم أماـ ااكم عدد من الواحبات الٍب ٯبب على 

ـ  ا. كُب سبي  إلقاء الضػوء علػى من يرغب ٗبمارسة مانة الَبٝبة أماـ ااكم االلتزا
كاحبات ا٤بَبحمهن سأتناكؿ ُب الفػرع األكؿ مػن هػلا ا٤بطلػب كاحبػات ا٤بػَبحم السػابقة 

كسػػػػػيكوف الفػػػػػرع الثػػػػػاين ٧بػػػػػبلن لواحبػػػػػات ا٤بػػػػػَبحم البل قػػػػػة للتعيػػػػػْب.  علػػػػػى التعيػػػػػْب.
 كسأتطرؽ للرقابة على عم  ا٤بَبحم ُب الفرع الثال .

ى
ى

                                       
 .1972( لسنة  46)  قانوف السلطة القضائية ا٤بصرم رقم (1)

 14 / 84ابن قدام    ا٤بغِب   ص  (2)

 .78  ص  8السرخسي   ا٤ببسوط   ج  (3)
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ىالغرعىاألولى:ى
ىترجمىالدابػظىرلىىالتطوونواجباتىالم

 حبات السابقة علػى التعيػْب ا٤بلقػاةْب من أهم الوايعترب القيد ُب حدكؿ ا٤بَبٝب 
( 2على عاتل ا٤بَبٝبْب أماـ القضاء  كقد نص على ذلػك ا٤بشػرع اإلمػاراٌب ُب ا٤بػادة )

مػػػن قػػػانوف تنهػػػيم مانػػػة الَبٝبػػػة إذ حػػػاء فياػػػا أنػػػ  :" ال ٯبػػػوز أل ػػػد أف يػػػزاكؿ مانػػػة 
ٝبة ُب الدكلة إال بعد القيد ُب ا١بدكؿ كا٢بصوؿ على ترخيص بللك مػن السػلطة الَب 

( من قانوف تنهيم مانة الَبٝبة الفػة  2ا٤بختصة ُب اإلمارة ا٤بعنية." كنصت ا٤بادة ) 
على أن :" ال ٯبوز ألم شخص مزاكلة مانة الَبٝبة الفة إال بعػد القيػد  (1)السورم 

حػػػازة ر٠بيػػػػة ٙبمػػػ  توقيػػػػع الػػػوزير كخػػػػاًب الػػػوزارة كتعطػػػػى ُب ا١بػػػدكؿ كا٢بصػػػوؿ علػػػػى إ
اإلحازة لقاء رسم قدرب عشرة آالؼ لّبة سورية يلكؿ إيػرادا للخزينػة العامػة." كنصػت 

 ( مػن قػانوف الَباٝبػة ا٤بقبػولْب لػػدل اػاكم ُب الفقػرة الثانيػة مناػا علػى أنػػ :8ا٤بػادة ) 
العػػدؿ كبػػاقَباح مػػن اللجنػػة ا٤بشػػار  قػػرار لػػوزيرد الَبٝبػػاف ا٤بقبػػوؿ لػػدل اػػاكم ب"يقيػػ

"كبالتػإب  أعبلب ُب حدكؿ ٧بكمة االسػت ناؼ الػٍب يوحػد  ػا موطنػ . 4إلياا ُب ا٤بادة 
يعترب القيد ُب ا١بدكؿ من كاحبات ا٤بػَبحم أمػاـ اػاكم ا٤بتفػل علياػا بػْب التشػريعات 

 العربية الٍب أهدرت قوانْب خاهة بتنهيم مانة الَبٝبة. 
 القانونيػػػػػة أيضػػػػػان يعتػػػػػرب مػػػػػن الواحبػػػػػات ا٤بتفػػػػػل علياػػػػػا ُب بعػػػػػػأ أداء اليمػػػػػْب 

( مػػن قػانوف تنهػػيم مانػػة  5التشػريعات. ففػػي ذلػك نػػص ا٤بشػػرع اإلمػاراٌب ُب ا٤بػػادة ) 
ٰبلػػػػػف ا٤بػػػػػَبحم بعػػػػػد قيػػػػػدب با١بػػػػػدكؿ أمػػػػػاـ إ ػػػػػدل دكائػػػػػر  -1الَبٝبػػػػػة علػػػػػى أنػػػػػ  :" 

مانػػػٍب بكػػػ  دقػػػة  االسػػػت ناؼ اليمػػػْب اآلتيػػػة : أقسػػػم بػػػا العهػػػيم أف أؤدم أعمػػػاؿ
عتبارهػػػػػا  مراعيػػػػػان ُب ذلػػػػػك أهػػػػػوؿ ا٤بانػػػػػة انػػػػػة كإخػػػػػبلص  كٗبػػػػػا ٰبفػػػػػظ كرامتاػػػػػا كاكأم

( 7ٰبرر ٧بضر ٕبلف اليمْب يودع ُب ملػف ا٤بػَبحم." كنصػت ا٤بػادة ) -2كتقاليدها. 
من القانوف السورم على أن  : " أ. يلدم الَبٝباف الف بعد قيػدب ُب ا١بػدكؿ أمػاـ 

                                       
  2014( لعاـ  22القانوف السورم رقم )  (1)
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دنيػػػػة األكٔب اليمػػػػػْب اآلتيػػػػة : ) أقسػػػػم بػػػػا العهػػػػػيم أف أؤدم ٧بكمػػػػة االسػػػػت ناؼ ا٤ب
أعماؿ مانٍب بك  دقة كأمانػة كإخػبلص كأف أ ػافظ علػى كرامتاػا كأف أراعػي أهػوؿ 
ا٤بانػػة كتقاليػػدها (. ب. ٰبػػرر ٧بضػػر ٕبلػػف اليمػػْب يػػودع ُب ملػػف الَبٝبػػاف الػػف." 

" ال يسػػج  ُب حػػدكؿ ( مػػن القػػانوف ا٤بغػػريب علػػى أنػػ : 24كُب ذلػػك نصػػت ا٤بػػادة ) 
الَباٝبػػػة ا٤بقبػػػولْب لػػػدل اػػػاكم الَبٝبػػػاف ا٤بتمػػػرف الػػػلم احتػػػاز بنجػػػاح امتالػػػاف  ايػػػة 

سػج  بػدائرما اليمػْب التاليػة : التمرين إال بعػد أدائػ  أمػاـ ٧بكمػة االسػت ناؼ الػٍب سي
أقسػػػػم بػػػػا العهػػػػيم بػػػػأف أتػػػػرحم بأمانػػػػة ككفػػػػاء األقػػػػواؿ الػػػػٍب ينطػػػػل  ػػػػا أك يتباد٥بػػػػا )

خاص ككػػلا الوثػػائل الػػٍب يعاػػد إٕب  ػػا ُب هػػلا الصػػدد كأف أ ػػافظ علػػى السػػر األشػػ
ا٤باػِب.( ال ٯبػدد اليمػْب مػػا داـ الَبٝبػاف مسػجبلن ُب ا١بػػدكؿ. كيػلدل ا٤بػَبحم اليمػػْب 
 خبلؿ حلسة ٰبضرها رئيس ا١بمعية ا٤بانية للَباٝبة ا٤بقبولْب لدل ااكم أك ٩بثل ." 

ا٤بَبحم أمر ال مفر من   كلكن ال يشَبط تكػرارب  أداء اليمْب القانونية من قب  
عند ك  عملية ترٝبػة يقػـو  ػا  كيكفػي ُب ذلػك أدائػ  لليمػْب عنػد تعيينػ   كُب ذلػك 

العليػػػا أنػػػ : "٤بػػػا كػػػاف الثابػػػت مػػػن األكراؽ أف الطػػػاعن أدٔب  االٙباديػػػةقضػػػت اكمػػػة 
مػن اكمػة كالنيابػة  بأقوال  ُب مرا   ااكمة كالتالقيل كاالستدالؿ ٕبضور مَبٝبػْب

العامػػػة كالشػػػرطة قػػػاموا بأعمػػػػاؿ الَبٝبػػػة  كهػػػلالء موتفػػػػوف عػػػاملوف مامػػػتام الَبٝبػػػػة 
كيفػَبض فػيام أف ٰبلفػوا اليمػػْب قبػ  أدائاػم لعملاػم بػػأف يقومػوا بالَبٝبػة علػى الوحػػ  
الصػػاليح بأمانػػة كهػػدؽ  كيكفػػى أف ٰبلفػػوا اليمػػْب قبػػ  مباشػػرمم ألعمػػاؿ كتيفػػتام 

م ُب ذلك شػأف سػائر ا٤بػوتفْب العمػومْب  كال يلػـز أف ٰبلفػوا اليمػْب مرة كا دة شأ 
عند ك  ترٝبة يقوموف  ػا  هػلا فضػبل عػن الطػاعن ٓب يػدع أف أ ػد ا٤بَبٝبػْب ا٫بػرؼ 
ُب الَبٝبػػػػة عػػػػن  قيقػػػػة أقوالػػػػ  الػػػػٍب أدٔب  ػػػػا كمػػػػن ٍب فػػػػإف النعػػػػي يكػػػػوف علػػػػى غػػػػّب 

 (1)أساس."

                                       
 / 26   بتػػاري قضػائية  14 لسػػنة 77 العليػا   الطعػػن رقػم االٙباديػةاكمػػة  دكلػة اإلمػارات العربيػػة ا٤بتالػدة   (1)

  http://www.eastlaws.com. كمنشور على ا٤بوقع اإللكَبكين لقوانْب الشرؽ 1992 / 12
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ُب ا١بػػدكؿ أك العػػاملْب لػػدل اػػاكم عنػد االسػػتعانة ٗبػػَبحم مػػن غػػّب ا٤بقيػػدين  
يلتػػػـز ا٤بػػػَبحم بػػػأداء اليمػػػْب كإال اعتػػػرب االحػػػراء باطػػػ  كيػػػلدم  -ألم سػػػبب كػػػاف  -

أنػ :  لبطبلف كافة األدلة ا٤بستندة إلي . كُب ذلػك كرد ُب  كػم كمػة نقػأ أبػوتيب
 ٤بػػػا كػػػاف ذلػػػك  ككػػػاف البػػػْب مػػػن ا٢بكػػػم االبتػػػدائي ا٤بليػػػد ألسػػػباب  كا٤بعػػػدؿ بػػػا٢بكم"

ا٤بطعػػوف فيػػ  أنػػ  قػػد تسػػاند ُب إدانػػة الطػػاعن إٔب أقػػواؿ العمػػاؿ الػػلين قػػاـ بتشػػغيلام 
على خبلؼ القػانوف كالػواردة ٗبالاضػر الشػرطة كهػم أحانػب باكسػتاف كهنػود كالػلين 
س لوا استيفاء لطلب النيابة بتأشّبما إٔب قسم الشرطة كهػم ...... ك ....... ككػاف 

حػػراء قػػد ًب باالسػػتعانة ٗبػػَبحم يػػدعى ....... دكف الثابػت بتلػػك ااضػػر أف هػػلا اإل
أف يرد  ا ذكر إٔب أن  قد  لف اليمْب القانونية قب  أداء مامتػ   فػإف تلػك ااضػر 
تكػػػوف باطلػػػة لتخلػػػف هػػػلا اإلحػػػراء ا١بػػػوهرم  كيكػػػوف الػػػدلي  ا٤بسػػػتمد مناػػػا بػػػاطبل 

وف قػػد اعتمػػدت بػػدكرب  كإذ اعتمػػدت اكمػػة بػػدرحتياا علياػػا مػػن اإلدانػػة فإ ػػا تكػػ
علػػى دليػػ  باطػػ  ٗبػػا يبطػػ  ا٢بكػػم ا٤بطعػػوف فيػػ  كيوحػػب نقضػػ  كاإل الػػة بغػػّب  احػػة 

 (1)لبال  باقي أكح  الطعن." 
علػػػى عػػػاتل  مػػػن االلتزامػػػات ا٤بلقػػػاة –فة الػػػلكر سػػػال –تعػػػد تلػػػك االلتزامػػػات  

ا٤بػػَبحم قبػػػ  البػػدء ُب ٩بارسػػػة مانػػة الَبٝبػػػة  إذ بعػػد تػػػوافر الشػػركط ا٤بنصػػػوص علياػػػا 
نونان ُب ا٤بَبحم  كتنفيلب لتلك االلتزامات يكوف من  ػل ا٤بػَبحم ٩بارسػة ا٤بانػة أمػاـ قا

كمػػن  –أيػان كانػت التسػمية  -اػاكم باعتبػارب مػَبحم ٧بلػف  أك معتمػد  أك مػرخص 
 ٍب تَبتب باقي االلتزامات األخرل ا٤بنصوص علياا قانونان كيصبح ملزمان بالتقيد  ا.

ى
ى

                                       
سلسة أ كػاـ ٧بكمػة  2008لسنة  651  ٧بكمة نقأ أبوتيب    الطعن رقم  دكلة اإلمارات العربية ا٤بتالدة (1)

  الطبعػػػة الثانيػػػة    2013إٔب  2008الػػػنقأ   االسػػػتعانة ٗبػػػَبحم ُب ضػػػوء أ كػػػاـ ٧بكمػػػة الػػػنقأ مػػػن سػػػنة 
 .94ك  93  ص  2014
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ىىالغرعىالثانيى:
ىتىالمترجمىالالحػظىللتطوونىواجبا

تتعدد كتتنوع التزامات ا٤بَبحم البل قة للتعيػْب  كمناػا مػا هػو متفػل علياػا ُب  
بعأ التشريعات  كأخرل ٨بتلف علياا  ٗبعُب نص علياا أ ػد ا٤بشػرعْب دكف غػّبب. 
ك٩بػػا يعػػد متفػػل عليػػ  بػػْب التشػػريعات مػػن التزامػػات  أف يػػلدم ا٤بػػَبحم أعمػػاؿ الَبٝبػػة 

كأمانػػة كإخػػبلص كٗبػػا ٰبفػػظ كرامػػة مانتػػ  كاعتبارهػػا مراعينػػا ُب ذلػػك أهػػوؿ  بكػػ  دقػػة
ا٤بانػػة كتقاليػػدها. كأف يقػػـو بنفسػػ  بأعمػػاؿ الَبٝبػػة الػػٍب يعاػػد  ػػا إليػػ   فلػػيس لػػ  أف 
يفػػػػوض غػػػػّبب للقيػػػػاـ  ػػػػا. كعليػػػػ  أف يبػػػػلؿ العنايػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػوير مااراتػػػػ  كمواكبػػػػة 

ٝبتاػا. كباإلضػافة إٔب التقيػد بالَبٝبػة مػن كإٔب التطورات ُب ٦باؿ اللغػة ا٤بػرخص لػ  بَب 
اللغات ا٤برخص ل   ا. كمػا يلتػـز بعػدـ افشػاء ا٤بعلومػات الػٍب يكػوف قػد اطلػع علياػا 

 ٕبكم قيام  بأعماؿ الَبٝبة.
كمن التزامات ا٤بَبحم ا٤بتفل علياا كللك  التزام  بأف يقػرف ا٠بػ  كخاٛبػ  كرقػم  

اتػػ  كمراسػػبلت  كالشػػاادات كالتقػػارير الػػٍب يقػػـو قيػػدب كاسػػم ا٤بكتػػب علػػى ٝبيػػع مطبوع
كأف ٱبطر الوزارة بك  تغيّب يطرأ على عنواف ا٤بكتب اللم يعم  من  بالتوقيع علياا.

خبللػػػ . كال ٱبفػػػى علػػػى أ ػػػد أٮبيػػػة أف يضػػػع ا٤بػػػَبحم ا٠بػػػ  كخاٛبػػػ  كرقػػػم قيػػػدب كاسػػػم 
ك ٲبكن ٙبميلػ  ا٤بكتب على ٝبيع مطبوعات  كمراسبلت  كالشاادات كالتقاريرهن إذ بلل

مسلكلية ما قد يرتكب  من أخطاء ُب الَبٝبة  كمسلكلية عدـ التزام  بالَبٝبػة مػن كإٔب 
  بالقيػػػاـ بأعمػػػاؿ الَبٝبػػػة اللغػػػة ا٤بػػػرخص لػػػ   ػػػا  باإلضػػػافة إٔب مسػػػلكلية عػػػدـ التزامػػػ

 إلي  بنفس .  ا٤بوكلة
ميػػ  أمػػا االلتزامػػات ا٤بختلػػف بشػػأ ا بػػْب بعػػأ التشػػريعات فاػػي تتمثػػ  ُب ٙب 

مكتػػب الَبٝبػػة الػػلم يعمػػ  مػػن خبللػػ  ا٤بػػَبحم ُب دكلػػة اإلمػػارات بػػبعأ االلتزامػػات 
( مػػػن البلئالػػػة  15( مػػػن القػػػانوف  كا٤بػػػادة )  14ا٣باهػػػة بػػػ . فجػػػاء ُب نػػػص ا٤بػػػادة ) 

  التنفيلية ل  أن " يلتـز مدير ا٤بكتب ٗبا يأٌب :
 . كضع شاادة القيد كترخيص ا٤بكتب ُب مكاف بارز من . 1
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طار اإلدارة ا٤بختصػة بػا٤بَبٝبْب الػلين يعملػوف مػن خػبلؿ مكتبػ   كبكػ  . إخ2
 تغيّب يطرأ عليام خبلؿ شار من  صوؿ التغيّب. 

. إخطػػار اإلدارة ا٤بختصػػة بكػػ  تعػػدي  أك تغيػػّب يطػػرأ علػػى بيانػػات الَبخػػيص 3
 خبلؿ شار من  صوؿ التغيّب. 

ٍب أ٪بزهػػػػا . اال تفػػػاظ بسػػػػج  خػػػػاص يػػػدكف فيػػػػ  بيانػػػػات أعمػػػاؿ الَبٝبػػػػة الػػػػ4
 كتارٱباا كاسم طالباا. 

