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األخوة األفاض

شسٗط اهِصس باجملو:ٞ

رهان على سن إخراج اللة نرحو التكرـ بااللتزاـ باآلٌب:

 .1أف ال يكػػوف قػػد ًبر نشػػر البالػ مػػن قبػ ُب أم ٦بلػػة أك كتػػاب أك رسػػالة علميػػة
أك كسيلة نشر أخرل.
 .2أف ال تزيد هفالات البال عن ( )35هفالة تقريبا ٗبا فياا قائمة ا٤براحع.
 .3ه ػ ػوامف الصػ ػػفالة م ػ ػػن اليمػ ػػْب علػ ػػى كرؽ  .A 4ك ج ػ ػػم ا٣ب ػ ػ ( )14كنوع ػ ػ
( .)Traditional Arabicكللاوامف ( )12كبْب السطور (.)1
.4العناكين الوسطية تكتب مسودة كٕبجم خ (.Bold )16

العنػػاكين ا١بانبيػػة :تكتػػب مػػن أكؿ السػػطر مسػػودة كٕبجػػم ( Bold )14كتوضػػع
بعدها نقطتاف رأسيتاف.
 .5تبدأ الفقرات بعد ٟبس فراغات.
 .6ٯبػػب االهتمػػاـ بوضػػع عبلمػػات الَبقػػيم ُب أماكناػػا ا٤بعركفػػة الصػػاليالة كبرمػػوز
أ٠بائاا با٣ب العريب .
 .7ضركرة استخداـ رمز القوساف ا٤بزهراف لآليات القرآنية ( ﴿ ﴾ ) كالرمػز (« »)
للنصوص النبوية كالرمز ) " " ( :عبلمة التنصيص.
 .8تكتػػب ُب ا٥ب ػوامف أ٠بػػاء الشػػارة للمػػللفْب كالبخػػارم الَبمػػلم أبػػو داكد ابػػن
أيب شيبة كال يكتب االسم الكام للمللفْب ُب ا٥بوامف.
 .9اإل ػػاالت للمص ػػادر كا٤براح ػػع تك ػػوف ُب هػ ػوامف ه ػػفالات البالػ ػ كل ػػيس ُب
آخرب.
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 .10ال تكتػػب بيانػػات النشػػر للمصػػادر كا٤براحػػع ُب ا٥بػػامف كإ٭بػػا يكتػػب ذلػػك ُب
قائمة ا٤بصادر كا٤براحع ُب آخر البال .
مث  :ابن جر فتح البارم شرح هاليح البخارم ج

2

ص
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 .11عن ػػد اإل ال ػػة إٔب كتػ ػػب ا٢ب ػػدي ا٤برتب ػػة علػ ػػى األب ػ ػواب الفقاي ػػة كا٤بوضػ ػػوعات
العلمي ػػة تكتػ ػػب أ٠ب ػػاء الكتػ ػػب كاألب ػ ػواب م ػػع كتابػ ػػة ا١ب ػػزء كالصػ ػػفالة كرقػ ػػم
ا٢بػدي إف كحػػد .هكػػلا :أخرحػ البخػػارم ُب هػػاليال كتػػاب .اإلٲبػػاف بػػاب
اإلٲباف كقوؿ النيب « بِب اإلسبلـ على ٟبس»  :ج  1ص  12رقم 1.
ٚ .12برج اآليات القرآنية ُب ا٤بًب بعد اآلية مباشرة ٕبجم .12
مث ػ ػ  :قػ ػػاؿ ا﵁ تعػ ػػأب:

ﱌﱎﱏ
ﱍ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱑﱓﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱠ [البقرة.]142 :
ﱒ
ﱐ

ُ .13ب ا٥بػوامف يػػَبؾ بعػػد أرقػػاـ ا٥ب ػوامف ف ػراغ كا ػػد ٍب تبػػدأ كتابػػة ا٤بعلومػػات الػ ًػٍب
يراد كتابتاا كهوامف ك هفالة تبدأ بالرقم كا د.
 .14قائمة ا٤بصادر ترتب على أ٠باء الشارة للمللفْب كاآلٌب:
اب ػػن ج ػػر أٞب ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن ٧بم ػػد العس ػػقبلين ف ػػتح الب ػػارم ش ػػرح ه ػػاليح
البخػػارم ٙبقيػػل :علػػي ٧بمػػد البجػػاكم بػػّبكت :دار ا١بيػ ط  1سػػنة 1112
هػ1992 /ـ.
ملخصػػا لس ػّبت اللاتيػػة ُب ػػدكد هػػفالة كا ػػدة كيرفػػل هػػورة
 .15يرفػػل البا ػ
ن
شخصية ل .
 .16ترسػ ػ البال ػػوث كالس ػػّب اللاتي ػػة ا٤بختص ػػرة مطبوع ػػة عل ػػى كرؽ كق ػػرص م ػػدم
لرئيس التالرير مباشرة أك عرب الربيد اإللكَبكين اآلٌب.
iaelfared@elmergib.edu.ly
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 .17للمجلػػة ا٢بػػل ُب رفػػأ نشػػر أم ٕبػ بػػدكف إبػػداء األسػػباب كالبالػػوث الػػٍب ال
تقب للنشر ال ترد إٔب أهالا ا.
 .18لصا ب البال ا٤بنشور ا٢بل ُب ا٢بصوؿ على عدد ( )5نسػ مػن عػدد اللػة
ا٤بعِب ٦بانان.
 .19ترتيب كركد األٕباث ُب اللة ال يدؿ على أٮبية البال أك البا
التقدير كاال َباـ .

إ٭بػا للكػ

 . 20إلدارة اللة رية تغيّب ا٣بطػوط كالتنسػيل ٗبػا يناسػب إخػراج اللػة بالصػورة الػٍب
تراها.
نأم مػن السػادة البالػاث كالقػراء ا٤بعػلرة عػن إم خطػأ قػد ٰبػدث مقػدمان فللػ
الكماؿ ك دب سبالان كتعأب.
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ك رة ئالس لدتحا ا

ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
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
كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٧بمد ػ هلى ا﵁ علي كسلم ػ كعلػى آلػ كأهػالاب الكػراـ
األخيار كمن تبعام بإ ساف إٔب يوـ الدين.
أما بعد:
إف الشػػعوب ترتقػػي بشػػبا ا فاػػم عمػػاد الػػوطن كعلػػيام ا٤بعػػوؿ ُب الناػػوض
ٗبجتمعػامم كإف أهػم مػا ٰبتاحػ شػعبنا ُب هػلب الهػركؼ قػوة االٲبػاف بػا﵁ ػ تعػأب ػ
الٍب هي مصدر ك خّب للناس كلؤلكطاف كمناػا يػربز ػب الػوطن ككحػوب العمػ
إله ػػبلح م ػػا فس ػػد خ ػػبلؿ ه ػػلب االيػ ػػاـ ُب ك ػ ػ أ٭ب ػػاط ا٢بي ػػاة كاخ ػ ػراج ال ػػوطن مػ ػػن
االزمات كالعودة ب إٔب طريل التقدـ كالبناء ُب أسرع كقت.
كال تقػػدـ كرقػػي إال بالشػػباب فاالهتمػػاـ ػػم مػػن أكحػػب الواحبػػات فالَببيػػة
كالتعليم كالرعاية الصالية كاالحتماعية فاي االدكات الٍب نبِب ا أحياؿ ا٤بسػتقب
كالعػػودة بالشػػباب إٔب أخػػبلؽ أه ػ االسػػبلـ كمػػا أمػػر ا﵁ سػػبالان كتعػػأب ُب كتاب ػ
العزيػػز كسػػنة بيبػ ا٤بصػػطفى  -هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم  -مػػن خشػػية ل ػ عػػز كح ػ
كرعايػػة لػ ُب السػػر كالعلػػن كالصػػدؽ ك سػػن ا٣بلػػل ك٧ببػػة النػػاس كفعػ ا٣ب ػّبات
كالبعػػد عػػن الهلػػم ك٘بنػػب ا٤بوبقػػات كالتوس ػ ُب ك ػ االمػػور كذلػػك باتبػػاع أكامػػرب
كاحتناب نواهي سبالان كتعأب.
ك ػ ػ ه ػ ػػلا يرتقػ ػػي بببلدن ػ ػػا إٔب مصػ ػػاؼ ال ػ ػػدكؿ ا٤بتقدمػ ػػة ف ػ ػػبل ٪بػ ػػاح إال ػ ػػلب
ا٤بقدمات فمٌب ييعُب بللك كنعم علي شعوبان ك كومات.
واهلل ولي التوفيق وهو المستعان.

عـقـىبـت الـحرابـت فـي اإلســـالم
(دراست فقهيت هقارًت)
إردادىالدكتور:ىمحمدىإبراهومىالكذر ى
(أستبذ الفقه اإلسالهي ثبجلبهعخ األمسريخ اإلسالهيخ ـ زلينت)
املقدًٞ

ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب القائ ُب كتاب

الكرًن :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

( )1

كأهلي كأسلم على إماـ ا٤بتقْب ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب القائ ُ « :كلُّ ال ُْم ْسلِ ِم َعلَى
ِ ( )2
ب ْام ِر ٍئ ِم َن َّ
الش ّْر أَ ْف يَ ْح ِق َر أَ َخاهُ ال ُْم ْسل َم»
ال ُْم ْسلِ ِم َح َر ٌاـ َمالُوُ َو ِع ْر ُ
ضوُ َو َد ُموُ َح ْس ُ
اؿ ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم إََِّل َع ْن ِطيبَ ِة نَػ ْف ٍ
س»(.)3
كالقائ ػ ػ  ػػََ « :ل يَ ِح ُّل َم ُ

كبع ػ ػػد...
فا ػػلب مقدم ػػة نب ػػْب فيا ػػا أس ػػباب اختي ػػار ا٤بوض ػػوع كأٮبيتػ ػ كا٤ب ػػنا ا٤بتب ػػع ُب
الدراسة كخطة البال .

( )1سورة النساء اآلية.)93( :
( )2أخرح ػ مسػػلم ُب هػػاليال كتػػاب الػػرب كالصػػلة كاألدب بػػابٙ :بػػرًن تلػػم ا٤بسػػلم كخلل ػ كا تقػػارب كدم ػ
كعرض كمال ( 1986/4 )2564كأٞبد ُب مسندب (.159/13 )7727
( )3أخرح أٞبد ُب مسندب ( 299/34)20695كالبياقي ُب معرفة اآلثار كالسنن كتاب :قتػاؿ أهػ البغػي
باب :الرح يتأكؿ فيقت أك يتلف ماال أك ٝباعة غّب ٩بتنعة (.2016/12 )16484

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ػ أسباب اختيار الموضوع وأىميتو:

األمر اللم دعاين إٔب اختيار هلا ا٤بوضوع كالكتابة في هو ما نسمع ك يػوـ
كمػػا ٯبػػرم ُب ببلدنػػا ا٢ببيبػػة مػػن ػػاالت قت ػ كإرهػػاب كقطػػع للطريػػل كسػػط وو مسػػلح
على أهالاب ا﵀بلت كا٤بارة بػالطريل العػاـ كتركيػع األمنػْب ُب بيػومم كسػلب أمػوا٥بم
ػلخرا مسػػتغلة ضػػعف
ك٩بتلكػػامم مػػن قب ػ بعػػأ العصػػابات اإلحراميػػة الػػٍب تاػػرت مػ ن
الدكلػػة كانقسػػاماا كهػػو مػػا شػػجع ضػػعاؼ النفػػوس كالػػرمْب علػػى القيػػاـ ٗبث ػ هػػلب
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
هػػلب الهػػركؼ ا٢برحػػة الػػٍب ٛبػ ٌػر ػػا ببلدنػػا أ ٍف نبػػْب للمسػػلكلْب ككالة األمػػر ُب الدكلػػة
الوليدة كك من يعنيام األمػر ك ىػم الشػرع ا٢بكػيم فػيمن يقػَبؼ مثػ هػلب األعمػاؿ
يقرها شرع كال عرؼ كال خلل نبي كأ ٍف نبْب ٥بػم كاحػبام الشػرعي
اإلحرامية الٍب ال ٌ
ُب ٧باربػػة هػػلالء ا٤بػػارقْب كدكرهػػم ُب ا﵀افهػػة علػػى الػػوطن كرعايػػة أمػػن ا٤ب ػواطن مػػن
خػبلؿ تطبيػل العقوبػػة الػٍب ػددها ا﵁ ػ  ػ ُب كتابػ الكػرًن علػػى هػلالء ا﵀ػػاربْبهن
للال ٌد من شوكتام كالقضاء على هلا الورـ ا٣ببي اللم بدأ ينتشر بسرعة ُب معهم
أ٫بػػاء الػػببلد شػػرقاا كغر ػػا ا٥بػػا كحنو ػػا كأ ٌف أم تكاس ػ أك تقصػػّب سػػيلدم إٔب
انفػػبلت األمػػر ػ ػ ال قػػدر ا﵁ ػ ػ كانتشػػا ًر القتػ كالسػػلب كالناػػب حاػ نػارا ػ نػارا مػػن قب ػ
ػادين ﵁ كلرس ػػول ا٤بنتاكػػْب ٢برمػػة ش ػػرع كا٤بعتػػدين علػػى ػػدكدب
هػػلالء الػػرمْب ا﵀ػ ٌ
ك٧بارم .
ػ المنهج المتبع في الدراسة:

ا٤بنا ا٤بتبع ُب هلب الدراسة هو (ا٤بنا االستقرائي ا٤بقارف) كذلك مػن خػبلؿ
تتبع أقواؿ علماء ا٤بلاهب الفقاية ا٤بعتربة مع بياف أدلػتام كمناقشػتاا كاإلحابػة علياػا
كهوالن إٔب القوؿ الراحح مناا.
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ػ خطة البحث:

 .1المقدمػػة :كفياػػا يػػتم بيػػاف سػػبب اختيػػار ا٤بوضػػوع كأٮبيتػ كا٤بػػنا ا٤بتبػػع ُب
الدراسة كٛبايد يتم في تعريف ا٢برابة لغة كاهطبل ن ا.
 .2مباحث الدراسةٙ :بتوم الدراسة على مبالثْب:
المبحث األوؿ :اختالفات العلماء في تقدير عقوبات المحاربين.

المبحث الثاني :أدلة الفقهاء ومناقشتها واإلجابة عليها.

 .3الخاتمػػة :كفياػػا يػػتم بيػػاف القػػوؿ ال ػراحح ُب ا٤بسػػائ الػػٍب تناكلتاػػا الدراسػػة
كأيٌاا أقرب إٔب ٙبقيل مقاهد الشريعة كدرء ا٤بفاسد كحلب ا٤بصاّب.
تعػددت أ٠بػػاء حرٲبػػة (ا٢بًىرابىػػة) عنػػد الفقاػػاء إٔب عػػدة أ٠بػػاء فمػػنام مػػن ٠باهػػا
(السرقة الكربل) كمنام من ٠باها (قطع الطريل) كمنام من ٠باهػا (ا٢بًىرابػة) كهػو
أنسباا كذلك ألمرين:
األوؿ :أنٌ اللفظ ا٤بطابل ٤با كرد ُب القرآف الكرًن.
أدؿ علػػى ا٤بػراد مػػن غػػّببهن ألنٌػ يشػػم كػ ٌ هػػور هػػلب ا١برٲبػػة ُب
والثػػاني :أنٌػ ٌ
ْب اقتصر ك ٌ من اال٠بْب اآلخرين على بعأ هورها.
احلِسَابَ ُ ٞهغٗ ٞاصطالحًا:

ِ
الح َرابة لغة:
ب) تقػػوؿ ى ىربى ػ ىٍٰب يربيػ ي ى ٍربنػػا مث ػ طلب ػ يطلب ػ طلبنػػا إذا
مصػػدر للفع ػ  ( :ى ػ ىػر ى
سلب مال كترك ببل شيء.
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ً
ً
كرحػ ػػر ً
اب
ب ٍ
ب أم شػػديد ا٢بػػرب شػػجاع كقػػوـ ٍ٧بىربػةه كرحػ ٍ٧بػ ىػر ه
ك٧بػ ىػر ه
ه ىٍ ه
( )1
ً
ب :هو الغاهب الناهب اللم يػي ٍعرم الناس ثيا م .
أم٧ :بارب لعدكب كا٢بىار ي
ب بالتالريػػك :ػػب مػػاؿ اإلنسػػاف كا٢بىػ ٍػرب بالتسػػكْب :نقػػيأ السػػلم
كا٢بىػ ىػر ي
)
2
كهػي القتػػاؿ( ككػ ٌ هػلب ا٤بعػػاين تػػدخ ُب ا٢بًىرابىػ ًػةهن أل ٌف فياػا اسػػتعماالن للقػػوة كسػػلبنا
لؤلمواؿ كاعتداءن على اآلخرين.
وفي اصطالح الفقهاء:

اختلفػوا ُب تعػريفام ١برٲبػػة ا٢بًىرابىػػة كاشػػَبط بعضػػام شػػركطنا ٓب يرهػػا اآلخػػركف
ػتص كػ ٌ مػػلهب بتعريػػف ٩بيٌػػز ضػػمن العناهػػر الػػٍب يػػرل ٙبققاػػا ُب
كمػػن ىٍبٌ فقػػد اخػ ٌ
ا٢برابة لتكوف حرٲبة موحبة للعقوبػة ا٤بنصػوص علياػا ُب سػورة ا٤بائػدة ُب قولػ ػ  ػ:
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ .)3( 
فػػبىب الحنفيػػة إٔب القػػوؿ بػػأ ٌف ا٤ب ػراد ب ػػ(قطع الطريػػل) :هػػو ا٣بػػركج علػػى ا٤بػػارة
ألخػػل أم ػوا٥بم علػػى سػػبي ا٤بغالبػػة علػػى كح ػ ٲبنػػع ا٤ب ػ ٌارة مػػن ا٤بػػركر كيقطػػع الطريػػل
علػػيام س ػواء أكػػاف القطػػع مػػن ٝباعػػة أـ مػػن كا ػػد بعػػد أ ٍف يكػػوف ل ػ قػػوة القطػػع
كسواء أكاف بسبلح أـ بغّبب من العصا كا٢بجر كا٣بشب ك٫بوها(.)4

( )1ينهر :لساف العرب البن منهور مادة ( :رب).49/2 :
( )2ينهر :ا٤بصدر السابل مادة ( :رب).49/2 :
( )3سورة ا٤بائدة من اآلية.)33(:
( )4ينهر :بدائع الصنائع للكاساين.319/9 :
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وقػاؿ المالييػة :ا﵀ػارب هػو الػلم يقطػػع السػبي كين ٌفػر النٌػاس ُب كػ ٌ مكػػاف
كييهٍ ًار الفساد ُب األرض كإ ٍف ٓب يقت أ ندا إذا تي ًاىر علي ييقتػ قػاؿ مالػك ػ ػ رٞبػ
ا﵁ تعأب ػػ :كا٤بستَب ُب ذلك كا٤بعلن سواء(.)1
كال فػػرؽ عنػػدهم ُب ا٢بًىرابػػة بػػْب االعتػػداء علػػى الػنفس أك ا٤بػػاؿ أك العػػرض
ً
ػت إلي ػ ُب أثن ػػاء توليػ ػ
كُب ه ػػلا الس ػػياؽ يق ػػوؿ اب ػػن الع ػػريب :بع ػػد أ ٍف ذك ػػر قص ػػةن يرف ىع ػ ٍ
ػرد
للقضاء كفياا أ ٌف بعأ ا٤بفتْب قالوا :إ ٌف ا٢برابة تكوف ُب األمواؿ ال ُب الفػركج ف ٌ
علػػيام بقول ػ " :أٓب تعلمػوا أ ٌف ا٢برابػػة ُب الفػػركج أفالػػف مناػػا ُب األمػواؿ كأ ٌف النػػاس
( )2
ً
ب ا٤بػػرء مػػن
ػر
ػ
ٰب
كال
ػدهم
ػ
ي
أ
ْب
ػ
ب
ػن
ػ
م
ب
ي
ضػ ٍػو ىف أ ٍف تػػلهب أم ػوا٥بم ىٍ
كلٌاػػم لىيىػ ٍر ى
ٍى ي
كٙبػ ىػر ى
زكح ً كبنت ً كلو كاف فوؽ ما قاؿ ا﵁ عقوبة لكاف ٤بن يسلب الفركج"(.)3
وذىب الشافعية إٔب أ ٌف (قاطع الطريل) :هػو مػن شػار السػبلح ُب مصػر ػ ػ ػ أم
ػادا
بلػػد عهػػيم ػ ػ ػ أك بريػػة مقفػػرة ػ ػ أم :غػػّب آهلػػة بالسػػكاف ػ ػ كأخػػل ا٤بػػاؿ مكػػابرة اعتمػ ن
على الشوكة كالبعد عن الغوث كالنجدة(.)4
وعند الحنابلة :ا﵀ػاربوف هػم قطٌػاع الطريػل أم :ا٤بكلٌفػوف ا٤بلتزمػوف كلػو أنثػى
بعصػػا ك جػػارة ُب هػػالراء أك بنيػػاف أك ٕبػػر
الػػلين يىػ ٍع ًر ي
ضػػوف للنػػاس بالسػػبلح كلػػو ن
قارا ٦باهرة(.)5
فيغصبو م ماالن ن
٧بَبما ن
وعلػػى ىػػبا :فقػػاطع الطريػػل علػػى ا٤بسػػلم أك ال ػ ٌلمي ٧بػػارب كمشػػار السػػبلح
ػردا ُب مدينػة كخػادع الصػيب ػٌب يدخلػ موض نػعا ليأخػل
كللك ٧بارب كإ ٍف كػاف منف ن

( )1ينهر :أ كاـ القرآف البن العريب 93/2 :كا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك البن العريب.155/7 :
( )2ىٍٙبىرب :أم تسلب .ينهر :لساف العرب البن منهور مادة ( :رب).49/2 :
( )3أ كاـ القرآف.94/2 :
( )4ينهػر :ا٤باػػلب للشػّبازم 366/3 :كالعبػاب ا﵀ػػي ٗبعهػػم نصػوص الشػػافعي البػػن ا٤بػػل جي1874/5 :
كالموع للنوكم تكملة ا٤بطيعي.16/22 :
( )5ينهر :كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع للباوٌب.157/6 :
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م ػ ػػا مع ػ ػ ٧ب ػ ػػارب كٯب ػ ػػوز قت ػ ػػا٥بم باتف ػ ػػاؽ كُب دعائ ػ ػ إٔب التق ػ ػػول قبل ػ ػ إ ٍف أمك ػ ػػن:
قوالف(.)1
ويتبين مما سبق :أ ٌف ا٢بًىرابىةى باتفػاؽ ٝبيػع العلمػاء هػي إشػاار السػبلح كقطػع
السبي خارج ا٤بصر كُب داخل خبلؼ(.)2

يوضح قول ػ  ػ ُب اآلية الكرٲبة: :
ِّ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ



( )3

نصبوا أنفسام
السبي اللين ٌ
األ كاـ ا٤بتعلقة با﵀اربْب من قطٌاع الطرؽ ك٨بيفي ٌ
﵀اربة األمن داخ الدكلة كإثارة الفوضى كنشر الرعب بْب هفوؼ اآلمنْب كا٣بركج
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﵁
ػ  ػ فيام بأربعة أ كاـ ذكرها ُب اآلية فقاؿ ػ ػ ػ  :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒٍ بٌ اختلف العلماء ُب
التخيّب اللم دلٌت علي (أك) ُب اآلية الكرٲبة أيقصد ب التنويع بتنوع العقوبة على
سب ا١برائم فإذا قىػتىػليوا قيتًليوا كإذا سرقوا قطعت أيديام كأرحلام من خبلؼ
( )1ينهر :ا٤بعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادم 1366/3 :كحامع األماات البن ا٢باحب.523 :
( )2ينهػ ػػر :ا٤ببسػ ػػوط للسرخسػ ػػي 166 165/9 :كاإلش ػ ػراؼ علػ ػػى مػ ػػلاهب العلمػ ػػاء أليب بكػ ػػر بػ ػػن ا٤بنػ ػػلر:
 244 238/7كبداي ػ ػػة التا ػ ػػد ك اي ػ ػػة ا٤بقتص ػ ػػد الب ػ ػػن رش ػ ػػد (ا٢بفي ػ ػػد)  2279/4ك٨بتص ػ ػػر ا٤ب ػ ػػزين353 :
كا٤با ػػلب للش ػ ػّبازم 366/3 :كاإلقن ػػاع ُب مس ػػائ اإلٝب ػػاع أليب ا٢بس ػػن اب ػػن القط ػػاف  268/2كمراتػ ػػب
اإلٝبػػاع البػػن ػػزـ 211 :كا﵀ػػرر ُب الفق ػ أليب الربكػػات 160/2 :كشػػرح كتػػاب السياسػػة الشػػرعية البػػن
تيمية شرح ٧بمد بن العثيمْب.131:
( )3سورة ا٤بائدة اآلية.)33( :

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22

كإذا سرقوا كقتلوا قتلوا كهلبوا كإ ٍف ٘بمعوا كاتفقوا على ارتكاب ا١برائم من غّب أ ٍف
يرتكبوها بالفع كاف النفي من األرض أـ تقصد قيقة التخيّب بأ ٌف اإلماـ ٨بيٌػنرا
غّب مقيد بنوع من العقوبة ُب اؿ كبنوع آخر ُب اؿ أخرل عندما يرتكبوف فياا
حرٲبة معيٌنة ب ترؾ األمر لتقديرب كتدبّبب كهو ينهر إٔب مقدار الَبكيع ٗبا يتناسب
مع قوة ا١بناة من غّب نهر إٔب نوع ما ارتكبوا من حرائم كال إٔب مقدارها إٌ٭با ينهر
إٔب مقدار الزحر كالردع.
اختوف أٓى اهعوٍ يف ذهم عو ٟثالث ٞأق٘اي:
األوؿ :أ ٌ ا ٘بػب علػى طريػل التنويػع كبػ قػاؿ بعػأ الصػالابة كالتػابعْب كهػو

ملهب ٝباور الفقااء (.)1
والثاني :أ ٌف العقوبات الٍب أكحباػا ا﵁ ػ  ػ علػى ا﵀ػاربْب ُب قول ػ ػ  ػ :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

علػى التخيػّب كاألمػر راحػع فياػا إٔب احتاػاد اإلمػاـ كنهػرب كمشػورة الفقاػاء ٗبػا يػراب أًبٌ
للمصػػلالة كأدف ػػع للمفسػػدة كل ػػيس ذلػػك عل ػػى هػػول اإلم ػػاـ كهػػو م ػػلهب اإلم ػػاـ
مالك كمن تبع من أهالاب (.)2

( )1ا٢بنفي ػػة كالشػ ػػافعية كا٢بنابل ػػة ينهػ ػػر :اللب ػػاب ُب شػ ػػرح الكت ػػاب للميػ ػػداين 82 81/3 :كاالختي ػػار لتعلي ػ ػ
ا٤بختار لد الدين ا٤بوهػلي 492/2 :كزهػرة التفاسػّب أليب زهػرة 2152 2151/4 :كاإلقنػاع البػن ا٤بنػلر:
 334/1كا٢ب ػ ػػاكم الكب ػ ػػّب للم ػ ػػاكردم 352/13 :كمغ ػ ػػِب ا﵀ت ػ ػػاج للشػ ػ ػربيِب 498/5 :كاخ ػ ػػتبلؼ األئم ػ ػػة
العلم ػػاء البػ ػػن هب ػػّبة 285/2 :كا٤بغػ ػػِب ٤بوف ػػل الػ ػػدين ب ػػن قدامػ ػػة  354 353/12كا﵀ ػػرر ُب الفق ػ ػ أليب
الربكات 161/2 :ككتاب السياسة الشرعية البن تيمية.133 132 :
( )2ينهػػر ا٤بعونػػة للقاضػػي عبػػد الوهػػاب البغػػدادم 1366/3 :كاالسػػتلكار أليب عمػػر بػػن عبػػد ال ػرب552/7 :
كا٤بنتقػػى أليب كليػػد البػػاحي 208 207/9 :كالق ػوانْب الفقايػػة :البػػن حػػزم 368 :ك اشػػية الدسػػوقي علػػى
الشػ ػػرح الكبػ ػػّب ٤بختصػ ػػر خلي ػ ػ  349/4كمػ ػػا بعػ ػػدها كمنػ ػػاه التالصػ ػػي ُب شػ ػػرح ا٤بدكنػ ػػة أليب ا٢بسػ ػػن
الرحراحي 75/10 :كبداية التاد ك اية ا٤بقتصد البن رشد (ا٢بفيد).2282/4 :
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٨بّب فيام بْب القت كالصلب كالقطع كالنفي كهو قػوؿ
والثالث :أ ٌف اإلماـ ٌ
بعأ التابعْب كملهب الهاهرية(.)1
اختالفٍٔ يف تستٚب ٓرٖ اهعق٘بات عو ٟاهِح٘ اآلت:ٛ
األوؿ :مبىب الحنفية:

قػػالوا :إ ٍف أخ ػػلكا ا٤ب ػػاؿ تقطٌػػع أي ػػديام كأرحلا ػػم مػػن خ ػػبلؼ كإ ٍف قتل ػوا فق ػ
قيتًليوا كإ ٍف قتلوا كأخػلكا ا٤بػاؿ كػاف اإلمػاـ با٣بيػار :إ ٍف شػاء قطػع أيػدهم كأرحلاػم مػن
خبلؼ ٍبٌ قتلام أك هلبام كإ ٍف شاء ٓب يقطع كإٌ٭با يقت أك يصلب.
كإ ٍف أخػػافوا الطريػػل فق ػ دكف قت ػ كال أخػػل للمػػاؿ ينف ػوا مػػن األرض أم:
ٰببسػوا أك يعػ ٌػزركا كالػػلم ذيكًػػر ُب الصػػورة الثالثػػة كهػػو( :القتػ كأخػػل ا٤بػػاؿ) هػػو رأم
اإلماـ أيب نيفة كزفر.
كقػػاؿ الصػػا باف أبػػو يوسػػف ك٧بمػػد بػػن ا٢بسػػن :يقتػ اإلمػػاـ قػ ً
ػاط ىع الطريػػل أك
ي
يصػػلب كلكػػن ال يقطعػ هن أل ٌف ا١بنايػػة كهػػي قطػػع الطريػػل كا ػػدة فػػبل توحػػب ػ ٌدينهن
كأل ٌف م ػػا دكف ال ػػنفس ُب ا٢ب ػػدكد ي ػػدخ ُب ال ػػنفس كالس ػػارؽ إذا زىن كه ػػو ٧بص ػػن
ككمن زىن كهو غّب ٧بصن ٍبٌ أ صن كزىنهن فإنٌ يرحم ال غّب فكللك هانا.
كرد أبو نيفة كزفر على ذلك بأ ٌف هلب ا١بناية كإ ٍف كانت كا ػدةهن فػإ ٌف القطػع
ٌ
أيضا عقوبة كا دة
كالقت ن
كلك)ناا مغلٌهة لتغلٌظ سبباا ي إ ٌف قطػع الطريػل ٱبػ ٌ
معا(. 2
باألمن على النفس كا٤باؿ ن
الثاني :مبىب الماليية:

ذهب إٔب اإلماـ مالك إٔب أ ٌف ترتيب العقوبات يكوف على النالو اآلٌب:

( )1ينهر :ا﵀لى البن زـ.319/11:
( )2ينهػر :بػدائع الصػنائع للكاسػػاين 326/9 :ػ  329كا٥بدايػة للمرغينػػاين 805/2 :كاالختيػار لتعليػ ا٤بختػػار
لد الدين ا٤بوهلي 492/2 :كاختبلؼ األئمة العلماء البن هبّبة.286/2 :

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27

أ .إ ٍف أخاؼ القاطع السبي فق كاف اإلماـ ٨بيٌػنرا بْب قتلػ أك هػلب أك قطعػ
من خبلؼ أك نفي كضرب على التفصي اآلٌب:
ػ ػ إ ٍف كػاف ا﵀ػػارب ٩بٌػن لػ الػرأم كالتػدبّب فوحػ االحتاػػاد قتلػ أك هػػلب هن أل ٌف
القطع ال يرفع ضررب.
ػ ػ كإ ٍف كػػاف ال رأم لػ كلكنٌػ ذك قػػوة كبطػػف كبػػأس شػػديد فعقوبتػ القطػػع مػػن
خبلؼ.
ػ ػ كإ ٍف كػػاف لػػيس فيػ شػػيء مػػن هػػاتْب الصػػفتْب أيخػػل بأيسػػر عقػػاب فيػ كهػػو
الضرب كالنفي.
ب .ك ٌأمػػا إذا قتػ فػػبل بػ ٌد مػػن قتلػ كلػػيس لئلمػػاـ ٚبيػػّب ُب قطعػ كال ُب نفيػ
كإٌ٭با التخيّب ُب قتل أك هلب .
ج .ك ٌأمػػا إ ٍف أخػػل ا٤بػػاؿ كٓب يقت ػ فاإلمػػاـ ٨بػ ٌػّب بػػْب قتل ػ أك هػػلب أك قطع ػ أك
نهرا كمصلالة كال ٰبكم في با٥بول(.)1
نفي يفع ٩بٌا ذيكر ما يراب ن
وسبب الخالؼ :مرحع إٔب ا٤بػراد بػػ(أك) ُب اآليػة هػ هػو للتخيػّب أك للتفصػي
عل ػػى س ػػب حن ػػايتامك فالمػ ػ مال ػػك ػ رٞبػ ػ ا﵁ تع ػػأب ػ ػ ػ بع ػػأ ا﵀ ػػاربْب عل ػػى
التفصي كبعضام اآلخر على التخيّب(.)2
الثالث :مبىب الشافعية والحنابلة:

( )1ينهػػر :ا٤بعونػػة للقاضػػي عبػػد الوهػػاب البغػػدادم 1366/3 :كاالسػػتلكار أليب عمػػر بػػن عبػػد الػػرب:
كا٤بنتقػػى أليب كليػػد البػػاحي 208 207/9 :كالق ػوانْب الفقايػػة البػػن حػػزم 368 :ك اشػػية الدسػػوقي علػػى
الشرح الكبّب ٤بختصر خلي  349/4 :كما بعدها.
( )2ينهػػر :منػػاه التالصػػي ُب شػػرح ا٤بدكنػػة أليب ا٢بسػػن الرحراحػػي 75/10 :كبدايػػة التاػػد ك ايػػة ا٤بقتصػػد
البن رشد (ا٢بفيد).2282/4 :
552/7
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قالػوا :إ ٍف أخلكا ا٤باؿ فق قطعت أيديام كأرحلام مػن خػبلؼ كإ ٍف قتلػوا كٓب
يأخلكا ا٤باؿ قتلوا كٓب يصلبوا كإ ٍف قتلوا كأخلكا ا٤بػاؿ قتلػوا كهػلبوا كٓب يقطعػوا كإ ٍف
أخافوا السبي ينفوا من األرض(.)1
فاػم ٱبػالفوف ا٢بنفيػة ُب الصػورة الثالثػة فقػ كهػي إذا ٝبػع ا﵀ػارب بػْب القتػ
كأخػػل ا٤بػػاؿ فقػػاؿ أبػػو نيفػػة :نقتلػ بالقتػ كيكػػوف اإلمػػاـ ُب أخػػل ا٤بػػاؿ ٨بيٌ ػ نػرا بػػْب
ثبلثػػة أشػػياء :أ ٍف يقطػػع يػػدب كرحلػ كال يصػػلب أك أ ٍف يصػػلب كال يقطػػع يػػدب كرحلػ
أك أ ٍف ٯبمع بيناما فيقطع يػدب كرحلػ كيصػلب كعنػد الشػافعية كا٢بنابلػة :ال ٯبػوز أ ٍف
ٯبمع بْب القت كالقطع.
كمػػلهب ٝباػػور العلمػػاء أ ٌف (أك) للتنويػػع كعلػػى هػػلا تكػػوف العقوبػػة ٕبسػػب
نوع ا١بناية كما تبْب.
اختبلفام ُب ا٤براد كهفة هلب العقوبات على ملاهب:
أوَلً :فيما يتعلق بعقوبة الصلب:

اختلفوا فياا على النالو اآلٌب:
 .1فػي وقت الصلب وصفتو.
اختلفوا على ثبلثة ملاهب:
أ ػ مبىب الحنفية والماليية:

قاؿ أبو يوسف كالكرخي :ػ ػ كهو األهػح عنػد ا٢بنفيػة كال ٌػراحح عنػد ا٤بالكيػة
ػ ػ كهػػو قػػوؿ ابػػن القاسػػم كابػػن ا٤باحشػػوف كاختيػػار ابػػن بي ىكػػّب :يصػػلب قػػاطع الطريػػل
يًّػػا علػػى خشػػبة تغػػرز ُب األرض ي ػرب ٝبيع ػ ػػا بعػػد كضػػع قدمي ػ علػػى خش ػػبة
عريضػػة مػػن األسػػف كربػ يديػ علػػى خشػبة عريضػػة مػػن األعلػػى ٍبٌ يقتػ مصػػلوبنا
( )1ينهػر٨ :بتصػػر ا٤بػػزين 353 :كا٤باػلب للشػّبازم:
 365 364كعمدة الفق البن قدامة.117 :

366/3

كدليػ الطالػػب لنيػ ا٤بطالػػب للكرمػػي ا٢بنبلػػي:

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29

قب نزكل مػن علػى ا٣بشػبة بػأ ٍف يطعػن با٢بربػةهن أل ٌف الصػلب عقوبػة مشػركعة تغليهنػا
كهي عقوبة للاليهن أل ٌف ا٤بيت ليس من أه العقوبة كهلب العقوبػة ليسػت مػن قبيػ
ا٤بثٍلة ا٤بناي عناا()1هن كأل ٌف معُب الصلب أ ٍف ييقت مصلوبنا فيسي دم كهػو مربػوط ُب
ي
صػلرب إذا كػاف ذا هػفر سػائ هن كأل ٌف ا﵁ ػ  ػ خ ٌػّب ُب هػفة
م
ر
ٛب
قو٥بم:
من
ا٣بشبة
ىٍ
يى
( )2
خّب ُب هلب بعد قتل لقاؿ( :أ ٍف ييقترلوا ٍبٌ ييصلٌبوا) .
قتل كلو كاف ٌ
ب ػ مبىب الشافعية ،والحنابلة ،والطحاوي من الحنفية:

أ ٌف الصػلب يكػوف بعػد القتػ هن أل ٌف ا﵁ى ػ
كُب هلب يًّا تعليب ل كٛبثي ب (.)3
كقػػد ػػى النٌػػيب ػ  ػ عػػن ا٤بثلػػة كعػػن تعػػليب ا٢بيػواف فقػػاؿَّ » :
ػب
إف اهللَ َكتَػ َ
ٍ
ِ
ِ
ي ِ
ّْ
ِ


ػ قػ ٌدـ القتػ علػى الصػلب لفهنػا

َحسػػنُوا الببْ َح ػ َة،
َحسػػنُوا الْق ْتػلَػ َة ،وإذا َذبَ ْحػػتُ ْم فَل ْ
اإل ْح َسػػا َف فػػي كػػل َ،ػ ْػيء ،فػػلذا قَػتَػلْػػتُ ْم فَل ْ
ِ
يحتَػػوُ»( )4كالغػػرض مػن هػػلب بعػػد قتلػ هػػو التنكيػ
َحػ ُد ُك ْم َ،ػ ْف َرتَوَ ،ولْيُػر ْ
ِح ذَبِ َ
َولْيُحػ َّػد أ َ

( )1ينه ػػر :ا١ب ػػامع الص ػػغّب أليب عب ػػد ا﵁ ٧بم ػػد ب ػػن ا٢بس ػػن الش ػػيباين كش ػػر الن ػػافع الكب ػػّب أليب ا٢بس ػػنات
اللكن ػػوم 300/1 :كب ػػدائع الص ػػنائع للكاس ػػاين 330/9 :كا٥بداي ػػة للمرغين ػػاين 806/2 :كٙبف ػػة الفقا ػػاء
للسػػمرقندم 156/3 :كاالختيػػار لتعلي ػ ا٤بختػػار لػػد الػػدين ا٤بوهػػلي 493/2 :كاخػػتبلؼ األئمػػة العلمػػاء
النّبة شرح ٨بتصر القدكرم أليب بكر الزبيدم.421/2 :
البن هبّبة 286/2 :كا١بوهرة ٌ
( )2ينه ػػر :ا٤بق ػػدمات ا٤بما ػػدات البػ ػػن رش ػػد (ا١ب ػػد) 233/3 :كالن ػ ػوادر كالزيػ ػػادات الب ػػن أيب زي ػػد القػ ػػّبكاين:
 465 464/14كمناه التالصي ُب شرح ا٤بدكنػة أليب ا٢بسػن الرحراحػي 76/10 :كبدايػة التاػد ك ايػة
ا٤بقتصد (البن رشد ا٢بفيد).2282/4 :
( )3ينه ػػر :ا١ب ػػامع الص ػػغّب 300/1:كٙبف ػػة الفقا ػػاء للس ػػمرقندم 156/3 :ك اش ػػية اب ػػن عاب ػػدين183/6 :
كاألـ 213/6 :ك٨بص ػػر ا٤ب ػػزين 353 :كالوس ػػي ُب ا٤ب ػػلهب أليب ام ػػد الغػ ػزإب 497/6 :كمغ ػػِب ا﵀ت ػػاج
للش ػ ػربيِب 498/5 :ك اشػ ػػية الشػ ػػرقاكم علػ ػػى ٙبفػ ػػة الط ػػبلب 363/4 :كا٤بغػ ػػِب ٤بوفػ ػػل الػ ػػدين بػ ػػن قدامػ ػػة:
 355/12كاإلنصػ ػػاؼ ُب معرف ػ ػػة ال ػ ػراحح م ػ ػػن ا٣بػ ػػبلؼ للم ػ ػػرداكم 1765/2 :كاإلش ػ ػراؼ عل ػ ػػى م ػ ػػلاهب
العلماء أليب بكر بن ا٤بنلر.241/7 :
( )4أخرح مسلم ُب هاليال كتاب الصيد كاللبائح كما يلك من ا٢بيػواف ( )11بػاب :األمػر بإ سػاف الػلبح
كالقتػ ػ كٙبدي ػػد الش ػػفرة ( 94/7 :)1955كفيػ ػ (عل ػػى ك ػ ػ ش ػػيء) ب ػػدؿ (ُب ك ػ ػ ٌ ش ػػيء) ك(ال ػػلبح) ب ػػدؿ
(اللٕبػػة) كأبػػو داكد ُب سػػنن كتػػاب الضػػالايا ( )12بػػابُ :ب الناػػي أف تصػػرب الباػػائم كالرفػػل باللبيال ػػة
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بػ كزحػػر غػّببهن ليشػػتار أمػرب .كُب قػػوؿ آخػػر للشػافعية  :يصػػلب يًّػا للتشػػاّب بػ ٍبٌ
ينزؿ فيقت (.)1
ج .مبىب الظاىرية:

ػػٌب

قالػ ػوا :إ ٌف ا٤ب ػراد بالصػػلب ُب اآليػػة هػػو أ ٍف يصػػلب اإلمػػاـ يًّػػا ٍبٌ يَبك ػ
ٲبوت كييبس كلٌ كٯبفهن أل ٌف الصلب ُب كبلـ العرب يقع على معنيْب:
أ ػػدٮبا :مػػن األيػػدم كال ػرب علػػى ا٣بشػػبة قػػاؿ ػ  ػ اكينػػا عػػن فرعػػوف
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ ( )2كالوح اآلخر عندهم :التيبيس.
قاؿ الشاعر :كهو يصف فبلة مضلة.
ً ا ًحيف ا٢بسرل فىأ رما ًعهىاماا فىبًيأ كأىرما ًح ػٍل ػدها فىػ ً
ػب
يى ى
يى
هى
صلي ػ ػ ي
ى ى ي ى ٍى
يريد أ ٌف حلدها يابس.
كقاؿ اآلخر:
ً
ً
ًً
اهأ ًُب ر ً ً
هلًيبنا(.)3
أس ني ػ ػ ػ ول تىػىرل لعهى ًاـ ىما ىٝبى ىع ٍ
ت ى
ىح ػ ػلٲبػ ػ ػةه نىػ ػ ػ ػ ػ ػ ه ى
 .2في مدة الصلب.

اختلفوا فياا على أربعة ملاهب:

=

( 1228/3 :)2815كالَبمػلم ُب حامعػ الكبػػّب أبػواب الػػديات ( )14بػػاب :مػػا حػاء ُب الناػػي عػػن ا٤بثلػػة
( 78/3 :)1409كالنس ػػائي ُب س ػػنن كت ػػاب الض ػػالايا ( )27ب ػػاب :س ػػن ال ػػلبح ()4425( )4424
( 184/4 :)4426كابػػن ماح ػ ُب سػػنن كتػػاب الػػلبائح ( )3بػػاب :إذا ذٕبػػتم فأ سػػنوا الػػلبح ()3170
 582/4كق ػػاؿ الَبم ػػلم :ه ػػلا ا٢ب ػػدي س ػػن ه ػػاليح .كينه ػػر :نص ػػب الراي ػػة للزيلع ػػي كت ػػاب ال ػػلبائح
 187/4كتلخيص ا٢ببّب البن جر 143/4 :كالبدر ا٤بنّب البن ا٤بلقن.315/9 :
( )1ينهر :ا٤بالب للشّبازم.367/3 :
( )2سورة ط من اآلية.)71( :
( )3ينهر :ا﵀لى البن زـ.317/11:
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أ ػ مبىب الحنفية والشافعية:

مػدة الصػلب عنػػدهم ثبلثػة أيػػاـهن أل ٌ ػا كافيػة الشػػتاار الػ كإٛبػػاـ النكػاؿ بػ هن
كألنٌ عند ا٢بنفية :إذا زيد على الثبلثة يتغّب رٰب كيتأذل ب الناس.
كعنػػد الشػػافعية :أ ٌف ذلػػك ٧بمػػوؿ علػػى زمػػن الػػربكدة كاالعتػػداؿ ٌأمػػا إذا خيػػف
التغّب قب الثبلثةهن أينزؿ على األهح عندهم كعند أيب يوسف أنٌ يَبؾ على ا٣بشػبة
ٌب يتقطع فيسق هن ليعترب ب غّبب(.)1
ب ػ ػ مبىب الماليية:

الراحح عندهم أنٌ ليس ل كقت ٧بدد كإ٭با ينزؿ من ا٣بشبة بعد هلب كقب
تغّبب كهلا خاص بالرح ٌأما ا٤برأة فبل تيصلبهن أل ٌ ا عورة(.)2
ٌ
ج .مبىب اإلماـ أحمد:

أ ٌف مدة الصلب ال توقيت فياا كإٌ٭با يصلب بقدر ما يقع علي اسم الصلب
قػػاؿ ابػػن قدامػػة :كالصػػاليح توقيتػ ٗبػػا ذكػػر ا٣برقػػي كهػػو بقػػدر مػػا يشػػتار أمػػربهن أل ٌف
ا٤بقصود ٰبص ب (.)3
د .مبىب الظاىرية:

كهو أ ٍف يَبؾ مصلوبنا ٌب ييبس كٯبف(.)4

( )1ينهػ ػػر :االختيػ ػػار لتعلي ػ ػ ا٤بختػ ػػار لػ ػػد الػ ػػدين ا٤بوهػ ػػلي 493/2 :كالػ ػػدر ا٤بختػ ػػار للالصػ ػػكفي:
كا٤بالب للشّبازم 367/3 :كمغِب ا﵀تاج للشربيِب 498/5 :كمنااج الطالبْب للنوكم.511 :
( )2ينهػر :مػػنح ا١بليػ شػػرح ٨بتصػػر خليػ ﵀مػػد علػيف 340/9 :كالنػوادر كالزيػػادات البػن أيب زيػػد القػػّبكاين:
 466/14كا٤بسػػالك ُب شػػرح موطػػأ مالػػك البػػن العػػريب 158/7 :كمػػنح ا١بليػ شػػرح ٨بتصػػر خليػ ﵀مػػد
عليف 341/9 :كبداية التاد ك اية ا٤بقتصػد البػن رشػد (ا٢بفيػد) 2282/4 :كمنػاه التالصػي ُب شػرح
ا٤بدكنة أليب ا٢بسن الرحراحي.77/10 :
( )3ينهر :ا٤بغِب ٤بوفػل الػدين بػن قدامػة 356/12 :كالكػاُب ُب الفقػ ٤بوفػل الػدين بػن قدامػة 143/4 :كا﵀ػرر
ُب الفق أليب الربكات 161/2 :كاإلنصاؼ ُب معرفة الراحح من ا٣ببلؼ للمرداكم.1764/2 :
( )4ينهر :ا﵀لى البن زـ.315/11 :
183/6
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.3في الصالة عليو:

اختلف فياا على ٟبسة ملاهب:
أ ػ مبىب الحنفية :ال يصلى علي (.)1
غس كييصلِّي علي نغٍيػ ير أه الفض كالصػبلح كييػدفن
ب ػ مبىب الماليية :يي ٌ
ُب مقابر ا٤بسلمْب.
ووجو :أنٌ مػات علػى اإلسػبلـ كقيتًػ ُب عقوبػة فثبػت لػ كػم الصػبلة عليػ
كسائر من قيتً ُب ٌد(.)2
ج ػ ػ مبىب الشافعية:

بع ػػد ه ػػلب ين ػػزؿ م ػػن عل ػػى ا٣بش ػػبة بع ػػد م ػػركر ثبلث ػػة أي ػػاـ كيغس ػ كيكف ػػن
كيصلى علي كيدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب(.)3
د ػ ػ مبىب الحنابلة:

إذا اشتار أمرب أنزؿ كدفع إٔب أهل فيغس كيكفن كيصلى علي كيدفن(.)4

ىػ ػ مبىب الظاىرية:

كحف أنزؿ كك ٌفن كهلي علي كدفن(.)5
إذا يبس ٌ

( )1ينهر :االختيار لتعلي ا٤بختار لد الدين ا٤بوهلي 493/2 :ك اشية ابن عابدين.183/6 :
( )2ينهػػر :النػوادر كالزيػػادات البػػن أيب زيػػد القػػّبكاين 466/14 :كا٤بسػػالك ُب شػػرح موطػػأ مالػػك البػػن العػػريب:
 158/7كمنح ا١بلي شرح ٨بتصر خلي ﵀مد عليف 341/9 :كبدايػة التاػد ك ايػة ا٤بقتصػد البػن رشػد
(ا٢بفيد).2282/4 :
( )3ينهر :ا٤بالب للشّبازم 367/3 :كالموع للنوكم تكملة ا٤بطيعي.167/22 :
( )4ينهر :ا٤بغِب ٤بوفل الدين بن قدامة 357/12 :كالكاُب ُب الفق ٤بوفل الدين بن قدامة.143/4 :
( )5ينهر :ا﵀لى البن زـ.317/11:
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تقطػػع يػػد ا﵀ػػارب اليمػػُب كرحل ػ اليسػػرل كهػػو معػػُب قول ػ ػ
ﮎ )1(ليكوف أرفل بػ ُب إمكػاف مشػي كال ينتهػر انػدماؿ اليػد ُب قطػع الرحػ
معػػا يبػػدأ بيمينػ فتقطػػع كٙبسػػم ٍبٌ برحلػ هن أل ٌف ا﵁ ػ  ػ بػػدأ بػػلكر
بػ يقطعػػاف ن
األيػػدم كال خػػبلؼ بػػْب أه ػ العلػػم ُب أنٌػ ال يقطػػع من ػ غػػّب يػػد كرح ػ إذا كانػػت
يداب كرحبلب هاليالتاف(.)2
ٌأمػػا إ ٍف كػػاف معػػدكـ اليػػد كالرح ػ لكون ػ قطػػع ُب رابػػة سػػابقة أك سػػرقة أك
قصاص أك كاف أش اليد اليمُب فاختلفوا في على ثبلثة ملاهب:
أ ػ مبىب الحنفية ،ورواية عند الحنابلة:
أنٌػ يسػق عنػ القطػع ُب هػلب ا٢بالػة سػواء أكانػت يػدب اليمػُب كرحلػ اليسػرل
أـ العكسهن أل ٌف القطع زيادة على ذلك يلهب ٗبنفعة ا١بنس أك منفعػة الػبطف أك
ا٤بشي أك كلياما(.)3


ػ  :ﮍ

ب ػ مبىب الماليية:

اختلفوا في على قوليػن:

( )1سورة ا٤بائدة من اآلية.)33( :
( )2ينهر :رد ا﵀تار ( اشية ابن عابدين) 181/6 :كا٤بقدمات ا٤بماػدات البػن رشػد (ا١بػد)234 233/3 :
كا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك البن العريب 158/7 :ك٨بتصػر ا٤بػزين 353 :كا٤باػلب للشػّبازم368/3 :
كالشػػاُب ُب شػػرح مسػػند الشػػافعي البػػن األثػػّب  304/5كمغػػِب ا﵀تػػاج للش ػربيِب 496/5 :كعمػػدة الفق ػ
البػػن قدامػػة 117 :كا٤بغػػِب ٤بوفػػل الػػدين بػػن قدامػػة 358/12 :كالكػػاُب ُب الفق ػ ٤بوفػػل الػػدين بػػن قدامػػة:
 143/4كا﵀ػػرر ُب الفق ػ أليب الربك ػػات 161/2 :كاإلنص ػػاؼ ُب معرفػػة ال ػراحح م ػػن ا٣ب ػػبلؼ للم ػػرداكم:
.1766/2
( )3ينهػػر :اشػػية ابػػن عابػػدين علػػى الػػدر ا٤بختػػار كمعاػػا تقري ػرات الرافعػػي با٥بػػامف 181/6 :كا٤بغػػِب ٤بوفػػل
الدين بن قدامة.359/12 :
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أحدىا :قوؿ ابن القاسم :كهو أ ٍف تقطع يدب اليسرل كرحل اليمُب ػٌب يكػوف
القطع من خبلؼ مثلما كرد ُب اآلية الكرٲبة.
والثػػاني :قػػوؿ أشػػاب كركايػػة عػػن ابػػن القاسػػم أف تقطػػع يػػدب اليسػػرل كرحل ػ
اليسرل(.)1
ػنص القػػرآف فػػإذا تعػػلر قطػػع اليػػد
ككح ػ القػػوؿ األكؿ :أ ٌف ا٣بػػبلؼ مشػػركع بػ ٌ
اليمػػُب كالرحػ اليسػػرل كانتقػ إٔب اليسػػرل كحػػب أ ٍف يقطػػع الرحػ اليسػػرل كلػػيس
اليمُب.
ككح القوؿ الثاين :أ ٌف القطع ٌأكؿ مرة متعلٌل باليمُب فإذا ىمنى ىػع مػن ذلػك مػانع
انتق ػ إٔب اليسػػرل كبىًقػػى القطػػع ُب الرح ػ اليسػػرل علػػى مػػا كػػافهن ألنٌػ ٓب ٲبنػػع من ػ
مانع(.)2
قػاؿ أبػو زيػد القػّبكاين :كالقػوؿ األكؿ هػو الصػاليحهن أل ٌف القطػع ُب ا﵀ػارب يػد
كرح من خبلؼ كشيء كا ػد فػإذا كحػد اليمػُب شػبلء رحػع إٔب اليػد األخػرل الػٍب
تقطع معاا الرح من خبلؼ كب قاؿ ابن رشد(.)3
ج .مبىب الشافعية ،ورواية أخرى عند الحنابلة:

أنٌػ يقطػػع مػا بقػػي مػػن أعضػائ فػػإ ٍف كانػت يػػدب اليمػػُب مقطوعػة قطعػػت رحلػ
اليسػػرل ك ػػدها كلػػو كانػػت يػػداب هػػاليالتْب كرحلػ اليسػػرل مقطوعػػةهن قطعػػت ٲبػػُب
يديػ كال قطػػع ُب غػػّب ذلػػكهن ألنٌػ كحػػد ُب ٧ب ػ ا٢بػػد مػػا يسػػتوُب فػػاكتفى باسػػتفائ
كإ ٍف كػاف مػا كحػب قطعػ أشػ كقػاؿ أهػ الطػػب أ ٌف قطعػ يفضػي إٔب تلفػ ٓب يقطػػع
( )1ينه ػػر :ا٤بق ػػدمات ا٤بما ػػدات الب ػػن رش ػػد (ا١ب ػػد):
العريب.158/7 :
( )2ينهر :ا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك البن العريب.158/7 :
( )3ينهر :النوادر كالزيادات البن أيب زيد القّبكاين 468/14 :كمػنح ا١بليػ شػرح ٨بتصػر خليػ ﵀مػد علػيف:
.342/9
234 233/3

كا٤بس ػػالك ُب ش ػػرح موط ػػأ مال ػػك الب ػػن
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كم العدـ كإ ٍف كاف ال يفضي إٔب تلفػ فعنػد ا٢بنابلػة قػوالف :بػالقطع

د .مبىب الظاىرية:

لو قطع القاطع يسرل يدي كٲبُب رحلي ال مانع لػديام سػواء فعػ ذلػك عم نػدا
ػنص علػى قطػع ٲبػُب دكف يسػرل كإٌ٭بػا ذكػر ػ  ػ
أك غػّب عمػدهن أل ٌف ا﵁ ػ  ػ ٓب ي ٍ
األيدم كاألرح فق دكف تفصي (.)2
ثالثًا :في المراد بالنفي:

نفسػػا
ذهػب ٝباػور الفقاػػاء إٔب أنٌػ إ ٍف أخػػاؼ الطريػل كٓب يأخػل مػػاالن كٓب يقتػ ن
فعقوبت النفي من األرض ٍبٌ اختلفوا ُب أمرين:
.1في كيفية النفي:

اختلفوا فياا على ثبلثة أقواؿ:
أ ػ مبىب الحنفية:

قالوا :إ ٌف ا٤براد بػ(نفي مػن األرض) بسػ ُب بلػدب ػٌب تهاػر توبتػ أك ٲبػوتهن
كخركحػػا عػػن الػػدنيا مػػع قيػػاـ ا٢بيػػاة إال عػػن
أل ٌف ُب ا٢بػػبس نفينػػا عػػن كح ػ األرض
ن
ا٤بوضػػع الػػلم ػػبس فيػ كمثػ هػػلا ُب عػػرؼ النػػاس يسػػمى نفينػػا عػػن كحػ األرض
كخركحا عن الدنيا كما قاؿ بعأ ا﵀بوسْب(:)3
ن
ىخىر ٍحنىا ًم ىن ُّ
فىػلى ٍسنػىػا ًم ىن األى ٍ يى ًاء فً ىياا كالى ا٤بوت ػ ػ ػػىػ ػ ػ ػى
الدنٍػينا ىكىٍ٫ب ين ًم ٍن أ ٍىهلً ىاا
ى
( )1ينه ػػر :ا٤با ػػلب للشػ ػّبازم 368 366/3 :كمغ ػػِب ا﵀ت ػػاج للشػ ػربيِب 497 496/5 :ك اش ػػية الش ػػرقاكم
علػ ػػى ٙبف ػ ػػة الط ػ ػػبلب 362/4 :كالعب ػ ػػاب ا﵀ ػ ػػي ٗبعهػ ػػم نص ػ ػػوص الش ػ ػػافعي الب ػ ػػن ا٤ب ػ ػػد جي1875/5 :
كالموع للنوكم تكملة ا٤بطيعػي 168/22 :كا٤بغػِب ٤بوفػل الػدين بػن قدامػة 359/12 :كالكػاُب ُب الفقػ
٤بوفل الدين بن قدامة 145/4 :كاإلنصاؼ ُب معرفة الراحح من ا٣ببلؼ للمرداكم.1766/2 :
( )2ينهر :ا﵀لى البن زـ.319/11:
متكلمػا يعػظ النػاس
ػاعرا
ن
( )3أبو الفض هاّب بػن عبػد القػدكس األزدم قتػ هن ألنٌػ كػاف مرميًّػا بالزندقػة ككػاف ش ن
كيقص عليام .ينهر :لساف ا٤بيزاف البن جر العسقبلين .172/3
بالبصرة
ٌ
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ً
ًً
اء ىه ىلا ًم ىن ُّ
الدنٍػيى ػ ػ ػ ػػا
وما ً٢بىاحػػىػ ػ ػ ػ ػ وة
إذا ىحاءىنىا ال رس رجا يف يى ن
ىعجٍبػنىا ىكقيػٍلنػىا :ىح ى
ك ٌأمػػا التغريػػب ففي ػ إض ػرار ببلػػد آخػػر كٛبكػػْب ل ػ مػػن ا٥بػػرب إٔب دار ا٢بػػرب
كتعريض للكفر(.)1
ب ػ مبىب الماليية:

اختلفػوا ُب ا٤براد بالنفي الوارد ُب اآلية علػػى ثبلثػة أق ػواؿ كا٤بشػاور عنػدهم أ ٍف
ينفى من بلد إٔب بلػد فيسػجن فيػ إٔب أ ٍف تهاػر توبتػ بشػرط أ ٍف يكػوف بػْب البلػدين
أق ٌ ما تقصر في الصبلة كهو قوؿ ابن القاسم كركايت عن اإلماـ مالك(.)2
ٌأم ػػا نفي ػ إٔب أرض الع ػػدك فق ػػد ق ػػاؿ ربيع ػػة :ال يينف ػػى ا٤بس ػػلم ا﵀ ػػارب م ػػن بل ػػد
اإلسبلـ إٔب أرض العدك كلكن ييسجن ُب أرض الغربة(.)3
( )1ينهػ ػػر :ا٥بدايػ ػػة للمرغينػ ػػاين 805/2 :كٙبفػ ػػة الفقاػ ػػاء للسػ ػػمرقندم 156/3 :كتبيػ ػػْب ا٢بقػ ػػائل شػ ػػرح كنػ ػػز
الدقائل للزيلعي 236/3 :كاالختيار لتعلي ا٤بختار لد الدين ا٤بوهػلي 492/2 :كرد ا﵀تػار ( اشػية ابػن
عابدين) .181 180/6
( )2ينهػر :عيػوف الػػالس للقاضػي عبػػد الوهػاب البغػدادم 2145/5 :كاإلشػراؼ علػى نكػػت مسػائ ا٣بػػبلؼ
للقاض ػػي عب ػػد الوه ػػاب البغ ػػدادم 851/2 :كا٤بق ػػدمات ا٤بما ػػدات الب ػػن رش ػػد (ا١ب ػػد) 234/3 :كمن ػػاه
التالص ػػي ُب ش ػػرح ا٤بدكن ػػة أليب ا٢بس ػػن الرحراح ػػي 78 77/10 :كا٤بس ػػالك ُب ش ػػرح موط ػػأ مال ػػك الب ػػن
العػػريب 159/7 :كبدايػػة التاػػد ك ايػػة ا٤بقتصػػد البػػن رشػػد (ا٢بفيػػد) 2283/4 :كمػػنح ا١بليػ شػػرح ٨بتصػػر
خلي ﵀مد عليف.341/9 :
( )3ينهػػر :الن ػوادر كالزيػػادات البػػن أيب زيػػد القػػّبكاين .468/14 :كمػػن هنػػا تهاػػر ا٢بكمػػة مػػن عػػدـ ح ػواز نفػػي
أبناء ا٤بسلمْب إٔب أرض العدك ٌب كإ ٍف كانوا ٧باربْب ألهلامهن أل ٌف الغرض من إقامة ا٢بػدكد زحػر ا٤بخػالفْب
كردع غ ػػّبهم م ػػن أه ػ ػ الفس ػػاد كتس ػػليمام إٔب الع ػػدك ع ػػوف ٥ب ػػم عل ػػى زي ػػادة الفت ػػك كال ػػدمار كنش ػػر ال ػػلعر
كاإلرهاب داخ التمع كفي فتنة كفساد كبّب كانتااؾ ٢برمة اإلسبلـ كا٤بسػلمْب .كلؤلسػف الشػديد هػلا مػا
يفعل ػ بعػػأ كػػاـ ا٤بسػػلمْب اليػػوـ مػػع ٨بػػالفيام ُب ال ػرأم كمعارضػػيام كمنتقػػدم سياسػػامم ا٣باط ػػة ي ػ
قػػاموا بنفػػيام إٔب أرض العػػدك ٕبجػػة التالػػالف العػػا٤بي ٤بكافالػػة اإلرهػػاب كالتشػػدد اإلسػػبلمي فسػػلموهم إٔب
أعداء الدين كالوطن لين ٌكلػوا ػم أشػ ٌد تنكيػ بغيػة فتنػتام عػن ديػنام فمارسػوا ضػ ٌدهم شػٌب هػنوؼ العػلاب
يقرهػػا شػػرع كال عػػرؼ كال عق ػ كهػػو مػػا ٌأدل ُب كثػػّب مػػن األ يػػاف إٔب انتاػػاؾ رمػػات كمقدسػػات
الػػٍب ال ٌ
ً
ً
كشػػتم عل ػػى م ػرأل كمس ػػمع
ػب ي
ئى ب ػػالنٌيب الك ػػرًن ػ ػ  ػ ػ ي
كس ػ ٌ
ا٤بسػػلمْب ف ػ يػدنِّس ا٤بص ػػالف الش ػريف كاس ػتيػ ٍاز ى
مبليْب ا٤بسلمْب ػ كال وؿ كال قوة إالٌ با﵁ العلي العهيم ػ ك هلا ٕبجة مكافالة اإلرهػاب كهػلا نػت عنػ
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ج .مبىب الشافعية:

أ ٌف النفي الوارد ُب اآلية معناب :أ ٍف ٰببسام اإلمػاـ مػدة ػٌب تهاػر تػوبتام أك
ردعا ٥بم(.)1
يعزرهم ٗبا يراب ن
كُب قػوؿ آخػر عػػن الشػافعي ػ ػ رٞبػ ا﵁ تعػأب ػ ػ أ ٌف النفػي هػو طلػػب اإلمػاـ ٥بػػم
من بلد إٔب آخر إلقامة ا٢ب ٌد عليام أينما تفر م فكأنٌ يطلػبام مػن أمػاكنام الػٍب
يارب ػػوف إليا ػػا كانتق ػػا٥بم م ػػن مكػ ػاف إٔب مك ػػاف خوفنػػا م ػػن الهف ػػر ػػم ق ػػد نفػ ػوا م ػػن
األرض( )2كأما التغريب ُب ٌد الزنا فمعناب :اإلبعاد لبلد آخر.
د .مبىب الحنابلة والظاىرية:

أ ٌف ا٤ب ػراد ب ػػالنفي ُب اآلي ػػة هػػو تش ػريدهم ع ػػن األمصػػار كالبل ػػداف ف ػػبل يَبك ػػوف
( )3
بلدا كعن أٞبد ركايتاف أ دها :كالا القػوؿ كاألخػرل :كقػوؿ الشػافعية
يأككف ن
ٌأما التغريب ُب ٌد الزنا فمعناب عندب مثلما قاؿ الشافعية.
 .2في م ّدتػو.

اختلفوا فياا على قولْب:
=

ردات فع عكسية أذ انتشر اإلرهاب كالتشدد ُب أغلب البلداف اإلسػبلمية بسػبب سياسػة الكبػ كتكمػيم
ٌ
األف ػواب كعػػدـ قبػػوؿ ال ػرأم كال ػرأم اآلخػػر كالتجاي ػ ا٤بتعمػػد للشػػباب بعلػػوـ الش ػريعة اإلسػػبلمية كلػػو أ ٌ ػػم
ٌكموا شػرع ا﵁ فيمػا شػجر بيػنام كأقػاموا ػدكدب ُب أرضػ كنشػورا العػدؿ بػْب رعايػاهمهن لسػعدكا ُب الػدنيا
قب اآلخرة ك٤با ضػعفت شػوكتنا ك٘باسػر علينػا أعػداؤنا مػن كػ ٌ ػدب كهػوب ك سػبنا ا﵁ كنعػم الوكيػ ُب
ى
ك تآب متكرب حبار ال ٱبشى يوـ ا٢بساب.
( )1ينهر :مغِب ا﵀تاج للشربيِب 496/5 :كاإلشراؼ على ملاهب العلماء أليب بكر بن ا٤بنلر.272/7 :
( )2ينه ػػر :األـ لئلم ػػاـ الش ػػافعي 213/6 :ك٨بتص ػػر ا٤ب ػػزين 353 :كا٤با ػػلب للشػ ػّبازم  367/3كالش ػػاُب ُب
شرح مسند الشافعي البن األثّب.304/5 :
( )3ينهر :ا٤بغِب ٤بوفػل الػدين بػن قدامػة 362/12 :كالكػاُب ُب الفقػ ٤بوفػل الػدين بػن قدامػة 142/4 :كا﵀ػرر
ُب الفقػ أليب الربكػػات 160/2 :كاألنصػػاؼ ُب معرفػػة الػراحح مػػن ا٣بػػبلؼ ا٤بػػرداكم 1766/2 :ككشػػاؼ
القنػػاع عػػن مػػًب اإلقنػػاع للباػػوٌب 160/6 :كاخػػتبلؼ األئمػػة العلمػػاء البػػن هبػػّبة 287/2 :كا﵀لػػى البػػن
زـ.304/11 :

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18

٧ببوسػػا ػػٌب ٰبػػدث توبػػة
األوؿ :أ ٌف مػػدة (الن)1فػػي غػػّب ٧بػػددة فيه ػ ا﵀ػػارب ن
كهو رأم ٝباور األئمة .
والثاني :ملهب الهاهريػة أ ٌف ا٤بػراد بػالنفي عنػدهم انعػداـ االسػتقرار ُب األرض
ليقر إالٌ مدة أكل كشرب كنوم كما ال بػ ٌد منػ
كلٌااهن كعلي فينبغي أالٌ يَبؾ ا﵀اربهن
ٌ
من الرا ة الٍب إ ٍف ٓب ينلاا مات ككللك مدة مرض فإ ٍف تاب سق عن النفي(.)2

أوالً:ىأدلظىالجمؼور :ى

استدلوا على أ ٌف هلب العقوبات كحبت عن طريل الَبتيب بثبلثة أمور:
أولهػا :إ ٌف التخيػّب مف و
ػأ إٔب أ ٍف يعاقػب مػن قػ ٌ حرمػ بػأغلظ العقوبػات كمػن
كثػر حرمػ بػػأخف العقوبػػات كالَبتيػػب ٲبنػػع مػػن هػػلا التنػػاقأهن ألنٌػ يعاقػػب ُب أقػ ٌ
ا١برـ بأخف العقوبات كُب كثرة ا١برـ بأغلهاا فكاف أكٔب.
ثانيها :إ ٌف اختبلؼ العقوبات يوحب اختبلؼ أسبا ا.
ثالثهػػا :إنٌػ ٤بػػا بػػدئ فياػػا بػػاألغلظ كحػػب أ ٍف يكػػوف علػػى الَبتيػػب مثػ ك ٌفػػارة
القت ػ كالهاػػار كلػػو كانػػت علػػى التخيػػّب لبػػدمء فياػػا بػػاألخف مث ػ ك ٌفػػارة اليمػػْب
أيضػػا أ ٌف العقوبػػات ٚبتلػػف بػػاختبلؼ اإلح ػراـ كلػػللك اختلػػف كػػم
كيػػدؿ علي ػ ن
ال ػزاين كالقػػاذؼ كالسػػارؽ كقػػد سػػوكا بيػػنام مػػع اخػػتبلؼ حنايػػامم كهػػلا يػػرد علػػى
( )1ينهػ ػػر :اشػ ػػية بػ ػػن عابػ ػػدين 180/6 :كاإلش ػ ػراؼ علػ ػػى نكػ ػػت مسػ ػػائ ا٣بػ ػػبلؼ للقاضػ ػػي عبػ ػػد الوهػ ػػاب
البغ ػػدادم 851/2 :كمغ ػػِب ا﵀ت ػػاج للش ػ ػربيِب 496/5 :كالعب ػػاب ا﵀ ػػي ٗبعه ػػم نص ػػوص الش ػػافعي الب ػػن
ا٤بػػد جي 1887 1876/5 :كا٤بغػػِب ٤بوفػػل الػػدين بػػن قدامػػة 362/12 :ك امشػ الشػػرح الكبػػّب لشػػمس
الدين بن قدامة.362/12 :
( )2ينهر :ا﵀لى البن زـ.304/11:
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مال ػ ػػك فإنٌ ػ ػ إٌ٭ب ػ ػػا اعت ػ ػػرب ا١بلى ػ ػد كال ػ ػرأم دكف ا١بناي ػ ػػات كه ػ ػػو ٨ب ػ ػػالف لؤله ػ ػػوؿ ال ػ ػػٍب
ذكرناها(.)1
منزلػػة
كقػػاؿ الشػػافعية كا٢بنابلػػة الركايػػة ا٤بشػػارة ع ػ ًن ابػػن عبػػاس :إ ٌف هػػلب اآليػػة ٌ
على أ واؿ كفياا قيػود مقػدرة أم :أ ٍف يقتلػوا إذا قتلػوا كٓب يأخػلكا ا٤بػاؿ أك يصػلبوا
إذا قتل ػوا كأخ ػػلكا ا٤بػػاؿ أك تقط ػػع أي ػػدهم كأرحلاػػم م ػػن خػػبلؼ إذا أخ ػػلكا ا٤ب ػػاؿ كٓب
يقتل ػ ػوا أ ػ نػدا أك ينف ػ ػوا م ػػن األرض إذا أخ ػػافوا الس ػػبي كٓب يقتل ػ ػوا أ ػ نػدا كٓب يأخػ ػػلكا
( )2
ماالن فالم كلمة (أك) على التنويع ال علػى التخيػّب كمػا ُب قولػ ػ  ػ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  )3(أم قالػػت الياػػود :كون ػوا هػػودا كقالػ ً
ػت النصػػارل:
ن
كون ػوا نص ػػارل(ٍ )4بٌ اختلف ػوا ُب كيفي ػػة الَبتي ػػب إذا ٝب ػػع ا﵀ ػػارب ب ػػْب القت ػ كأخ ػػل
ا٤باؿ فقاؿ أبو نيفة :نقتل بالقت كيكوف اإلماـ ُب أخػل ا٤بػاؿ ٨ب ٌػّب فيػ بػْب ثبلثػة
أشياء :إ ٍف شاء قطع أيديام كأرحلاػم ٍبٌ قػتلام كإ ٍف شػاء قػتلام مػن غػّب قطػع كإ ٍف
شاء هلبام( )5كاستدؿ على حواز ا١بمع بيناما بأمرين:
( )1ينهر :ا٤ببسوط للسرخسي 166/9 :كبدائع الصػنائع للكاسػاين 327/9 :كاالختيػار لتعليػ ا٤بختػار لػد
الػدين ا٤بوهػػلي 492/2 :كاللبػػاب ُب شػػرح الكتػاب للميػػداين 82 81/3 :كاإلقنػػاع البػػن ا٤بنػػلر334/1:
كا٢بػاكم الكبػّب للمػاكردم 353 352/13 :كمغػِب ا﵀تػػاج للشػربيِب 498/5 :كاخػتبلؼ األئمػة العلمػػاء
البػػن هبػػّبة 285/2 :ك اشػػية الشػػرقاكم علػػى ٙبفػػة الطػػبلب 363/4 :كالمػػوع للنػػوكم تكملػػة ا٤بطيعػػي:
 161/22كا٤بغػػِب ٤بوفػػل الػػدين بػػن قدامػػة 354 353/12 :كركح ا٤بعػػاين ُب تفسػػّب القػػرآف العهػػيم كالسػػبع
ا٤بثاين لشااب الدين األلوسي.290/3 :
( )2ينهر :الموع للنوكم تكملة ا٤بطيعي 166/22 :ك٨بتصر الفتاكل ا٤بصرية البن تيمية تأليف :بػدر الػدين
أب ػ ػ ػػو عب ػ ػ ػػد ا﵁ ٧بم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػن عل ػ ػ ػػي ا٢بنبل ػ ػ ػػي البعل ػ ػ ػػي 619/1:كأض ػ ػ ػواء البي ػ ػ ػػاف ُب إيض ػ ػ ػػاح الق ػ ػ ػػرآف ب ػ ػ ػػالقرآف
للشنقيطي.395 394/1:
( )3سورة البقرة من اآلية.)135( :
( )4ينه ػػر :ف ػػتح الوه ػػاب بش ػػرح م ػػنا الط ػػبلب لزكري ػػا األنص ػػارم 285/2 :ك٦بموع ػػة الفت ػػاكل الب ػػن تيمي ػػة:
.172/28
( )5ينهر :ا٤ببسوط للسرخسي 166/9 :كبدائع الصػنائع للكاسػاين 329/9 :كا٥بدايػة للمرغينػاين805/2 :
كاالختيار لتعلي ا٤بختار لد الدين ا٤بوهلي.492/2 :
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أحػػدىما :أ ٌف مبػػُب هػػلا ا٢بػػد علػػى التغلػػيظ لغلػػظ ح ػرٲبتام كالقطػػع ٍبٌ القت ػ
أقرب إٔب التغليظ فكاف لئلماـ أ ٍف ٱبتار ذلك لكون أقػرب إٔب مػا ألحلػ شػرع هػلا
ا٢بد.
الثػػاني :أ ٌف السػػبب ا٤بوحػب للقطػػع هػػو أخػػل ا٤بػػاؿ كقػػد كحػػد مػػنام كالسػػبب
ا٤بوحب للقت كهو قت النفس كقد كحد مػنام كإٌ٭بػا يثبػت ا٢بكػم بثبػوت السػبب
كالكػ ٌ ػػد كا ػػد كال تػػداخ ُب ا٢بػػد الوا ػػد كا١بلػػدات ُب الػػزىن إٌ٭بػػا التػػداخ ُب
ا٢بدكد(.)1
كعن ػػد أيب يوس ػػف ك٧بم ػػد ب ػػن ا٢بس ػػن  :يقتص ػػر عل ػػى الص ػػلب ك ػػدب كال
يقط ػػع األي ػػدم كاألرحػ ػ أخػ ػ نلا بق ػػوؿ اب ػػن عب ػػاس ػ ػ ػ رض ػػي ا﵁ عنام ػػا ػ ػػهن كألنٌػ ػ
احتمػػع علي ػ العقوبػػة ُب الػػنفس كمػػا دكن ػ ًّقػػا ﵁ ػ ػ  ػ ػ فيكػػوف ا٢بكػػم في ػ أ ٍف
ي ػ ػػدخ م ػ ػػا دكف ال ػ ػػنفس ُب ال ػ ػػنفس كم ػ ػػا إذا احتم ػ ػػع ػ ػػد الس ػ ػػرقة كالش ػ ػػرب
كالػػرحمهن أل ٌف ا٤بقصػػود الزحػػر كذلػػك يػػتم باسػػتيفاء الػػنفس فػػبل فائػػدة باالشػػتغاؿ
ٗبا دكن .
كقػػاؿ أبػػو يوسػػف  :ال أعفي ػ مػػن الصػػلبهن ألنٌ ػ منصػػوص علي ػ ُب القػػرآف
فبل ٯبوز إسقاط (.)2
كعنػػد الشػػافعية كا٢بنابلػػة :ال ٯبػػوز أ ٍف ٯبمػػع بػػْب القتػ كالقطػػع كعػػن أٞبػػد
إذا قت ػ ػ كأخ ػػل ا٤ب ػػاؿ قت ػ ػ كقط ػػعهن أل ٌف ك ػ ػ ٌ كا ػػدة م ػػن ا١بن ػػايتْب توح ػػب ػػدًّا
معا كما لو زىن أك سرؽ(.)3
ن
منفردا فإذا احتمعا كحب ٌدٮبا ن
( )1ينهر :ا٤ببسوط للسرخسي:
( )2ينهػػر :ا٤ببسػػوط للسرخسػػي166/9 :
 421كا٥بداية للمرغيناين.826/2 :
( )3ينهر :مغِب ا﵀تاج للشربيِب 503/5 :كا٤بغِب ٤بوفل الدين بن قدامة.353/12 :
166/9