 . التقيد بالَبٝبة من كإٔب اللغات ا٤برخص للمَبٝبْب  ا.5
ا٤بػػػػَبحم بواحػػػػب التفػػػػرغ للعمػػػػ    -دكف غػػػػّبب  - (1)كالػػػػـز ا٤بشػػػػرع التونسػػػػي  

( مػػػن القػػػانوف. كفيسػػػر ذلػػػك ُب دليػػػ  إحػػػراءات 17ك  16كذلػػك ُب نػػػص الفصػػػلْب ) 
ألٮبية عم  ا٤بػَبحم الػف كمػا يتطلبػ  منػ  مػن حاػد  بأن  :" نهران  (2)ا٤بَبحم الف 

كعنايػة  فقػػد أكحػػب عليػػ  ا٤بشػػرع التفػػرغ لعملػػ  بصػػفة كليػػة كاالمتنػػاع عػػن ٩بارسػػة أم 
 مانة أخرل  فبل ٲبكن ل  أف: 

بينامػا كبػْب النواب أو الجمع بْب ٩بارسة الَبٝبة كالعضػوية ٗبجلػس الجمع  -
الدولة أو الجماعات طػػاء منالػػة مػػن مػػاؿ تسػػتوحب إعأن  كتيفػػة عموميػػة مػػن شػػأ ا

 العمومية. سات ػة أو المؤسػالمالليالعمومية 
ملسسػػػػػات أو شػػػػػركات المسؤولية في بأنواعاػػػػػا كمباشػػػػػرة التجارة تعػػػػػاطي  -

 هناعية أك ٘بارية أك مالية من شأ ا أف تكسب  هفة التاحر. 
والقيام  التػػدريس وظيفة حانػػب مانتػػ  األهػػلية ٩بارسػػة إلى أنػػ  ٲبكنػػ  غير  -

 ٗبام  عرضية ٧بددة ال تتعدل ٟبسة أعواـ. "

                                       
  ا٤بتعلل بتنهيم مانة ا٤بَبٝبْب الفْب . 1994( لسنة  80القانوف التونسي رقم )  (1)

 دلي  ا٤بَبحم الف هادر بقرار من كزير العدؿ ك قوؽ اإلنساف (2)
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كُب سػػبي  اافهػػة علػػى اسػػتقبلؿ ك يػػاد ا٤بػػَبحم  نػػص ا٤بشػػرع التونسػػي علػػى  
عػدـ ٛبكػن ا٤بػػَبحم الػف ا٤برسػم ُب ا١بػػدكؿ مػن أف يػرفأ ترٝبػػة مػا يطلػب منػػ  إٔب 

ناشػئ أو قدح  اللغة ا٤برخص ل  فيااهن إال إذا كاف هناؾ مانع قػانوين  أك عػلر مقبػوؿ
ُب  الػػػة كحػػػود ركابػػػ  عائليػػػة  فإنػػػ  بإمكػػػاف ا٤بػػػَبحم أو   أو المصاهرةعػػػن القرابػػػة  

  الف  يناا أف يرفأ العم  ا٤بعركض علي .
ىالغرعىالثالثى:ى

ىالرقابظىرلىىرملىالمترجم
ذكرنا ُب الفرع السابل أف من كاحبات ا٤بػَبحم أف يػلدم أعمػاؿ الَبٝبػة بكػ   

ص  كٗبػا ٰبفػظ كرامػة مانتػ  كاعتبارهػا مراعينػا ُب ذلػك أهػوؿ ا٤بانػة دقة كأمانة كإخػبل
هػػػلب الواحبػػػػات كتقاليػػػدها. كأف يقػػػـو بنفسػػػػ  بأعمػػػاؿ الَبٝبػػػػة الػػػٍب يعاػػػػد  ػػػا إليػػػػ . 

دكف  –على عاتل ا٤بَبحم ُب دكلة اإلمارات ٛبث  عبء كبّب عليػ   كااللتزامات ا٤بلقاة
م مػن أننػا ذكرنػا سػابقان أ ػا تعتػرب مػن بػالرغ -غّبب من مَبٝبي ٧باكم الدكؿ األخػرل 

االلتزامػػػات ا٤بتفػػػل علياػػػا ُب التشػػػريعات العربيػػػة الػػػٍب أهػػػدرت قػػػوانْب خاهػػػة بتنهػػػيم 
مانػة الَبٝبػةهن كالسػػبب ُب ذلػك يرحػػع لقلػة عػػدد ا٤بَبٝبػْب ُب اػػاكم. فػبعأ ٧بػػاكم 

كاهػػ  دكلػػة اإلمػػارات تعػػاين مػػن نقػػص كبػػّب ُب عػػدد ا٤بَبٝبػػْب  ٩بػػا يػػلدم إٔب إرهػػاؽ  
لزامام بالعمػػػ  ا٤بتواهػػػ  كالػػػدائمهن تفاديػػػان لتأحيػػػ  ا١بلسػػػات إا٤بَبٝبػػػْب ا٤بتواحػػػدين  بػػػ

كتػأخّب ا٤بتقاضػْب. كهػلا ُب  ػد ذاتػ  يػلدم إٔب اإلخػبلؿ بواحػب تأديػة العمػ  بدقػة 
كأمانػػة  إذ يكلػػف ا٤بػػَبحم كمنػػل بدايػػة اليػػـو إٔب  ايتػػ  بالتنقػػ  ا٤بسػػتمر بػػْب قاعػػات 

األ ياف إٔب مباين أخرل كمػة أخػرل ُب نفػس اإلمػارة. هػلا  اكمة  كُب كثّب من
الاود الشاؽ أدل مػع الوقػت ألف يتجػ  ا٤بػَبحم إٔب اإلسػراع ُب عمليػة الَبٝبػة رغبػةن 
منػػػ  ُب إٛبػػػاـ كافػػػة األعمػػػاؿ ا٤بكلػػػف  ػػػا ُب كقتاػػػا اػػػدد ٥بػػػا. كُب سػػػبي  ذلػػػك فاػػػو 

أف ُب ذلك إضرار ٗبصلالة يستعج  كٱبتصر بشك  كبّب لتجنب التأخّب  كال شك 
 ا٤بتقاضْب  كعلى كح  ا٣بصوص من ال يتالدث العربية كا تاج للَبٝبة.
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كيعػػد كػػللك التػػزاـ بالَبٝبػػة مػػن كإٔب اللغػػات ا٤بػػرخص لػػ   ػػا مػػن االلتزامػػات  
الٍب يتم ٘باهلاا أ يانان نتيجة نقص عدد ا٤بَبٝبْبهن ككثرة انشغا٥بم  فإف كاف ا٤بػَبحم 

بػ   ى الَبخيص بشأ ا  فتػتم االسػتعانةأخرل غّب الٍب  ص  عل يلم إٔب  د ما بلغة
 ٕبجة ٘بنب تأحي  ا١بلسات  كتعطي  ا٤بتقاضْب.

ذكرنا أيضان أف من كاحبػات ا٤بػَبحم ا٤بتفػل علياػا  أف يبػلؿ العنايػة البلزمػة ُب  
تطػػوير مااراتػػ  كمواكبػػة التطػػورات ُب ٦بػػاؿ اللغػػة ا٤بػػرخص لػػ  بَبٝبتاػػا. كهػػلا ُب  ػػد 

يشك  عبء على مَبٝبي ااكم ُب دكلة اإلماراتهن إذ أف ذلػك يتطلػب ا٤بزيػد ذات  
من الوقػت  كالنفقػات. األمػر الػلم يرهػل كاهػ  ا٤بَبٝبػْب ُب دكلػة اإلمػارات  خاهػةن 
مػػػع التػػػدين الشػػػديد للمػػػردكد ا٤بػػػادم ألكل ػػػك ا٤بَبٝبػػػْب. فتطػػػوير ا٤باػػػارات كالقػػػدرات 

كات  كذلػػػك يتطلػػػب كقػػػت   ك٦باػػػود   يتطلػػػب ا٤بشػػػاركة ُب دكرات كمػػػلٛبرات  كنػػػد
كأمػػواؿ تصػػ  ُب بعػػأ األ يػػاف إٔب ثلػػ  أك نصػػف مػػدخوؿ ا٤بػػَبحم الشػػارم. مػػع 
األخػػػل بعػػػْب االعتبػػػار أف بعػػػأ حاػػػات العمػػػ  ُب دكلػػػة اإلمػػػارات تتكفػػػ  مشػػػكورة 

 بإشراؾ ا٤بَبٝبْب ُب بعأ الدكرات على نفقتاا.
وع ا٤بػػػَبحم العامػػػ  ُب هػػػلا كٓب يػػػرد ُب القػػػانوف اإلمػػػاراٌب أم نػػػص يفيػػػد خضػػػ 

( مػػن قػػانوف تنهػػيم  28اػػاكم ألم نػػوع مػػن أنػػواع الرقابػػة. فمػػا كرد ُب نػػص ا٤بػػادة ) 
 الليػػػن يصػػػدر بتالديػديام قػػػرار مػػػن الػوزير ْبمانة الَبٝبػة مػن أنػ : "يكػػػوف للموتفػػػ

اـ هػػلا هفػػػػة مأمػػػػورم الضػػب  القضػػائي بالنسػػػػبة للجػػرائم الػػٍب تقػػػػع با٤بخالفػػة أل ػػػػك
القانػػوف كالئالت  التنفيليػػة كالقػرارات الصػػػادرة تنفيػلا لػ   كذلػك ُب نطػاؽ اختصػاص  
كػ  مػػنام." يعتػػرب نػص خػػاص بالرقابػػة علػى عمػػ  ا٤بػػَبحم العامػ  ُب مكتػػب الَبٝبػػة 

 فق   دكف ا٤بَبحم العام  ُب ااكم. 
اكمػة  كعلي  تنالصر الرقابة علػى عمػ  ا٤بػَبحم ُب اكمػة علػى علػم رئػيس 

عند نهرب لبعأ الدعاكل  أك القاضي اللم ينهر الدعول  أك اامي  أك ا٣بصـو  
أك أ ػد ا٢بضػور  باللغػػة األحنبيػة الػػٍب تػتم الَبٝبػة مناػػا كإلياػا  كاعَباضػػ  علػى ترٝبػػة 

غّب. كا٢بقيقة اف علم أ ػد ا٤بتواحػدين ُب قاعػة اكمػة  فق  ال ةا٤بَبحم أثناء ا١بلس
 باللغة األحنبية ا٤بَبحم مناا كإلياا يعد من األمور غّب الشائعة.  -أيان كاف  -



ــاث ــن الخساهــــــــــــــ ــام املرتجــــــــــــــ ــاكن أهــــــــــــــ ــت احملــــــــــــــ  اإلهاراحيــــــــــــــ
 
 177 

هػػلا كتعػػاين بعػػأ اػػاكم ُب دكلػػة اإلمػػارات مػػن عػػدـ كحػػود مَبٝبػػْب لػػبعأ  
اللغػػػػات  كالصػػػػينية  كالركسػػػػية  كالفرنسػػػػية. إذ تػػػػتم االسػػػػتعانة ُب هػػػػلب ا٢بالػػػػة بػػػػأم 

لغػػة األحنبيػػة األخػػرل  شػػخص يتواحػػد ُب اكمػػة مػػٌب كػػاف يعػػرؼ اللغػػة العربيػػة كال
كيقػػـو بالَبٝبػػة بعػػد  لفػػ  اليمػػْب. كمػػن ٍب ٰبصػػ  علػػى أتعػػاب مقابػػ  ذلػػك يقػػدرها 
القاضػي. كُب ٝبيػع ا٢بػػاالت  كسػواء ٛبػت الَبٝبػػة مػن قبػ  مػػَبحم معػْب ُب اكمػػة  
أك مػػن قبػػ  أم شػػخص أخػػر  فػػبل ٚبضػػع الَبٝبػػة ُب ٧بػػاكم دكلػػة اإلمػػػارات إٔب أم 

سول ما ًب ذكرب كاللم ال يكفى كال يلدم الغرض ا٤بنشود مػن نوع من أنواع الرقابة 
 الرقابة.
علػػػػى   ةخبلهػػػػة القػػػػوؿ أف قلػػػػة عػػػػدد مَبٝبػػػػي اػػػػاكم  ككثػػػػرة األعمػػػػاؿ ا٤بلقػػػػا 

كػػػاهلامهن تػػػلدم إٔب عػػػدـ ٛبكػػػنام مػػػن االلتػػػزاـ بواحبػػػامم ا٤بنصػػػوص علياػػػا قانونػػػان. 
عػػ  مػػن ٘باهػػ  ا٤بػػػَبحم كافتقػػار القػػانوف اإلمػػاراٌب لنصػػوص تفػػرض الرقابػػػة علػػيام  ٘ب

 لواحبات  أمر أكثر شيوعان. 

كختامػػان ك٩بػػػا ال شػػك فيػػػ  أف الَبٝبػػػة تعػػد مػػػن العلػػػـو ا٥بامػػة ُب التمػػػع  فاػػػي  
تلثر على تقدم  كرقي   ب  هي شاهد من شػواهد تقػدـ األمػم كا٢بضػارات كتطورهػا. 

الت دكف غػّبب. فاػي ذات كتتعدد ٦باالت الَبٝبة  كال تقتصر أٮبيتاا على أ د الػا
   أٮبية كبّبة ُب شٌب الاالت.

كقػػد رأينػػا أف للَبٝبػػة ُب ٦بػػاؿ القضػػاء دكر بػػالغ األٮبيػػةهن لػػللك سػػعت الكثػػّب  
مػػػػن التشػػػػريعات إٔب التأكيػػػػد علػػػػى أٮبيػػػػة اللغػػػػة باعتبارهػػػػا مػػػػن مقدسػػػػات الدكلػػػػة ُب 

مػػن ا٣بصػػـو أك  دسػاتّبها كقوانيناػػا العاديػػة  كالتأكيػػد علػػى ضػركرة تػػوفّب مػػَبحم لكػػ 
ا٤بتامػػوف أك الشػػاود  ككػػ  مػػن تػػرل ا١باػػات ا٤بعنيػػة ضػػركرة لسػػماعام  كاعتبػػارب  ػػل 
مػن  قػػوقام ُب ٝبيػػع مرا ػػ  التقاضػػي. كمػػا اهتمػػت بإهػػدار قػػوانْب خاهػػة بتنهػػيم 
مانة الَبٝبةهن كذلك إٲبانان مناا بتفعي  دكر ا٤بَبحم أمػاـ القضػاء. كقػد تضػمنت تلػك 

شركط الواحب توافرها ُب ا٤بَبحم  كبينت  قوق  ككاحبات   التشريعات ٦بموعة من ال
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باإلضػػػػافة إٔب ضػػػػواب  عمػػػػ  ا٤بػػػػَبحم  كمكاتػػػػب الَبٝبػػػػة ُب الدكلػػػػة  كذلػػػػك ٕبسػػػػب 
 السياسة التشريعية لك  دكلة. 

تطرقت كللك ُب هلا البال  إٔب كاحبات ا٤بػَبحم أمػاـ اػاكم ا٤بتفػل علياػا  
ة بتنهػػػيم مانػػة الَبٝبػػػة. كالواحبػػػات غػػػّب بػػْب التشػػػريعات الػػػٍب أهػػدرت قػػػوانْب خاهػػػ

ا٤بتفل علياا بْب تلػك التشػريعات. كأ يػت البالػ  بتنػاكؿ الرقابػة علػى عمػ  ا٤بػَبحم 
 ُب اإلمارات. كقد توهلت ُب  اية البال  إٔب النتائ  كالتوهيات التالية:

 أٗاًل : اهِتائر :

عػدد ا١بنسػيات ا٤بقيمػة ُب للَبٝبة ُب ااكم اإلماراتية أٮبية كبّبة  نتيجػة تنػوع كت .1
 الدكلة  كاللم ينت  عن  تعدد ُب اللغات كاللاجات.

تعػػاين اػػاكم ُب دكلػػة اإلمػػارات مػػن قلػػة عػػدد ا٤بَبٝبػػْب  بػػالرغم مػػن كثػػرة عػػدد  .2
سػػتعانة ككثػػرة الػػدعاكل الػػٍب ٯبػػب فياػػا اال ا١بنسػػيات ا٤بقيمػػة علػػى أرض الدكلػػة 

 ٗبَبحم.
ن العمػػػ  ُب ٦بػػػاؿ الَبٝبػػػة أمػػػاـ اػػػاكم. عػػػزكؼ ا٤بػػػواطنْب ُب دكلػػػة اإلمػػػارات عػػػ .3

 كالسبب الرئيس ُب ذلك قلة ا٤بردكد ا٤بادم ٤بث  هلب األعماؿ.
 ينص ا٤بشرع اإلماراٌب ُب قانوف تنهػيم مانػة الَبٝبػة أك غػّبب مػن قػوانْب الدكلػة ٓب .4

مػػن علػػى فػػرض رقابػػة علػػى عمػػ  ا٤بػػَبحم بشػػك  عػػاـ  كالتأكػػد بشػػك  خػػاص 
 علي  قانونان. فركضةمدل التزام  بواحبات  ا٤ب
 ثاًُٚا : اهت٘صٚات :

العمػػػػ  علػػػػى زيػػػػادة عػػػػدد ا٤بَبٝبػػػػْب  كخاهػػػػة مَبٝبػػػػي اللغػػػػات النػػػػادرة كالصػػػػينية  .1
كالركسية  كغّبها من اللغػات الػٍب تشػك  عػائل أمػاـ اػاكم مػن إٛبػاـ ا١بلسػات 

 ُب مواعيدها  بسبب عدـ توفر مَبحم يتقن اللغة األحنبية ا٤بطلوبة.
مػػارات أف تسػػعى لتشػػجيع أبنائاػػا للعمػػ  ُب الػػاؿ الَبٝبػػة  الػػلم علػػى دكلػػة اإل .2

يكػػاد ينعػػدـ فيػػ  كحػػود مػػواطنْب  مػػن خػػبلؿ زيػػادة الػػوعي التمعػػي  ػػوؿ  احػػة 
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الدكلة لعم  أبنائاا ُب هػلا الػاؿ  كتوحيػ  شػبا ا لدراسػة التخصصػات ا٤بناسػبة 
 لللك. باإلضافة إٔب رفع سقف ا٤بردكد ا٤بادم ٥بلا العم .

ى ا٤بشرع اإلماراٌب أف يتنب  ٤بسألة الرقابة على ا٤بَبحم أثناء تأديت  ٤باامػ هن بػأف عل .3
ينص ُب قانوف تنهيم مانة الَبٝبة أك غّبب من القوانْب  ما يفيػد خضػوع ا٤بػَبحم 

  قانونػان  كعػدـ عليػ ضػةللرقابةهن ُب سػبي  التأكػد مػن مػدل التزامػ  بواحباتػ  ا٤بفرك 
ا٤بتواحدين ُب قاعة ا١بلسة علػى الَبٝبػة  فػللك ال عَباض أ د االكتفاء ٗبجرد ا

 يشك  رقابة ٗبعناها ا٢بقيقي.