كبدائع الصنائع للكاساين.329/9 :
كا١بػػوهرة النػ ٌػّبة شػػرح ٨بتصػػر القػػدكرم أليب بكػػر الزبيػػدم420/2 :
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كاستدلوا على عدـ حواز ا١بمع بْب القت كالقطع باآلٌب:
 . 1ما ركاب أبػو داكد ُب سػنن عػن ابػن عبػاس ػ ػ رضػي ا﵁ عنامػا ػ ػ أنٌػ قػاؿ:
كادع رسػػوؿ ا﵁ ػ ػ  ػ ػ أبػػا بػػرزة األسػػلمي فجػػاء أنػػاس يريػػدكف اإلسػػبلـ فقطػػع
علػيام أهػػالاب فنػػزؿ حربيػ ػ ػ عليػ السػػبلـ ػ ػ با٢بػ ٌد فػػيام« :أ َّ
َف َمػ ْن قَػتَػ َل َوأَ َخػ َب
اؿ قُتِل وص لِب ،وم ن قَػتَل ولَم يلْ ُخ ِب الم َ ِػ
اؿ َولَ ْػم يَػ ْقتُػ ْل
المػ َ
الم َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
اؿ قُت َلَ ،و َمػ ْن أَ َخػ َب َ
َػ
َ
ِ ػ ِ ػ ٍ ( )1
ت يَػػ َدهُ َو ِر ْجلَ ػوُ م ْن خ َال ؼ » كهػػلا ٗبنزلػػة ا٤بسػػند ع ػن رسػػوؿ ا﵁ ػ ػ  ػ ػػهن
قُ ِط َع ػ ْ

أل ٌف ما نزؿ ب حربي ػ علي السبلـ ػ ال ييعلم إالٌ من (.)2
 . 2مػػا ركاب الشػػافعي عػػن ابػػن عبػػاس ػ ػ رضػػي ا﵁ عنامػػا ػ ػ أنٌػ قػػاؿ ُب قطٌػػاع:
ػاؿ قُتِلُػػوا و ِ
ػاؿ قُتِلُػػوا َولَػ ْػم
المػ َ
المػ َ
ُُ
صػػلبُواَ ،وإِ َذا قَػتَػلُػػوا َولَػ ْػم يَلْ ُخ ػ ُبوا َ
«إِ َذا قَػتَػلُػػوا َوأَ َخ ػ ُبوا َ

ت أَي َدىم وأَرجلَهم ِمن ِخ َال ٍ
ِ
ؼَ ،وإِذَا أَ َخػافُوا
الم َ
يُ َ
َم يَػ ْقتُػلُوا قُط َع ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ
اؿ َول ْ
صلَّبُواَ ،وإِذَا أَ َخ ُبوا َ
َّ ِ
َم يَلْ ُخ ُبوا َماَلً نَػ ُفوا ِم َن األ َْر ِ
ض»(.)3
يل َول ْ
السب َ
( )1ق ػػاؿ األلب ػػاينٓ" :ب أق ػػف عليػ ػ ال ُب أيب داكد كال ُب غ ػػّبب كل ػػيس لػ ػ ذك ػػر ُب (ال ػػدر) كال ُب غ ػػّبب" .اإلركاء:
( 135/8 :)2444كأخرح ػ ا٣برائطػػي ُب مكػػارـ األخػػبلؽ كمػػا ُب ا٤بنتقػػى مػػن مكػػارـ األخػػبلؽ أليب طػػاهر
السػػلفي بػػاب :الرقػػى كالعػػوذ 110/1 :)605( :مػػن طريػػل ٧بمػػد بػػن الصػػلت القرشػػي عػػن عبػػد العزيػػز بػػن
مسػػلم عػػن الضػػالاؾ عػػن ابػػن عبػػاس مطػػوالن ُب قصػػة الع ػرنيْب كإسػػنادب منقطػػعهن أل ٌف الضػػالاؾ ٓب يػػدرؾ ابػػن
عبػاس لكػػن ركم هػلا عػػن ابػن عبػػاس موقوفنػا مػػن طريػل آخػػر كأخرحػ الطػػربم ُب تفسػّبب حػػامع البيػاف عػػن
تأكيػ ػ آم الق ػػرآف 552/4 :)11833( :كبنال ػػوب أخرحػ ػ البياق ػػي ُب س ػػنن الك ػػربل كت ػػاب الس ػػرقة ()72
بػػاب :قػػاطع الطريػػل 492/8 :)17315( :مػػن طػػرؽ كلٌاػػا ضػػعيفة كمػػا قػػاؿ األلبػػاين" :كقػػد حػػاء عػػن ابػػن
عباس خبلف قاؿ :نزلت هلب اآلية ُب ا٤بشركْب فمػن تػاب مػنام قبػ أف يقػدر عليػ ٓب ٲبنعػ ذلػك أف يقػاـ
في ا٢بػد الػلم أهػاب  .أخرحػ أبػو داكد )4372( :كالنسػائي ُب سػنن  169/ 2:مػن طريػل علػي بػن سػْب
عػن أبيػ عػن يزيػد النالػوم عػػن عكرمػة عنػ  .كهػلا إسػناد حيػػد كقػاؿ ا٢بػافظ ُب التلخػيص :إسػنادب سػػن".
إركاء الغلي لؤللباين.130/8 :
( )2ينهر :ا٤بغِب ٤بوفل الدين بن قدامة.354/12 :
( )3أخرحػ الشػػافعي ُب األـ كتػػاب ا٢بػػدكد كهػػفة النفػػي ػػد قػػاطع الطريػػل 213 212/6 :كُب مسػػندب ُب
كتاب القطع ُب السرقة كأبواب كثّبة 336/1 :كالشاُب شرح مسند الشافعي 304/5 :كقػاؿ الشػافعي بعػد
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أيضػػاهن ألنٌػ قػوؿ هػػالايب
ػرك عنػ نػزكؿ حربيػ كهػو جػة ن
قػاؿ ا٤بػاكردم :كٓب يػ ى
ٓب يهار خبلف فكاف ٌجة كابن عباس ترٝباف التنزي ك رب التأكيػ هن كأل ٌف مػا أمػر
ا﵁ ب من الصلب ال ٱبلوا من ثبلثة أ واؿ:
أ .أ ٍف يكوف للقت ك دب كهو مدفوع بوفاق .
ب .أك يكوف ألخل ا٤باؿ ك دب كهو مدفوع بوفاق .

ٝبيعا كهو مسلم بوفاق كإذا كاف مستالقًّا فيامػا ٓب ٯبػز
ج .أك يكوف ما ن
أ ٍف يكوف ٨بيٌػنرا بين كبْب غّبب ألمرين:
أحدىما :ما يدلٌ علي من سقوط التٌخيّب ُب هلب اآلية.
الثاني :أنٌ ٌد كا د كالتٌخيّب في ٱبرح ع ًن ا٢بدكد الواحبة(.)1
 .3ما ركاب ابن ٥بيعة عن يزيد بن أيب بيب أ ٌف عبد ا٤بلك بن مركاف كتػب إٔب
أنس بن مالك يسأل عن هلب اآليةك «فكتب إلي أنس ٱبربب أ ٌف هلب اآلية نزلت ُب
العػ ىػرنًيْب( )2كهػػم مػػن ىًٔبيلىػػة( )3فسػػأؿ رسػػوؿ ا﵁ ػ ػ ػ ػ حربيػ عػػن القصػػاص
أكل ػػك ي

=

أ ٍف أخػػرج ا٢بػػدي  :كاخػػتبلؼ ػػدكدهم بػػاختبلؼ أفعػػا٥بم علػػى مػػا قػػاؿ ابػػن عبػػاس ػ ػ رضػػي ا﵁ عنامػػا ػ ػ إ ٍف
شػػاء ا﵁ تعػػأب كأخرح ػ البياقػػي ُب سػػنن الكػػربل كتػػاب السػػرقة ( )72بػػاب :قػػاطع الطريػػل:)17313( :
 491/8كُب معرفة السنن كاآلثار كتاب السرقة )1092( :باب :قاطع الطريل (.426/6 :)5192
( )1ينهر :ا٢باكم الكبّب للماكردم.355/13 :
( )2عرينىػة :بالضػم اسػم قبيلػػة ينسػب إلػيام العرنيػوف كهػػي ػي مػن ٔبيلػة لفػػاء ُب بػِب كػبلب كبطػن عرنػػة كادو
ي
يى
يى
ٕبػػلاء عرفػػات .ينهػػر٨ :بتػػار الصػػالاح ﵀مػػد بػػن أيب بكػػر ال ػرازم مػػادة( :عػػرف) 180/1:كا﵀كػػم كا﵀ػػي
األعهم البن سيدب ا٤برسي 104/2 :كمعجم البلداف لياقوت ا٢بموم.104/2 :
( )3ىًٔبيلىة :قبيلة من اليمن كالنسبة إلياا ىٔبىلًي بفتالتْب مث نفشي ُب النسػبة إٔب بػِب نيفػة كيقػاؿ :إ ػم مػن
معػػدهن أل ٌف نػزار بػػن معػػد كلػػد مضػػر كربيعػػة كإيػػاد كأ٭بػػارا ٍب إ ٌف أ٭بػػارا كلػػد ٔبيلػة كخػػثعم فصػػاركا بػػاليمن .ينهػػر:
ا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي مادةٔ( :ب ) 36/1:كلساف العرب البن منهور مادةٔ( :ب ).164/1:
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ػاؼ َّ ِ
يل فَػاقْطَ ْع يَػ َدهُ لِ َسػ ِرقَتِ ِو َوِر ْجلِ ِػو ِإل َخافَتِ ِػو،
فيمن ارب فقػاؿَ « :م ْػن َس َػر َؽ َوأَ َخ َ
السػب َ
اؼ َّ ِ
اصلُبَوُ»(.)1
َوَم ْن قَػتَ َل فَاقْػتُػلَوَُ ،وَم ْن قَػتَ َل َوأَ َخ َ
استَ َح َّل ال َف ْر َج ال َح َر َاـ فَ ْ
يل َو ْ
السب َ
 .4كٗبا ركم عن رسوؿ ا﵁ ػ ػ ػ قػػول َ« :ل يَ ِحػلُّ َد ُـ ْامػ ِر ٍئ ُم ْسػلِ ٍم يَ ْش َػه ُد أَ ْف َل
ٍ
َّ ِ ِِ
ِ
س بِ ػػالنَّػ ْف ِ
ػب ال َّانِ ػػي،
سَ ،والثَّػيّْ ػ ُ
إلَ ػ َػو إَل اهلل َوأَنّْػػي رس ػػوؿ الل ػػو إَل( ب)2ل ْحػ ػ َدى ثَػػالث ،الػ ػنَّػ ْف ُ
ِ
اع ِة« .
ْج َم َ
والمفارؽ لدينو التَّا ِر ُؾ لل َ

كح االستدالؿ:
ً
نفسػا ملمنػة
أ ٌف ا﵀ارب إذا أيخل قبػ أ ٍف يفتػك كٓب يكفػر كٓب يػزف كٓب يقتػ ن
فوحب أال يقت .
 .5قاؿ ها ب ا٤بغِب" :ك ٌأمػا قػوؿ أيب نيفػة فػبل يصػحهن أل ٌف القتػ لػو كحػب
ٱبّب اإلمػاـ فيػ كقطػع السػارؽ ككمػا لػو انفػرد بأخػل ا٤بػاؿهن كأل ٌف
٢بل ا﵁ ٓ-  -ب ٌ
ا٢بدكد ﵁ ػ  ػ إذا كاف فياا قت سق ما دكن كما لو سرؽ كزىن كهو ٧بصن"(.)3
ثانوًا:ىأدلظىالمالكوظىوالظاهروظ:ى ى

استدلوا على قو٥بم بأ ٌف العقوبات ا٤بلكورة ُب آية ا٢برابة على التٌخيّب كليست
على الَبتيب باآلتػي:
.1مػ ػػن القػ ػػر ف اليػ ػػريم :ق ػػاؿ ا٤بالكي ػػة :إ ٌف األم ػػر موك ػػوؿ إٔب احتا ػػاد اإلم ػػاـ
كنهػػرب فلػ أ ٍف يقتل ػ إ ٍف رآب هًّػػا كنهػػرا كإ ٍف ٓب يقتػ لقول ػ ػ  ػ :ﮅ ﮆ ﮇ
ن
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

( )1أخرح الطربم ُب تفسّبب 216/6 :من دي أنس كقػاؿ :فيػ نهػر .ككحػ النهػر عنعنػة الوليػد بػن مسػلم
كهو مدلٌس كعدـ تصريح يزيد بن أيب بيب بسماع القصة من عبد ا٤بلك ابن مركاف أك أنس بن مالك.
( )2أخرحػ البخػػارم ُب هػاليال كتػػاب الػديات ( )4بػػاب :قػوؿ ا﵁ ػ  ػ :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﭼ ( 2521/6 :)6484كمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلم ُب
هاليال كتاب القسامة كا﵀اربْب كالقصاص ( )6باب :ما يباح ب دـ ا٤بسلم (.150/6 :)1678
( )3ا٤بغِب ٤بوفل الدين بن قدامة.354/12 :
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ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ )1(كٓب يش ػ ػ ػػَبط أ ٍف يكون ػ ػ ػوا ق ػ ػ ػػد قتل ػ ػ ػواهن
ػدؿ علػػى سػػقوط الَبتيػػبهن كأل ٌف لفهػػة (أك) ُب اآليػػة
كألنٌػ خػ ٌػّب بػػْب هػػلب ا٢بػػدكد فػ ٌ
تاهرهػػا التخيػػّب كهػػلا مث ػ قول ػ ػ  ػ ُب كفػػارة اليمػػْب :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ )2(ككػػللك قول ػ ػ  ػ:
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ )3(قاؿ ابن عباس :ػ رضػي ا﵁ عنامػا ػ أيػن مػا كردت
ُب القرآف (أك) فصا ب با٣بيار قاؿ القرطيب :كهلا القوؿ أشعر بهاهر اآلية(.)4
كا٤بالكيػػة رحال ػوا هػػلا الق ػػوؿ كقػػالوا :إ ٌف اللف ػػظ في ػ مس ػػتق غػػّب ٧بت ػػاج إٔب
تق ػػدير ٧ب ػػلكؼهن أل ٌف اللف ػػظ إذا دار ب ػػْب االس ػػتقبلؿ كاالفتق ػػار إٔب تق ػػدير ٧ب ػػلكؼ
فاالستقبلؿ مقدـهن ألنٌ هو األه إالٌ بدلي منفص على لزكـ تقدير ا﵀لكؼ(.)5
معػاهن أل ٌف ا﵁ ػ  ػ إٌ٭بػػا أمػػر
كقػاؿ الهاهريػػة :ال ٰبػ ٌ أ ٍف ٯبمػػع عليػ عقوبتػػاف ن
بػللك بلفػظ (أك) كهػو يقتضػي التخيػّب كال بػ ٌد كلػو أرد ا﵁ ػ  ػ ٝبػع ذلػك لقػاؿ:
(أ ٍف يقتل ػوا كيصػػلبوا كتقطػػع أيػػدهم كأرحلاػػم مػػن خػػبلؼ) كهكػػلا كمػػا ُب كف ػػارة
اليمْب ككفارة األذل(.)6

( )1سورة ا٤بائدة من اآلية.)33( :
( )2سورة ا٤بائدة من اآلية.)89( :
( )3سورة البقرة من اآلية.)196( :
( )4ينهر :اإلشراؼ على نكت مسائ ا٣ببلؼ للقاضي عبػد الوهػاب 851 850/2 :كا٤بعونػة للقاضػي عبػد
الوهػػاب البغػػدادم 1367/3 :كا٤بنتقػػى أليب كليػػد البػػاحي 207/9 :كبدايػػة التاػػد ك ايػػة ا٤بقتصػػد البػػن
رشد (ا٢بفيد) 2281/4 :كا١بامع أل كاـ القرآف للقرطيب.145/6 :
( )5ينهر :أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف ﵀مد الشنقيطي.394/1 :
( )6ينهر :ا﵀لى البن زـ.319/11 :

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92

 .2من السنة واألثر:

من السنّة النبوية المطهرة :استدلوا على مػا ذهبػوا إليػ ٗبػا ركاب ىعٍل ىق ىمػة عػن ِّأمػ
صة ذىكرها فقالت عائشة٠ :بعت رسػوؿ اللرػ ػ ػ  ػ ػ يقػوؿ« :مػن أَ َ،ػار بِح ِديػ َدةٍ
ُب ق ر
َ َ
( )1
إلى أ ٍ ِ
ِِ
ب َد ُموُ» .
َ
َحد م َن ال ُْم ْسلم َ
ين يُ ِري ُد قَػ ْتػلَوُ فَػ َق ْد َو َج َ
كح االستدالؿ:
دؿ علػ ػػى أ ٌف ٦بػ ػػرد إشػ ػػاار السػ ػػيف يوحػ ػػب القت ػ ػ هن ألنٌػ ػ في ػ ػ مديػ ػػد كتركيػ ػػع
ٌ
لآلخرين كٓب يشَبط أ ٍف يكوف قت ب .
أ .مػ ػػن األثػ ػػر :اس ػػتدلوا عل ػػى أ ٌف التخي ػػّب ب ػػْب العقوب ػػات ُب اآلي ػػة متعلػ ػػل
باحتااد اإلماـ كنهرب ٗبا ركاب مالك عن أيب الزناد «أ َّ
َف َع ِامالً لِ ُع َم َر بْ ِن َع ْب ِد
الع ِيػ ِ أَ َخػ َب نَ ِ ِ ٍ
اد أَ ْف يَػ ْقطَ َػع أَيْػ ِػديَػ ُه ْم ،أَ ْو
ػلر َ
َ
اسػا فػػي ح َرابَػةَ ،ولَ ْػم يَػ ْقتُػلُػوا أ َ
ً
َحػ ًدا ،فَ َ
ِ
ػب إِل َْي ِػو ُع َم ُػر ب ُػن َع ْب ِػد
الع ِيػ ِ فِػي ذَلِ َ
ب إِلَى ُع َم َر بْ ِن َع ْبػد َ
ػ ،،فَ َيتَ َ
يَػ ْقتُ َل ،فَ َيتَ َ
.)2(»،
ت بِلَيْ َس ِر ذَلِ َ
الع ِي ِ  ،لَو أَ َخ ْب َ
َ

كح االستدالؿ:
قال ػوا :هػػلا يقتضػػي أ ٌف العامػ رأل قػػتلام أك قطػػع أيػػدهم كال يعلػػم مػػا بلغػػت
ػ »،علػى
ت بِلَيْ َسػ ِر َذلِ َ
ػرابتام ككتػب إليػ عمػر بػن عبػد العزيػز ػ  ػ « :لَ ْػو أَ َخػ ْب َ
( )1أخرحػ ػ أٞب ػػد ُب مس ػػندب ( 266/6 :)26337كا٢ب ػػاكم ُب مس ػػتدرك ُب قص ػػة كت ػػاب قت ػػاؿ أهػ ػ البغ ػػي
( 1005/3 :)2669كبلٮب ػػا ع ػػن عائش ػػة مرفوعن ػػا كق ػػاؿ ا٥بيثم ػػي ُب زكائ ػػدب :ب ػػاب :ف ػػيمن أش ػػار إٔب مس ػػلم
ٕبديػػدة 292/7 :ركاب أٞبػػد مػػن طريػػل علقمػػة عػػن أخيػ كأخػػو علقمػػة ٓب أعرفػ كبقيػػة رحالػ ثقػػات كقػػاؿ
ا٤بناكم ُب شرح ا١بامع الصغّب :في ٦باوؿ كبقية رحال ثقات كا٢بدي عنػد أٞبػد كا٢بػاكم مػن ركايػة علقمػة
ع ػػن ٌأم ػ كل ػػيس ع ػػن أخي ػ كم ػػا ذك ػػر ا٥بيثم ػػي كا٤بن ػػاكم كل ػػلا ه ػػالال ا٢ب ػػاكم عل ػػى ش ػػرط الش ػػيخْب كأق ػ ٌػرب
اللهيب ينهرٙ :بفة األ وذم 317/6 :كنصب الراية للزيلعي.348/4 :
( )2أخرح مالك ُب ا٤بوطأ كتاب ا٢بدكد ُب حامع القت  187/2 :كالبياقي ُب سنن الكربل كتاب السػرقة
( )72باب :قاطع الطريل 493/8 :)17318( :قاؿ :كركاب ابن أيب الزناد عن أبي فقاؿ ُب هلب القصػة أنٌػ
قت ػ أ ػػدهم كقػػاؿ ُب حواب ػ  :فا ػبلٌ إذا تأكلػػت علػػيام هػػلب اآليػػة كرأيػػت أ ٌ ػػم أهلاػػا أخػػلت بأيسػػر ذلػػك
كأنكر القت .

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96

س ػػبي ا٢ب ػػأ كالن ػػدب ال عل ػػى س ػػبي اإلنك ػػار كٰبتمػ ػ أ ٍف يك ػػوف عم ػػر ب ػػن عب ػػد
العزيز قاؿ ذلك :كقد علم أ ٌ م أيخلكا بإثر خركحام قب أ ٍف يٱبيفػوا سػبيبلن أك يقتلػوا
أ ندا أك يأخلكا ماالن.
كقػد ركم عػػن مالػػك أنٌػ قػػاؿ فػػيمن هػػلب هػػفت  :لػػو أخػػل فػػيام باأليسػػر .قػػاؿ
ابن القاسم :كهو ا١بلػد كالنفػي كقػاؿ أشػاب :اإلمػاـ فػيام ٨ب ٌػّب كيقتضػى مػن قػوؿ
عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز :أ ٌف للالػػاكم أ ٍف ٰبكػػم فػػيام باحتاػػادب كإ ٍف رأل خػػبلؼ رأم
اإلماـ إذا كاف ٩بٌا يشرع في االحتااد كب قاؿ العلماء(.)1
قاؿ أبو الوليد الباحي :كلو كػاف ٩بٌػن ال ٯبػوز لػ ذلػك كلػزـ العامػ أ ٍف ال ينفػل
إالٌ رأم اإلماـ لقدـ عليػ ُب ذلػك إ ٍف رآب األفضػ كٰبتمػ أ ٍف يكػوف العامػ شػاكرب
ُب ذلك بعد أ ٍف تار في اعتقػاد هػالت مػن قتػ أك قطػع كأعلػم عمػر ٗبػا تاػر إليػ
لػػيعلم بػػللك موافقتػ لػ أك ليهاػػر لػ عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز ُب ا٢بكػػم الػػلم ٱبتػػارب
دلػػيبلن يػػرل الرحػػوع إليػ كالعمػ ٗبقتضػػاب كبػ قػػاؿ أهػػالابنا ُب مسػػألة ا٢بكمػػْب :إ ٌف
٨بالفا لرأم من أرسلاما(.)2
٥بما أ ٍف ٰبكما ٗبا ٌأداٮبا احتاادٮبا إلي كإ ٍف كاف ذلك ن
فػإذا ثبػت أ ٌ ػػا علػى التخيػّب فإنٌػ ٚبيػّب متعلػل باحتاػػاد اإلمػاـ كمصػػركؼ إٔب
أدب عػ ًن الفسػػاد كلػػيس ذلػػك علػػى
نهػػرب كمشػػورة الفقاػػاء ٗبػػا يػراب أًب للمصػػلالة ك ٌ
هول اإلماـ كلكن على االحتااد.
ثالثًا:ىمناقذظىاألدلظىواإلجابظىرلوؼا ى
مناقشة الجمهور ألدلة مخالفيهم:

ناقشوها باآلتػي:
 .1قالػ ػوا" :ال ٲبكػػن إح ػراء اآليػػة علػػى تػػاهر التٌخي ػّب ُب مطلػػل ا﵀ػػاربهن أل ٌف
ا١ب ػزاء علػػى قػػدر ا١بنايػػة يػػزداد بزيػػادة ا١بنايػػة كيػػنقص بنقصػػا ا هػػلا هػػو مقتضػػى
( )1ينهر :التاليب ُب اختصار ا٤بدكنة للرباذعي:
( )2ينهر :ا٤بنتقى أليب كليد الباحي.208/9 :

458 457/4

كا٤بنتقى أليب كليد الباحي.208/9 :
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أيضػػا قػاؿ ػ  :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ( )1فػػالتخيّب ُب ا١بنايػػة
العقػ كالسػػمع ن
القاه ػػرة ب ػػا١بزاء ُب ا١ب ػزاء ال ػػلم ه ػػو ح ػزاء ُب ا١بناي ػػة الكامل ػػة كُب ا١بناي ػػة الكامل ػػة
با١بزاء اللم هو حزاء ُب ا١بناية القاهرة خبلؼ ا٤بشركع ٰبققػ أ ٌف األيمػة احتمعػت
على أ ٌف القطٌاع لو أخلكا ا٤باؿ كقتلوا ال ٯبػازكف بػالنفي ك ػدب كإ ٍف كػاف تػاهر اآليػة
دؿ أنٌػ ال ٲبكػػن العمػ بهػػاهر التٌخيػّب علػػى أ ٌف
يقتضػي التخيػّب بػػْب األحزيػة األربعػػة ٌ
التٌخيػّب الػوارد ُب األ كػاـ ا٤بختلفػة مػن يػ الصػورة ٕبػرؼ التٌخيػّب إٌ٭بػا ٯبػرم علػى
ت ػ ػػاهرب إذا ك ػ ػػاف س ػ ػػبب الوح ػ ػػوب كا ػ ػ نػدا كم ػ ػػا ُب ك ٌف ػ ػػارة اليم ػ ػػْب كك ٌف ػ ػػارة حػ ػ ػزاء
الصيد"(.)2
كقػػاؿ الشػػي ٧بمػػد أبػػو زهػػرة عنػػد بيانػ للعقوبػػات الػػٍب ذكػػرت ُب آيػػة ا﵀اربػػة:
"إ ٌف هلب العقوبات ١برائم ٨بتلفة ا٤براتب فيجب أ ٍف تكوف تابعة لقوة ا١برٲبػة كلػيس
من ا٤بعقوؿ أ ٌف حرٲبة االتفاؽ على اإلرهاب تتساكل مع اإلرهاب كالقت بالفعػ أك
اإلره ػػاب كالقتػ ػ كالس ػػلب أك اإلره ػػاب كالس ػػلب بالفعػ ػ فالعدال ػػة توح ػػب ذل ػػك
التنويع كعلى ذلك يكوف التخيّب ا٤بأخوذ من كلمة (أك) هػو لتنويػع العقػاب كلػيس
٤بطلػػل التخيػػّب كإالٌ كػػاف مػػلدل التخيػػّب أنٌػ ٯبػػوز لئلمػػاـ أ ٍف يكتفػػي بنفػػي ا١بنػػاة إذا
قتلوا أك سرقوا كأ ٌف ذلك باط باإلٝباعهن أل ٌف السرقة توحب القطع فكيف بالسرقة
الكربل الٍب يكوف فياا ذلك التجمع اآلٍبك"(.)3
 .2قالػ ػوا :إذا كػػاف سػػبب الوحػػوب ٨بتل نفػػا فيخػػرج ٨بػػرج بيػػاف ا٢بكػػم لك ػ ٌ ُب
( )4
نفس ػ ػ ػ كمػ ػ ػػا ُب قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ ػ ػ ػػ :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
فاآلية ليست على التٌخيّب بْب ا٤بلكورين ب لبياف ا٢بكم لك ٌ ُب نفس هن الختبلؼ
س ػػبب الوح ػػوب كال ش ػػك أ ٌف اللف ػػظ كإ ٍف ك ػػاف ت ػػاهرب ٚبي ػػّب ذم القػ ػرنْب ب ػػْب أم
( )1سورة الشورل من اآلية.)40( :
( )2بدائع الصنائع للكاساين.327/9 :
( )3ينهر :زهرة التفاسّب أليب زهرة.2152/4 :
( )4سورة الكاف من اآلية.)86( :
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ػرحح
أم األم ػرين م ػػن غ ػػّب م ػ ٌ
األم ػرين ٱبت ػػار كلك ػػن ال ٲبك ػػن أ ٍف يك ػػوف ل ػ ا٢ب ػػل ُب ٌ
أل ػػدٮبا ُب االعتب ػػار كمنط ػػل الع ػػدؿ ال ػػلم أكحبػ ػ ا﵁ عل ػػى ذم القػ ػرنْب كا٢بك ػػاـ
العادلْب أ ٍف يعلب من أىب كفسل عن أمػر ربػ لّبتػدع غػّبب كينزحػر كأ ٍف يتخػل األمػر
ػدؿ علػػى ذلػػك قول ػ ػ  ػ:
ا٢بسػػن كالرفػػل مػػع مػػن اسػػتقاـ أك ترحػػى اسػػتقامت كيػ ٌ
( )1
كقولػ ػ  ػ :ﭽ ﮇ ﮈ
ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (.)2
كعلى ذلك ال تكوف (أك) للتخيّب فق كلكناا ٙبتم التخيػّب كالتنويػع كقػد
كرد النٌص النٌبوم الشريف كاآلثار الصالاح عن الصالابة الػلين تلقػوا علػم النٌبػوة عػن
تبعػا لقػوة مػػا ارتكبػوا مػن حػرائم ال
الرسػوؿ ػ ػ  ػ ػ ٗبػػا يفيػد أ ٌ ػا للتنويػػع ُب العقوبػات ن
ٌ
( )3
لرد التخيّب لئلماـ .
كقطػع الطريػػل متنػوع ُب نفسػ كإ ٍف كػاف متٌالػ نػدا مػن يػ الػلات قػػد يكػػوف
بأخػل ا٤بػاؿ ك ػدب كقػػد يكػوف بالقتػ ال غػػّب كقػد يكػوف بػػا١بمع بػْب األمػرين كقػػد
٨بتلفػا فػػبل يٰبمػ علػػى التٌخيػّب بػ
يكػوف بػػالتخويف ال غػّب فكػػاف سػبب الوحػػوب ن
على بياف ا٢بكم لك ٌ نوع على دة أك ٰبتم هلا كٰبتمػ مػا ذكػركا فػبل يكػوف
جة مع اال تماؿ كإذا ٓب ٲبكن ه ًرفى ً
ت اآلية الشػريفة إٔب تػاهر التٌخيػّب ُب مطل ًػل
ٌ
ي
( )4
ا٤بالارب .
ي
 .3قالػوا :كاألكٔب أ ٍف ٰبم ا١بزاء ُب اآلية على الَبتيب كيضمر ُب كػ ٌ كػم
مػلكوور نػوعه مػن أنػواع قطػع الطريػل كأنٌػ قػاؿ ػ  ػ :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ( )5إ ٍف أخ ػ ػ ػػلكا ا٤ب ػ ػ ػػاؿ كقتل ػ ػ ػ ػوا
( )1سورة الكاف من اآلية.)87( :
( )2سورة الكاف من اآلية.)88( :
( )3ينهر :تفسّب ابن حرير الطربم 215/6 :كزهرة التفاسّب أليب زهرة2153/4 :
( )4ينهر :بدائع الصنائع للكاساين.328 327/9 :
( )5سورة ا٤بائدة من اآلية.)33( :

.2154
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ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ إ ٍف أخ ػ ػ ػ ػػلكا ا٤بػ ػ ػ ػ ػػاؿ ال غػ ػ ػ ػ ػػّب
ﮑ ﮒﮓﭼ إ ٍف أخافوا السبي هكلا ذكر سيدنا حربي علي السبلـ لرسػوؿ ا﵁
٧بمػػد ػ ػ  ػ ػ ٤بػػا قطػػع أبػػو بػػرزة بأهػػالاب الطريػػل علػػى أنػػاس حػػاءكا يريػػدكف اإلسػػبلـ
كإٔب هػػلا التأكي ػ ذهػػب عبػػد ا﵁ بػػن عبػػاس ػ ػ رضػػي ا﵁ عنامػػا ػ ػ كإبػراهيم النخعػػي
كهو ملهب أيب يوسف ك٧بمد من ا٢بنفية كملهب الشافعية كا٢بنابلة(.)1
كإما أ ٍف يعم بهاهر التٌخيّب بْب األحزية الثبلثة لكن ُب ٧بارب خاص
ٌ
كهو اللم أخل ا٤باؿ كقت فكاف العم بهاهر التٌخيّب على هلا الوح أقرب من
تاهر اآليةهن أل ٌف ا﵁ ػ  ػ ٝبع بْب القت كقطع الطريل ُب اللكر بقول ػ  ػػ:
ﭽﮏ ﮐ

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ( )2فا﵀اربة هي القت كالفساد ُب األرض هو قطع الطريل فأكحب ػ
 ػ أخل األحزية من الفعلْب ٗبا ذكر كفي عم ٕبقيقة رؼ التٌخيّب كعم
ٕبقيقة ما أضيف إلي ا١بزاء كهو ما ذكرب ػ  ػ من ا﵀اربة كالسعي ُب األرض
بالفساد فكاف أقرب إٔب تاهر اآلية كإٔب هلا التأكي ذهب أبو نيفة ػ رٞب ا﵁
تعأب ػ(.)3
كأما ما ركم عن ابن عباس من القوؿ بػالتخيّب مػع مػا بػ مػن اال تمػاؿ الػلم
أب ػػديناب فمالم ػػوؿ عل ػػى قولػ ػ أكالن ٍبٌ رح ػػع إٔب التفص ػػي كق ػػاؿ ب ػػاختبلؼ العقوب ػػة
مبيالػػا
ػأخرا عػػن األكؿ كػػوف األكؿ ن
بػػاختبلؼ األفعػػاؿ كالػػدلي علػػى كػػوف الثػػاين متػ ن
متأخرا كيبل يلزـ النس مرتْب.
اترا كٯبع ا٢باتر ن
كالثاين ن

( )1ينهػػر :ا٤ببسػػوط للسرخسػػي 166/9 :كبػػدائع الصػػنائع للكاسػػاين 328/9 :كا٢بػػاكم الكبػػّب للمػػاكردم:
 355 354/13كف ػػتح الب ػػارم بش ػػرح ه ػػاليح البخ ػػارم الب ػػن ج ػػر 67/14 :كا٤بغ ػػِب ٤بوف ػػل ال ػػدين ب ػػن
قدامة 353/12 :كا١بامع أل كاـ القرآف للقرطيب.145 144/6 :
( )2سورة ا٤بائدة من اآلية.)33( :
( )3ينهر :بدائع الصنائع للكاساين.328/9 :
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انتقدكا أدلتام كردكا على اعَباضامم بعدة أمور مناا:
.1أحػػاب ا٤بالكي ػػة علػػى ق ػػو٥بم :ال ٲبك ػػن إح ػراء اآلي ػػة علػػى ت ػػاهر التٌخي ػػّب ُب
نص ُب التخيّب كهرفاا إٔب التعقيب كالتفصػي ٙب ٌكػم علػى
مطلل ا﵀ارب بأ ٌف اآلية ٌ
اآلية كٚبصيص ٥با(.)1
كقػػاؿ ابػػن ػػزـ :إ ٌف (أك) ُب آيػػة ا﵀اربػػة يقتضػػي التخيػػّب كال بػػد كلػػو أراد ا﵁
ػ  ػ ٝبع ذلك لقاؿ :أ ٍف يقتٌلػوا كيصػلٌبوا كتقطٌػع أيػدهم كأرحلاػم مػن خػبلؼ كقولػ
ػ ػ ػ  ػ ػ ػ ُب كف ػػارة اليم ػػْب :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
( )2
كقول ػ ػ ػ ػ  ػ ػ ُب كف ػػارة األذل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯩﯪ ﯫ ﯬﭼ
ﯵﭼ ( )3فإ ٍف قاؿ قائ  :إ ٌف العرب قد قالت :حالً
ا٢بىسن أك ابن ًس ًٍ
ك
ك
ن
ي
ّب
س
ٍ
ي
ى ى ()4ى ى
ى ٍ
فأمػا قولػ ػ  ػ :ﭽﰏ
خب نػزا أك ٛبػرا كقػاؿ ا﵁ ػ  ػ :ﭽﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ
ي
ٌ
ن
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ فاػػو علػػى تػػاهرب كهػػو ػ ػ  ػ ػ مناػػي أ ٍف يطيػػع اآلٍب كإ ٍف ٓب
ػورا فصػ ٌػح أ ٌف ذكػػرب ػ ػ  ػ ػ للكفػػور
ػورا كك ػ ٌ كفػػور آٍب كلػػيس ك ػ ٌ آٍب كفػ ن
يكػػن كفػ ن
أبدا كإالٌ فالكفور داخ ُب اآلٍب.
تأكي هد ن
كأما قوؿ العرب( :حالً
ً
ين( (ككػ ٍ يخٍبػ نػزا أك ىٛبٍنػرا) فإننٌػا
س ٍ
ٌ
ا٢بىس ىػن( أك (ابٍ ىػن سػ ًر ى
ى ى
ال ٭بنػػع خػػركج اللفػػظ عػػن موضػػع ُب اللغػػة بػػدلي كإٌ٭بػػا ٭بنػػع مػػن إخراح ػ بػػالهنوف
كالػدعول الكاذبػػة كإٌ٭بػػا هػرنا إٔب أ ٌف قػػوؿ القائػ ( :حػػالس ا٢بسػػن) أك (ابػػن سػرين(
معػػا كلكػ كا ػػد منامػػا بػػانفرادب ككػػللك قولػػام ( :يكػ ٍ خبػ نػزا أك
إبا ػػة ٦بالسػػتاما ن
أيضػػا كال فػػرؽ بػػدلي أكحػػب ذلػػك مػػن ػػاؿ ا٤بخاطػػب كلػػوال ذلػػك الػػدلي ٤بػػا
ٛبػ نػرا) ن
( )1ينهر :أ كاـ القرآف البن العريب.98/2 :
( )2سورة ا٤بائدة من اآلية.)89( :
( )3سورة البقرة من اآلية.)196( :
( )4سورة اإلنساف من اآلية.)24( :
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ح ػػاز إخػ ػراج (أك) ع ػػن موض ػػوعاا ُب اللغ ػػة أهػ ػبلن كموض ػػوعاا إٌ٭ب ػػا ه ػػو التخي ػػّب أك
يبل إالٌ التخيّب فق (.)1
الشك كا﵁ ػ  ػ ال يشك فلم ى
 .2كأحػػاب ا٤بالكيػػة علػػى قػػو٥بم :إذا ٓب يقت ػ كال أخػػل مػػاالن ٓب يكػػن علي ػ إالٌ
التعزيػػر ..إْب بػػأ ٌ م قػػد أحػػركا كػػم ا﵀ػػارب كالكػػم القاتػ غػػّب ا﵀ػػارب كٓب توحػػب
ا﵀اربة عندهم شينا كقد ركب ما ركػب مػن الفسػاد ُب األرض كقػد قػاؿ ا﵁ ػ ػ ػ ػ:
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ( )2فجع ا﵁ ػ  ػ الفساد ٗبنزلة القت .
نفسػا بغػّب نفػس أك فسػاد ُب األرض فلػم ٰبػػت
كا٤بعػُب ػ ػ كا﵁ أعلػم ػ ػ مػن قتػ ن
الفساد عدالن للقت .
ف
ى
كعطى ى
إٔب أ ٍف تعاد (غّب) ى
ى
الكبلـ على ما قبل فجع ى
كإذا كاف الشيء ٗبنزلة الشيء فاو مثل فكاف الفساد ُب األرض ٗبنزلة القت
كهو قوؿ القاضي إ٠باعي كعبد العزيز بن أيب سلمة(.)3
قػاؿ القاضػي إ٠باعيػ  :كالػلم يعػرؼ مػػن النػاس مػػن الكػبلـ ُب كػ ٌ مػػا أمػر بػ
فقيػ  :افعلػوا كػػلا أك كػػلا فػػإ ٌف هػػا ب با٣بيػػار كقػػاؿ عطػػاء ك٦باهػػد :كػ ٌ شػػيء ُب
القرآف (أك) فاو خيار(.)4
 .3ك ٌأمػػا قػػو٥بم :كيػػف يسػ ٌػول بػػْب مػػن أخػػاؼ السػػبي كقتػ كبػػْب مػػن أخػػاؼ
السبي كٓب يقت كقد كحدت من الزيادة العهمى كهي القت ك.

( )1ينهر :ا﵀لى البن زـ.319/11:
( )2سورة ا٤بائدة من اآلية.)32( :
( )3ينهر :شرح هاليح البخارم البن بطاؿ.419/8 :
( )4ينهػػر :شػػرح هػػاليح البخػػارم البػػن بطػػاؿ 419/8 :كا٤بنتقػػى أليب كليػػد البػػاحي 207/9 :كا﵀لػػى البػػن
زـ.319/11:
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فأحاب عن أبو بكر بن العريب بقولػ " :كما اللم ٲبنع مػن اسػتواء ا١بػرٲبتْب ُب
العقوبة كإ ٍف كانت إ داٮبا أفالف مػن األخػرلك كٓبى أ للػتم ذلػكك أعقػبلن فعلػتم أـ
شرعاك.
ن
ٌأمػػا العقػ فػػبل ٦بػػاؿ لػ ُب هػػلا كإ ٍف عػ ٌػولتم علػػى الشػػرع فػػأين الشػػرعك بػ قػػد
شاهدنا ذلك ُب الشرعهن فإ ٌف عقوبة القات كعقوبة الكافر كأ دٮبا أفالف"(.)1
ٯبز إسقاط القت عمػن أخػاؼ السػبي
 .4ك ٌأما قو٥بم :ل ًو استول كماما ٓب ٍ
كٓب يقت كما ٓب ٯبز إسقاط عمن أخاؼ كقت .
فقد أحاب عن ابن العريب بقول ػ " :هػلب غفلػة مػنامهن فػإ ٌف الػلم ٱبيػف كيقتػ
أٝبعػػت األمػػة علػػى تعػ ُّ ً
ػْب القت ػ علي ػ كمػػا ٓب ٯبػػز ٨بالفت ػ ٌأمػػا إذا أخػػاؼ كٓب يقت ػ
فاي مسألة ٨بتلف فياا ك٧بػ احتاػاد فمػن ٌأداب احتاػادب إٔب القتػ كػم بػ كمػن
ٌأدب احتاػادب إٔب إسػػقاط أسػقط ك٥بػػلب النكتػػة قػاؿ مالػػك :كليستشػر لػػيعلم ا٢بقيقػػة
من اإلٝباع كا٣ببلؼ كطرؽ االحتااد ل بل يػي ٍق ًدـ على حاالة"(.)2
كأحػػاب عػػن قػػو٥بم :إ ٌف القت ػ يقاب ػ القت ػ كقطػػع اليػػد يقاب ػ السػػرقة كقطػػع
الرحػ يقابػ ا٤بػػاؿ بأنٌػ ُّ
ٙبكػػم مػػنام كمػػزج للقصػػاص كالسػػرقة با٢برابػػة كهػػو كػػم
منفرد بنفس خارج عن ٝبيع دكد الشريعة لفالش كقبح أمرب(.)3
ػل َد ُـ ْامػػ ِر ٍئ إَِلَّ بِػػثَ َال ٍث »...بػػأ ٌف
 .5كأحػػابوا عػػن ا تجػػاحام ٕبػػدي «َلَ يَ ِحػ ُّ
يدؿ على أ ٌف ا﵀ارب غّب داخ في هن أل ٌف قات النفس ُب غّب ا﵀اربػة إٌ٭بػا أمػرب
تاهرب ٌ
ُب القت أك الَبؾ إٔب كٕب ا٤بقتوؿ كأمر ا﵀ارب إٔب السلطافهن أل ٌف فسػادب ُب األرض
فعلًم لا أ ٌف ا﵀ارب ال يدخ ُب هػلا ا٢بػدي كإٌ٭بػا
ال يلتفت في إٔب عفو ا٤بقتوؿ ي
نفسػػا بغػػّب
يػػدخ في ػ القات ػ الػػلم األمػػر في ػ إٔب كٕب ا٤بقتػػوؿ إذا قت ػ في ػ أك قت ػ ن
( )1أ كاـ القرآف البن العريب.95/2 :
( )2ا٤بصدر السابل.96 95/2 :
( )3ينهر :أ كاـ القرآف البن العريب.96/2 :
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نفػس فكأنٌػ علػى ٦بػػرل القصػػاص كلػو كػػاف علػى العمػػوـ لوحػػب أ ٍف يقتػ كػ ٌ قاتػ
عمدا.
قت
مسلما ن
ن
كقػػد أٝبػػع ا٤بسػػلموف علػػى أنٌػ ال قصػػاص ُب القتػػاؿ الػػلم كقػػع بػػْب ا٤بسػػلمْب
كمػػا ُب كاقعػػٍب (ا١بم ػ كهػػفْب)هن أل ٌف القات ػ ا٤بسػػلم إٌ٭بػػا قت ػ ا٤بسػػلم ا٤بقتػػوؿ عمػ نػدا
على التأكي ُب الدين كٓب يقتل لثائرة بيناما كال قصد ل ُب نفس كإٌ٭با القصػد ُب
قتل الديانة عندب فسق عن القود لللك فكللك أمر ا﵀ارب إٌ٭بػا كػاف قصػدب قتػ
ا٤بسلم لقطع الطريػل كأخػل ا٤بػاؿ كاإلفسػاد ُب األرض فكػاف األمػر فيػ إٔب السػلطاف
ال إٔب كٕب ا٤بقت ػػوؿ فكمػ ػػا خػ ػػرج قتلػ ػػى (هػ ػػفْب كا١بم ػ ػ ) مػ ػػن معػ ػػُب هػ ػػلا ا٢بػ ػػدي
فك ػػللك خ ػػرج ا﵀ ػػارب م ػػن معن ػػاب كيش ػػاد لقولن ػػا ه ػػلا قولػ ػ ػ ػ ػ  ػ ػ ػ ُب ا٢ب ػػدي :
ِ
ِ ِ ِِ
اع ِة»(.)1
ْج َم َ
«...التَّا ِر ُؾ لدينو ال ُْم َفا ِر ُؽ لل َ
ِ
ػدؿ عل ػػى
اع ػ ِػة »...ي ػ ٌ
ْج َم َ
ق ػػاؿ القاض ػػي إ٠باعيػ ػ  " :قول ػ ػ ػ ػ ػ  ػ ػ ػ« :ال ُْم َف ػػا ِر ُؽ لل َ
الفس ػػاد ُب األرض ٫ب ػػو ا٣ب ػ ػوارج كا﵀ ػػاربْب فػ ػػإذا ك ػػاف ا٣ب ػ ػوارج ٰب ػ ػ ٌ ق ػػتلام كليس ػ ػوا
ٗبرتػػدينهن لفس ػػادهم ُب األرض كػػللك ٰب ػ ٌ قت ػ ا﵀ػػاربْب كإ ٍف ٓب يكون ػوا قتل ػوا كال
ارتدكاهن لفسادهم ُب األرض"(.)2
قالػوا :ألنٌػ ال خػبلؼ إذا قتػ أ ٌف اإلمػاـ يقتلػ فوحػب أ ٍف يكػوف كػللك إذا ٓب
يقت هن ألنٌ ٧بارب ذك رأم ك زـ كتػدبّب فوحػب أ ٍف يقتػ إذا أراد اإلمػاـ قتلػ دليلػ
مػا إذا قتػ هن كأل ٌف ا﵁ ػ ػ  ػ ػ قػػاؿ :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ ( )3كمػن ػارب فقػػد
ػادا فيقت ػ ػ ب ػػدلي قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُب آي ػػة أخػ ػػرل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
س ػػعى ُب األرض فس ػ ن
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ
( )1ينهر :شرح هاليح البخارم البن بطاؿ:
( )2ا٤بصدر السابل.421 420/8 :
( )3سورة ا٤بائدة من اآلية.)33( :
( )4سورة ا٤بائدة من اآلية.)32( :

419/8

.420

( )4

فجعػ ػ ػ ػ ػ  ػ ػ ػ الفس ػػاد
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كم مػن قتػ الػنفس

كبْب أ ٍف كم من أفسد ُب األرض
ُب األرض ٗبنزلة القت ٌ
كهلا ٌبْب ال إشكاؿ في .
فػػإذا ثبػػت هػػلا فمػػا ا تج ػوا ب ػ مػػن ا٢بػػدي فاػػو ٨بصػػوص أك معػػارض ب يػػة
ػل َد ُـ
ا﵀ػػاربْبهن كأل ٌف ا٢بػػدي الػػلم ا تج ػوا ب ػ قػػد ركم مػػن طػػرؽ أخػػرل «َلَ يَ ِحػ ُّ
الث...ورجػ ػ ػػل َخػ ػ ػػرج محا ِربػ ػ ػػا ِ
ام ػ ػ ػ ِر ٍئ مسػ ػ ػػلِ ٍم إَِلَّ بِِلح ػ ػ ػ َدى ثَ ٍ
هلل َوَر ُسػػ ػػولِ ِو»( )1فبط ػ ػ ػ
ْ
ْ
ََ َ ٌ َ َ ُ َ ً
ُْ
( )2
ا تجاحام با٢بدي من ك ٌ كح .
 .6كأحابوا عن ا تجػاحام بالسػارؽ إذا سػرؽ بأنٌػ لػيس بشػيءهن أل ٌف السػارؽ
ال يأخل بالقار كا٤بغالبة كإٌ٭با يأخل على كح االستسػرار كقػد أخػرب ا﵁ ػ  ػ علػى
ا٢بد الواحب علي ُب ذلػك فقػاؿ ػ ػ  ػػ :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ( )3فخػ ػ ػػرج كم ػ ػ ػ ػ ػ ػػلب اآليػ ػ ػػة عػ ػ ػػن كػ ػ ػػم
ا﵀ارب(.)4
 .7كأحابوا عن قو٥بم :من كحب قتل ال اختيار لئلماـ فيػ كا٤برتػد بأنٌػ باطػ هن
لقول ػ ػ ػ  ػ ػػ :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ( )5فخ ٌػّب ػ  ػ بػْب قػتلام كتػرؾ قػتلامهن
أل ٌف مقتضى اآلية التٌخيّب دكف الَبتيب.

( )1أخرحػ أبػػو داكد ُب سػػنن كتػػاب ا٢بػػدكد ( )1بػاب :ا٢بكػػم فػػيمن ارتػػد ( 1861/4 :)4352كالبياقػػي ُب
سػػنن الكػػربل كتػػاب السػػرقة ( )72بػػاب :قػػاطع الطريػػل ( 491/8 :)17312كبلٮبػػا عػػن عائشػػة ػ ػ رضػػي
ا﵁ عناا ػ كقاؿ األلباين :إسنادب هاليح على شرط الشيخْب ينهر :اإلركاء (.254/7 :)2196
( )2ينهر :مليب السالك ُب نصرة ملهب مالك للفندالكم ا٤بغريب.551:
( )3سورة ا٤بائدة اآلية.)38( :
( )4ينهر :مليب السالك ُب نصرة ملهب مالك للفندالكم ا٤بغريب.551 :
( )5سورة ا٤بائدة من اآلية.)33( :
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ٱبّب اإلماـ ُب قتل أك ترك للنٌص الوارد فيػ كهػو قولػ ػ ػ  ػػ:
ك ٌأما ا٤برتد :فلم ٌ
َّؿ ِدينَوُ فَاقْػتُػلُوهُ»( )1فبالا با ىف هالة ما ذهبنا إلي كاعتمدناب(.)2
« َم ْن بَد َ
رابعا :القوؿ الراجح.
ً

تبػػْب لنػػا ٩بػػا سػػبل أ ٌف العلمػػاء ق ػ ًػد اختلف ػوا ُب تقػػدير العقوبػػات ا٤بقػػررة ُب آي ػػة
ػّبا كح ػػاءكا بف ػػركع كث ػػّبة يرح ػػع أغلبا ػػا إٔب ال ػرأم كاالحتا ػػاد ُب
ا﵀ارب ػػة اختبلفنػػا كث ػ ن
التقدير كمراعاة مػا كرد مػن ا٢بػدكد علػى بعػأ هػلب األعمػاؿ كقتػ القاتػ كقطػع
آخل ا٤باؿهن ألنٌ كالسارؽ كا١بمع بْب القت كالصػلب ٤بػن ٝبػع بػْب القتػ كالسػلب
كالنفػػي ٤بػػن أخػػاؼ السػػبي كٓب يقت ػ كال أخػػل مػػاالن كقػػد ركم هػػلا عػػن ابػػن عبػػاس
كبعأ علماء التابعْب.
ػدؿ عليػ كال تنفيػ فاػو احتاػاد سػن ُب
نهرت إٔب اآلية تػرل أ ٌ ػا ال ت ٌ
كإذا ى
كيفية العم ا كلكن غّب كػاؼهن أل ٌف للمفسػدين ُب األرض بػالقوة أعمػاالن أخػرل
أنفػػا فػػإذا قامػت عصػػبة مسػػلالة مػن بعػػأ ا٤بفسػػدين ُب
باإلضػافة إٔب مػػا أشػرنا إليػ ن
األرض ٖبطػػف العػػلارل أك ا﵀صػػنات ألحػ الفجػػور ػ ٌػن أك ٖبطػػف األكالد ألح ػ
فػػديتام كابتػزاز ذكياػػم أك كانػػت ٘بمػػع ا٤ب ػواد ا٤بخػػدرة ا﵀ػػرـ ديننػػا كقانونػػا تعاطياػػا أك
بيعاا كشرائاا ٍب تقوـ ببيعااهن لتفسد التمع كتنشر في الرذيلة كا٣بنا فبل شك أ ٌ ػا
تع ٌد من ا﵀اربْب ا٤بفسدين ُب األرض فما كم ا﵁ ُب مث هلالء الرمْبك.
( )1أخرح ػ ػ أٞبػ ػػد ُب مسػ ػػندب:)2968( 322/1:)2968( 282/1 :)2551( 217/1 :)1871( :
كالبخػػارم ُب هػػاليال كت ػػاب ا١باػػاد كالسػػّب ( )147ب ػػاب :ال يعػػلب بع ػػلاب ا﵁ (1098/3 :)2854
كُب كت ػػاب اس ػػتتابة ا٤برت ػػدين كا٤بعان ػػدين ( )2ب ػػاب :ك ػػم ا٤برت ػػد كا٤برت ػػدة كاس ػػتتابتام (2537/6 :)6524
كأبػو داكد ُب سػػنن كتػاب ا٢بػػدكد ( )1بػاب :ا٢بكػػم فػيمن ارتػػد ( 1861/4 :)4353كالَبمػلم ُب سػػنن
كتاب ا٢بػدكد ( )25بػاب :ا٤برتػد ( 126/3 :)1458كالنسػائي ُب سػنن كتػاب ا٢بػدكد بػاب :ا٢بكػم ُب
ا٤برتػػد ( 17/4 :)4059كابػػن ماح ػ ُب سػػنن كتػػاب ا٢بػػدكد بػػاب :ا٤برتػػد عػػن دين ػ (154/4 :)2535
.155
( )2ينهر :مليب السالك ُب نصرة ملهب مالك للفندالكم ا٤بغريب.551 :
231/5