  أ. د. قصماين   ط  بن عبدا   تعريب ا٤بصطلالات العلمية   لقة نقػاش الَبٝبػة
كاللغة العربية كالتعريب   دراسات كإٔباث ا٤بلتقى العريب للَبٝبػة   الَبٝبػة ُب الػوطن 

 .2005   1الواقع كا٤بأموؿ   بّبكت : ملسسة الفكر العريب   ط  العريب :
  ابن أيب الدـ   إبراهيم بن عبد ا بن عبػد ا٤بػنعم ا٥بمػداين   آدب القضػاء   ٙبقيػل

 .1982 – 1402   2: د. ٧بمد مصطفى الز يلي   دمشل : دار الفكر  ط 
 نجػػار   القػػاهرة : ابػػن حػػِب   أبػػو الفػػتح عثمػػاف   ا٣بصػػائص  ٙبقيػػل ٧بمػػد علػػي ال

 1952   1  ج  2دار الكتب ا٤بصرية   ط 
  : ابن قدامة   موفل الػدين أيب ٧بمػد عبػد ا بػن أٞبػد بػن ٧بمػد   ا٤بغػِب   القػاهرة

 ـ1968 -هػ 1388   14مكتبة القاهرة   ج 
  ابن منهور   ٧بمد بن مكـر بن علي أبو الفض  ٝباؿ الدين ابػن منهػور األنصػارم

   1  اللػػػد رقػػػم  1  لسػػػاف العىػػػرىب   بػػػّبكت : دار هػػػادر  ط  يقػػػىالركيفعػػػى األفر 
 ـ .1968

  ابن منهور   ٧بمد بن مكـر بن علي أبو الفض  ٝباؿ الدين ابػن منهػور األنصػارم
   12  اللػػػػػد  1لسػػػػػاف العىػػػػػرىب   بػػػػػّبكت : دار هػػػػػادر  ط  الركيفعػػػػػى األفريقػػػػػى  

 ـ .1968
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 د   ٙبقيػل د. ياسػْب األيػويب  فقػ  اللغػة   الثعاليب   أبػو منصػور عبػد ا٤بلػك بػن ٧بمػ
 ـ.1999هػ / 1419   1بّبكت: ا٤بكتبة العىٍصريرة   ط

  ا٢بنفي   اإلماـ عبلء الدين علي بن خلي  الطرابلسػي   معػْب األ كػاـ فيمػا يػَبدد
بػػػػْب ا٣بصػػػػمْب مػػػػن األ كػػػػاـ   القػػػػاهرة : دار الفكػػػػر للطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتوزيػػػػع   

1883. 
 اؿ الػػػدين   تػػػاري  الَبٝبػػػة كا٢بركػػػة الثقافيػػػة ُب عصػػػر ٧بمػػػد علػػػي   د. الشػػياؿ   ٝبػػػ

 .1951القاهرة : دار الفكر العريب   
  د. ٧بمػػػػػد   فػػػػػوزم عطيػػػػػة   علػػػػػم الَبٝبػػػػػة مػػػػػدخ  لغػػػػػوم   القػػػػػاهرة : دار الثقافػػػػػة

 .1406 -1986ا١بديدة  
     يزيػامالد. يعقوب   ٧بمد الباقر ا٢باج   مقدمة إٔب فن الَبٝبة   مركز البالػوث :

 .2005   1ا١بامعة اإلسبلمية العا٤بية   ط 
   24دلي  ا٤بَبحم الف الصادر بقرار من كزير العدؿ ك قوؽ اإلنسػاف   ا٤بػلرخ ُب 

   كا٤بتعلل با٤بصادقة على دلي  اإلحراءات ا٣باهة با٤بَبحم الف.1998نوفمرب 
   الو ػػدة العربيػػػة   ُب مركػػز دراسػػات  -الَبٝبػػة ُب الػػَباث العػػريب  زيػػداف   يوسػػف

 . 2000بّبكت : ا٤بركز للو دة   
  السرخسػػػي   أبػػػو بكػػػػر ٧بمػػػد بػػػػن أٞبػػػد بػػػن أيب سػػػػا    ا٤ببسػػػوط   بػػػػّبكت : دار

 .1989 – 1409   1  ط  8ا٤بعرفة  ج 
  : الشاطر   ٧بمد مصطفى   القوؿ السديد ُب  كػم ترٝبػة القػرآف اليػد   القػاهرة

 .1355مطبعة  جازم   
 ٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.العاد الدكٕب ا 
   الفػػػّبكز آبػػػادم   أبػػػو طػػػاهر ٦بيػػػد الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن يعقػػػوب بػػػن ٧بمػػػد بػػػن إبػػػراهيم

 .1987   2الشّبازم   القاموس اي    بّبكت : ملسسة الرسالة   ط 
 ُب شأف تنهيم مانة الَبٝبة. 2012( لسنة  6ٙبادم رقم ) القانوف اال   
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 ( 3القػػػانوف االٙبػػػادم رقػػػم)  ـ  ُب شػػػأف السػػػلطة القضػػػائية االٙباديػػػة ُب 1983لسػػػنة
 دكلة اإلمارات العربية ا٤بتالدة. 

 ( لسػػػنة 35قػػػانوف اإلحػػػراءات ا١بزائيػػػة اإلمػػػاراٌب  الصػػػادر بالقػػػانوف االٙبػػػادم رقػػػم )
 ـ.1992

  ( لسنة 11قانوف اإلحراءات ا٤بدنية الصادر بالقانوف االٙبادم رقم )ـ.1992 
  ـ.1972لسنة  46ا٤بصرم رقم قانوف السلطة القضائية 
  ( لعاـ  22القانوف السورم رقم )ا٤بتعلل بتنهيم مانة الَبٝبة الفة .  2014   
  ( لسنة  80قانوف رقم )ا٤بتعلل بتنهيم مانة ا٤بَبٝبْب الفْب.1994   
  كونزإب كبليدز  ترٝبة د.  سيب الياس  ديد  ا١بوانب النهرية كالتطبيقية للَبٝبة

علػػػػػػػػػػى ا٤بوقػػػػػػػػػػػع اإللكػػػػػػػػػػػَبكين  22/09/2015ة   مقالػػػػػػػػػػػة منشػػػػػػػػػػورة بتػػػػػػػػػػػاري  القانونيػػػػػػػػػػ
http://www.alnoor.se/article.asp?id=285734  ُبأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة                    

15  /9  /2016 
 .منهمة العفو الدكلية  
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 عقد املشاركت بالىقج
 "دراست حتليليت هقارًت"

ىوودفىمختارىالمدتوريإردادى:ى
 جبهعخ هصراتخ -لقبنوىهعيد ثقسن القبنوى اخلبص، كليخ ا

 ًقدًٞ

 بسم ا الرٞبن الر يم كالصبلة كالسبلـ على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب  كبعد:
يعتػػػرب عقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت مػػػن العقػػػود ا٢بديثػػػة نسػػػبيان الػػػٍب تاػػػرت ُب ٦بػػػاؿ 
السػػيا ة  فاػػو يقػػـو علػػى فكػػرة أساسػػية تتمثػػ  ُب إشػػراؾ أكػػرب عػػدد مػػن النػػاس ُب 

ات السيا ية أك الفندقية لقضػاء أيػاـ العيطػ  كاإلحػازات  ٕبيػ  االستفادة من الو د
يػرـب مػن يرغػب مػنام ُب هػلب االسػتفادة عقػدان مػع مالػك الو ػدة لغػرض التمتػع ٕبػػل 
اإلقامػػة فياػػا ٤بػػدة زمنيػػة ٧بػػددة مػػن كػػ  عػػاـ قػػد تكػػوف أسػػبوعان أك أكثػػر  كلسػػنوات 

غػّبب مػن ا٤بتعاقػدين طويلة قد تصػ  إٔب عشػر سػنوات أك أكثػر  كذلػك بالتنػاكب مػع 
 اللين يستفيدكف من باقي الوقت ُب السنة.

كمػػا يػػربز أٮبيػػة هػػلا العقػػد ُب الواقػػع العملػػي أنػػ  يعطػػي للمسػػتفيد مكنػػة قضػػاء 
فػػػػػَبة العطلػػػػػة أك اإلحػػػػػازة بتكلفػػػػػة مناسػػػػػبة   فبػػػػػدؿ أف يشػػػػػَبم الو ػػػػػدة الفندقيػػػػػة أك 

ة ٧بػػددة مػػن السػػنة  السػيا ة بأكملاػػا كبػػثمن قػػد يكػػوف باههػان كال يسػػتعملاا إال مػػد
فإنػػػ  سػػػينتفع  ػػػلب الو ػػػدة ا٤بػػػدة الػػػٍب يرغباػػػا كذلػػػك بالتنػػػاكب مػػػع بػػػاقي ا٤بسػػػتفيدين 

 للفَبات األخرل.
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كبػػػالنهر إٔب تعػػػدد الصػػػيغ كالصػػػور الػػػٍب يػػػتم  ػػػا إبػػػراـ هػػػلا العقػػػد  فضػػػبلن عػػػن 
ة لسػػن 3 داثػػة تنهيمػػ  ُب ليبيػػا ٗبوحػػب قػػرار " اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة" رقػػم 

 هن سيتم تسلي  الضوء علي  لكون  يثّب الكثّب من اإلشكاليات لع  أبرزها:2005
 ٙبديد مفاوم  القانوين كأهم ا٣بصائص الٍب ٛبيزب عن غّبب من العقود. -
 ٙبديد الطبيعة القانونية ل  ٤بعرفة األ كاـ الٍب ستطبل علي . -

مػن خػبلؿ كُب سبي  ذلك  سيعتمد البال  ُب ا٤بوضوع على ا٤بنا  التالليلي 
بس  اآلراء الفقاية كموازنتاا إضػافة إٔب دراسػة نصػوص قػرار "اللجنػة الشػعبية العامػة 
للسػػػػيا ة" دراسػػػػة نقديػػػػة إلبػػػػراز مػػػػواطن القصػػػػور كمكػػػػامن الضػػػػعف فياػػػػا  هػػػػلا إٔب 
حانػػػػػب االعتمػػػػػاد علػػػػػى ا٤بػػػػػنا  ا٤بقػػػػػارف سػػػػػواء بػػػػػْب نصػػػػػوص القػػػػػرار السػػػػػابل كأهػػػػػم 

كالقػػػانوف الفرنسػػػي  أك بػػػْب نصػػػوص القػػػرار التشػػػريعات ا٤بقارنػػػة كالقػػػانوف السػػػعودم 
كالقواعػد العامػػة ُب القػػانوف ا٤بػدين إلتاػػار مػػدل التطػابل أك االخػػتبلؼ  كذلػػك كفػػل 

 خطة ٕبثية ترتكز على ٧بورين رئيسيْب كالتإب:
 المحور األوؿ/ ماىية عقد المشاركة بالوقت .
 الفقرة األكٔب/ تعريف عقد ا٤بشاركة بالوقت .

 خصائص عقد ا٤بشاركة بالوقت . الفقرة الثانية/
 المحور الثاني/ صور عقد المشاركة بالوقت .

 الفقرة األكٔب/ هور عقد ا٤بشاركة بالوقت ُب بعأ التشريعات ا٤بقارنة.
 الفقرة الثانية/ هور عقد ا٤بشاركة بالوقت ُب التشريع اللييب .

 خاتمة تتضمن النتائج والمقترحات.
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يعػػػػد عقػػػػد ا٤بشػػػػاركة بالوقػػػػت مػػػػن العقػػػػود ا٤بسػػػػتالدثة الػػػػٍب تاػػػػرت ُب ٦بػػػػاؿ  
السػػػيا ة كالػػػٍب تػػػدكر فكرمػػػا  ػػػوؿ إشػػػراؾ أكػػػرب عػػػدد مػػػن النػػػاس ُب االسػػػتفادة مػػػن 
الو دات السيا ية كالفندقيةهن كبناء علي  سيتم تعريف هلا العقد )الفقرة األكٔب(  ٍب 

 )الفقرة الثانية(.عرض أبرز ا٣بصائص ا٤بميزة ل  
ىالغػرةىاألولى

ىتطروفىرػدىالمذاركظىبالوقت
يعود أكؿ تاور لفكرة ا٤بشػاركة بالوقػت إٔب بدايػة السػتينات مػن القػرف ا٤باضػي 

  كُب فرنسػػػا تاػػػػرت Hapimageبواسػػػػطة ملسسػػػة  1963كٙبديػػػدان ُب سويسػػػرا عػػػاـ 
ل عنػػػدما هػػػدؼ مانػػػدس فرنسػػػي لتسػػػوي 1967فكػػرة هػػػلا العقػػػد بشػػػك  عملػػػي عػػاـ 

مبُب أقام  ُب منطقة )سوبر ديفػوٕب(  إضػافة إٔب العػركض الػٍب قػدمتاا شػركة مرسػيليا 
ُب سوؽ السيا ة ٙبت شعار "ال تستأحر الغرفة كلكن اشػَب فنػدؽ  فاػو أقػ  ٜبنػان"  

 . (1)ٍب انتشرت الفكرة ُب عدد من دكؿ العآب
 

                                       
بوعػػػة أيلقيػػػت علػػػى طلبػػػة شيػػػعبة انهػػػر: علػػػي أٞبػػػد شػػػكورفو  الػػػوحيز ُب التشػػػريعات السػػػيا ية  ٧باضػػػرات مط (1)

  إشػػػراؽ هػػػباح هػػػا ب  عقػػػد 58حامعػػػة مصػػػراتة   ص –السػػػيا ة بقسػػػم السػػػيا ة كاآلثػػػار بكليػػػة اآلداب
ا٤بشػػاركة الزمنيػػة )التػػاًن شػػّب(  ٕبػػ  منشػػور ٗبجلػػة رسػػالة ا٢بقػػوؽ  تصػػدر عػػن كليػػة ا٢بقػػوؽ  حامعػػة كػػرببلء  

 . 194  ص2010  1  ع2س
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ا٤بلكيػػػة  هػػػلا كقػػػد تعػػػددت التسػػػميات ا٤بقَب ػػػة للعقػػػد  إذ يطلػػػل عليػػػ  أ يانػػػان 
  أك عقػد التملػك (3)  أك عقد ا٤بشاركة الزمنيػة(2)  أك عقد اقتساـ الوقت(1)السيا ية

هن كلكن التسمية األدؽ الٍب تبْب ماهية العقد (5)أك ا٤بلكية الزمنية أك ا٤بتعاقبة (4)الزمِب
 .(6)كفكرت  كالٍب أٌيدها كأخل  ا أغلب الفق  هي : عقد ا٤بشاركة بالوقت

تعريفات لعقد ا٤بشاركة بالوقت سواء على الصػعيد التشػريعي   كقد كردت عدة
 أك على الصعيد الفقاي:

                                       
هػػورب  كمزايػػاب   ٤multipropriété, Time-sharingبلكيػػة السػػيا ية ٝبػػاؿ فػػاخر النكػػاس  نهػػاـ ا (1)

كعيوبػػػ  "دراسػػػة مقارنػػػة"  ٕبػػػ  منشػػػور ٗبجلػػػة ا٢بقػػػوؽ الكويتيػػػة  تصػػػدر عػػػن ٦بلػػػس النشػػػر العلمػػػي ٔبامعػػػة 
   كقد أشار إٔب تسميات عديدة تطلل على العقد.88  ص 1996  يونيو 2  ع20الكويت  س

بشػأف تنهػيم مزاكلػة نشػاط  2005لسػنة  3للجنة الشػعبية العامػة للسػيا ة" رقػم انهر: قرار ما كاف يسمى "با (2)
  4  ع5تسويل  ل االنتفاع ُب الو دات الفندقية أك السيا ية بنهاـ اقتساـ الوقت  مدكنػة اإلحػراءات  س

(  دراسػػة قانونيػػػة ُب Timeshare  نسػػرين ٧باسػػػنة  عقػػد اقتسػػاـ الوقػػػت )175  ص20/3/2006بتػػاري  
األردين كالقوانْب ا٤بقارنة  ٕب  منشور ٗبجلة إٔباث الّبموؾ "سلسػلة العلػـو اإلنسػانية كاالحتماعيػة"   القانوف

  ٦23بلػػة علميػػة فصػػلية ٧بكمػػة تصػػدر عػػن عمػػادة البالػػ  العلمػػي كالدراسػػات العليػػا ٔبامعػػة الّبمػػوؾ  اللػػد 
 .1015  ص 2007  أيلوؿ 3ع

 . 192إشراؽ هباح ها ب  مرحع سابل  ص (3)

( 18/8)170رقػم  Time sharingانهػر: قػرار ٦بمػع الفقػ  اإلسػبلمي الػدكٕب بشػأف عقػد التملػك الػزمِب  (4)
  موحػػػود علػػػى موقػػػع 14/7/2007-09ا٤بنعقػػػد ُب دكرتػػػ  الثامنػػػة عشػػػرة ُب بوتراحايػػػا )ماليزيػػػا( ُب الفػػػَبة مػػػن 

 www.iifa-aifi.orgالمع على اإلنَبنت : 

 . La propriété Tempsح الفرنسي يرحع أه  التسمية إٔب ا٤بصطل (5)

انهر: هادم  سْب الكعيب  سبلمة عبدالزهرة الفػتبلكم  أٞبػد عبػد ا٢بسػْب الياسػرم  ا٤بفاػـو القػانوين لعقػد  (6)
ا٤بشػػاركة بالوقػػت "دراسػػة مقارنػػة"  ٦بلػػة اقػػل ا٢بلػػي للعلػػـو القانونيػػة كالسياسػػية   تصػػدر عػػن كليػػة القػػانوف 

  نػػػػدل سػػػػآب ٞبػػػػدكف مبلعلػػػػو  عقػػػػد ا٤بشػػػػاركة بالوقػػػػت 231  ص2015  2ع  7  س1ٔبامعػػػػة بابػػػػ   ٦بلػػػػد
"دراسػػة مقارنػػة"  ٕبػػ  منشػػور ٗبجلػػة الشػػريعة كالقػػانوف  ٦بلػػة علميػػة ٧بكمػػة تعػػُب بنشػػر الدراسػػات الشػػرعية 

  2012  يوليػو 51 ع 26حامعة اإلمارات العربية ا٤بتالػدة س –كالقانونية  تصدر عن كلية الشريعة كالقانوف 
 Time سػػن عبدالباسػػ  ٝبيعػػي  التعامػػ  علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوقػػت "  366ص

share  كقػد اسػػتخدـ ا٤بشػرع السػعودم ذات التسػػمية ُب نهػاـ ا٤بشػاركة بالوقػػت 1997"  بػدكف دار نشػر  
 ق. 1427لسنة  206رقم 
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 أوًَل: التعريفات التشريعية :
 2005( لسػػنة 3ٓب ييعػػرِّؼ قػػرار اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة "سػػابقا" رقػػم )