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

96

إ ٌف اآليػػة ػػددت لعقػػاب ا٤بفسػػدين ُب األرض بقػػوة السػػبلح كالعصػػبية أربعػػة
أنواع من العقوبة كتركت ألكٕب األمر االحتااد ُب تقديرها بقػدر حػرائمام فػبل هػي
خ ٌػّبت اإلمػاـ بػأ ٍف ٰبكػػم ٗبػا شػاء مناػػا علػى مػن شػاء ٕبسػػب هػواب كال هػي حعلػػت
لك ٌ مفسدة عقوبة معيٌنة مناا.
كع ػ ٌ ا٢بكمػػة ُب عػػدـ تعيػػْب اآليػػة كتفصػػيلاا للفػػركع كا١بزئيػػات هػػي أ ٌف هػػلب
ا٤بفاسػػد كثػػّبة كٚبتلػػف بػػاختبلؼ الزمػػاف كا٤بكػػاف كضػػررها ٱبتلػػف كػػللك كالفػػركع
تكثػػر فياػػا ػػٌب إ ٌف تفصػػيلاا ال ٲبكػػن إالٌ ُب هػػالف كثػػّبة كمػػن خصػػائص القػػرآف
كمػػا هػػو معلػػوـ أنٌػ كتػػاب هدايػػة رك يػػة لػػيس أل كػػاـ ا٤بعػػامبلت الدنيويػػة من ػ إالٌ
ا٢بػػظ القلي ػ إ ٍذ كٌك ػ أكثرهػػا إٔب أكٕب األمػػر مػػن ا٤بػػلمنْب كاكتفػػى ببيػػاف الضػػركرم
مناا بعبارة موحزة معجزة يلخل من ك ٌ آية مناػا مػا ٲبػؤل عػدة هػالف كاػلب اآليػة
كآيات ا٤بواري كغّبها.
نص فيػ ٖبصوهػ يسػتنب أكلػو األمػر كمػ
كالقاعدة ُب اإلسبلـ :أ ٌف ما ال ٌ
م ػػن النص ػػوص كالقواع ػػد العام ػػة ُب دف ػػع ا٤بفاس ػػد كحل ػػب ا٤بص ػػاّب كك ػػللك العلم ػػاء
ػادهمهن ليسػالوا علػى ا٢بكػاـ
ا٤بستقلوف من أكٕب األمر فلالا بيٌنوا ما كه إليػ احتا ي
مػػن أكٕب األمػػر فاػػم النصػػوص كٲباػػدكا ٥بػػم طػػرؽ االحتاػػاد ك٥بػػلا اختلفػػت أق ػواؿ
العلم ػػاء كآراؤه ػػم كل ػػو ك ػػاف مس ػػلمو ه ػػلا العص ػػر كمس ػػلمي الس ػػلف الص ػػاّب لفعػ ػ
أئمتام كما كاف يفع عمر بن ا٣بطاب" ُب خبلفت من ٝبع أكٕب األمر ػ ػ أهػ ا٢بػ ٌ
كالعقد مػن العلمػاء الراسػخْب ُب العلػم كأهػ بػدر ككػرباء الصػالابة ػ ػ للتٌشػاكر ُب كػ ٌ
ػص في ػ مػػن كتػػاب كال سػػنٌة متبعػػة كالستشػػارمم ُب تقػػدير هػػلب العقوبػػات
مػػا ال نػ ٌ
بقدر تأثّب ا٤بفاسد كمدل ضررها على األمة ٍبٌ أنفلكا مػا اتفقػوا عليػ بعػد الشػورل
ُب ك ٌ ما دث من فركع هلب ا٤بفاسد.
رد بعضػػام ق ػػوؿ
ك ػػلا ييعلػػم أ ٌف ك ػ ٌ ق ػػوؿ قال ػ علمػػاء السػػلف ل ػ كح ػ كإ ٍف ٌ
ػدؿ
بعػػأ فالػػلم ذهػػب إليػ ا٤بالكيػػة كالهاهريػػة كهػػو أ ٌف اإلمػػاـ ٨بػ ٌػّب فوحاػ مػػا يػ ٌ
علي العطف بػ (أك) كال يعِب بالتخيّب أ ٌف ل ا٢بكم با٥بول كالتشاي ب باالحتاػاد
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كمراعػػاة مػػا تػػدرأ ب ػ ا٤بفسػػدة كتقػػوـ ب ػ ا٤بصػػلالة كهػػلا ال ينػػاُب ا٤بشػػاكرة ُب األمػػر
كيف كهي القاعدة األساسية للالكم ُب الدكلة اإلسبلميةك!!.
ك ٌأمػػا م ػػن كض ػػع ك ػ ٌ عقوب ػػة ب ػػإزاء عم ػ م ػػن أعم ػػاؿ ا٤بفس ػػدين فإٌ٭ب ػػا ب ػ ٌػْب رأي ػ
كاحتا ػ ػػادب ُب ا٢بك ػ ػػم ال ػ ػػلم ي ػ ػػدرأ ا٤بفس ػ ػػدة كٯبل ػ ػػب ا٤بص ػ ػػلالة كم ػ ػػا بيٌن ػ ػوا فاما ػ ػػم
كاحتاادهم ُب غّب ذلك من ا٤بسائ كال يوحبوف ب ال ٯبيزكف أل د مػن ػاكم أك
غ ػػّبب أ ٍف يتخ ػػل فاما ػػم أك رأيا ػػم ديننػػا يػيترب ػػع ب ػ ك ػ ب يلخ ػػل من ػ كي ػػرد إالٌ ه ػػا ب
الرسالة ػ ػ  ػ ػ كاحتاادهم إٌ٭با هو إعانة للبا كالناتر على الفام كالعلم.
والفقو في التّفرقة بين الرأيين:

ػ ػ ػ ػ أ ّف ال ػ ػرأي األوؿ :يتٌج ػ ػ إٔب أ ٌف عقوبػ ػػة ا٢برابػ ػػة ل ػػلات ا٢برابػ ػػة كالسػ ػػعي ُب
األرض بالفس ػػاد كمن ػػع الن ػػاس م ػػن الس ػػّب بأم ػػاف كاالس ػػتمتاع ب ػػأموا٥بم ك٩بتلك ػػامم
كمديد ريامم الشخصية كقلؼ اللعر كالرعػب ُب قلػو م كتػاهر هػلا الػرأم أنٌػ
ال ينهر إالٌ إٔب ذات ا٢برابة الػٍب هػي التخويػف كاإلرهػاب كال ينهػر إٔب ا١بػرائم الػٍب
ارتكبوها فعبلن كلللك يعمػم ا١بػرائم كال يقصػرها علػى القتػ كالسػرقة كمػا هػو ا٢بػاؿ
الشػػر
عنػد أهػػالاب الػرأم اآلخػػر كيػػرل أ ٌف العقوبػػات ُب ٝبلتاػػا هػػي لعػػبلج ذلػػك ٌ
ك سم مادت كاست صال من حلكرب كالقضاء على مػن ٰبػاكؿ أ ٍف ياػم ٗبالاكػاة مػن
كقعوا ُب مث هلب ا١برائم البشعة كلللك قالوا :ٯبب إطػبلؽ يػد كٕب األمػر كاعتبػار
تلػػك العقوبػػات ُب يػػدب كالػػدكاء بػػْب يػػدم الطبيػػب ٱبتػػار مػػن أهػػناف مػػا ي ػراب أ٪بػػع
كأس ػػرع ُب ع ػػبلج تلػ ػػك األكب ػػة كُب است صػ ػػاؿ ذل ػػك ال ػػورـ الػ ػػلم أه ػػاب ا١بسػ ػػم
االحتماعي كبدأ ينخر في .
ػوع قطػ وع بفعلاػػا أك
ػ ّأمػػا ال ػرأي الثػػاني :فاػػو ٰبػدد ح ػرائم معينػػة كيعػػدها موضػ ى
بالشػػركع فياػػا كهػػي القت ػ كالسػػرقة كأ ٌف ا١ب ػرائم ال ٚبلػػو مػػن ذلػػكهن كلػػللك كانػػت
معا.
العقوبات مَبددة بْب القت كالقطع كقد يكوف ٜبة تغليظ إذا ارتكب ا١برٲبتْب ن
ػ ػ ٌأمػػا إذا كػػاف األمػػر ٦بػػرد الشػػركع ُب التجمػػع كاٚبػػاذ األسػػباب كإعػػداد العػػدة
للقياـ باالعتداء كالسلب كالنٌاب كإتاار الفساد ُب الرب كالبالػرهن فػإ ٌف العقوبػة تكػوف
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ٗبنػػع تلػػك ا١برٲبػػة مػػن الوقػػوع باٚبػػاذ أسػػباب الوقايػػة بػػالنفي مػػن األرض بالتغريػػب أك
زح ُب غيابات السجن كلللك كاف التنويع ككاف ٚبػري (أك) علػى هػلا األسػاس
ٌ
ليكوف التكافل بْب ا١برٲبة كالعقوبةهن فإ ٍف ٓب تكن حرٲبة كحب األخػل بأسػباب الواقيػة
الٍب ٛبنع أك ٙبد من كقوعاا.
ػت هػ ػػلا فالػ ػػلم يهاػ ػػر مػ ػػن خػ ػػبلؿ هػ ػػلا العػ ػػرض األخػ ػػل بػ ػػالرأيْب
فػ ػػإذا علمػ ػ ى
السابقْب.
ػ األخػػل بػػالرأم األكؿ بالنسػػبة لتعمػػيم ا١ب ػرائم الػػٍب تفسػػد التمػػع اإلسػػبلمي
كتهار الفساد ُب األرض كاألخل بػالرأم الثػاين بالنسػبة لتنويػع العقػاب فػإذا كانػت
عصػػابة إحراميػػة تتالصػػن با١ببػػاؿ كتقطػػع الطريػػل أمػػاـ ا٤بػػارة للقيػػاـ بأعمػػاؿ القرهػػنة
كخطف األمنيْب ألخل الفدية عليام كمساكمة ذكيام كما هو ا٢بػاؿ فيمػا ٯبػرم ُب
ببلدنا اليوـ بسبب ضعف الدكلة كانتشار السبلح فالالء يدخلوف ُب بػاب ا٢برابػة
كٯبب أ ٍف تطبل عليام العقوبات الواردة ُب آية ا٢برابة.
أمػػا فيم ػػا يتعلػػل بعقوب ػػة الصػػلب :ف ػػإ ٌف ال ػػلم يهاػػر م ػػن خػػبلؿ ع ػػرض أق ػواؿ
الفقاػاء كمناقشػتاا القػوؿ الػػلم يػرل أ ٍف يصػلٌبوا كهػػم أ يػاء ليموتػوا بالصػػلب كإالٌ ٓب
خّب ُب هفة قتلػ كلػو كػاف خ ٌػّب ُب هػلب
يك ًن الصلب عقوبة ثانيةهن أل ٌف ا﵁ ػ  ػ ٌ
سابقا.
بعد قتل لقاؿ أ ٍف ييقترلوا ٍبٌ ييصلٌبوا كهلا ملهب ٝباور العلماء كما بيٌنا ن
ٌأما م ٌدت ككقت الصبلة علي  :فالراحح أنٌ إذا اشتار أمرب أينزؿ كدفع إٔب أهل
فيغس كيكفن كيصلى علي كيدفن كهو قػوؿ ا٤بالكيػة كا٢بنابلػةهن أل ٌف ا٤بػراد بالصػلب
الزحر كالردع كهػلا ٰبصػ ٗبجػرد شػارت بػْب النػاس كٱبتلػف هػلا بػاختبلؼ الوقػت
كا٤بك ػػاف ف ػػإذا ه ػػلب ُب مك ػػاف ع ػػاـ يرت ػػادب ع ػػدد كب ػػّب م ػن الن ػػاس ك ػػأ ٍف يص ػػلب ُب
السػا ات كا٤بيػادين العامػة أك ُب السػػا ات الػٍب تكػوف أمػػاـ ا٤بسػاحد الكبػّبة ُب يػػوـ
ا١بمعػػة أك ُب األسػواؽ كا٤بنتػػديات الػػٍب يرتادهػػا عػػدد كبػػّب مػػن النػػاس فاػػلا يشػػتار
أمػػرب بسػػرعة كال داعػػي إٔب أ ٍف يبقػػى ثبلثػػة أيػػاـ أك أكثػػر مػػن ذلػػك كمػػا قػػاؿ بعػػأ
العلماءهن أل ٌف الغرض من الصػلب هػو صػوؿ االتعػاظ كالزحػر كالػردع كهػلا ٰبصػ
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ٗبجػػرد رؤيتػ مصػػلوبنا ٌأمػػا بقػػاؤب مػػدة طويلػػة فاػػو مػػدعاة إٔب التقػػزز كاإليػػلاء كانتشػػار
األكب ة كاألمراض كهلا ليس من مقاهد الشريعة.
ٌأمػا القطػػع :فقػ ًػد اتٌفػل العلمػػاء علػػى قطعػ مػػن خػػبلؼ كذلػك بػأ ٍف تقطػػع يػػدب
اليمػػُب كرحلػ اليسػػرل ٍبٌ إ ٍف عػػاد مػػرة أخػػرل إٔب ا٢برابػػة قطعػػت يػػدب اليسػػرل كرحلػ
اليمُب.
كاختلفوا إذا ٓب تكن ل يد ٲبُب كػأ ٍف تكػوف مشػلولة أك مقطوعػة ُب قصػاص
أك حناية كشبااا فالرأم الراحح ُب هلب ا٢بالة أ ٍف تقطػع يػدب اليسػرل كرحلػ اليمػُب
ٌب يكوف القطع من خبلؼ كما قاؿ ا﵁ ػ ػ  ػ ػ ُب كتاب الكرًن.
ٌأمػػا ا٤ب ػراد بػػالنفي ُب اآليػػة :فػػالراحح أ ٍف ينفػػى مػػن بلػػد إٔب بلػػد كيسػػجن فياػػا
كهػو ا٤بشػاور عنػد ا٤بالكيػةهن أل ٌف قولػ ػ  ػ :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﭼ ( )1يقتضػي
أ ٍف ينفيام اإلماـ كمػا يقػتلام أك يصػلبام كمػا قالػ الشػافعي مػن أنٌػ يكفيػ مفارقػة
الػػوطن كالعشػػّبة خػػلالنا كذالن فاػػلا غػػّب ٦بػ وػد ُب كقػػت أهػػبح العػػآب فيػ قريػػة كا ػػدة
بسػػبب كثػػرة كتنػػوع كسػػائ االتصػػاؿ ا٤بختلفػػة عػػبلكة علػػى أنٌػ ال يػػلمن كيػػدب كمكػػرب
كإمكانية عودت أك إعطائ األكامر عن بعد لنشر الفساد ُب األرض كما ذهب إلي
أبػػو نيفػػة مػػن أ ٍف ا﵀ػػارب ٰبػػبس ُب بلػػدب يتعػػارض مػػع تػػاهر اآليػػةهن أل ٌف النفػػي ضػػد
ا٢بػػبس كال يػي ٍع ىق ػ أ ٍف يكػػوف ػػبس القػػاطع ُب بلػػدب نفينػػا ل ػ كإٌ٭بػػا الػػلم يعق ػ هػػو
إخراح من كطن هن ألنٌ أبلغ ُب ردع ٍبٌ ٰببس بعد ذلك ُب ا٤بكػاف الػلم ٱبػرج إليػ
ػػٌب يي ًهاػ ىػر توبتػ هن ألنٌػ إذا خلٌػػي سػػبيل ٓب يػػلمن عػػودب إٔب مػػا كػػاف عليػ قبػ بسػ
مػػن اإلح ػراـ كالقطػػع فوحػػب أ ٍف ٰبػػبس ٕبي ػ يتالقػػل أنٌػ ال يعػػود إٔب مث ػ هػػلب
األعماؿ اإلحراميةهن كألنٌ إذا هػرب منػ ال ٱبلػو أ ٍف يكػوف ُب موضػع مػن األرض فػبل
معػػُب لػػللكهن كألنٌػ يسػػتطيع أ ٍف يرحػػع سػ ًّػرا إٔب ا٤بوضػػع الػػلم كػػاف فيػ فتػػزكؿ فائػػدة
العقوبػػة بػػالنفي هػػلب هػػي قيقػػة النفػػي كهػػو أش ػ ٌد ُب الػػردع كالزحػػر كقػػد قػػرف ا﵁
( )1سورة ا٤بائد من اآلية.)33( :
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ػ ػ  ػ ػ مفارقػػة الػػوطن بالقتػ فقػػاؿ ػ ػ  ػػ:
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﭼ (.)1
هػلا مػا ًب ٙبصػيل كبيانػ فػإ ٍف كػػاف هػوابا فمػن توفيػل ا﵁ ً
كإف اعػَباب الػػنقص
ن
أ ًك ا٣بطػػأ فمػػن نفسػػي كالشػػيطاف كهػػلى ا﵁ علػػى سػػيدنا ٧بمػػد كعلػػى آل ػ كهػػالب
كثّبا.
كسلم تسليما ن
انتهى بعىن اهلل وتىفيقه.

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

***

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مصػػالف ا٤بدين ػػة االلكػػَبكين ٝبي ػػع ا٢بق ػػوؽ ٧بفوتػػة لم ػػع ا٤بلػػك فا ػػد لطباع ػػة
ا٤بصالف الشريف 1426هػ.
أ كاـ القرآف أليب بكر ٧بمد بن عبػد ا﵁ ا٤بعػركؼ بػابن العػريب ٙبقيػل :عمػاد
زكي الباركدم ا٤بكتبة التوفيقية ػ القاهرة ط :ببل.
اختبلؼ األئمة العلماء للوزير بن هبّبة الشيباين ٙبقيل :السػيد يوسػف أٞبػد
دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب 2002ـ.
االختيار لتعلي ا٤بختار لد الدين ا٤بوهلي ضػبط كعلػل عليػ  :عبػد الكػرًن آؿ
ال ٌدريِب دار الفكر ػ ػ عماف الطبعة األكٔب .1999
إركاء الغلي ػ ػ ُب ٚب ػ ػري أ ادي ػ ػ من ػػار الس ػػبي ﵀م ػػد األلب ػػاين إش ػ ػراؼ زهػ ػػّب
الشاكيف ا٤بكتب اإلسبلمي ػ بّبكت ط :األكٔب 1979ـ.
االسػتلكار أليب عمػػر يوسػػف بػن عبػػد الػػرب النمػػرم القػرطيب تعليػػل :سػػآب عطػػا
ك٧بمد معوض دار الكتب العلمية ػ بّبكت ط :الثانية 2006ـ.

( )1سورة النساء من اآلية.)66( :
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 .7اإلشػراؼ علػػى مػػلاهب العلمػػاء أليب بكػػر بػػن ا٤بنػػلر ٙبقيػػل :أبػػو ٞبػػاد هػػغّب
األنص ػػارم توزي ػػع :مكتب ػػة مك ػػة الثقافي ػػة ػ ػ ػ رأس ا٣بيم ػػة كدار ركائ ػػع األث ػػّب ػ
الريػاض كدار ا٤بدينػػة للطباعػػة ػ ػ رأس ا٣بيمػػة كمكتبػػة عبػاد الػػرٞبن ػ مصػػر ط:
األكٔب2007ـ.
 .8اإلشػراؼ علػى نكػت مسػػائ ا٣بػػبلؼ للقاضػي عبػػد الوهػاب البغػػدادم تقػػدًن
كٚبري  :ا٢ببيب ابن طاهر دار ابن زـ ػ بّبكت ط1999 :ـ.
 .9أضػ ػواء البي ػػاف ُب إيض ػػاح الق ػػرآف ب ػػالقرآف ﵀م ػػد الش ػػنقيطي إش ػ ػراؼ :مكت ػػب
البالوث كالدراسات (دار الفكر ػ ػ بػّبكت ط 1995ـ) ك(دار الكتػب العلميػة
ػ بّبكت ط 1995ـ).
 .10اإلقن ػػاع ُب مس ػػائ اإلٝب ػػاع أليب ا٢بس ػػن اب ػػن القط ػػاف ٙبقي ػػل :س ػػن ف ػػوزم
الصعيدم دار الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر ػ ػ القاهرة ط :األكٔب 2004ـ.
 .11اإلقنػػاع أليب بكػػر ٧بمػػد بػػن ا٤بنػػلر ٙبقيػػل :عبػػد ا﵁ ا١ب ػربين دار الصػػميعي ػ ػ
الرياض ط :الثانية 2008ـ.
 .12األـ لئلمػػاـ الشػػافعي تعليػػل كٚب ػري ٧ :بم ػػود مطرحػػي دار الكتػػب العلميػػة ػ ػ
بّبكت ط :األكٔب1993ـ.
 .13اإلنصػػاؼ ُب معرفػػة الػراحح مػػن ا٣بػػبلؼ لعػػبلء الػػدين ا٤بػػرداكم تقػػدًن رائػػد أيب
علف ػػة بي ػػت األفك ػػار الدكلي ػػة ػ ػ ػ عم ػػاف الري ػػاض كالش ػػارقة ط :ب ػػبل ك(بي ػػت
األفكار الدكلية ػ بّبكت ط2004 :ـ ).
 .14بدايػػة التاػػد ك ايػػة ا٤بقتصػػد أليب الولي ػػد ٧بمػػد بػػن رشػػد األندلسػػي (ا٢بفي ػػد)
 1350/3ك امشػ ػ ػ الس ػ ػػبي ا٤برش ػ ػػد إٔب بداي ػ ػػة النا ػ ػػد ك اي ػ ػػة ا٤بقتص ػ ػػد ش ػ ػػرح
كٙبقيل :عبد ا﵁ العبادم دار السبلـ ػ ػ القاهرة ط :الثالثة2006ـ.
 .15بػدائع الصػػنائع ُب ترتيػب الشػرائع لعػػبلء الػدين الكسػػاين ا٢بنفػي ٙبقيػػل٧ :بمػػد
تامر كرفاق دار ا٢بدي ػ ػ القاهرة ط2005 :ـ.
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 .16البػدر ا٤بنػػّب ُب ٚبػري األ اديػ كاآلثػػار الواقعػة ُب الشػػرح الكبػّب للرافعػػي لعمػػر
بػػن علػػى بػػن ا٤بلقػػن األنصػػارم ٙبقيػػلٞ :بػػدم عبػػد ا٢بميػػد إ٠باعي ػ السػػلفي
مكتبة الرشد ػ ػ الرياض ط :األكٔب1410هػ.
 .17تبيػْب ا٢بقػائل لفخػر الػدين عثمػاف بػن علػي الزيلعػي ا٢بنفػي شػرح كنػز الػػدقائل
أليب الربكػػات ػػافظ الػػدين النس ػػفي كمع ػ اش ػػية الشػػليب عل ػػى هػػلا الش ػػرح
عزك عناية دار الكتػب العلميػة ػ بػّبكت ط2000 :ـ ك(دار عػآب
ٙبقيل :أٞبد ٌ
الكتاب العريب ػ ػ القاهرة ط1313 :هػ).
ٙ .18بفػػة األ ػػوذم بشػػرح حػػامع الَبمػػلم أليب العػػبل ٧بمػػد عبػػد الػػرٞبن بػػن عبػػد
الر يم ا٤بباركفورم دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ظ :ببل.
ٙ .19بفة الفقااء لعبلء الدين السمرقندم دار الكتب العلمية ػ بّبكت ط :ببل .
 .20تلخيص ا٢ببّب ُب ٚبري أ ادي الرافعي الكبّب أليب الفض أٞبد بن علي بػن
جر العسقبلين مكتبة الباز ػ ػ مكة ا٤بكرمة ط :الثانية 2005ـ.
 .21مػػليب ا٤بسػػالك ُب نصػػرة مػػلهب مالػػك أليب ا٢بجػػاج يوسػػف بػػن دكنػػاس بػػن
عيسػى الفنػػدالكم ا٤بغػػريب ٙبقيػػل :عثمػػاف غػزاؿ دار الكتػػب العلميػػة ػ ػ بػػّبكت
ط :األكٔب2007ـ.
 .22التاػػليب ُب اختصػػار ا٤بدكنػػة أليب سػػعيد الرباذعػػي ٙبقيػػل٧ :بمػػد األمػػْب دار
البالوث للدراسات اإلسبلمية كإ ياء الَباث ػ ػ ديب ط :األكٔب 1999ـ.
 .23حػػامع األماػػات البػػن ا٢باحػػب ٙبقيػػل :أبػػو عبػػد الػػرٞبن األخضػػر األخضػػرم
اليمامة للنشر كالتوزيع ػ ػ دمشل بّبكت ط :الثانية 2000ـ.
 .24حػامع البيػػاف عػػن تأكيػ آم القػػرآف البػن حريػػر الطػػربم دار الفكػػر ػ ػ بػػّبكت
ط1405 :هػ.
 .25ا١بامع الصغّب أليب عبػد ا﵁ ٧بمػد بػن ا٢بسػن الشػيباين كشػر النػافع الكبػّب
أليب ا٢بسنات اللكنوم عآب الكتب ػ ػ بّبكت ط :األكٔب1406هػ.
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 .26ا١بػػامع الكبػػّب للَبمػػلم ٙبقيػػل :بشػػار عػ ٌػواد معػػركؼ دار الغػػرب اإلسػػبلمي ػ ػ
بّبكت ط :الثانية1998ـ.
 .27ا١بامع أل كاـ القرآف أليب عبد ا﵁ القػرطيب ٙبقيػل :عبػد الػرزاؽ ا٤باػدم دار
الكتاب العريب ػ ػ بّبكت ط :الثانية1999ـ.
 .28ا١بوهرة النّبة شرح ٨بتصر القدكرم ُب فركع ا٢بنفية أليب بكػر الزبيػدم ٙبقيػل:
إلياس قببلف دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب2006ـ.
 .29اشية الدسوقي على الشرح الكبّب لشمس الدين ٧بمػد عرفػة الدسػوقي علػى
الشرح الكبّب ٤بختصر خلي ألٞبد الدردير دار إ يػاء الكتػب العربيػة عيسػى
ا٢بليب فيص ػ ػ القاهرة ط :ببل.
 .30اشية الشرقاكم لعبد ا﵁ بػن جػازم الشػافعي األزهػرم علػى ٙبفػة الطػبلب
بشػػرح تنقػػيح اللبػػاب لزكريػػا األنصػػارم دار الكتػػب العلميػػة ػ ػ ػ بػػّبكت الطبعػػة
األكٔب1997ـ.
 .31ا٢بػػاكم الكبػػّب (هػػو شػػرح ٨بتصػػر ا٤بػػزين) أليب ا٢بسػػن علػػي ا٤بػػاكردم ٙبقيػػل:
٦بموع ػػة م ػػن األس ػػاتلة (دار الكتػ ػػب العلمي ػػة ػ ػ ػ بػ ػػّبكت ط1994 :ـ) ك(دار
الفكر ػ ػ بّبكت ط2003 :ـ).
 .32ال ػػدر ا٤بخت ػػار لعػ ػػبلء ال ػػدين ا٢بصػ ػػكفي ٤ب ػػًب تن ػػوير األبصػ ػػار لش ػػمس الػ ػػدين
التمرتاش ػ ػػي ٙبقيػ ػ ػػل :عب ػ ػػد اليػ ػ ػػد طعم ػ ػ ػ لػ ػ ػػيب دار ا٤بعرف ػ ػػة ػ ػ ػ ػ ػ بػ ػ ػػّبكت ط:
األكٔب2000ـ( .ضمن اشية ابن عابدين)
 .33دلي الطالب لني ا٤بطالب ٤برعػي الكرمػي ا٢بنبلػي ٙبقيػل :أبػو قتيبػة الفاريػايب
دار طيبة ػ ػ الرياض ط :الثانية2006ـ.
 .34الديباج ا٤بلهب ُب معرفػة أعيػاف ا٤بػلهب البػن فر ػوف ٙبقيػل :مػأموف ا١بنػاف
دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب1996ـ.
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 .35رد ا﵀تػػار علػػى الػػدر ا٤بختػػار أك اشػػية اب ػػن عابػػدين علػػى شػػرح عػػبلء ال ػػدين
ا٢بصػػكفي ٤بػػًب تن ػػوير األبصػػار لش ػػمس الػػدين التمرتاشػػي ٙبقي ػػل :عبػػد الي ػػد
طعم ليب دار ا٤بعرفة ػ ػ بّبكت ط :األكٔب2000ـ.
 .36ركح ا٤بعػػاين ُب تفسػػّب القػػرآف العهػػيم كالسػػبع ا٤بثػػاين لشػػااب الػػدين األلوسػػي
ضػػب كتصػػاليح :علػػي عبػػد البػػارم عطيػػة دار الكتػػب العلميػػة ػ ػ ػ بػػّبكت ط:
األكٔب2001ـ.
 .37زهرة التفاسّب أليب زهرة دار الفكر العريب ػ ػ القاهرة ط :ببل.
 .38س ػ ػػنن اب ػ ػػن ماح ػ ػ ٙبقي ػ ػػل :بش ػ ػػار ع ػ ػ ٌػواد مع ػ ػػركؼ دار ا١بي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب ػ ػػّبكت ط:
األكٔب1998ـ.
 .39سػ ػػنن أيب داكد ٙبقيػ ػػل :السػ ػػيد ٧بمػ ػػد كآخػ ػػركف دار ا٢بػ ػػدي ػ ػ ػ ػ القػ ػػاهرة ط:
1999ـ.
 .40السنن الكربل أليب بكر أٞبد بػن ا٢بسػْب بػن علػي البياقػي ٙبقيػل٧ :بمػد عبػد
القادر عطا دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت .ط1999 :ـ.
 .41السػػنن الكػػربل للنسػػائي أليب عبػػد الػػرٞبن بػػن شػػعيب النسػػائي ٙبقيػػل :عبػػد
الغفػار سػليماف البنػدارم كسػػيد كسػركم سػن دار الكتػػب العلميػة ػ ػ بػػّبكت
1992ـ
 .42السياسػػة الشػػرعية ُب إهػػبلح الراعػػي كالرعيػػة ألٞبػػد بػػن عبػػد ا٢بلػػيم بػػن تيميػػة
ا٢براين دار ا٤بعرفة ػ ػ بّبكت ط :ببل.
 .43الشاُب ُب شرح مسند الشافعي البػن األثػّب ٦بػد الػدين أيب السػعادات ا٤ببػارؾ
ب ػػن ٧بم ػػد ب ػػن عب ػػد الك ػػرًن ا١ب ػػزرم ٙبقي ػػل :أٞب ػػد ب ػػن س ػػلماف كأيب ٛب ػػيم ب ػػن
إبراهيم مكتبة الرشد ػ ػ الرياض ط :األكٔب2005ـ.
 .44شػػرح هػػاليح البخػػارم البػػن بطػػاؿ ضػػب كتعليػػل :أبػػو ٛبػػيم ياسػػر بػػن إبػراهيم
مكتبة الرشد ػ ػ الرياض ط2000 :ـ.
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 .45شرح هاليح مسلم للنوكم اعتُب ب أبو الفض الػدمياطي دار البيػاف العػريب ػ ػ
القاهرة ط :ببل.
 .46ه ػػاليح البخ ػػارم لئلم ػػاـ أيب عب ػػد ا﵁ ٧بم ػػد ب ػػن إ٠باعيػ ػ البخ ػػارم ا١بعف ػػي
كخرج أ اديث  :مصطفى ديب البغا ط :ببل.
ضبط كرقم
ٌ
 .47عمػ ػػدة الفق ػ ػ علػ ػػى مػ ػػلهب اإلمػ ػػاـ أٞبػ ػػد ٤بوفػ ػػل الػ ػػدين أيب ٧بمػ ػػد بػ ػػن قدامػ ػػة
ا٤بقدس ػ ػػي ٙبقي ػ ػػل :س ػ ػػعيد نص ػ ػػر ٧بم ػ ػػد دار األخي ػ ػػار للنش ػ ػػر ػ ػ ػ ػ الري ػ ػػاض ط:
األكٔب2004ـ.
 .48عيوف الالس اختصار القاضي عبػد الوهػاب البغػدادم ا٤بػالكي ٙبقيػل :امبػام
بن كيباكاب مكتبة الرشد ػ ػ الرياض ط :األكٔب 200ـ.
 .49الفتاكل الكربل البن تيمية ا٢براين ٙبقيل :سػنْب ٧بمػد ٨بلػوؼ دار ا٤بعرفػة ػ ػ
بّبكت ط :ببل.
 .50فػػتح البػػارم بشػػرح هػػاليح البخػػارم البػػن جػػر العسػػقبلين مصػػالال علػػى
النسخة الٍب قل أهو٥با كأحازها عبد العزيز بن بػاز دار الفكػر ػ ػ بػّبكت ط:
األكٔب2000ـ.
 .51فتح الوهاب بشرح منا الطػبلب أليب ٰبػٓب زكريػا بػن ٧بمػد بػن أٞبػد بػن زكريػا
األنصارم دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت الطبعة األكٔب1418هػ.
 .52القوانْب الفقاية أليب القاسم بن حزم ٙبقيػل :عبػد ا﵁ ا٤بنشػاكم دار ا٢بػدي
ػ ػ القاهرة ط2005 :ـ.
 .53الكاُب ُب فق أه ا٤بدينة البن عبد الرب القرطيب دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت
ط :األكٔب1407هػ .
 .54كشػاؼ القنػاع عػن مػًب اإلقنػاع ٤بنصػػور بػن يػونس بػن إدريػس الباػوٌب ٙبقيػػل:
٧بمد دركيف دار إ ياء الَباث العريب بّبكت ط :األكٔب1999ـ.

عقىبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة احلرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26

 .55اللباب ُب شرح الكتػاب لعبػد الغػِب الغنيمػي ا٤بيػداين كمعػ تثبػت أكٕب األلبػاب
بتخػري أ اديػ اللبػػاب خػ ٌػرج أ اديثػ كعلٌػػل عليػ عبػػد الػػرزاؽ ا٤باػػدم دار
الكتاب العريب ػ ػ بّبكت ط2004 :ـ.
 .56لس ػػاف الع ػػرب ﵀م ػػد ب ػػن منه ػػور اإلفريق ػػي ا٤بص ػػرم دار ه ػػادر ػ ػ ػ ب ػػّبكت ط:
األكٔب1997ـ.
 .57لسػػاف ا٤بيػزاف البػػن جػػر العسػػقبلين الشػػافعي ٙبقيػػل :دائػػرة ا٤بعرفػػة النهاميػػة ػ ػ
ا٥بند ملسسة األعلمي للمطبوعات ط :الثالثة1986ـ.
 .58ا٤ببسػوط للسرخسػي تقػدًن خليػ ٧بيػي الػدين ا٤بػيس دار الفكػر ػ ػ بػّبكت ط:
األكٔب2000ـ.
٦ .59بمع الزكائد كمنبػع الفوائػد لنػور الػدين علػي بػن أيب بكػر ا٥بيثمػي دار الفكػر ػ ػ
بّبكت ط1412 :هػ.
 .60المػػوع شػػرح ا٤باػػلب للش ػّبازم لئلمػػاـ أيب زكريػػا ٧بيػػي الػػدين النػػوكم قق ػ
كعلٌػػل علي ػ كأكمل ػ ٧ :بمػػد ٪بيػػب ا٤بطيعػػي دار عػػآب الكتػػاب ػ الريػػاض ط:
األكٔب 2006ـ (مكتبة اإلرشاد ػ ػ حدة ػ ػ السعودية .الطبعة :ببل).
 .61ا﵀رر ُب الفق علػى مػلهب أٞبػد بػن نبػ لػد الػدين أيب الربكػات بػن تيميػة
كمع النكت على مشك ا﵀رر تأليف س الدين ابػن مفلػح مكتبػة الرشػد ػ ػ
الرياض ط :الثانية1984ـ.
 .62ا﵀كم كا﵀ي األعهم أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعي بن سػيدب ا٤برسػي ٙبقيػل:
عبد ا٢بميد هنداكم دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب2000ـ.
 .63ا﵀لى باآلثار البن زـ ٙبقيل١ :بنة إ يػاء الػَباث العػريب دار ا١بيػ ػ ػ بػّبكت
ط :ببل.
٨ .64بتار الصالاح ﵀مد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم ٙبقيل٧ :بمود خاطر
مكتبة لبناف ناشركف ػ ػ بّبكت ط1995 :ـ.
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٨ .65بتصر الفتاكل ا٤بصرية البػن تيميػة تػأليف :أبػو عبػد ا﵁ بػدر الػدين ٧بمػد ابػن
علػ ػػي ا٢بنبلػ ػػي البعلػ ػػي ٙبقيػ ػػل٧ :بمػ ػػد امػ ػػد الفقػ ػػي دار ابػ ػػن القػ ػػيم الػ ػػدماـ
السعودية ط :الثانية 1986ـ.
٨ .66بتصػ ػػر ا٤بػ ػػزين اعتػ ػػُب ب ػ ػ  :خلي ػ ػ بػ ػػن مػ ػػأموف دار ا٤بعػ ػػارؼ ػ بػ ػػّبكت ط:
األكٔب2004ـ.
 .67مرات ػػب اإلٝب ػػاع الب ػػن ػػزـ اله ػػاهرم يليػ ػ نق ػػد مرات ػػب اإلٝب ػػاع الب ػػن تيمي ػػة
عناية :سن أٞبد دار بن زـ بّبكت ط :األكٔب1998ـ.
 .68ا٤بس ػػالك ُب ش ػػرح موط ػػأ مال ػػك للقاض ػػي أيب بك ػػر ٧بم ػػد ب ػػن الع ػػريب ا٤بع ػػافرم
تعلي ػػل٧ :بم ػػد ب ػػن س ػػْب الس ػػليماين كأختػ ػ عائش ػػة دار الغ ػػرب اإلس ػػبلمي ػ ػ ػ
بّبكت ط :األكٔب2007ـ.
 .69ا٤بسػػتدرؾ علػػى الصػػاليالْب أليب عبػػد ا﵁ ا٢بػػاكم النيسػػابورم ٙبقيػػلٞ :بػػدم
الدمرداش ا٤بكتبة العصرية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب2000ـ.
 .70مسػ ػػند أٞبػ ػػد إش ػ ػراؼ عبػ ػػد ا﵁ الَبكػ ػػي ٙبقيػ ػػل :شػ ػػعيب األرنػ ػػلكط كآخ ػ ػ ًرين
(ملسسة الرسالة ػ ػ بػّبكت ط :األكٔب2001ـ) ك(ملسسػة قرطبػة ػ ػ القػاهرة ط.
ببل).
 .71مسند الشػافعي ﵀مػد بػن إدريػس أبػو عبػد ا﵁ الشػافعي دار الكتػب العلميػة ػ ػ ػ
بّبكت ط :ببل.
 .72ا٤بص ػػباح ا٤بن ػػّب ُب غري ػػب الش ػػرح الكب ػػّب للرافع ػػي ألٞب ػػد الفي ػػومي دار الكت ػػب
العلمية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب1994ـ (ا٤بكتبة العلمية ػ ػ بػّبكت ط :بػبل) .ك(دار
الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط :ببل).
 .73معجم البلداف لياقوت ا٢بموم دار الفكر ػ ػ بّبكت ط :ببل.
 .74معرفػػة السػػنن كاآلثػػار عػػن اإلمػػاـ الشػػافعي أليب بكػػر أٞبػػد البياقػػي ٙبقيػػل:
سيد كسركم سن دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط2001 :ـ.
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 .75ا٤بعونة على ملهب عآب ا٤بدينػة (إلمػاـ مالػك بػن أنػس) للقاضػي عبػد الوهػاب
البغدادم ٙبقيل كدراسةٞ :بيف عبد ا٢بل كأه الكتػاب (رسػالة دكتػوراب مػن
حامعػة أـ القػرل ٗبكػة ا٤بكرمػة) مكتبػة نػزار البػاز ػ ػ مكػة ا٤بكرمػة ػ الريػاض ط:
الثانية1999ـ.
 .76مغػػِب ا﵀تػػاج إٔب معرفػػة معػػاين ألفػػاظ ا٤بناػػاج ﵀مػػد ا٣بطيػػب الش ػربيِب ٙبقيػػل:
٧بمد تامر كشريف عبد ا﵁ دار ا٢بدي ػ ػ القاهرة ط2006 :ـ.
 .77ا٤بغػػِب ٤بوفػػل الػػدين بػػن قدامػػة ا٤بقدسػػي ا٢بنبلػػي (كيلي ػ الشػػرح الكبػػّب لشػػمس
ال ػػدين بػ ػػن قدامػ ػػة ا٤بقدسػ ػػي) ٙبقيػ ػػل٧ :بم ػػد خطػ ػػاب كرفاق ػ ػ دار ا٢بػ ػػدي ػ ػ ػ ػ
القاهرة ط2004 :ـ.
 .78ا٤بق ػػدمات ا٤بما ػػدات لبي ػػاف م ػػا اقتض ػػت رس ػػوـ ا٤بدكن ػػة م ػػن األ ك ػػاـ الش ػػرعيات
كالتالصػػيبلت ا﵀كمػػات ألماػػات مسػػائلاا ا٤بشػػكبلت أليب الوليػػد ٧بمػػد ب ػػن
رشػػد القرطيب(ا١بػػد) ٙبقيػػل٧ :بمػػد جػػي دار الغػػرب اإلسػػبلمي ط :األكٔب
1988ـ.
 .79منػػاه التالصػػي كنتػػائ لطػػائف التأكيػ ُب شػػرح ا٤بدكنػػة ك ػ مشػػاكلاا أليب
ا٢بسػػن الرحراحػػي مركػػز الػَباث الثقػػاُب ا٤بغػػريب ػ ػ الػػدار البيضػػاء دار ابػػن ػػزـ
ط :األكٔب2007ـ.
 .80ا٤بنتقػى شػػرح ا٤بوطػأ أليب الوليػػد سػػليماف بػن خلػػف البػػاحي ٙبقيػل٧ :بمػػد عبػػد
القادر عطا دار الكتب العلمية ػ ػ بّبكت ط :األكٔب1999ـ.
 .81مػنح ا١بليػ شػػرح ٨بتصػػر خليػ للشػػي ٧بمػػد علػػيف دار الفكػػر ػ ػ بػػّبكت ط:
1989ـ.
 .82منااج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ﵀يي الدين النوكم عػِب بػ ٧ :بمػد شػعباف دار
ا٤بنااج حدة ط :األكٔب2005ـ (دار ا٤بعرفة ػ ػ بّبكت ط :ببل).
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 .83ا٤بالب ُب فق اإلماـ الشافعي أليب إسػالاؽ إبػراهيم الشػّبازم كبليلػ (الػنهم
ا٤بسػػتعلب ُب شػػرح غريػػب ا٤باػػلب) ﵀مػػد بػػن أٞبػػد بػػن بطػػاؿ اليمػػِب ٙبقيػػل:
٦بدم فتالي السيد كأشرؼ عبيد ا٤بكتبة التوفيقية ػ ػ القاهرة ط :ببل.
 .84موطػ ػػأ اإلمػ ػػاـ مالػ ػػك ركايػ ػػة ٰبػ ػػٓب الليثػ ػػي دار الكتػ ػػاب العػ ػػريب ػ ػ ػ ػ بػ ػػّبكت ط:
الرابعة1998ـ.
 .85نصػػب الرايػػة أل اديػ ا٥بدايػػة ١بمػػاؿ الػػدين الزيلعػػي ا٢بنفػػي مػػع اشػػيت بغيػػة
األ٤بعي ُب ٚبري الزيلعي تصاليح٧ :بمػد عوامػة ملسسػة الريػاف ػ ػ ػ بػّبكت ط:
األكٔب1997ـ.
 .86النػوادر كالزيػػادات علػػى ُب ا٤بدكنػػة مػػن غّبهػػا مػػن األماػػات أليب ٧بمػػد عبػػد ا﵁
بن أيب زيد القّبكاين ٙبقيل٧ :بمد جي دار الغػرب اإلسػبلمي ػ ػ بػّبكت ط:
األكٔب1999ـ.
 .87ا٥بداية شػرح بدايػة ا٤ببتػدم لربهػاف الػدين ا٤برغينػاين ٦بموعػة مػن األسػاتلة دار
السبلـ ػ ػ القاهرة ط :األكٔب2000ـ.
 .88الوس ػػي ُب ا٤ب ػػلهب ﵀م ػػد الغػ ػزإب ٙبقي ػػل :أٞب ػػد إبػ ػراهيم ك٧بم ػػد ت ػػامر دار
السبلـ ػ ػ القاهرة ط :األكٔب1997ـ.

البعد املقاصدي هي خالل كفارة اليوني
إردادىالدكتور:ىالمبروكىرونىدالم ى
جبهعخ اجلجل الغرثي  -قسن الدراسبد اإلسالهيخ
كليخ اآلداة والعلوم  /ثدر

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ًقدًٞ

ا٢بمد ﵁ اللم خلل اإلنساف علٌم البياف كالصبلة كالسػبلـ علػى ٧بمػد النػيب
األم ػػي ال ػػلم أن ػػزؿ علي ػ الق ػػرآف فك ػػاف مص ػػدر العل ػػم كالن ػػور كا٥بداي ػػة كا٣ب ػػّب م ػػاداـ
الزماف.
وبعد،،،

فػػإف الكفػػارات قػػد شػػرعت للزحػػر كالػػردع فاػػي كالعقػػاب ا٤بػػإب أك البػػدين ٤بػػن
ارتكػػب خطي ػػة أك حنايػػة ك أ٭بػػا ٠بيػػت الكفػػارة كفػػارة أمػبلن ُب أف ا﵁ يكفػػر ػػا عػػن
ا٤بسػػلم الػػلنوب بارتكاب ػ كإقدام ػ القسػػم بػػا﵁ كا٢بلػػف بػػا﵁ ٍب ٓب ي ػربر ُب قسػػم كٓب
يكفػػر عػػن نفس ػ ك٤بػػا كػػاف اإلسػػبلـ تنهيم ػان احتماعي ػان شػػامبلن لك ػ ن ػوا ي ا٢بيػػاة
ا٤بادية كالرك ية فإف الشريعة اإلسبلمية ٗبقاهدها العامة كا٣باهة تضػمنت األ كػاـ
الٍب تنهم قواعد السلوؾ ُب التمع ك٤با كاف اإلسػبلـ رسػالة عا٤بيػة ال تعػَبؼ ٕبػدكد
للمكػػاف كالزمػػاف أك األحنػػاس فقػػد حػػاءت ش ػريعت عامػػة ُب الزمػػاف كا٤بكػػاف هػػا٢بة
للتطبيػػل مسػػتجيبة ٢بػ مشػػاك البشػرية ُب كػ زمػػاف كمكػػاف كال عجػػب ُب ذلػػك
فاػػي التشػريع السػػماكم مػػن عنػػد ا﵁ خػػالل الػػنفس البشػرية 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. حا الكثّب من عواـ الناس كيفية القياـ بالتكفّب عن أنفسام. 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 ٓب تكػن الكفػػارة كاضػػالة كمفاومػػة لعامػػة ا٤بسػػلمْب كأف الشػػرع قػػد ػ علػػىأدائاا كرغب ُب القياـ ا.
ويهدؼ البحث من خالؿ مباحثو ومطالبو إلى :

 التعريف بكفارة اليمْب ككيفية أدائاا على الوح ا٤بطلوب شرعان. عدـ ا٣بل ُب خصاؿ الكفارة بْب اإلطعاـ أك الكسوة أك العتل أك الصياـ. كف ػػارة اليم ػػْب عل ػػى التخي ػػّب أـ عل ػػى الَبتي ػػب كتوض ػػيح ذل ػػك ب ػػْب اإلطع ػػاـكالكسوة كالتالرير أك الصياـ كه على القدرة كاالستطاعة أـ الك
 التالػػلير مػػن الوقػػوع ُب ٲبػػْب اللغػػو أك اليمػػْب الغمػػوس خاهػػة ُب هػػلا الػػزمناللم تساهلت في الناس بأمر اليمْب الشرعي.
كقد ال هت كما ال ظ غّبم إقداـ الناس على اإلٲباف كالنلكر كالتسػاه ُب
ذلػػك ُب ٦بالس ػػام كأ ػػاديثام ا٣باه ػػة كأ يان ػان ُب لع ػػبام ك٥بػػوهم ٍب بع ػػد مػػا يق ػػع
األمػر يبالثػػوف عػن ٨بػػرج ٤بػػا كقعػوا فيػ كيعتػلركف ألنفسػػام كقػػد كػانوا ُب عافيػػة مػػن
األمػػر هػػلا كقػػد شػػرع ا﵁ عػػز كحػ الكفػػارات سػَبان للػػلنوب كٛباليصػان ٥بػػا كمػػليبان
للنف ػػوس كه ػػيانة ٥ب ػػا م ػػن الوق ػػوع فيم ػػا ي ي ػػت عنػ ػ كنهػ ػران ألٮبي ػػة كف ػػارة اليم ػػْب ُب
الشػرع كمػػا يقػػوـ بػ النػاس مػػن أٲبػػاف كاذبػػة كلغػو فاسػػدة كٲبػػْب غمػػوس منعقػػدة أك
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غّب ذلك من األٲباف ٩بػا دفعػِب للبالػ ُب هػلا ا٤بوضػوع كاخػَبت لػ عنوانػان "البعػد
ا٤بقاهػػدم مػن خػػبلؿ كفػػارة اليمػػْب" دراسػػة فقايػػة كقػػد صػػرت البالػ ُب مقدمػػة
كثبلثة مبا كخاٛبة على النالو التإب:
ا٤بقدمػةٙ :بػػدثت فياػػا عػػن أٮبيػػة ا٤بوضػػوع كالبعػػد ا٤بقاهػػدم مػػن خػػبلؿ كفػػارة
ي ػ حػػاءت خطػػة البال ػ
اليمػػْب كأسػػباب اختيػػار ا٤بوضػػوع كأهػػداؼ البال ػ
كاملة ككافية على النالو التإب:
المبحث األوؿ :مشركعية الكفارة كسبباا كٰبتوم على ثبلثة مطالب هي:
المطلب األوؿ :تعريف الكفارة لغة كاهطبل ان.
المطلب الثاني :مشركعية الكفارة كسبباا.
المطلب الثالث :تعريف األلفاظ ا٤بشا ة
المبحث الثاني :شركط كحوب كفارة اليمْب كيشم أربعة مطالب هي:
المطلب األوؿ :شركط كحوب كفارة اليمْب.
المطلب الثاني :نوع اإلطعاـ ُب كفارة اليمْب.
المطلب الثالث :الكسوة كما يتعلل ا ُب كفارة اليمْب.
المطلب الرابع :عتل الرقبة كأكهافاا.
المبحث الثالث :أثر اإلعسار ُب كفارة اليمْب كٰبتوم على ثبلث مطالب هي:
المطلب األوؿ :الصياـ ُب كفارة اليمْب.
المطلب الثاني :أثر اإلعسار ُب كفارة اليمْب.
المطلب الثالث :اليمْب اللغو كاليمْب الغموس.
الخاتمة :تناكلت فياا أهم ما توهلت إلي من نتاج خبلؿ دراسٍب ٥بلا ا٤بوضوع.
كأخّبان أسأؿ ا﵁ العلي القدير أف يوفقنا إٔب ما في ا٣بػّب كالسػداد كالرشػاد إنػ
كٕب ذلػػك كالقػػادر علي ػ كينفعنػػا ٗبػػا علمنػػا كيعلمنػػا مػػا حالنػػا كه ػ اللر يا ػ رم كسػػلم
كبارؾ على سيدنا ٧بمد كعلى آل كهالب أٝبعْب.
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كٰبتوم على ثبلثة مطالب هي:
المطلبىاألول :ى
تطروفىالكغارةىلعظىواصطالحاً .ى

أٗالً :تعسٙف كفاز ٝاهٌٚني يف اهوغ:ٞ

كفػر :الكػػاؼ كالفػاء كالػراء أهػ يػػدؿ علػػى معػُب كا ػػد كهػو السػػَب كالتغطيػػة
( )1
ا٢بب بَباب األرض أم يسَبب.
كيقاؿ للزارع كافرهن ألن يغطي ر
كالكفر بالفتح كالكفار :ما يكفر ب من ا٣بطي ة كاليمْب فيمالى ب (.)2
كالكفر :الَباب ألن يسَب ما ٙبت كالكفارة من هدقة أك هوـ أك ٫بػو ذلػك
كأن غطى علي بالكفارة أم سَب اللنوب(.)3
ثاُٚاً :يف االصطالح اهفقٔ:ٛ

الكفارة :من كفر ا﵁ عن اللنب ٧باب كمن الكفارة أل ا تكفػر الػلنوب ككفػر
عن ٲبين إذا فع الكفارة كالكفارة :ما كفر ب من هدقة كهوـ ك٫بوها(.)4
كقي  :هي ما يستغفر ب اآلٍب من هدقة كهوـ ك٫بو ذلك(.)5
كقي  :هي فع ما يوحب با٢بن فياا(.)6
( )1معجم مقاييس اللغة البن فارس
( )2كتاب العْب للفراهيدم .135/1
( )3تػ ػػاج العػ ػػركس للزبيػ ػػدم  62/14كفػ ػػر ا٤بعجػ ػػم الوسػ ػػي إلب ػ ػراهيم مصػ ػػطفى  791/2بػ ػػاب الكػ ػػاؼ
الصالاح للجوهرم  372/3كفر.
( )4البالر الرائل البن ٪بيم .108/4
( )5القاموس الفقاي لغة كاهطبل ان لسعدم أبو حيب  321/1رؼ الكاؼ.
( )6اشيتا قليويب كعمّبة .153/13
191/5

كفر.
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المطلبىالثاني:ى ى
مذروروظىالكغارةىودببؼا ى

مشػػركعية الكفػػارة الكفػػارة مشػػتقة مػػن الكفػػر بفػػتح الكػػاؼ أم السػػَب فاػػي
ستارة لللنب ا٢باه بسبب ا٢بن ُب اليمْب فاليمْب سبب الكفارة.
كاأله ػ ػ ُب كفػ ػػارة اليمػ ػػْب :الكتػ ػػاب كالسػ ػػنة كاإلٝبػ ػػاع :أمػ ػػا الكتػ ػػاب فقول ػ ػ
اخ ػ يل يكم اللر ػ بًػػاللر ٍغ ًو ًُب أ ٍىٲبػىػانً يكم كلى ًكػػن يػل ً
سػػبالان كتعػػأب﴿ :الى يػل ً
اخ ػ يل يكم ًٗبػىػا ىع رقػ ُّ
يى
يى
ػدًبي
ي ي
ٍى
ً
ْب ًم ٍن أ ٍىك ىس ً ىما تيطٍعً يمو ىف أ ٍىهلًي يك ٍم أ ٍىك كً ٍس ىوتيػ يا ٍم أ ٍىك
رارتي ي إًطٍ ىع ياـ ىع ىشىرةً ىم ىساك ى
األ ٍىٲبىا ىف فى ىكف ى
ً
ىٍٙب ًريػػر رقىػبػ وػة فىمػػن رٓب ىًٯب ػ ٍد فى ً
ػك ىك رفػ ىػارةي أ ٍىٲبػىػانً يك ٍم إًذىا ى لى ٍفػػتي ٍم ىكا ٍ ىفهيػػوا
صػػيى ياـ ثىبلثىػ ًػة أىيرػ وػاـ ذىلػ ى
ي ىى ى ٍ
( )1
ً
ً
ً
ْب اللر ي لى يك ٍم آيىات لى ىعلر يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾ .
أ ٍىٲبىانى يك ٍم ىك ىلل ى
ك يػيبىػ ِّ ي
أمػا ُب السػنة :فقػد قػاؿ الرسػوؿ هػػلى ا﵁ عليػ كسػلم" :إذا لفػت علػى ٲبػػْب
فرأيت غّبها خّبان مناا فأت اللم هو خّب ككفر عن ٲبينك"(.)2
أم ػػا اإلٝب ػػاع :فق ػػد أٝب ػػع ا٤بس ػػلموف عل ػػى مش ػػركعية الكف ػػارة ُب اليم ػػْب ب ػػا﵁
( )3
تعأب.
بعد أف عرفنا مشركعية الكفارة ُب القرآف الكػرًن كالسػنة النبويػة ا٤بطاػرة كإٝبػاع
ا٤بسلمْب على ذلك نأٌب إٔب سبب كحوب كفػارة اليمػْب كهػلا هػو ا٤بقصػد الشػرعي
من الكفارة فنقوؿ:
٘بب الكفػارة با٢بنػ ُب اليمػْب سػواء أكانػت ُب طاعػة أـ ُب معصػية أـ أمػر
مبػػاح هػػلا كال ٯبػػوز تقػػدًن الكفػػارة قب ػ كقػػوع اليمػػْب باتفػػاؽ العلمػػاءهن ألن ػ تقػػدًن
للالكم قب سبب فلم ٯبز كتقدًن الزكاة قب ملك النصاب(.)4
( )1سورة ا٤بائدة اآلية.89 :
( )2أخرح النسائي ُب سنن رقم  3790باب :الكفارات بعد ا٢بن
( )3ينهر :الفق اإلسبلمي كأدلت لوهب الز يلي .131/4
( )4بنهر :الفق اإلسبلمي كأدلت للز يلي .131/4

11/7

دي هاليح.