بشػػأف تنهػػيم مزاكلػػة نشػػاط تسػػويل  ػػل االنتفػػاع ُب الو ػػدات الفندقيػػة أك السػػيا ية 
( منػ  علػى 1عقد ا٤بشاركة بالوقت هرا ةن كإ٭با نص ُب ا٤بادة ) ـ اقتساـ الوقتهنبنها

أف : " يقصػػد بػػاإليواء السػػيا ي بنهػػاـ اقتسػػػاـ الوقػػت أف ينتفػػع العضػػو ا٤بشػػػَبؾ ُب 
هلا النهاـ ٕبل اإلقامة ُب ك دة فندقية أك سيا ية لفَبة زمنيػة ك٤بػدة أسػبوع أك أكثػر 

( إٔب الصػيغة الػٍب يػتم  ػا إبػراـ عقػود مػع 7ُب ا٤بػادة ) مدفوعة الثمن سلفان"  ٍب أشػار
راغػػيب االنتفػػاع بنهػػاـ اقتسػػاـ الوقػػت كالػػٍب يكػػوف ٧بلاػػا إمػػا ملكيػػة  صػػة شػػائعة ُب 

 اقتساـ الوقت  أك  ل انتفاع باقتساـ الوقت.
 206ُب  ػػْب عػػررؼ ا٤بشػػرع السػػعودم العقػػد ُب نهػػاـ ا٤بشػػاركة بالوقػػت رقػػم  

( بأنػ : "عقػد  أك ٦بموعػة عقػود تػرـب مقابػ  مبلػغ مػإب 1/3ة )ق ُب ا٤باد 1427لسنة 
معػػْب  ٤بػػدة ال تقػػ  عػػن ثػػبلث سػػنوات  كيػػتم ٗبوحباػػا إنشػػاء  ػػل انتفػػاع أك التنػػازؿ 
عن   أك أم  ل آخػر يتعلػل باسػتعماؿ ك ػدة عقاريػة سػيا ية كا ػدة أك أكثػر  ٤بػدة 

 ٧بدكدة أك قابلة للتالديد من السنة". 
ُب  2009لسػنة  888لفرنسػي ُب قػانوف ا٤بشػاركة بالوقػت رقػم كقد عررف  ا٤بشػرع ا

: "عقػػػػد دائػػػػم ألكثػػػػر مػػػػن عػػػػاـ كا ػػػػد كبػػػػ  يػػػػتم مػػػػنح (1)( بأنػػػػ L. 121-61ا٤بػػػػادة )
ا٤بسػػػتالك خاهػػػية االسػػػتخداـ السػػػكِب كالتمتػػػع باإلقامػػػة ُب ا٤بمتلكػػػات العقاريػػػة أك 

 ا٤بنقولة الستخداـ السكن لفَبات ٧بددة أك قابلة للتالديد".
عررفػػػ  ٦بمػػػع الفقػػػ  اإلسػػػبلمي الػػػدكٕب بأنػػػ : "عقػػػد علػػػى ٛبلػػػك  صػػػص  بينمػػػا

شائعة  إما على سػبي  الشػراء لعػْب معلومػة علػى الشػيوع  أك علػى سػبي  االسػت جار 
٤بنافع عْب معلومة ٤بدد متعاقبة  أك االست جار ٤بنافع عْب معلومة لفػَبة مػا ٕبيػ  يػتم 

                                       
ا٤بشػػاركة بالوقػػت "دراسػػة مقارنػػة"   مشػػار إليػػ  لػػدل: هػػادم  سػػْب الكعػػيب كآخػػركف  ا٤بفاػػـو القػػانوين لعقػػد (1)

 . 229مرحع سابل  ص
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رة با٤باايػػأة الزمنيػػة أك ا٤باايػػأة ا٤بكانيػػة  مػػع االنتفػػاع بػػالعْب ا٤بملوكػػة أك ا٤بنفعػػة ا٤بسػػتأح
تطبيػػل خيػػار التعيػػْب ُب بعػػأ ا٢بػػاالت الختصػػاص كػػ  مػػنام بفػػَبة زمنيػػة ٧بػػددة"   

 (.18/8) 170كذلك ُب قرارب رقم 
 ثانياً/ التعريفات الفقهية:

عررؼ بعأ الفق  عقد ا٤بشاركة بالوقت بأن  : "ٛبليك منفعة ُب ك ػدة سػكنية 
٤بدة ال تق  عن سنتْب  على أف ينتفع  –ثة ك٦بازة لبلستخداـ اليوميملث –سيا ية 

ُب مقابػ  مبلػغ نقػدم  -أسػبوع أك مضػاعفات  – ا ا٤بستفيد ٤بدة ٧بددة مػن كػ  سػنة
يدفعػػػ  ٤بالػػػك الو ػػػدة السػػػيا ية أك مسػػػتغلاا  كالػػػلم يلتػػػـز أيضػػػان بتقػػػدًن ا٣بػػػدمات 

 .(1)السيا ية كالفندقية"
نػػػػ  : "عقػػػػد يلتػػػػـز بػػػػ  مالػػػػك ا٤بنشػػػػأة السػػػػيا ية أك كعررفػػػػ  الػػػػبعأ اآلخػػػػر بأ 

مستغلاا بنق  ملكية  صػة ُب ك ػدة سػيا ية أك نقػ  منفعتاػا إٔب ا٤بسػتفيد علػى أف 
ينتفػػػػػع  ػػػػػا األخػػػػػّب مػػػػػدة ٧بػػػػػددة مػػػػػن كػػػػػ  سػػػػػنة مقابػػػػػ  مبلػػػػػغ نقػػػػػدم يلتػػػػػـز بدفعػػػػػ  

 .(2)ا٤بستفيد"
٤بػدة ٧بػددة كما عررف  البعأ بأن : "عقد شراء ملكيػة عػْب أك منفعػة ملقتػة   

أك مشاعة  لو دة عقارية إما معينة أك كفل كهف معْب   قاب  لنق  االنتفػاع ٗبالػ  
 .(3)آخر عن طريل البائع نفس  أك بواسطة طرؼ ثال "

ُب  ػْب اقػَبح الػبعأ علػى ا٤بشػرع تعريػف العقػد بأنػ : "عقػد يػتم إبرامػ  بػػْب  
مٌب كػاف ذلػك العقػد ياػدؼ  ا٤بستفيد كمنشأة من ا٤بنش ت الوارد تعريفاا ُب ا٤بقَبح 

ُب نهّب ا٤بقاب  ا٤بادم اللم يدفعػ  ا٤بسػتفيد إٔب ٛبكينػ  مػن ا٢بصػوؿ علػى  ػل عيػِب 

                                       
 . 261ا٤برحع السابل  ص (1)

 . 371ندل سآب ٞبدكف مبلعلو  عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة"  مرحع سابل  ص (2)

ا٤بيمػػاف أٞبػد بػػن عبػػدالعزيز العمػػّبة  نػػوازؿ العقػػار "دراسػػة فقايػػة تأهػػيلية ألهػػم قضػػايا العقػػار ا٤بعاهػػرة"  دار  (3)
 . 434  ص2011  1ا٤بملكة العربية السعودية  ط –للنشر كالتوزيع  الرياض 
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أك شخصػػي ٱبولػػ  اإلقامػػة ُب ك ػػدة مػػن ك ػػدات مشػػركع اقتسػػاـ الوقػػت لفػػَبة زمنيػػة 
٧بػػددة مػػن العػػاـ كعلػػى مػػدار ٟبسػػة أعػػواـ متتاليػػة علػػى األقػػ  بالتبػػادؿ مػػع غػػّبب مػػن 

 .(1)ا٤بستفيدين"
كالػػلم ييبل ػػظ علػػى هػػلب التعريفػػات سػػواء التشػػريعية مناػػا أك الفقايػػة هػػو أ ػػا 
رٌكزت على حانب معْب من حوانب العقد كأغفلت بعأ حوانب  األخػرل  كمػا أ ػا 
ٓب ٙبػػػدد الطبيعػػػة القانونيػػػة للعقػػػد علػػػى ٫بػػػو دقيػػػل  كرٗبػػػا يرحػػػع ذلػػػك بالتالديػػػد إٔب 

ييػػف العقػػد كٙبديػػد هػػورب  إضػػافة إٔب اخػػتبلؼ التشػػريعات كمػػن بعػػدها الفقػػ  ُب تك
أف الواقػػػع العملػػػي يكشػػػف عػػػن تعػػػدد كتنػػػوع ُب الصػػػيغ الػػػٍب مػػػن ا٤بمكػػػن أف يكػػػوف 
علياا العقد  كال شك أف ذلك يبػْب مػدل خصوهػية هػلا العقػد بػالنهر إٔب  داثتػ  

 كما يتسم ب  من خصائص. 
ىالغػرةىالثانوظ

ىخصائصىرػدىالمذاركظىبالوقت
الوقػت مػع غػّبب مػن العقػود ُب بعػأ ا٣بصػائص ككونػ  يشَبؾ عقد ا٤بشػاركة ب

عقدان من عقود ا٤بعاكضة كأن  ملػـز للجػانبْبهن كُب ا٤بقابػ  فإنػ  ينفػرد ٖبصػائص قػد ال 
توحػػد ُب غػػػّبب مػػن العقػػػود  مناػػا أنػػػ  عقػػد زمػػػِب  عقػػد شػػػكلي  عقػػد غػػػّب الـز مػػػن 

اهػػية حانػػب ا٤بسػػتفيد  عقػػد إذعػػاف  كهػػو عقػػد مركػػب  كالتػػإب سػػيتم تنػػاكؿ كػػ  خ
 على  دة:

 أوًَل/ عقد المشاركة بالوقت عقد زمني :
ييعػررؼ العقػػد الػزمِب بأنػػ  العقػد الػػلم يكػوف الػػزمن عنصػران حوهريػػان فيػ  لكونػػ   

  كيعتػػػرب عقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت مػػػن العقػػػود (1)ا٤بقيػػػاس الػػػلم يتالػػػدد بػػػ  ٧بػػػ  العقػػػد

                                       
انهػػر مقػػَبح بقػػانوف لتنهػػيم اقتسػػاـ الوقػػت ُب مصػػر   سػػن ٝبيعػػي  التعامػػ  علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ  (1)

 . 139"  مرحع سابل  صTime shareا٤بشاركة ُب الوقت "
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سػػػػتثمار الوقػػػػت الزمنيػػػػة  يػػػػ  إف الػػػػزمن مػػػػن األمػػػػور ا٤بامػػػػة فيػػػػ   فاػػػػو قػػػػائم علػػػػى ا
أف عقػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػت باعتبػػارب عقػػػدان  (2)كتسػػميت  مشػػتقة منػػ   كييبل ػػػظ الػػبعأ

زمنيػػان هػػو عقػػد مسػػتمر التنفيػػل كدكرم التنفيػػل ُب نفػػس الوقػػت فيمػػا يتعلػػل باسػػتيفاء 
ا٤بنفعػػػػة  فاػػػػو مسػػػػتمر التنفيػػػػل ُب كػػػػ  فػػػػَبة انتفػػػػاع للمسػػػػتفيد بالو ػػػػدة السػػػػيا ية أك 

هلب ا٤بدة  كهو دكرم التنفيل ألف هلا االنتفاع يتكرر دكريان ٤بدة الفندقية  ٌب انتااء 
 ٧بددة من ك  سنة كالوقت ا٤بتبقي يوزع على ا٤بستفيدين اآلخرين. 

 . كقػرار(3)كهنا ال بد مػن التفرقػة بػْب مػدة العقػد كمػدة االسػتفادة أك االنتفػاع 
سػػػػنة كالػػػػد أدىن  "اللجنػػػة الشػػػػعبية العامػػػػة للسػػػيا ة" ا٤بشػػػػار إليػػػػ  سػػػػابقان  ػػػدد مػػػػدة

للعقد  ُب  ْب تطلب ا٤بشرع السعودم كمػا ٛبػت اإلشػارة سػابقان أالٌ تقػ  هػلب ا٤بػدة 
عػػػػن ثػػػػبلث سػػػػنواتهن أمػػػػا ا٤بػػػػدة الػػػػٍب يسػػػػتطيع خبل٥بػػػػا ا٤بسػػػػتفيد أف ينتفػػػػع بالو ػػػػدة 
السػػيا ية أك الفندقيػػة بشػػك  دكرم كػػ  سػػنة  هػػلب ا٤بػػدة كفقػػان لقػػرار اللجنػػة الشػػعبية 

 ر إلي  قد تكوف أسبوعان أك أكثر.العامة للسيا ة ا٤بشا
كيَبتب على أف عقد ا٤بشاركة بالوقت عقد زمِب عدة نتػائ  فيمػا يتعلػل بػأثر  

 .(4)الفس  ككقف التنفيل كاإلعلار كتطبيل نهرية الهركؼ الطارئة
 ثانياً/ عقد المشاركة بالوقت عقد ،يلي:

  لكػػن (5)قػػداألهػػ  ُب العقػػود هػػو الرضػػائية  فالرضػػا ك ػػدب كػػاؼو إلنشػػاء الع
اسػتثناء مػػن ذلػك قػػد يتطلػب ا٤بشػػرع شػكلية معينػػة ُب بعػأ العقػػود لتنبيػ  ا٤بتعاقػػدين 

                                                                                          = 
  1978ديػة لبللتػزاـ ُب القػانوف ا٤بػدين الليػيب  منشػورات حامعػة قػاريونس  انهر: ثركت  بيػب  ا٤بصػادر اإلرا (1)

 . 75ص

هػػػادم  سػػػْب الكعػػػيب كآخػػػركف  ا٤بفاػػػـو القػػػانوين لعقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت "دارسػػػة مقارنػػػة"   مرحػػػع سػػػابل   (2)
 . 232ص

 . 413صانهر: ندل سآب ٞبدكف مبلعلو  عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة"  مرحع سابل   (3)

 . 77 76راحع ُب ذلك: ثركت  بيب  مرحع سابل  ص (4)

 . 60انهر: ثركت  بيب  ا٤بصادر اإلرادية لبللتزاـ ُب القانوف ا٤بدين اللييب  مرحع سابل  ص (5)
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  كبػػػالنهر (1)٣بطػػػورة اآلثػػػار الػػػٍب ٲبكػػػن أف تَبتػػػب علػػػى مػػػا يقػػػدموف عليػػػ  مػػػن تعاقػػػد
ألٮبيػػػػة عقػػػػػد ا٤بشػػػػػاركة بالوقػػػػت علػػػػػى الصػػػػػعيد العملػػػػػي مػػػػن نا يػػػػػة تعلقػػػػػ  بالتعامػػػػػ  

ة  كلصػػلت  الوثيقػػة بالنشػػاط السػػيا ي   يػػ  تكثػػر بالو ػػدات السػػيا ية أك الفندقيػػ
الشػػػركات السػػػيا ية الػػػٍب تسػػػوؽ هػػػلا العقػػػد األمػػػر الػػػلم قػػػد يػػػلدم إٔب الكثػػػّب مػػػن 
 ػػاالت اال تيػػاؿ كالتغريػػر  خصوهػػان ُب تػػ  عػػدـ كضػػوح مبلمػػح الطبيعػػة القانونيػػة 

ع للعقػػد  إضػػافة إٔب أف مالػػػك الو ػػدة السػػػيا ية أك الفندقيػػة قػػػد يػػرـب عػػػدة عقػػود مػػػ
أكثر من مستفيد كللفَبة الزمنيػة نفسػاا ٩بػا يػلدم إٔب مشػاك  كاقعيػة كضػياع الفائػدة 

 .(2)ا٤برحوة من العقد
نهػػػػران لكػػػػ  ذلػػػػك ٪بػػػػد أف أغلػػػػػب التشػػػػريعات اشػػػػَبطت الشػػػػكلية ُب عقػػػػػد  

( مػػػػػن قػػػػػرار "اللجنػػػػػة الشػػػػػعبية العامػػػػػة 9  كقػػػػػد تطلبػػػػػت ا٤بػػػػػادة )(3)ا٤بشػػػػػاركة بالوقػػػػػت
نتفػػػاع بالو ػػػدات السػػػيا ية أك الفندقيػػػة بنهػػػاـ اقتسػػػاـ للسػػػيا ة" أف ٙبػػػرر عقػػػود اال

الوقت باللغة العربية  كذلك من ثبلث نس  يكوف لك  متعاقد نسػخة كتػودع الثالثػة 
( مػػن ذات القػػرار علػػى 15" باللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة"  كمػػا نصػػت ا٤بػػادة )

طار اللجنػة الشػعبية أف: "يلتـز مالك الو دة الفندقية أك السيا ية أك من يديرها بإخ
العامػػػة للسػػػيا ة بصػػػورة مػػػن العقػػػود الػػػٍب يربماػػػا مػػػع ا٤بنتفعػػػْب بنهػػػاـ اقتسػػػاـ الوقػػػت 
كذلػػػػك أكالن بػػػػأكؿ كإثبػػػػات مضػػػػمو ا  كبيانامػػػػا بالسػػػػج  ا٤بعػػػػد لػػػػللك لػػػػدل اإلدارة 
ا٤بختصػػػػة باللجنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػة للسػػػػيا ة  كيػػػػتم خػػػػتم نسػػػػخة العقػػػػد الػػػػٍب تسػػػػلم 

٤بستغ  ٗبا يفيػد القيػد بالسػج  ا٤بشػار إليػ   كٯبػب إخطػار أمانػة للمنتفع كا٤بالك أك ا

                                       
  1  ٦بلػػػػػد1عبػػػػػدالرزاؽ أٞبػػػػػد السػػػػػناورم  الوسػػػػػي  ُب شػػػػػرح القػػػػػانوف ا٤بػػػػػدين ا١بديػػػػػد  مصػػػػػادر االلتػػػػػزاـ   ج (1)

 . 163  ص2011  3لبناف  ط –قوقية  بّبكت منشورات ا٢بليب ا٢ب

 . 380 379انهر: ندل سآب ٞبدكف مبلعلو  عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة"  مرحع سابل  ص (2)

( مػػػن قػػػانوف ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت L. 121-63( مػػػن نهػػػاـ ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت السػػػعودم  ا٤بػػػادة )4انهػػر ا٤بػػػادة ) (3)
 .2009لسنة  888الفرنسي رقم 
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اللجنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػة للسػػػػيا ة بػػػػأم تعػػػػديبلت تطػػػػرأ علػػػػى العقػػػػد ٗبوحػػػػب كتػػػػاب 
 مسج  بعلم الوهوؿ".

 ثالثاً/ عقد المشاركة بالوقت غير َلـز من جانب المستفيد:
وز نقض  أك تعديلػ  األه  ُب العقود هو اللزـك  فالعقد شريعة ا٤بتعاقدين ال ٯب

  إال أف التشػػريعات ا٤بقارنػػة (1)إال باتفػػاؽ الطػػرفْب  أك لؤلسػػباب الػػٍب يقررهػػا القػػانوف
  بػأف أعطػت للمسػتفيد ك ػدب (2)الٍب نهمت عقد ا٤بشػاركة بالوقػت حعلتػ  غػّب الـز

 ػػػل الرحػػػوع عػػػن العقػػػد كفسػػػخ  بإرادتػػػ  ا٤بنفػػػردة خػػػبلؿ مػػػدة زمنيػػػة معينػػػة ٰبػػػددها 
 شك ُب ذلػك فيػ  ٞبايػة للمسػتفيد باعتبػار أف عقػد ا٤بشػاركة بالوقػت   كال(3)القانوف

مػػن العقػػود ا٤بامػػة كالػػٍب تكػػوف مػػدما طويلػػة نسػػبيان كبالتػػإب فػػإف للمسػػتفيد أف يعيػػد 
النهػػر ُب التعاقػػػد مقػػدران مزايػػػاب كعيوبػػ  كمػػػدل مبلءمػػة العقػػػد ال تياحاتػػ  الشخصػػػية 

 .(4)كاألسرية
يرحع إٔب نص القانوف  فالقانوف هو اللم منح كبالتإب فإف عدـ لزـك العقد  

ا٤بسػػتفيد  ػػل الرحػػوع عػػن العقػػد خػػبلؿ مػػدة معينػػة كذلػػك ٗبوحػػب خيػػار قػػانوين مػػن 
خصائصػػػ  أنػػػ  مفػػػركض ٗبوحػػػب القػػػانوف  إضػػػافة إٔب أنػػػ  خيػػػار انفػػػرادم يسػػػتأثر بػػػ  

                                       
من القانوف ا٤بدين اللييب  انهر ُب نفس ا٤بوضوع: عبدالقادر عبلؽ  أسػاس القػوة ا٤بلزمػة للعقػد  147/1ا٤بادة  (1)

 –ك ػػػػدكدها "دراسػػػػة مقارنػػػػة"  مػػػػلكرة لنيػػػػ  شػػػػاادة ا٤باحسػػػػتّب ُب القػػػػانوف ا٣بػػػػاص  حامعػػػػة أبػػػػوبكر بلقايػػػػد
 كما بعدها. 8  ص 2007/2008تلمساف  كلية ا٢بقوؽ  

( مػن قػانوف ا٤بشػاركة بالوقػت L.  121-69أ من نهاـ ا٤بشاركة بالوقت السػعودم  ا٤بػادة )-5/1 انهر ا٤بادة (2)
 الفرنسي.

 . 383انهر ندل سآب ٞبدكف مبلعلو  عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة"   مرحع سابل  ص (3)

راسػة مقارنػة"  مرحػع سػابل  انهر: هادم  سْب الكعيب كآخركف  ا٤بفاـو القػانوين لعقػد ا٤بشػاركة بالوقػت "د (4)
 Time   سػػن عبدالباسػػ  ٝبيعػػي  التعامػػ  علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوقػػت "234ص

share128"  مرحع سابل  ص. 
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ا٤بستفيد دكف مالك الو ػدة السػيا ة أك الفندقيػة  فا٤بسػتفيد هػو الػلم يقػرر ٗبالػأ 
 .(1)ادت  ٩بارسة هلا ا٣بيار من عدم إر 

( مػػػن قػػرار "اللجنػػػة الشػػعبية العامػػػة 16كهػػلا ُب الواقػػع مػػػا نصػػت عليػػػ  ا٤بػػادة )
للسػػيا ة"  ا٤بشػػار إليػػ    يػػ  حػػاء فياػػا: " ٲبػػنح ا٤بنتفػػع بو ػػدة فندقيػػة أك سػػيا ية 

  ُب بنهاـ اقتساـ الوقت فَبة التفكّب مدما سبعة أياـ تبدأ مػن تػاري  توقيػع العقػد كلػ
هلب ا٤بدة  ل فس  العقد كاسَبداد ا٤ببالغ الػٍب قػد يكػوف دفعاػا بالكامػ   كُب  الػة 

% 25ما إذا طلب فس  العقػد بعػد مضػي تلػك ا٤بػدة يلتػـز ا٤بنتفػع بػدفع مبلػغ كقػدرب 
 من إٝبإب قيمة العقد".

 رابعاً/ عقد المشاركة بالوقت عقد إذعاف:
علػى ا٤بسػاكمة كا٤بفاكضػة بػْب طػػرُب  النمػوذج التقليػدم ُب العقػود هػو أ ػا تقػػـو

العقػػد  إال أف هنػػاؾ عقػػود أخػػرل يسػػتق  فياػػا أ ػػد ا٤بتعاقػػدين بوضػػع شػػركط العقػػد 
كبنودب كال يكوف أماـ ا٤بتعاقد اآلخر إال أف يقب  هلب الشركط أك يرفضػاا ٝبلػة دكف 

 .(2)مناقشة  كهلا هو حوهر عقود اإلذعاف أك االنضماـ
إٔب أف عقػػػود اإلذعػػػاف تنالصػػر ُب دائػػػرة ٙبػػػددها  (3)كيػػلهب اال٘بػػػاب التقليػػدم

٦بموعػػة مػػن ا٣بصػػائص كهػػي: تعلػػل العقػػد بسػػلعة أك خدمػػة ضػػركرية للمسػػتالكْب  
ا تكار الطرؼ القوم ٥بلب السلع أك ا٣بدمات ا تكاران قانونيان أك فعليػان أك علػى ٫بػو 

                                       
انهػػػر بتفصػػػي  أكثػػػر: يوسػػػف شػػػندم  أثػػػر خيػػػار ا٤بسػػػتالك ُب الرحػػػوع ُب التعاقػػػد علػػػى ٙبديػػػد ٢بهػػػة إبػػػراـ  (1)

يعة كالقػػانوف  ٦بلػػة علميػػة ٧بكمػػة تعػػِب بنشػػر الدراسػػات الشػػرعية كالقانونيػػة  العقػػد  ٕبػػ  منشػػور ٗبجلػػة الشػػر 
 . 289  ص2010  يوليو 43  ع24حامعة اإلمارات العربية ا٤بتالدة  س –تصدر عن كلية الشريعة كالقانوف 

صػػػػادر   م1انهػػػر : عبػػػػدا٢بي  جػػػازم  النهريػػػػة العامػػػة لبللتػػػػزاـ كفقػػػان للقػػػػانوف الكػػػويٍب "دراسػػػػة مقارنػػػة"  ج (2)
 . 463  ص1982  مطبوعات حامعة الكويت  1االلتزاـ   ٦بلد

انهػػػػر: عبػػػػدالرزاؽ السػػػػناورم  الوسػػػػي  ُب شػػػػرح القػػػػانوف ا٤بػػػػدين ا١بديػػػػد  مصػػػػادر االلتػػػػزاـ  مرحػػػػع سػػػػابل   (3)
  علػي علػي 115  ثركت  بيب  ا٤بصادر اإلرادية لبللتزاـ ُب القانوف ا٤بدين اللييب  مرحػع سػابل  ص245ص

 –نهريػػة العامػػة لبللتػػزاـ  مصػػادر االلتػػزاـ ُب القػػانوف ا٤بػػدين ا١بزائػػرم  ديػػواف ا٤بطبوعػػات ا١بامعيػػة سػػليماف  ال
 . 38  ص2003  5ا١بزائر  ط
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هػيغة  تق  في  ا٤بنافسة  كذلك من خبلؿ شركط مو ػدة كثابتػة موحاػة للجماػور ُب
 مطبوعة كغالبان ما تكوف ُب مصلالة ا٤بوحب.

إٔب أف ا٤بعيػػػػار ا١بػػػػوهرم كالو يػػػػد لعقػػػػد  (1)ُب  ػػػػْب يػػػػلهب اال٘بػػػػاب ا٢بػػػػدي 
اإلذعػػاف هػػو أف يػػتم القبػػوؿ ُب هػػورة التسػػليم بالشػػركط الػػٍب يضػػعاا ا٤بوحػػب لسػػائر 

   كمػػن هنػػا يػػدعو بعػػأ أنصػػار هػػلا اال٘بػػاب إٔب تطػػوير(2)عمبلئػػ  دكف أدىن مناقشػػة
فكػػػػرة عقػػػػد اإلذعػػػػاف لتسػػػػتوعب ضػػػػركرات ٞبايػػػػة ا٤بسػػػػتالك ُب مواحاػػػػة ٦بتمعػػػػات 
اإلنتػػػاج الضػػػخم كشػػػبكات توزيػػػع السػػػلع كا٣بػػػدمات الػػػٍب تتعامػػػ  مػػػن خػػػبلؿ عقػػػود 

 .(3)٭بوذحية ال تقب  ا٤بناقشة كالتفاكض
كهػػػػػلا مػػػػػا ٰبػػػػػدث ُب عقػػػػػود ا٤بشػػػػػاركة بالوقػػػػػت   يػػػػػ  يقػػػػػـو مالػػػػػك الو ػػػػػدة 

د هػيغ ٭بوذحيػة ٥بػلب العقػود تكػوف موحاػة للجماػور كال السيا ية أك الفندقيػة بإعػدا
تقبػػػ  أم مناقشػػػة  فلػػػيس أمػػػا ا٤بتعاقػػػد إال أف يقبػػػ  أك يػػػرفأ فقػػػ هن لػػػللك يػػػلهب 

                                       
انهػػر كػػ  مػػن: عمػػر ٧بمػػد عبػػدالباقي  ا٢بمايػػة العقديػػة للمسػػتالك "دراسػػة مقارنػػة بػػْب الشػػريعة كالقػػانوف"   (1)

اؾ غسػػتاف  ا٤بطػػػوؿ ُب القػػانوف ا٤بػػػدين "تكػػوين العقػػػد"    حػػػ467  ص2004منشػػأة ا٤بعػػػارؼ باإلسػػكندرية  
 –فيصػػػ  كلثػػػـو  ا٤بلسسػػػة ا١بامعيػػػة للدراسػػػات كالنشػػػر كالتوزيػػػع  بػػػّبكت  /منصػػػور القاضػػػي  مراحعػػػة /ترٝبػػة

  منصػػػور  ػػػاًب ٧بسػػػػن   إٲبػػػاف طػػػارؽ مكػػػي  القػػػػوة ا٤بلزمػػػة للشػػػركط األ اديػػػػة 96  ص2008  2لبنػػػاف   ط
ٗبجلػػػة اقػػػل ا٢بلػػػي للعلػػػـو القانونيػػػة كالسياسػػػية  تصػػػدر عػػػن كليػػػة القػػػانوف  التالريػػػر ُب العقػػػد  ٕبػػػ  منشػػػور

كمػػػػا بعػػػػدها  ٧بمػػػػد إبػػػػراهيم بنػػػػدارم  ٞبايػػػػة ا٤بسػػػػتالك ُب عقػػػػد  204  ص2009  1  ع1ٔبامعػػػػة بابػػػػ   س
اإلذعػػاف  ٕبػػ  منشػػور ُب ٦بلػػد خػػاص يضػػم ٦بموعػػة األٕبػػاث ا٤بقدمػػة لنػػدكة: "ٞبايػػة ا٤بسػػتالك ُب الشػػريعة 

  7/12/1998-6الٍب نهمتاا كلية الشريعة كالقانوف ٔبامعة اإلمارات العربية ا٤بتالدة ُب الفَبة من  كالقانوف"
 . 15ص

( من القانوف ا٤بدين اللييب أف: "القبوؿ ُب عقػود اإلذعػاف يقتصػر علػى ٦بػرد التسػليم 100حاء ُب نص ا٤بادة ) (2)
 بشركط مقررة يضعاا ا٤بوحب كال يقب  مناقشة فياا". 

 ساـ الدين كام  األهواين  ٞباية ا٤بستالك ُب إطار النهرية العامة للعقد  ٕب  منشور ضػمن ٦بلػد خػاص  (3)
يضػػم ٦بموعػػػة األٕبػػػاث ا٤بقدمػػػة لنػػػدكة : "ٞبايػػػة ا٤بسػػتالك ُب الشػػػريعة كالقػػػانوف" الػػػٍب نهمتاػػػا كليػػػة الشػػػريعة 

 . 6  ص7/12/1998-6كالقانوف ٔبامعة اإلمارات العربية ا٤بتالدة ُب الفَبة من 
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إٔب أف عقد ا٤بشاركة بالوقػت هػو عقػد إذعػاف كفقػان لبل٘بػاب ا٢بػدي   كهػلا  (1)البعأ
ا٤بمنو ػػة للقضػػاء مػػن شػػأن  أف ٰبقػػل ا٢بمايػػة القانونيػػة للمسػػتفيد ا٤بتمثلػػة ُب السػػلطة 

إلعادة التوازف العقدم عن طريػل تعػدي  الشػركط التعسػفية أك إعفػاء الطػرؼ ا٤بػلعن 
 .(2)مناا  فضبلن عن تفسّب العبارات الغامضة ُب العقد ٤بصلالت 

 خامساً/ عقد المشاركة بالوقت عقد مركب:
ييعػػػػررؼ العقػػػػد ا٤بركػػػػب أك ا٤بخػػػػتل  بأنػػػػ : "مػػػػا كػػػػاف مزٯبػػػػان مػػػػن عقػػػػود متعػػػػددة 

  أك هػػػػو: " العقػػػػد الػػػػلم يتكػػػػوف مػػػػن (3)ختلطػػػػت ٝبيعػػػػان فأهػػػػبالت عقػػػػدان كا ػػػػدان"ا
سلسلة مػن العقػود الػٍب تكػوف ُب ٦بموعاػا عقػدان كا ػدان ٕبيػ  ال ٲبكػن أف نقطػع ُب 

 .(4)انتسا ا لصنف معْب من العقود ما ٯبعل  غّب قاب  لبلنقساـ أك التجزئة"
عرفػة القواعػد الػٍب ٙبكمػ  كتطبػل كهنا تثور مشكلة الطبيعة القانونية للعقػد  ٤ب 

 :(5)علي   كيبدك أف األمر ال ٱبرج عن أ د الفرضْب التاليْب
فإمػػا أف يػػتم تكييػػف العقػػد تكييفػػان توزيعيػػان ٕبيػػ  يػػتم تطبيػػل أ كػػاـ ٨بتلػػف  

العقػود الػٍب يتكػوف مناػػا العقػد ا٤بركػب كػ  علػػى  ػدة   أك أف يػتم األخػل بػػالتكييف 
د العقػػود كتطبيػػل أ كامػػ  باعتبػػارب العنصػػر األساسػػي الشػموٕب ٕبيػػ  يػػتم تغليػػب أ ػػ

 ُب العقد ا٤بركب.
ك٤با كاف عقد ا٤بشاركة بالوقت ال يقتصر علػى تػوفّب ٦بػرد اإلقامػة للمسػتفيد   

كإ٭بػا يقػـو مالػك الو ػػدة السػيا ية أك الفندقيػة بتػوفّب بعػػأ ا٣بػدمات األخػرلهن فػػإف 

                                       
هػػػادم  سػػػْب الكعػػػيب كآخػػػػركف  ا٤بفاػػػـو القػػػانوين لعقػػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت "دراسػػػػة مقارنػػػة"  مرحػػػع سػػػػابل   (1)

 . 239ص

 من القانوف ا٤بدين اللييب.  153  149ا٤بادتْب  (2)

 . 169عبدالرزاؽ السناورم  الوسي  ُب شرح القانوف ا٤بدين ا١بديد  مصادر االلتزاـ  مرحع سابل  ص (3)

 مقاؿ بعنواف: العقد ا٤بركب  متاح على موقع ا٤بعرفة القانونية على الراب :  (4)
 .  www.anibrass.blogspot.com   25/5/2016ًب االطبلع علي  بتاري  : 

 انهر: ا٤بقاؿ السابل.  (5)
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شػػػاركة بالوقػػػت ُب اسػػػتعماؿ يػػػلهب إٔب أف  ػػػل ا٤بسػػػتفيد ُب عقػػػد ا٤ب(1)بعػػػأ الفقػػػ 
ا٤برافل السيا ية يثبت ُب ٝبيػع األ ػواؿ  كذلػك ألف االرتبػاط بػْب الو ػدة السػيا ية 
أك الفندقية كاالنتفاع ٗبرافقاا هو ارتبػاط ال يقبػ  التجزئػة يعلػم بػ  ا٤بالػك   كمػا يعلػم 

 بأف ا٤بستفيد ما كاف ليقدـ على التعاقد لو علم بانفصا٥بما عن بعأ.
ا يستفاد هرا ة من نصوص قرار "اللجنة الشػعبية العامػة للسػيا ة"  كهلا م 

( الٍب تػنص علػى أف : " يلتػـز مالػك الو ػدة الفندقيػة أك السػيا ة 12كٙبديدان ا٤بادة )
 أك من يديرها بتقدًن ا٣بدمات الفندقية األساسية للمنتفعْب  ا طيلة مدة إقامتام". 

( مػػػن القػػػرار  بالقيػػػاـ بكافػػػة 11مػػػادة )هػػػلا فضػػػبلن عػػػن التػػػزاـ ا٤بالػػػك كفقػػػان لل 
أعمػػػاؿ النهافػػػة كالصػػػيانة البلزمػػػة للو ػػػدات ك٧بتويامػػػا  ٗبػػػا ُب ذلػػػك أعمػػػاؿ التغيػػػّب 
كالتجديػػد ١بميػػػع األثػػػاث كالتجايػػزات الداخليػػػة علػػػى ٫بػػو ٯبعلاػػػا دائمػػػان ُب مسػػػتول 

 حيد كحاهز لبلستخداـ.

قيقػػػة هػػػورة أك هػػػيغة كا ػػػدة لعقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت  فػػػالواقع ال توحػػػد ُب ا٢ب
العملػػػي كالتنهػػػيم التشػػػريعي ُب أغلػػػب الػػػدكؿ يكشػػػفاف عػػػن تعػػػدد الصػػػور الػػػٍب مػػػن 

كٙبديػد طبيعتػ   ا٤بمكن أف يكػوف علياػا العقػد  األمػر الػلم ٯبعػ  مػن تكييػف العقػد
عػن تبػاين مواقػف  القانونية مامة هعبة اختلفت بشأ ا سيػبي  ك٧بػاكالت الفقػ  فضػبلن 

 التشريعات ا٤بقارنة.

                                       
"  مرحػع سػابل  Time share سن ٝبيعي  التعام  علػى الو ػدات العقاريػة بنهػاـ ا٤بشػاركة ُب الوقػت " (1)

 .59ص
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كعلى أية  اؿ فإف تكييػف العقػد كإسػباغ الوهػف القػانوين الصػاليح عليػ  ٗبػا 
  أمػػر بػػالغ األٮبيػػة لتالديػػد نطػػاؽ  قػػوؽ كالتزامػػات ا٤بتعاقػػدين  (1)يتفػػل مػػع  قيقتػػ 

كلػللك سػػيتم عػرض هػػور عقػد ا٤بشػػاركة بالوقػت ُب بعػػأ التشػريعات ا٤بقارنػػة )فقػػرة 
 قب  ا٢بدي  عن هور العقد ُب التشريع اللييب )فقرة ثانية(.أكٔب(  

ىالغػرةىاألولى
ىصورىرػدىالمذاركظىبالوقتىفيىبطضىالتذروطاتىالمػارنظ

سنقتصػػػػر هنػػػػا علػػػػػى بيػػػػاف هػػػػور العقػػػػػد ُب القػػػػانوف السويسػػػػػرم )أكالن(  ٍب ُب 
 القانوف الفرنسي )ثانيان(.

 أوًَل/ صور العقد في القانوف السويسري:
ياب التنهيم التشريعي لعقد ا٤بشػاركة بالوقػت  فقػد ًب االعتمػاد علػى ُب ت  ع

ملكية الشيوع كأساس يتم التعام  من خبلل  على الو دات السيا ية عرب عدد مػن 
 :(2)الصيغ الٍب يكشف عناا العم  كهي كالتإب

اقَبح بعأ الفق  أف يتم تطبيل النصوص ا٤بنهمة ٤بلكية الطبقات ٗبوحػب قػانوف  .1
ن خػػبلؿ االعػػَباؼ للسػػائح ٕبػػل عيػػِب علػػى ا٤ببػػُب أك المػػع السػػيا ي    مػػ1963

كك  كٚبصيص عدد من ا٢بصص ل   كٕبل انتفاع على ك ػدة ٧بػددة ٕبيػ  أف 
استخداـ هلا ا٢بل يكوف ٧بػددان بفػَبة زمنيػة معينػة  كميػزة هػلا االقػَباح تتمثػ  ُب 

الػلم أدخػ   1963تقريب ا٤بلكية السيا ية مػن ملكيػة الطبقػات ا٤بنهمػة بقػانوف 
العديػػػد مػػػن التعػػػديبلت علػػػى القػػػانوف ا٤بػػػدين السويسػػػرم  فمنػػػع تقسػػػيم ا٤بلكيػػػة 

                                       
انهػػر: عػػامر عاشػػور عبػػدا  تكييػػػف العقػػد ُب القػػانوف ا٤بػػدين  ٕبػػ  منشػػػور ٗبجلػػة حامعػػة تكريػػت للعلػػػـو  (1)

 . 160  ص2010  6  ع2حامعة تكريت  س -القانونية كالسياسية  تصدر عن كلية القانوف

  Multipropriété, Time-sharingانهػػر بتفصػػي  أكثػػر: ٝبػػاؿ النكػػاس  نهػػاـ ا٤بلكيػػة السػػيا ية  (2)
 .105هورب كمزاياب  كعيوب  "دراسة مقارنة"  مرحع سابل  ص
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ػػبٌلؾ علػػى قػػرار تغيػػّب ٚبصػػيص 
ي
الشػػائعة علػػى الطبقػػات كمػػا أنػػ  تطلرػػب إٝبػػاع ا٤ب

 ا٤ببُب.
مػػػن القػػػانوف  646أف يػػػتم تطبيػػػل النهػػػاـ القػػػانوين ا٣بػػػاص ٗبلكيػػػة الشػػػقل )ا٤بػػػادة  .2

ػبٌلؾ يػتم تقسػػيم ا٤بػدين السويسػرم(  علػى أسػ
ي
اس أف ييلالػل بالنهػػاـ اتفػاؽ بػْب ا٤ب

بلرؾ.
ي
 ا٤ببُب أك المع من خبلل  إٔب ك دات ٱبصص االنتفاع  ا بالتناكب بْب ا٤ب

الصػػػيغة الػػػٍب ًب اعتمادهػػػا ُب العمػػػ  تقػػػـو علػػػى ا١بمػػػع بػػػْب النهػػػامْب السػػػابقْب   .3
كػ   كا٤بلكيػػة ٕبيػ  يكػوف  ػل السػائح خليطػان مػػن ا٤بلكيػة الشػائعة علػى ا٤ببػُب ك

ػػبٌلؾ الػػػلين ينتفعػػوف بػػػلات 
ي
الشػػائعة علػػػى الو ػػدة ا٤بخصصػػػة لػػ  مػػػع غػػّبب مػػػن ا٤ب

 الشقة أك الو دة.
كعلى الرغم من االنتقادات الٍب كحااػا بعػأ الفقػ  السويسػرم ٥بػلب الصػيغة  
إال أف اللجػػوء إلياػػا ُب العمػػ  متكػػرر بػػالنهر إٔب ا٤بزايػػا الػػٍب تقػػدماا  كعلػػى األخػػص 

يربزهػػػػا كيشػػػػيد  ػػػا بعػػػػأ الفقػػػػ   كالػػػػٍب تتمثػػػ  ُب أف ا٤ببػػػػُب ككػػػػ  ٱبضػػػػع  ا٤بيػػػزة الػػػػٍب
للملكيػػة ا٤بشػػَبكة للطبقػػات مػػن  يػػ  تنهيماػػا كإدارمػػا  ُب  ػػْب ٚبضػػع كػػ  ك ػػدة 
ػػػبٌلؾ ُب الزمػػػاف كمػػػن  يػػػ  

ي
للملكيػػة ا٤بشػػػَبكة للشػػػقل مػػػن  يػػػ  اسػػػتخداماا بػػػْب ا٤ب

 .(1)إدارما
 ثانياً/ صور العقد في القانوف الفرنسي:

ٓب يكن هناؾ أم تنهيم قػانوين خػاص بنهػاـ اقتسػاـ الوقػت   1971ب  عاـ ق 
مػػدين فرنسػػي( الػػػٍب  815بػػ  كػػاف النمػػػوذج السػػائد هػػو نهػػػاـ ملكيػػة الشػػيوع )ا٤بػػػادة 

ٙبهر اسػتمرار  الػة الشػيوع ألكثػر مػن ٟبػس سػنوات  ٩بػا يعػِب أف للمالػك ا٢بػل ُب 
 .(2)ع طبيعة اقتساـ الوقتترؾ ا٤بلكية الشائعة أك طلب القسمة هو ما يتعارض م

                                       
 .106انهر: ا٤برحع سابل  ص (1)

 . 95انهر: ٝباؿ النكاس  نهاـ ا٤بلكية السيا ية  مرحع السابل  ص  (2)
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بشػػػأف الشػػػركات الػػػٍب تتػػػؤب  1971لسػػػنة  579-71كبعػػػد هػػػدكر القػػػانوف رقػػػم 
إنشاء كبيع الو دات العقارية  فإن  يتم توزيع العقار اللم تقع علي  ا٢بصػص الزمنيػة 
للمشػػاركْب ُب اقتسػػاـ الوقػػت علػػى ا٤بسػػاٮبْب مػػن خػػبلؿ اختصػػاص كػػ  مػػنام ٕبػػػل 

 .(1)ملكية أك ٕبل انتفاع
بشأف شػركات اقتسػاـ  18أهدر ا٤بشرع الفرنسي القانوف رقم  1986كُب عاـ  

الوقػػت  كالػػلم علػػى ضػػوئ  يػػتم اقتسػػاـ الو ػػدات العقاريػػة زمنيػػان كمكانيػػان مػػن خػػبلؿ 
إنشػػاء الشػػركات  ٕبيػػ  تػػوزع االسػػتفادة الزمنيػػة بالو ػػدات علػػى الشػػركاء مػػن خػػبلؿ 

دة العقاريػة ا٤بملوكػة للشػركة مقػدرة اختصاص ك  منام ٕبصة زمنية ُب استعماؿ الو 
 .(2)ُب  دكد  صة ك  شريك ُب هلب الشركة

علػى تكييػػف  –بعػػد تػردد طويػػ   -كمنػل ذلػك الوقػػت اسػتقر الفقػػ  الفرنسػي 
عقد ا٤بشاركة بالوقػت كمػا ينشػأ عنػ  مػن  ػل ُب اإلقامػة ُب الو ػدات السػيا ية بأنػ  

 .(3)عقد شركة
طبيعػػة  ػػل اإلقامػػة ا٤بقػػرر للشػػريك ُب إال أف الفقػػ  قػػد اختلػػف  ػػوؿ ٙبديػػد  

 :(4)اقتساـ الوقت على ا٘باهْب
اال٘باب األكؿ يػلهب إٔب أف  ػل اإلقامػة للشػريك مػا هػو إال نصػيب  مػن أربػاح 
الشركة  على اعتبار أف الشركة هي مالكة العقػارات كأف هػا ب  ػل اإلقامػة ا٤بقػرر 

واؿ الشػػػركة كعقارامػػػا  كا٤بػػػنهم بواسػػػطة الشػػػركة ال يتمتػػػع بػػػأم  ػػػل مباشػػػر علػػػى أمػػػ
 يػػػ  إنػػػ  لػػػيس با٤بسػػػتأحر كال هػػػو با٤بالػػػك ٥بػػػلب العقػػػارات كال هػػػا ب  ػػػل عيػػػِب 

                                       
"  مرحػع Time shareانهػر:  سػن ٝبيعػي  التعامػ  علػى الو ػدات العقاريػة بنهػاـ ا٤بشػاركة ُب الوقػت " (1)

 .13ص سابل 

 ا٤برحع السابل  نفس الصفالة.  (2)

هػػػادم  سػػػْب الكعػػػيب كآخػػػػركف  ا٤بفاػػػـو القػػػانوين لعقػػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت "دراسػػػػة مقارنػػػة"  مرحػػػع سػػػػابل   (3)
 . 245ص

 كما بعدها.  31مرحع سابل  ص انهر بتفصي  أكثر:  سن ٝبيعي  (4)
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عقػػارم علياػػا  كبالتػػإب فػػإف  ػػل اإلقامػػة ال ٲبكػػن إال أف يكػػوف نصػػيبان للشػػريك مػػن 
 أرباح الشركة.

كقػػػػد انتقػػػػد هػػػػػلا الػػػػرأم علػػػػى أسػػػػػاس أف الشػػػػريك ال ياػػػػدؼ ُب الواقػػػػػع إال  
قامػػػة مػػػن خػػػبلؿ  صػػػة زمنيػػػة علػػػى ك ػػػدة عقاريػػػة ٗبػػػا ٯبنبػػػ  للالصػػػوؿ علػػػى  ػػػل اإل

التكلفػػة ا٤برتفعػػة لئلقامػػة باألمػػاكن ا٤بػػلحرة أك تكلفػػة شػػراء ك ػػدة خاهػػة بػػ   كهػػو مػػا 
ٯبنب  أيضان مشكبلت كنفقات إدارما كهيانتاا  كبالتإب فإنػ  مػن غػّب ا٤بقبػوؿ اعتبػار 

ذلك  رمانػ  مػن هػلا ا٢بػل أك   ل اإلقامة نصيبان للشريك ُب األرباح ٗبا يَبتب على
 ٙبديدب ُب  الة خسارة الشركة .

كما أف هلا الرأم يتعارض مع التنهيم القانوين لشركات اقتسػاـ الوقػت الػٍب  
منػػل تأسيسػػاا تقػػـو بتقسػػيم ا٢بصػػص العقاريػػة كتوزيػػع ا٢بصػػص الزمنيػػة علػػى الشػػركاء 

شػريك نصػيبان لػ  ُب دكف انتهػار ٙبقيػل أم أربػاح  كال شػك أف اعتبػار  ػل اإلقامػة لل
أربػاح الشػػركة يػلدم إٔب أف ال ٲبتػػع الشػريك  ػػلا ا٢بػل إال بعػػد مضػي فػػَبة مػن الػػزمن 

 يتم فياا تقدير أرباح الشركة .
يضاؼ إٔب ذلك أن  ما داـ  ل اإلقامة كاالنتفاع بالو دات ا٤بملوكة للشركة  

يػػان أف ٙبقػػل مقصػػوران علػػى الشػػركاء ك ػػدهم فقػػ  دكف الغػػّب  فإنػػ  مػػن ا٤بسػػتالي  عمل
 .(1)الشركة أم أرباح

إٔب أف  ػػل الشػػريك  (2)كأمػاـ هػػلب االنتقػػادات يػػلهب غالبيػة الفقػػ  الفرنسػػي 
ُب اإلقامػػة هػػو  ػػل شخصػػي ُب مواحاػػة الشػػركة يػػنجم عػػن هػػفت  كشػػريك  ك يػػ  
إنػػ  ٲبتلػػك  صصػػان أك أسػػامان ُب الشػػركة فػػإف لػػ   قػػوؽ ُب مواحاػػة الشػػركة ينهماػػا 

اسػػػػي للشػػػػركة مثػػػػ   قػػػػ  ُب ا٢بصػػػػوؿ علػػػػى األربػػػػاح كا٢بػػػػل ُب القػػػػانوف كالنهػػػػاـ األس

                                       
 . 247لوقت "دراسة مقارنة"  مرحع سابل  صهادم الكعيب كآخركف  ا٤بفاـو القانوين لعقد ا٤بشاركة با (1)

مشػػػار إٔب ذلػػػك لػػػدل:  سػػػن ٝبيعػػػي  التعامػػػ  علػػػى الو ػػػدات العقاريػػػة بنهػػػاـ ا٤بشػػػاركة ُب الوقػػػت  مرحػػػع  (2)
 كما بعدها.  33سابل  ص
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اقتسػػاـ رأس مػػاؿ الشػػركة مػػع بػػاقي الشػػركاء عنػػد  ػػ  الشػػركة أك تصػػفيتاا  كهػػو مػػا 
 يعِب أف  ل اإلقامة يرتب  ٗبا ال يقب  التجزئة ٕبصة الشريك ُب الشركة.

كقػػػد أتػػػى موقػػػف ا٤بشػػػرع الفرنسػػػي ُب قػػػانوف شػػػركات اقتسػػػاـ الوقػػػت مليػػػدان  
 .(1)قف غالبية الفق  من اعتبار  ل اإلقامة  ل شخصي٤بو 

كعلػػى الػػرغم مػػن ذلػػك فػػإف حانبػػان مػػن الفقػػ  الفرنسػػي شػػكرك ُب اعتبػػار  ػػل  
الشػػريك ُب اإلقامػػة علػػى أنػػ   ػػل شخصػػي  مسػػتندان إٔب أف هػػلا ا٢بػػل باعتبػػارب يػػرد 
علػػػػى عقػػػػار فػػػػإف مػػػػػن ا٤بمكػػػػن تشػػػػبيا  بػػػػا٢بقوؽ ا٤بتفرعػػػػػة عػػػػن  ػػػػل ا٤بلكيػػػػة كالػػػػػل 

 تعماؿ أك السكُب.االس
 كما ذهب حانب آخر إٔب أف الشريك يعترب مالكان على الشيوع.

إال أف هػػػلب اآلراء قػػػد تعرضػػػت للنقػػػد كًب الػػػرد علياػػػا علػػػى أسػػػاس أف سػػػلطة 
الشػػػػريك ا٤بسػػػػاهم ليسػػػػت سػػػػلطة مباشػػػػرة كليسػػػػت سػػػػلطة مطلقػػػػة ٗبػػػػا يتنػػػػاقأ مػػػػع 

ة األهػػلية خصػػائص  ػػل ا٤بلكيػػة علػػى كحػػ  ا٣بصػػوص كمػػع خصػػائص ا٢بقػػوؽ العينيػػ
 .(2)على كح  العمـو

ىالغػرةىالثانوظ
ىصورىرػدىالمذاركظىبالوقتىفيىالتذروعىاللوبي

لسػػنة  3مػػن قػػرار " اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة" رقػػم  7بػػالرحوع إٔب ا٤بػػادة 
بشأف نهاـ اقتساـ الوقت  ٪بدها تنص على أف ٧ب  العقود الٍب يربماػا مالػك  2005

ا ة مػع راغػػيب االنتفػػاع بنهػػاـ اقتسػاـ الوقػػت إمػػا أف يكػػوف: الو ػدة الفندقيػػة أك السػػي
 ملكية  صة شائعة ُب اقتساـ الوقت )أكالن( أك  ل انتفاع باقتساـ الوقت )ثانيان(.

 

                                       
 .  33انهر:  سن ٝبيعي  التعام  على الو دات العقارية بنهاـ ا٤بشاركة ُب الوقت  مرحع سابل  ص (1)

 . 39-34ب اآلراء كالردكد علياا: ا٤برحع السابل  صانهر هل (2)
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 أوًَل/ مليية حصة ،ائعة في اقتساـ الوقت:
إف نقػ  ملكيػػة ا٢بصػػة الشػػائعة إٔب ا٤بسػػتفيد يػتم ٗبوحػػب عقػػد بيػػع بينػػ  كبػػْب  

ندقية أك السيا ية   يػ  يصػبح ا٤بسػتفيد مالكػان ٥بػلب ا٢بصػة ملكػان مالك الو دة الف
تامانهن ففػي هػلب الصػورة ٲبلػك أكثػر مػن شػخص ملكيػة مشػَبكة بالو ػدة الفندقيػة أك 
السػػيا ية  ٕبيػػ  يتنػػاكبوف االنتفػػاع  ػػا ا٤بػػدة الزمنيػػة ا٤بتفػػل علياػػا بيػػنام )أسػػػبوع أك 

مالػػػػك الو ػػػػدة الفندقيػػػػة أك     يػػػػ  إف(1)أكثػػػػر سػػػػنويان( هػػػػم ككرثػػػػتام مػػػػن بعػػػػدهم
السيا ية يقـو بتقسيماا إٔب أحزاء كبيعاا إٔب أشخاص متعددين  ٕبي  يشَبم ك  
ػبلرؾ اآلخػرين الػلين 

ي
كا د منام  صة ُب الو دة  كيصبح مالكان علػى الشػيوع مػع ا٤ب

  كلللك تطبل هنا أ كػاـ الشػيوعهن إال أف طريقػة (2)يشَبكف با٤بقاب  ا٢بصص الباقية
أنػ   (3)اع بالو دة الفندقية أك السيا ية تكوف ٧بػددة سػلفان  كيػرل أغلػب الفقػ االنتف

ٯبػػوز االتفػػاؽ ُب العقػػد علػػى أف يػػتم االنتفػػاع بالو ػػدة كفقػػان أل كػػاـ ا٤باايػػأة ا٤بكانيػػة 
أك الزمانية  طا٤با أف إرادة ا٤بتعاقػدين ا٘باػت إٔب ذلػك  خاهػة كأنػ  ال يوحػد مػا ٲبنػع 

 من ذلك قانونان.
هر إٔب أف ا٤باايػػأة ا٤بتفػػل علياػػا ُب عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت يَبتػػب علياػػا كبػػالن 

انتفػػػاع كػػػ  شػػػريك بالو ػػػدة الفندقيػػػة أك السػػػيا ية ا٤بػػػدة الزمنيػػػة ا٤بتفػػػل علياػػػا بيػػػنام 
سػػنة مػػثبلن ٕبسػػب مػػا يتفػػل  20)أسػػبوع أك أكثػػر( ك٤بػػدة قػػد تطػػوؿ أ يانػػان فتصػػ  إٔب 

                                       
مػػػن قػػػرار "اللجنػػػة الشػػػعبية العامػػػة للسػػػيا ة" ا٤بشػػػار إليػػػ  ُب ا٤بػػػًب  انهػػػر ُب ذات الشػػػأف: علػػػي  7/1ا٤بػػػادة  (1)

 . 67شكورفو  الوحيز ُب التشريعات السيا ية  مرحع سابل  ص

  ربػا ٧بمػد 422"دراسػة مقارنػة"  مرحػع سػابل  صانهر: ندل سآب ٞبػدكف مبلعلػو  عقػد ا٤بشػاركة بالوقػت  (2)
بلوط  اآلثار ا٤بَبتبة على عقد اقتساـ الوقت  رسالة مقدمػة لنيػ  درحػة ا٤باحسػتّب ُب ا٢بقػوؽ  حامعػة الشػرؽ 

 . 53  ص2015كلية ا٢بقوؽ    –األكس  

  مرحػػع   إشػػراؽ هػػباح هػػا ب  عقػػد ا٤بشػػاركة الزمنيػػة423نػػدل سػػآب ٞبػػدكف مبلعلػػو  مرحػػع سػػابل  ص (3)
  هػػػادم الكعػػػيب كآخػػػركف  ا٤بفاػػػـو القػػػانوين لعقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت "دراسػػػة مقارنػػػة"  مرحػػػع 197سػػػابل  ص
   سػػن ٝبيعػػي  التعامػػ  علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوقػػت  مرحػػع سػػابل  251سػػابل  ص

 كما بعدها.  76ص
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امػػة للسػػيا ة" ا٤بشػػار إليػػ   ٓب ٰبػػدد  ػػدان عليػػ   خاهػػة كأف "قػػرار اللجنػػة الشػػعبية الع
أعلػى ٤بػػدة العقػد  ٩بػػا يَبتػػب عليػ  ا تمػػاؿ أف تسػتمر ا٤باايػػأة ا٤بتفػػل علياػا ٤بػػدة تزيػػد 

( مػػن القػػانوف ا٤بػػدين 850سػػنواتهن فػػإف ذلػػك سيصػػطدـ  تمػػان بػػنص ا٤بػػادة ) 5علػػى 
ات  إضػافة إٔب سنو  5اللييب  الٍب ال ٘بيز أف يتم االتفاؽ على ا٤باايأة ٤بدة تزيد على 

أف طػػػوؿ مػػػدة العقػػػد يتعػػػارض مػػػع  ػػػل كػػػ  شػػػريك ُب طلػػػب القسػػػمة كإ ػػػاء  الػػػة 
الشيوع  األمر اللم يثّب تساؤالن  ػوؿ كيفيػة إٯبػاد ٨بػرج قػانوين ينسػجم مػع نصػوص 

 القانوف كيربر القوؿ بإمكانية االتفاؽ على ا٤باايأة ُب عقد ا٤بشاركة بالوقتك
( مػػػن القػػػانوف ا٤بػػػدين الليػػػيب 854ف ا٤بػػػادة )لئلحابػػػة علػػػى هػػػلا التسػػػاؤؿ  ٪بػػػد أ

تػنص علػى أنػ : "لػيس للشػركاء ُب مػاؿ شػائع أف يطلبػوا قسػمت  إذا تبػْب مػن الغػػرض 
 اللم أيعد ل  هلا ا٤باؿ  أن  ٯبب أف يبقى دائمان على الشيوع".

ُب شػػأف ا٢بػاالت الػػٍب ٲبكػػن  (1)ك٤بػا كػػاف هػلا الػػنص يقػرر مبػػدأن عامػػان كمطلقػان  
الشػػيوع إحباريػػانهن فإنػػ  يسػػمح باعتبػػار الشػػيوع ا٤بَبتػػب عػػن عقػػد ا٤بشػػاركة فياػػا اعتبػػار 

بالوقت شيوعان إحباريان  فمما الشك في  أف هلا العقد ما نشأ إال بغرض إبقاء ا٤بػاؿ 
الشػػائع دائمػػان ُب  الػػة شػػيوع إحبػػارم  فاػػو كإف كػػاف قػػد نشػػأ بالَباضػػي إال أنػػ  يعػػد 

ٕبسػػب الغػػرض الػػلم أعػػد مػػن أحلػػ  ا٤بشػػركع  إحباريػػان مػػن  يػػ  االلتػػزاـ بالبقػػاء فيػػ 
 .(2)السيا ي
( من القانوف ا٤بدين  بتالديػد مػدة قسػمة ا٤باايػأة  850كبالنسبة لنص ا٤بادة ) 

كٕبػػػػل  أنػػػػ  ال ٯبػػػػب تطبيقػػػػ  علػػػػى الشػػػػيوع ُب عقػػػػد ا٤بشػػػػاركة  (3)فػػػػّبل بعػػػػأ الفقػػػػ 
البقػاء بالوقت  ألف الغرض من النص يستند إٔب مػا سػبل كأف قػررب ا٤بشػرع مػن  هػر 

سنوات  أما كقد انتاينا إٔب أف الشيوع ُب عقػد ا٤بشػاركة  5ُب الشيوع مدة تزيد على 

                                       
٢بقػػوؽ العينيػػة األهػػلية كالتبعيػػة"  منشػػورات حامعػػة انهػػر: علػػي علػػي سػػليماف  شػػرح القػػانوف ا٤بػػدين الليػػيب "ا (1)

 . 122  ص1978  2قاريونس  ط

 .  76انهر:  سن ٝبيعي  التعام  على الو دات العقارية بنهاـ ا٤بشاركة ُب الوقت  مرحع سابل  ص (2)

 . 78ا٤برحع السابل  ص (3)
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بالوقت هو شيوع إحبارم نشػأ لكػي يبقػىهن فػإف ا٢بكمػة مػن التقييػد الػزمِب للماايػأة 
 تكوف قد انتفت  كٯبوز االتفاؽ على بقاء ا٤باايأة ألم مدة يتفل علياا.

 ت:ثانياً/ حق انتفاع باقتساـ الوق
ُب هػػلب الصػػورة يكػػوف االنتفػػاع بنهػػاـ اقتسػػاـ الوقػػت عػػن طريػػل ٘بزئػػة ا٤بلكيػػة 
ٕبيػػ  يكػػػوف للمسػػػتفيد  ػػػل االنتفػػػاع بالو ػػدة الفندقيػػػة أك السػػػيا ية ٱبولػػػ  سػػػلطٍب 

 .(1)االستعماؿ كاالستغبلؿ  أما ملكية الرقبة فتبقى ٤بالك الو دة
 الصػػػورة كهػػػا ب  ػػػل االنتفػػػاع يكتسػػػب هػػػلا ا٢بػػػل علػػػى الشػػػيوع كمػػػا ُب 

األكٔب  كمػػا ٯبػػوز االتفػػاؽ ُب العقػػد علػػى أف يػػتم االنتفػػاع كفقػػان أل كػػاـ ا٤باايػػأة الػػٍب 
تسػػػمح لصػػػا ب  ػػػل االنتفػػػاع باسػػػتعماؿ كاسػػػتغبلؿ الو ػػػدة الفندقيػػػة أك السػػػيا ية 

 .(2)خبلؿ ا٤بدة الزمنية اددة
مػػػن قػػػرار "اللجنػػػة الشػػػعبية العامػػػة  7ففػػػي هػػػلب الصػػػورة كٗبوحػػػب نػػػص ا٤بػػػادة  

للسػػػػيا ة" : "... يكػػػػوف للشػػػػخص كلورثتػػػػ  مػػػػن بعػػػػدب االنتفػػػػاع بو ػػػػدة فندقيػػػػػة أك 
سػػػيا ية ٩بلوكػػػة لغػػػّبب مقابػػػ  مبلػػػغ مػػػإب  كذلػػػك ٤بػػػدة زمنيػػػة ٧بػػػددة )أسػػػبوع أك أكثػػػر 
سػػنويان( بالتنػػاكب مػػع غػػّبب مػػن سػػائر ا٤بنتفعػػْب ا٤بتعاقػػدين مػػع مالػػك الو ػػدة  كٯبػػوز 

الو ػػػدة إٔب غػػػّبب ُب  ػػػدكد ا٤بػػػدة ا٤بتعاقػػػد للمنتفػػػع أف يتنػػػازؿ عػػػن  قػػػ  ُب االنتفػػػاع ب
 علياا".
( مػػن ذات القػػرار علػػى أف: " ال ٯبػػوز تقسػػيم الو ػػدة 8كمػػا نصػػت ا٤بػػادة ) 

الفندقية أك السيا ية ا٤بنتفع  ػا بنهػاـ اقتسػاـ الوقػت  فػإذا طالػب الورثػة بقيمػة تلػك 
 الو دة يتؤب ا٤بالك بيعاا ٢بسا م".

كبالرحوع إٔب القواعد العامة ٢بل االنتفػاع ُب كمن خبلؿ قراءة هلين النصْب  
 القانوف ا٤بدين  ٲبكن إبداء ا٤ببل هات التالية:

                                       
 . 67انهر: علي شكورفو  الوحيز ُب التشريعات السيا ية  مرحع سابل  ص (1)

 .  61مرحع سابل  ص انهر:  سن ٝبيعي  (2)
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إف  ػػل االنتفػػػاع ُب عقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت يكػػوف للشػػػخص كلورثتػػػ  مػػػن بعػػػدب   .1
كهو ُب الواقع ما ٯبرم علي  العم   كهو ما ٰبقػل غايػة ا٤بسػتفيد مػن التعاقػد  إذ 

تاػي بوفاتػ  كال ينتقػ  إٔب كرثتػ  ٤بػا أقػدـ علػى التعاقػد  لو علم األخّب أف العقد ين
كمػػا أف القػػوؿ بانتاػػاء العقػػد ٗبػػوت ا٤بسػػتفيد ٯبعػػ  مػػن العقػػد قليػػ  األٮبيػػة كغػػّب 

 .(1)ذم فائدة  فقد يتوَب ا٤بستفيد بعد التعاقد بفَبة كحيزة كينتاي العقد بوفات 
انوف ا٤بػػػدين ( مػػػن القػػػ997كال شػػػك أف ُب ذلػػػك ٨بالفػػػة كاضػػػالة لػػػنص ا٤بػػػادة )

اللييب  الٍب تقضي بانتااء  ل االنتفاع بانقضػاء األحػ  ا٤بعػْب  كهػو ينتاػي علػى أم 
إٔب أف  (2)كيػػلهب أغلػػب الفقػػ   ػػاؿ ٗبػػوت ا٤بنتفػػع  ػػٌب قبػػ  انقضػػاء األحػػ  ا٤بعػػْب 

 هلب القواعد تتعلل بالنهاـ العاـ كيقع باطبلن ك  اتفاؽ على ٨بالفتاا.
تػػ  كفقػػان للقػػانوف  لكػػي ال تػػدـك  الػػة ٘بزئػػة فالػػل االنتفػػاع  ػػل ملقػػت بطبيع 

 .(3)ا٤بلكية الٍب تتعارض مع  سن استثمار ا٢بقوؽ العينية األهلية
إف  ػػػل االنتفػػػاع هػػػو  ػػػل عيػػػِب أهػػػلي ٲبارسػػػ  ا٤بنتفػػػع دكف كسػػػاطة مػػػن أ ػػػد   .2

فمالػك الرقبػػة يػػَبؾ ا٤بنتفػع ينتفػػع ٗبلكػػ  كفػل الغػػرض الػػلم أعػد لػػ   أمػػا ا٤بسػػتفيد 
بالوقػػػت ال يسػػػتطيع أف ينتفػػػع بالو ػػػدة الفندقيػػػة أك السػػػيا ية  ُب عقػػػد ا٤بشػػػاركة

ٗبفػػردب كدكف تػػدخ  مػػن ا٤بالػػك الػػلم يلتػػـز بتجايػػز الو ػػدة كإعػػدادها كهػػيانتاا 
كالقيػػػاـ بأعمػػػاؿ النهافػػػة كالتغيػػػّب كالتجديػػػػد علػػػى ٫بػػػو ٯبعلاػػػا ُب مسػػػتول حيػػػػد 

                                       
انهػػػر: هػػػادم الكعػػػيب كآخػػػػركف  ا٤بفاػػػـو القػػػانوين لعقػػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت "دراسػػػػة مقارنػػػة"   مرحػػػع سػػػػابل   (1)

 . 254ص

  ٝبعػة ٧بمػود الزريقػي  ا٢بقػوؽ 341انهر: علي علي سليماف  شرح القػانوف ا٤بػدين الليػيب  مرحػع سػابل  ص (2)
  ٧بمػػػػد طػػػػ  397  ص2009/2010  3  بػػػػدكف ناشػػػػر  ط2كالتبعيػػػػة ُب التشػػػػريع الليػػػػيب  ج العينيػػػػة األهػػػػلية

  كزارة التعلػػػيم العػػػإب كالبالػػػ  العلمػػػي  ا١بماوريػػػة العراقيػػػة  1البشػػػّب  غػػػِب  سػػػوف طػػػ   ا٢بقػػػوؽ العينيػػػة  ج
 .309ص

 . 69 68انهر: علي شكورفو  الوحيز ُب التشريعات السيا ية   مرحع سابل  ص (3)
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كا٤بسػػػتفيد  كحػػػاهز لبلسػػػتخداـ  ٩بػػػا يعػػػِب أف هنػػػاؾ التزامػػػات متبادلػػػة بػػػْب ا٤بالػػػك
 .(1)كهو ما ال يصدؽ على  ل االنتفاع كفل القواعد العامة

ة إف ا٤بادة الثامنة ا٤بشار إلياا أعبلب   هرت تقسيم الو دة الفندقيػة أك السػيا ي .3
طبيعػة الو ػدة ذامػا  ألف تقسػيماا يتعػارض مػع  ا٤بنتفع  ا  كهو أمر قػد تقتضػية

راء تعػػػديبلت داخليػػػة علػػػى طبيعػػة االسػػػتغبلؿ السػػػيا ي  كمػػا قػػػد يسػػػتوحب إحػػ
 .(2)الو دة كهو ما ال يتأتى غالبان 

كما أف هلب ا٤بادة قد أكحدت طريقة حديػدة لقسػمة ا٤بػاؿ الشػائع كهػي البيػع 
 عن طريل مالك الرقبة  فإذا طالب الورثة بقيمة الو دة يتؤب ا٤بالك بيعاا ٢بسا م. 

تسػػػاـ الوقػػت ٗبوحػػػب يتبػػْب ٩بػػا سػػػبل أف ا٤بشػػرع ُب تنهيمػػػ  ٢بػػل االنتفػػاع باق 
السػػػػابل اإلشػػػػارة إليػػػػ هن قػػػػد أتػػػػى بأ كػػػػاـ خاهػػػػة ٨بالفػػػػة  2005لسػػػػنة  3القػػػػرار رقػػػػم 

 للقواعد العامة ا٤بتعلقة ٕبل االنتفاع الواردة ُب القانوف ا٤بدين.
كا٤بسػػػتغرب أف هػػػلب األ كػػػاـ ا٣باهػػػة قػػػد كردت ُب تشػػػريع فرعػػػي )الئالػػػة(  

وف ا٤بػػػػدين(  كالقاعػػػدة ا٤بسػػػػتقرة هػػػػي أف با٤بخالفػػػة ٤بػػػػا كرد ُب التشػػػريع العػػػػادم )القػػػان
التشػػػريع الفرعػػػي األدىن ٯبػػػب أالٌ ٱبػػػالف التشػػػريع العػػػادم األعلػػػى مرتبػػػة  كُب  ػػػاؿ 

 .(3)التعارض تغلب قواعد التشريع األعلى
يضػػػػػاؼ إٔب ذلػػػػػك أف ا٢بقػػػػػوؽ العينيػػػػػة كاردة ُب التشػػػػػريع العػػػػػادم )القػػػػػانوف  

أم  ػل عيػِب حديػد ال بػد أف يكػوف ا٤بدين( على سبي  ا٢بصر  كبالتإب فػإف إنشػاء 
بتشػػريع عػػادم مػػن نفػػس القػػوة كالدرحػػة كلػػيس بتشػػريع فرعػػي )الئالػػة(  كهػػو مػػا ٓب 
ييراعي عند إنشاء  ل االنتفاع باقتساـ الوقت ٗبوحب قرار الئالػي . كمػن هنػا أقػَبح 

                                       
 . 426ر: ندل سآب ٞبدكف مبلعلو  عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة"  مرحع سابل  صانه (1)

 . 69انهر: علي شكورفو  الوحيز ُب التشريعات السيا ية  مرحع سابل  ص (2)

انهر: الكوين علي اعبودة  أساسػيات القػانوف الوضػعي الليػيب )القػانوف(  ا٤بركػز القػومي للبالػوث كالدراسػات  (3)
 . 221  ص 2003  4ليبيا   ط –ة  طرابلس العلمي
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علػػػى ا٤بشػػػرع أف يتػػػدخ  بتنهػػػيم عقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت كمػػػا يتعلػػػل بػػػ  مػػػن أ كػػػاـ 
عػػػػادم خػػػػاص يراعػػػػي الطبيعػػػػة ا٣باهػػػػة للعقػػػػد  كييطبرػػػػل أمػػػػاـ عمػػػػـو ٗبوحػػػػب تشػػػػريع 

 .(1)نصوص القانوف ا٤بدين

ُب ختػػاـ هػػلا البالػػ  الػػلم تعػػرض لػػبعأ ا١بوانػػب القانونيػػة لعقػػد ا٤بشػػاركة  
بالوقػػػت  بدايػػػة بتالديػػػد ماهيتػػػ  ٍب بيػػػاف طبيعتػػػ  القانونيػػػة ٗبعرفػػػة أهػػػم هػػػوربهن ٲبكػػػن 

 تسجي  النتائ  التالية:
  ٢بداثػة العقػد  فقػد تعػددت التسػميات ا٤بقَب ػة لػ  بغػرض تسػويق  كتركٯبػ   نهران

األمر اللم من شأن  أف يوقع ا٤بتعاقد بالغل  أك يدفع  إٔب التعاقد ٙبت التغريػرهن 
كلللك يلهب أغلب الفق  كمن بعدب أغلػب التشػريعات ا٤بقارنػة إٔب أف التسػمية 

 ٤بشاركة بالوقت(.األدؽ كاألكثر مناسبة لطبيعة العقد هي )عقد ا
  لقػػد تعػػددت التعريفػػات ا٤بقَب ػػة للعقػػد سػػواء التشػػريعية مناػػا أك الفقايػػة  كرغػػم

ذلػك فإ ػػا ٓب تكػػن حامعػػة مانعػػة تغطػػي كػػ  حوانبػػ  القانونيػػة  فمػػا ييبل ػػظ علػػى 
هلب التعريفات هو تركيزها على حانب معْب من حوانب العقد  فضبلن عن عػدـ 

 ٫بو دقيل. ٙبديدها لطبيعت  القانونية على
  يتميػػػز عقػػػد ا٤بشػػػاركة بالوقػػػت بعػػػدد مػػػن ا٣بصػػػائص الػػػٍب تعكػػػس طابعػػػ  ا٣بػػػاص

مقارنة بغّبب من العقودهن فاو عقد زمِب يعترب الزمن عنصران حوهريان في  سواء فيمػا 
يتعلػػل ٗبػػدة العقػػد ككػػ  أك مػػدة االسػػتفادة سػػنويان  كمػػا أنػػ  عقػػد شػػكلي تشػػَبط 

سػػواء كػػاف ذلػػك لبلنعقػػاد أـ لئلثبػػات   فيػػ  أغلػػب التشػػريعات أف يكػػوف مكتوبػػان 
إضافة إٔب ضركرة تسجيل  ُب ا١باة الٍب ٰبددها القانوف  كهو عقد غػّب الـز مػن 

                                       
(1)

  هػادم الكعػيب كآخػركف  ا٤بفاػـو القػانوين لعقػد ا٤بشػاركة 70من هلا الرأم: علي شكورفو  مرحع سػابل  ص 
  نػدل سػآب ٞبػدكف مبلعلػو  عقػد ا٤بشػاركة بالوقػت "دراسػػة 256بالوقػت "دراسػة مقارنػة"  مرحػع سػابل  ص

 .  468مقارنة"  مرحع سابل  ص
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حانب ا٤بستفيد اللم أعطاب القانوف ا٢بػل ُب فسػ  العقػد بإرادتػ  ا٤بنفػردة خػبلؿ 
مدة زمنية معينة  كهػو أيضػان عقػد إذعػاف  يػ  يقػـو فيػ  مالػك الو ػدة الفندقيػة 

لسػيا ية بإعػداد هػيغ ٭بوذحيػة للعقػػد توحػ  للجماػور كال تقبػ  أم مناقشػػة  أك ا
 كهو عقد مركب ألف ا٤بالك يقـو في  بتقدًن بعأ ا٣بدمات األخرل للمستفيد.

  إف التنهيم التشػريعي لعقػد ا٤بشػاركة بالوقػت ُب أغلػب الػدكؿ يكشػف عػن تعػدد
ا يػلدم إٔب هػعوبة كتنوع الصور الٍب مػن ا٤بمكػن أف يكػوف علياػا العقػد  كهػو مػ

 تكييف العقد كٙبديد طبيعت  القانونية.
  لقد نٌهم ا٤بشرع اللييب ٗبوحب قرار الئالي هورتْب اثنتػْب لعقػد ا٤بشػاركة بالوقػت

كٮبػػػػا: إمػػػػا ملكيػػػػة  صػػػػة شػػػػائعة ُب اقتسػػػػاـ الوقػػػػت  كإمػػػػا  ػػػػل انتفػػػػاع باقتسػػػػاـ 
ى بأ كػػاـ الوقػػتهن كهػػلا التنهػػيم يثػػّب العديػػد مػػن اإلشػػكاليات تتمثػػ  ُب أنػػ  أتػػ

خاهػػة ٨بالفػػة للقواعػػد العامػػة الػػواردة ُب القػػانوف ا٤بػػدين  كذلػػك مػػن خػػبلؿ قػػرار 
الئالي ٨بالف لتشريع عادم أعلػى مرتبػة كفقػان لقاعػدة تػدرج التشػريعات  إضػافة 
إٔب إنشػػػػائ  ٢بقػػػػوؽ عينيػػػػة أهػػػػلية حديػػػػدة كػػػػاف األكٔب أف يػػػػتم إنشػػػػاؤها ٗبوحػػػػب 

 تشريع عادم كليس بقرار الئالي.
   فػػػإنِب أقػػَبح أف يػػتم تنهػػػيم عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػػت ٗبوحػػب قػػػانوف كبنػػاء عليػػ

خاص يبْب في  ا٤بشرع تفصيبلن كعلى ٫بو دقيل كافة األ كػاـ ا٤بتعلقػة بالعقػد ٗبػا مػن 
 شأن  أف يراعي الطبيعة ا٣باهة ل .

كما أدعو الفق  إٔب ضركرة الَبكيػز علػى دراسػة هػلا العقػد علػى ٫بػو معمػل   
  القانونيػة فضػبلن عػن  جػم اإلشػكاليات الػٍب يثّبهػا كالػٍب يصػعب لتعدد كثراء حوانبػ

 التعرض ٥با ٝبلة ُب ٕب  مصغر كالا.
 مت حبمد اهلل
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 أٗاًل/ اهلتب :

أٞبػػد بػػػن عبػػدالعزيز العمػػػّبة  نػػػوازؿ العقػػار "دراسػػػة فقايػػػة تأهػػيلية ألهػػػم قضػػػايا  .1
ا٤بملكػػػػػػة العربيػػػػػػة  –الريػػػػػػاض العقػػػػػػار ا٤بعاهػػػػػػرة"  دار ا٤بيمػػػػػػاف للنشػػػػػػر كالتوزيػػػػػػع  

 .2011السعودية  الطبعة األكٔب  
الكوين علي اعبػودة  أساسػيات القػانوف الوضػعي الليػيب )القػانوف(  ا٤بركػز القػومي  .2

 .2003ليبيا   الطبعة الرابعة   –للبالوث كالدراسات العلمية  طرابلس 
  منشػػػػورات ثػػػػركت  بيػػػػب  ا٤بصػػػػادر اإلراديػػػػة لبللتػػػػزاـ ُب القػػػػانوف ا٤بػػػػدين الليػػػػيب .3

 .1978حامعة قاريونس  
حاؾ غستاف  ا٤بطوؿ ُب القانوف ا٤بدين "تكوين العقد"  ترٝبة/ منصور القاضػي   .4

 –مراحعػة/ فيصػػ  كلثػػـو  ا٤بلسسػة ا١بامعيػػة للدراسػػات كالنشػر كالتوزيػػع  بػػّبكت 
 .2008لبناف   الطبعة الثانية  

ُب التشػػريع الليػػيب  ا١بػػزء ٝبعػػة ٧بمػػود الزريقػػي  ا٢بقػػوؽ العينيػػة األهػػلية كالتبعيػػة  .5
 .2009/2010الثاين  بدكف دار نشر  الطبعة الثالثة  

 سػػػن عبدالباسػػػ  ٝبيعػػػي  التعامػػػ  علػػػى الو ػػػدات العقاريػػػة بنهػػػاـ ا٤بشػػػاركة ُب  .6
 .1997"  بدكف دار نشر  Time shareالوقت "

"   عبدا٢بي  جازم  النهرية العامة لبللتزاـ كفقان للقانوف الكويٍب "دراسة مقارنة .7
ا١بػػػػػزء األكؿ  مصػػػػػادر االلتػػػػػػزاـ   اللػػػػػد األكؿ  مطبوعػػػػػػات حامعػػػػػة الكويػػػػػػت   

1982. 
عبػػػدالرزاؽ أٞبػػػد السػػػناورم  الوسػػػي  ُب شػػػرح القػػػانوف ا٤بػػػدين ا١بديػػػد  مصػػػادر  .8

لبنػػاف   –االلتػػزاـ  ا١بػػزء األكؿ  اللػػد األكؿ  منشػػورات ا٢بلػػيب ا٢بقوقيػػة  بػػّبكت 
 .2011الطبعة الثالثة ا١بديدة  
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أٞبد شكورفو  الػوحيز ُب التشػريعات السػيا ية  ٧باضػرات مطبوعػة أيلقيػت علي  .9
حامعػػػػة  –علػػػػى طلبػػػػة شػػػػعبة السػػػػيا ة بقسػػػػم السػػػػيا ة كاآلثػػػػار بكليػػػػة اآلداب 

 مصراتة.
علي علي سليماف  النهرية العامة لبللتزاـ  مصػادر االلتػزاـ ُب القػانوف ا٤بػدين  .10

 .2003الطبعة ا٣بامسة   ا١بزائر  –ا١بزائرم  ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية 
علػػػي علػػػي سػػػػليماف  شػػػرح القػػػػانوف ا٤بػػػدين الليػػػيب "ا٢بقػػػػوؽ العينيػػػة األهػػػػلية  .11

 .1978كالتبعية"  منشورات حامعة قاريونس  الطبعة الثانية  
عمػػػػر ٧بمػػػػد عبػػػػدالباقي  ا٢بمايػػػػة العقديػػػػة للمسػػػػتالك "دراسػػػػة مقارنػػػػة بػػػػْب  .12

 .2004الشريعة كالقانوف"  منشأة ا٤بعارؼ باإلسكندرية  
٧بمػػػػد طػػػػ  البشػػػػّب  غػػػػِب  سػػػػوف طػػػػ   ا٢بقػػػػوؽ العينيػػػػة  ا١بػػػػزء األكؿ  كزارة  .13

 التعليم العإب كالبال  العلمي  ا١بماورية العراقية.
 ثاًُٚا/ اهسسائى اهعوٌٚٞ:

ربا ٧بمد بلوط  اآلثار ا٤بَببة على عقد اقتسػاـ الوقػت  رسػالة مقدمػة لنيػ  درحػة  .1
 .2015كلية ا٢بقوؽ    – ا٤باحستّب ُب ا٢بقوؽ  حامعة الشرؽ األكس 

عبدالقادر عبلؽ  أسػاس القػوة ا٤بلزمػة للعقػد ك ػدكدها "دراسػة مقارنػة"   مػلكرة  .2
تلمساف  كلية  –لني  شاادة ا٤باحستّب ُب القانوف ا٣باص  حامعة أبوبكر بلقايد

 .2007/2008ا٢بقوؽ  
 ثاهجًا/ اهبح٘خ ٗاملقاالت:

 شػػّب"  ٕبػػ  منشػػور ٗبجلػػة إشػػراؽ هػػباح هػػا ب  عقػػد ا٤بشػػاركة الزمنيػػة "التػػاًن .1
حامعػة كػرببلء  السػػنة الثانيػة  العػػدد  –رسػالة ا٢بقػوؽ  تصػػدر عػن كليػة القػػانوف 

 .192  ص2010األكؿ  
-multipropriété, Timeٝبػػػػاؿ فػػػػػاخر النكػػػػاس  نهػػػػػاـ ا٤بلكيػػػػػة السػػػػيا ية  .2

sharing  هػػورب  كمزايػػاب  كعيوبػػ  "دراسػػة مقارنػػة"  ٕبػػ  منشػػور ٗبجلػػة ا٢بقػػوؽ
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صػػػدر عػػػن ٦بلػػػس النشػػػر العلمػػػي ٔبامعػػػة الكويػػػت  السػػػنة العشػػػركف  الكويتيػػػة  ت
 . 85  ص 1996العدد الثاين  يونيو 

 سػػػاـ الػػػدين كامػػػ  األهػػػواين  ٞبايػػػة ا٤بسػػػتالك ُب إطػػػار النهريػػػة العامػػػة للعقػػػد   .3
ٕبػػ  منشػػور ضػػمن ٦بلػػد خػػاص يضػػم ٦بموعػػة األٕبػػاث ا٤بقدمػػة لنػػدكة : "ٞبايػػة 

ٍب نهمتاػػػػا كليػػػػة الشػػػػريعة كالقػػػػانوف ٔبامعػػػػة ا٤بسػػػػتالك ُب الشػػػػريعة كالقػػػػانوف" الػػػػ
 ـ.7/12/1998-6اإلمارات العربية ا٤بتالدة ُب الفَبة من 

عػػػامر عاشػػػور عبػػػدا   تكييػػػف العقػػػد ُب القػػػانوف ا٤بػػػدين  ٕبػػػ  منشػػػور ٗبجلػػػة  .4
حامعػػػة  -حامعػػة تكريػػػت للعلػػػـو القانونيػػػة كالسياسػػػية  تصػػػدر عػػػن كليػػػة القػػػانوف

 .160  ص2010لسادس  تكريت  السنة الثانية  العدد ا
٧بمػد إبػراهيم بنػدارم  ٞبايػػة ا٤بسػتالك ُب عقػد اإلذعػػاف  ٕبػ  منشػور ُب ٦بلػػد  .5

خػػػػاص يضػػػػم ٦بموعػػػػة األٕبػػػػاث ا٤بقدمػػػػة لنػػػػدكة: "ٞبايػػػػة ا٤بسػػػػتالك ُب الشػػػػريعة 
كالقانوف" الٍب نهمتاا كلية الشػريعة كالقػانوف ٔبامعػة اإلمػارات العربيػة ا٤بتالػدة ُب 

 .ـ 7/12/1998-6الفَبة من 
منصػور  ػاًب ٧بسػن  إٲبػاف طػارؽ مكػي  القػوة ا٤بلزمػة للشػركط األ اديػة التالريػر  .6

ُب العقػػد  ٕبػػ  منشػػور ٗبجلػػة اقػػل ا٢بلػػي للعلػػـو القانونيػػة كالسياسػػية  تصػػدر 
 .184  ص2009عن كلية القانوف ٔبامعة باب   السنة األكٔب  العدد األكؿ  

"دراسػة مقارنػة"  ٕبػ  منشػور ندل سآب ٞبدكف مبلعلو  عقد ا٤بشاركة بالوقت  .7
ٗبجلػػػػة الشػػػػريعة كالقػػػػانوف  ٦بلػػػػة علميػػػػة ٧بكمػػػػة تعػػػػُب بنشػػػػر الدراسػػػػات الشػػػػرعية 

حامعػة اإلمػارات العربيػة ا٤بتالػدة   –كالقانونية  تصدر عن كلية الشػريعة كالقػانوف
 .355  ص2012السنة السادسة كالعشركف   العدد الوا د كا٣بمسوف  يوليو 

(  دراسػػة قانونيػػة ُب القػػانوف Timeshareسػػاـ الوقػػت )نسػػرين ٧باسػػنة  عقػػد اقت .8
األردين كالقػػػوانْب ا٤بقارنػػػة  ٕبػػػ  منشػػػور ٗبجلػػػة إٔبػػػاث الّبمػػػوؾ "سلسػػػلة العلػػػـو 
اإلنسػػانية كاالحتماعيػػة"  ٦بلػػة علميػػة فصػػلية ٧بكمػػة تصػػدر عػػن عمػػادة البالػػ  
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  2007   العػدد الثالػ   أيلػوؿ23العلمي كالدراسات العليا ٔبامعة الّبموؾ  اللد
 .1015ص

هػادم  سػْب الكعػػيب  سػبلمة عبػدالزهرة الفػػتبلكم  أٞبػد عبدا٢بسػْب الياسػػرم   .9
ا٤بفاـو القانوين لعقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسػة مقارنػة"  ٦بلػة اقػل ا٢بلػي للعلػـو 
القانونية كالسياسية  تصدر عن كلية القانوف ٔبامعة باب   السػنة السػابعة  العػدد 

 .224  ص2015ؿ  الثاين  اللد األك 
يوسف شندم  أثر خيار ا٤بستالك ُب الرحػوع ُب التعاقػد علػى ٙبديػد ٢بهػة  .10

إبراـ العقد  ٕب  منشور ٗبجلة الشريعة كالقانوف  ٦بلة علميػة ٧بكمػة تعػُب بنشػر 
حامعػػػػة  –الدراسػػػػات الشػػػػرعية كالقانونيػػػػة  تصػػػػدر عػػػػن كليػػػػة الشػػػػريعة كالقػػػػانوف 

ابعة كالعشركف  العدد الثال  كاألربعوف  يوليو اإلمارات العربية ا٤بتالدة  السنة الر 
 .255  ص2010

 العقد ا٤بركب  مقاؿ موحود على موقع ا٤بعرفة القانونية على اإلنَبنت:  .11
 www.anibrass.blogspot.com   25/5/2016ًب االطبلع علي  بتاري :  

 زابعًا / اهق٘اُني ٗاهقسازات:

  .  كتعديبلت1953القانوف ا٤بدين اللييب لسنة  .1
( 2005ك.ر ) 1373( لسػػنة 3قػػرار اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة "سػػابقا" رقػػم) .2

مسيالي  بشأف تنهػيم مزاكلػة نشػاط تسػويل  ػل االنتفػاع ُب الو ػدات الفندقيػة 
أك السػػػيا ية بنهػػػاـ اقتسػػػاـ الوقػػػت  مدكنػػػة اإلحػػػراءات  السػػػنة ا٣بامسػػػة  العػػػدد 

 ( إفر٪بي.2006ك.ر ) 20/3/1374الرابع  
 ق. 1427لسنة  206شاركة بالوقت السعودم رقم نهاـ ا٤ب .3
 Time sharingقػػرار ٦بمػػع الفقػػ  اإلسػػبلمي الػػدكٕب بشػػأف عقػػد التملػػك الػػزمِب  .4

( ا٤بنعقػػد ُب دكرتػػ  الثامنػػػة عشػػرة ُب بوتراحايػػا )ماليزيػػا( ُب الفػػػَبة 18/8)170رقػػم 
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