البعــــــــــــــــد املقاصــــــــــــــــدي هــــــــــــــــي خــــــــــــــــالل كفــــــــــــــــارة الــــــــــــــــيوني

62

المطلبىالثالث:ى ى
تطروفىاأللغاظىالمذابؼظ:ى ى

ي أف هلب األلفاظ ٥با هلة بالكفارة كهي االستغفار التوبة العقوبة.
االستغفار ُب اللغة :طلب الغفراف قوال كفعبلن(.)1
( )2
كشرعان :سلاؿ ا٤بغفرة كالتجاكز ا عن اللنب كعدـ ا٤بلاخلة ب .
كقػد يػػأٌب االسػػتغفار ٗبعػػاف أخػػرل فيػػأٌب ٗبعػػُب اإلسػػبلـ كمػػا ُب قول ػ تعػػأب:
ً
ػت فًػػي ًا ٍم ىكىمػػا ىكػػا ىف اللرػ ي يم ىعػ ِّػلبىػ يا ٍم ىك يهػ ٍػم يى ٍسػتىػ ٍغ ًف يرك ىف﴾(.)3
﴿ ىكىمػػا ىكػػا ىف اللرػ ي لييػ ىعػ ِّػلبىػ يا ٍم ىكأىنٍػ ى
ي ػ ح ػػاء ُب التفس ػػّب ٗبع ػػُب يس ػػلموف كم ػػا ح ػػاء ٗبع ػػُب ال ػػدعاء كالتوب ػػة ُب تفسػ ػّب
القرطيب( )4كالصلة أف كبل مػن الكفػارة كاالسػتغفار يكػوف بعػوف ا﵁ تعػأب سػببان ٤بغفػرة
( )5
اللنوب.
التوبػػةُ :ب اللغػػة الرحػػوع مػػن الػػلنب كتػػاب إٔب ا﵁ توبػػة كقػػد تػػاب ا﵁ علي ػ
ً ( )6
ككفق ٥با كقي التوب ٝبع توبة قاؿ تعأب ﴿ :ىغافً ًر ال رل ً
نب ىكقىابً ً التػ ٍروب﴾
كقب ػ ػ العػ ػػود كالرحػ ػػوع عػ ػػن ا٤بعصػ ػػية يقػ ػػاؿ :تػ ػػاب عػ ػػن ذنب ػ ػ إذا رحػ ػػع عن ػ ػ
( )7
كأقلع.

( )1القاموس ا﵀ي للفّبكز آبادم/
( )2القاموس الفقاي لسعدم أبو حيب 275/1
( )3سورة األنفاؿ اآلية.33 :
( )4ا١بامع أل كاـ القرآف للقرطيب .33/7
( )5ينهر :ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية .38/35
( )6سورة غافر اآلية.3 :
( )7الصالاح للجوهرم  105/2الصالاح.
477/1

لغة.

رؼ الغْب.
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كشرعان :هي االستغفار كالندـ كاإلقبلع عن ا٤بعصية ُب ا٢باؿ كالعزـ على عػدـ
العػػود إلياػػا ُب ا٤بس ػػتقب  )1(.كالصػػلة ب ػػْب الكفػػارة كالتوبػػة أف ك ػػبل منامػػا ٗبش ػػي ة ا﵁
تعأب سببان ٤بغفرة اللنوب كهلب من مقاهد الشريعة.
العقوب ػػةُ :ب اللغ ػػة م ػػأخوذة م ػػن العق ػػب كه ػػو ا١ب ػػرم بع ػػد ا١ب ػػرم كالول ػػد بع ػػد
بالض ِّم :التوبة كالبدؿ كاللي كالناار أل ما يتعاقباف العقاب :األخػل
العقىب ِّ
الولد ك ي
( )2
باللنب كقد عاقبت كتعقب كاالسم العقوبة كالعاقب آخر ك شيء.
كُب االهطبلح الشرعي :هي زكاحػر شػرعاا ا﵁ تعػأب للػردع عػن ارتكػاب مػا
هػر كتػرؾ مػػا أمػر بػ 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
فتسمى تعزيران كالصلة بْب الكفارة كالعقوبة :أف الكفػارة فياػا معػُب العبػادة كليسػت
( )4
العقوبة كللك.
بعػػد عػػرض هػػلب األلفػػاظ الػػٍب ٥بػػا هػػلة بالكفػػارة ٪بػػد أ ػػا تػػدؿ علػػى النػػدـ
كاالستغفار كالرحوع إٔب ا﵁ كعدـ اإلهرار علػى ا٤بعاهػي كاإلقػبلع عناػا فػوران طلبػان
من ا﵁ العفو كالغفراف كالرضا التاـ على من ارتكب السي ات كا٤بعاهي.

( )1ينهر :ا٤بغِب البن قدامة  515/7كشاؼ القناع للباوٌب .250/3
( )2لسػاف العػرب البػػن منهػور  3027/4ا٤بخصػػص البػن سػػيدب  54/4القػاموس الفقاػػي لغػة كاهػػطبل ا
لسعدم أبو حيب  254/1رؼ العْب الصالاح.
( )3ينهر :األ كاـ السلطانية للماكردم .443/1
( )4ينهر :ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية .39/35
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كيشم أربعة مطالب هي:
المطلبىاألول:ى ى
ذروطىوجوبىكغارةىالومون :ى

أٗالًً :ت ٟجتب كفاز ٝاهٌٚني؟

٘بب كفارة اليمْب على ا٢بالف كتتعْب علي با٢بن كيكوف ا٢بنػ ُب هػيغة
الرب بفع ما لػف علػى تركػ كُب هػيغة ا٢بنػ بػَبؾ مػا لػف علػى فعلػ كدليػ
ً
ػك ىك رفػ ػ ىػارةي أ ٍىٲبػىػػانً يك ٍم إً ىذا ى لى ٍفػ ػػتي ٍم﴾( )1ككح ػ ػ
كحػ ػػوب كفػ ػػارة اليمػ ػػْب قول ػ ػ تعأب ﴿:ىذلػ ػ ى
االستدالؿ هو بتقدير مضمر كهو "فالنثتم" بعد "إذا لفتم" فيكوف ٦بمػوع ا٢بلػف
كا٢بنػ ُب سػػبب كحػػوب الكفػػارة ككحػ تعليػل كحػػوب الكفػػارة با٢بنػ أف الكفػػارة
( )2
لرفع إٍب ا٢بن .
ثاُٚاً :أًا شسٗط ٗد٘ب كفاز ٝاهٌٚني فٔ:ٛ

 لقػػد اتفػػل الفقاػػاء علػػى أف البلػػوغ كالعق ػ كاالنعقػػاد شػػركط لوحػػوب الكفػػارةبػػاليمْب فػػبل كفػػارة عل ػػى هػػيب أك ٦بنػػوف ن ػ ُب ٲبين ػ هن ألف القلػػم مرف ػػوع
عنامػا لقولػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم " رفػع القلػم عػػن ثػبلث :عػن النػائم ػػٌب
( )3
يستيقظ كعن ا٤ببتلى ٌب يربأ كعن الصيب ٌب يكرب".
 أف يكػػوف ا٢بػػالف مسػػلمان فػػبل يصػػح ٲبػػْب الكػػافرهن ألف كفػػارة اليمػػْب عبػػادةكالكافر ليس من أهلاا كالدلي على أف الكفارة عبادة :أ ا ال تتػأدل بػدكف
( )1سورة ا٤بائدة اآلية.89 :
( )2ينهر :الفق ا٤بالكي كأدلت للالبيب بن طاهر .136/3
( )3اخرح أبو داككد ُب سنن رقم  4400باب ُب ا١بنوف  54/13قاؿ األلباين هاليح.
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النية ككللك ال تسق ب داء الغّب عن ا٢بان إذ غّب العبادة ال تشَبط في
النية كيسق بأداء الغّب مث  :الديوف كرد ا٤بغصػوب كالكػافر لػيس مػن أهػ
( )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 .
أف تكوف ٲبينان منعقدة(.)2

يشػَبط ُب الطعػاـ أف يكػوف مػن أكسػ طعػاـ األهػ كيكػوف ُب غػاؿ عػػادات
النػػاس ال مػػن األدىن كال مػػن األعل ػػى فمػػا ٯبػػزئ ُب زكػػاة الفط ػػر ٯبػػزئ هنػػا كه ػػي
األهػػناؼ التسػػعة :القمػػح الشػػعّب كالسػػلت كالزبيػػب كالػػدخن كالػػلرة كاألرز
كاألق كالتمر(.)3
أما مقدار اإلطعاـ فػاختلف فيػ بسػبب اخػتبلفام ُب تأكيػ قولػ تعػأب ( :مػن
أكس ما تطعموف أهليكم)(.)4
فمػػن العلمػػاء مػػن قػػاؿ  :ا٤ب ػراد أيكل ػةه كا ػػدة قػػاؿ :ا٤بػػد كس ػ ُب الشػػبع كمػػن
قاؿ :ا٤براد قوت اليوـ كهو غداء كعشاء قاؿ :الواحب نصف الصاع أم مداف .

( )1ينهر :الفق اإلسبلمي كأدلت للز يلي .43/4
( )2ينهر  :الفق ا٤بالكي كأدلت للالبيب بن طاهر .127/2
( )3ينهر  :ا٤بصدر السابل .133/2
( )4سورة ا٤بائدة اآلية .89
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كبنػػاء علي ػ فإن ػ يعطػػي لك ػ مس ػكْب م ػ ٌد مػػن الطعػػاـ كصػػدقة الفطػػر إال أف
اإلمػػاـ مالػػك( )1قػػاؿ  :ا٤بػػد خػػاص بأه ػ ا٤بدينػػة لضػػيل معاشػػام كأمػػا سػػائر ا٤بػػدف
فيعطوف الوس من نفقتام كقاؿ البعأ ٯبزئ ا٤ب ٌد ُب ك مدينة(.)2
كا٤بقص ػػود م ػػن اإلطع ػػاـ ه ػػو ٦ب ػػرد اإلبا ػػة ال التملي ػػك للفق ػراء كا٤بس ػػاكْب ألف
النص القرآين كرد بلفظ اإلطعاـ (فكفارت إطعاـ عشرة مساكْب)(.)3
كاإلطعاـ هو ٛبكْب الفقراء أك ا٤بسكْب من األكػ ال التمليػك ككػللك إشػارة
إٔب الػػنص القػػرآف (إطعػػاـ عشػػرة مسػػاكْب) كا٤بسػػكنة  :هػػي ا٢باحػػة كهػػو ٧بتػػاج إٔب
أك ػ ػ الطع ػ ػػاـ دكف ٛبلك ػ ػ فك ػ ػػاف ُب إض ػ ػػافة اإلطع ػ ػػاـ إٔب ا٤بس ػ ػػاكْب إش ػ ػػارة إٔب أف
اإلطعاـ هو الفعػ الػلم يصػّب بػ ا٤بسػكْب متمكنػا مػن الطعػاـ ال التمليػك ٖبػبلؼ
الزكاة كهدقة الفطر( )4أما الوسػ ا٤بطلػوب ُب ا٤بقػدار هػو أف يكػوف الطعػاـ مػ ٌدا ٗبػ ٌد
النيب هلى ا﵁ علي كسلم ال أق ٌ إ٭با يعترب ا٤بد إذا أخرج من الرب كأما إذا أخرج مػن
الشعّب أك التمر فإن ٱبرج من كس الشبع ب كٯبػزئ إطعػاـ كػ كا ػد مػن العشػرة
رطلْب من ا٣ببز األكس كيعترب ُب ذلك بالرط البغدادم(.)5
كينػػدب أف يكػػوف الػػرطبلف ب ػػإداـ مػػن ٛبػػر أك ٢بػػم أك غ ػػّب ذلػػك هػػو الع ػػرؼ
الغالب ُب الناس من أ م ال يأكلوف ا٣ببز إال بػإداـ كٯبػزئ عػن إخػراج العشػرة أمػداد
إشػػباع عشػػرة مسػػاكْب مػرتْب كغػػداء كعشػػاء ُب يػػوـ أك أكثػػر كغػػدائْب أك عشػػائْب
( )1هو  :مالك بن أنس بن مالػك األهػبالي إمػاـ دار ا٥بجػرة كلػد سػنة  91ه ػ أ ػد األئمػة األربعػة عنػد أهػ
السػػنة ل ػ تصػػانيف ع ػػدة مػػن أشػػارها ا٤بوط ػػأ تػػوُب سػػنة 179هػ ػ ال ػػديباج ا٤بػػلهب البػػن فر ػػوف 17/1
األعبلـ للزركلي .207/5
( )2ينهر  :بداية التاد البن رشد  417/1بتصرؼ.
( )3سورة ا٤بائدة اآلية .89
( )4ينهر  :ا٤ببسوط للسرخسي  293/10بتصرؼ.
( )5الرط البغدادم يساكم 4,53 :حرامان كأف الدرهم بناء علي يساكم  3.17 :حرامػان ينهػر ٕ :بػ ُب ٙبويػ
ا٤بوازين كا٤بكايي الشرعية إٔب ا٤بقادير ا٤بعاهرة للشي  :عبد ا﵁ بن سػليماف ا٤بنيػع كحػاء ُب ا٤بصػباح ا٤بنػّب
للفيومي  230/1الرط البغدادم هو  :اثنتا عشرة أكقية.
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٦بتمعػػْب أك متفػػرقْب متسػػاكين ُب األكػ أك متفػػاكتْب كا٤بػراد الشػػبع الوسػ ُب كػ
مػػرة كاألطفػػاؿ إذا اسػػتغنوا عػػن اللػػإ فػػبل يكفػػي إشػػباعام مػرتْب بػ البػػد مػػن ا٤ب ػ ٌد
كامبلن أك من الرطلْب كاملْب(.)1
كقاؿ علماء ا٢بنفية  :مقػدار اإلطعػاـ نصػف هػاع ( )2مػن ب ٌػر أك هػاع مػن ٛبػر
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
عػػن سػػاداتنا عمػػر كعلػػي كعائشػػة كبػ قػػاؿ ٝباعػػة مػن التػػابعْب  :سػػعيد بػػن ا٤بسػػيب
كسػػعيد بػػن حبػػّب كإب ػراهيم ك٦باهػػد كا٢بسػػن( )3كا٤ب ػراد با٤بسػػاكْب ُب اآليػػة مػػا يشػػم
الفقراء كشركط ا٤بساكْب هي:
 أف يكونػوا ُب نفقػػة ا٤بك ٌفػػر أم ٩بػػن تلزمػ نفقػػتام فػػبل ٯبػػوز أف يػػدفع الرحػي
مناا شيء لزكحت أك كلدب أك أبوي الفقرين.
 كال يشػػَبط كػػو م مػػن ٧بػ ا٢بنػ كمػػا ال يشػػَبط أف يكونػوا غػػّب هػػا يْببػ 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 يكون ػوا مسػػاكْب كهػػم الصػػنف الػػلم يػػدفع إلػػيام ُب الزكػػاة كأف يكون ػواأ راران كالكفارة إ٭با هي للمساكْب بدلي اآلية.

( )1ينهػػر  :الفق ػ ا٤بػػالكي كأدلت ػ للالبيػػب مػػن طػػاهر
الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع البن قدامة .615/8
( )2الصػاع  :أربعػة أمػداد كا٤بػ ٌد رطػ كثلػ بالرطػ العراقػي كالرطػ العراقػي  130درٮبػان كالػدرهم  2,975حػراـ
أم اف ا٤ب ٌد يساكم  675حراـ كالصاع يساكم  2751حراـ الزاهر ُب غريب ألفاظ الشافعي .210/1
( )3ينهر  :ا٤ببسوط للسرخسي  293/10الفق اإلسبلمي كأدلت للز يلي .135/4
34/2

الفق ػ علػػى ا٤بػػلاهب األربعػػة للجزيػػرم

79/2
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 أف يكونػوا عشػػرة مسػػاكْب ٨بتلفػػْب فػػبل ٯبػػزئ التكػرار بػػأف يعطػػي للمسػػكْبالوا د أكثر من م ٌد من الطعاـ ُب اليوـ الوا د(.)1
أما ُب الوقػت ا٢باضػر فػإف اإلنسػاف ال يكلػف نفسػ الطعػاـ الغػإب الػثمن كال
ٯبزئ الرخيص الدانئ ب ينهر إٔب أكثر مػا يطعػم أهلػ فأ يانػان قػد يشػَبم ألهلػ
أنواعان من اللالوـ كالسمك ك٢بم الطيور أك ٢بوـ ا٤بػاعز أك ٢بػوـ الضػأف كأ يانػان ال
يطعماػػم إال ا٣ببػػز بػػدكف ٢بػػم كبػػدكف فاكاػػة فينهػػر إٔب أكثػػر مػػا يطعػػم أهل ػ فػػإذا
ق ػػاؿ :أكث ػػر م ػػا أطع ػػم أهل ػػي كأكسػ ػ م ػػا أطعما ػػم األرز ك٢ب ػػم ال ػػدحاج كش ػػيء م ػػن
الفاكاػػة نق ػػوؿ أخػػرج ه ػػلا ُب كف ػػارة اليمػػْب ألف ا﵁ س ػػبالان كتعػػأب ق ػػاؿ﴿ :م ػػن
أكس ما تطعموف أهليكم﴾(.)2
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
طعامػان مػن حػػنس طعػػاـ أهلػ مػػن خبػػز ك٢بػػم أك أرز ك٢بػػم معتػػاد أك غػػّب ذلػػك مػػن
االطعمػػة فإن ػ يكفػػي إذا أكل ػوا ػػٌب شػػبعوا ألف الكفػػارة تكػػوف مػػن غالػػب قػػوت
البلػػد ففػػي بلػػدنا هػػلا الغالػػب هػػو األرز أك الكسكسػػي كأغلػػب النػػاس كأكسػػطام
يأكلوف مع األرز شي ان من ٢بم الدحاج أك من ٢بم اإلب أك من ٢بم الغنم كإداـ لػ
كيػػأكلوف مػػن الفاكاػػة كالتفػػاح أك ا٤بػػوز أك الربتقػػاؿ أك غػػّب ذلػػك مػػن الفواك ػ 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.

( )1ينهر  :السي ا١برار للشوكاين
ا٤بالكي .131/2
( )2سورة ا٤بائدة اآلية 89

28/4

الفق على ا٤بػلاهب األربعػة

79/2

بدايػة التاػد

343/1

الفقػ
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كهلب من مقاهد الشريعة استفادة الفقراء كا٤بسػاكْب مػن ا٤بك ٌفػر كهػي اإلطعػاـ
ي
ي ػ حػػاء عػػن الشػػاطيب قول ػ ( :كهػػي أف كضػػع الش ػرائع إ٭بػػا هػػو لصػػاّب العبػػاد ُب
العاح كاآلح )(.)1
المطلبىالثالثى:ى ى
الكدوةىوماىوتطلقىبؼاىفيىكغارةىالومون :ى

الكسوة الٍب تعطى ُب الكفارة فيشَبط فياا أمور هي:
 أف يكوف الثوب ٩با يصلح لؤلكساط. أف يكػػوف قوي ػان ٕبي ػ ٲبكػػن االنتفػػاع ب ػ فػػوؽ ثبلثػػة أشػػار فلػػو كػػاف قػػدٲبان أكحديدان رقيقا ال ينتفع ب هلب ا٤بدة فإن ال ٯبزئ.
 أف يسػػَب البػػدف كل ػ أك أكثػػرب فيجػػزئ ا٤بػػبلءة كا١ببػػة كالقمػػيص كالػػرداء كالقبػػاءكاإلزار إذا كاف ساببلن يتوشح ب كال ٘بزئ العمامػة كال السػراكي كال بػد للمػرأة
مػػن ٟبػػار مػػع الثػػوب كإذا أعطػػى الفقػػّب كسػػوة ال تسػػَب أكثػػر بدنػ كالسػراكي
ككانت قيمتاا تساكم قيمة اإلطعاـ نصف هاع من بر أك هاع مػن ٛبػر فإ ػا
٘بزئ(.)2
كيرل بعأ العلماء ُب الكسوة أف تكوف ُب ل الرح ثوبا يسَب ٝبيػع بدنػ
أك إزاران ٲبكػن أف يشػتم بػ ُب الصػبلة فػػبل ٘بػزئ العمامػة كال اإلزار الػلم ال ٲبكػػن
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
يكس ػػو ه ػػغّبان فإن ػ ػ يلزم ػ ػ أف يعطي ػ ػ م ػػا يعط ػػي الكب ػػّب عل ػػى ا٤بعتم ػػد م ػػن م ػػلهب
ا٤بالكية(.)3
( )1ا٤بوافقات للشاطيب .8/2
( )2ينهر  :الفق على ا٤بلاهب األربعة .79/2 /
( )3ينهر :االستلكار البن عبد الرب .202/5
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كٯبوز أف يكسوهم من ٝبيع اهناؼ الكسوة ٩با ٯبوز لؤلخػل لبسػ مػن قطػن
ككت ػػاف كه ػػوؼ كش ػػعر ككب ػػر كخ ػػز ك ري ػػر كسػ ػواء أك ػػاف مص ػػبوغان أك ال أك خامػ ػان أك
مقصوران ألن ٙبص الكسوة ا٤بأمور ا كا٢بكمة ا٤بقصورة مناا(.)1
كُب الوقػػت ا٢باضػر نقػػوؿ للمك ٌفػػر إذا أراد الكسػػوة أف يقػػوـ بتوزيػػع عشػػر بػػدؿ
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
م ػػن مقاه ػػد التش ػريع اإلس ػػبلمي اس ػػتفادة الفقػ ػراء كا٤بس ػػاكْب مػ ػن ا٤ببلب ػػس ُب كف ػػارة
اليمْب.
المطلبىالرابع :ى
رتقىالرقبظىأوىأوصافؼا .ى

الكػػبلـ ُب عتػػل الرقبػػة ُب كفػػارة اليمػػْب كغّبهػػا مػػن الكفػػارات تػػارٱبي فق ػ
بسػػبب عػػدـ كحػػود الرقيػػل ُب عص ػرنا ا٢باضػػر كبػػللك يسػػق هػػلا الواحػػب كيه ػ
ا٢بان ٧بصوران بْب اإلطعاـ كالكسوة كلكػن ال بػد مػن ذكػر ضػاب الرقبػة الػٍب ٯبػوز
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
أـ كبّبة ذكران أـ أنثى مسػلمة أـ كػافرة فػبل ٯبػوز ُب الكفػارة إعتػاؽ عبػد غػّبب كال
أف يعتػل عبػػدان مشػَبكان بينػ كبػْب غػػّبب كال مػدبران( )2أك أـ كلػػد( )3إال أنػ ٯبػػوز ٙبريػػر

( )1ينهر  :اإلقناع ُب فق اإلماـ أٞبد للالجاكم  37/3ا٤بغِب ألف قوامة
( )2ا٤بػػدبر :التػػدبّب :أف يعتػػل الرح ػ عبػػدب عػػن دبػػر كهػػو أف يعتػػل بعػػد موت ػ فيقػػوؿ أنػػت ػػر بعػػد مػػوٌب كهػػو
مدبر لساف العرب  1321/2تاج العركس للزبيدم  265/11دٔبر.
( )3أـ الولػػد هػػي :األمػػة الػػٍب كلػػدت مػػن سػػيدها ُب ملك ػ كعنػػد ا٤بالكيػػة هػػي األمػػة الػػٍب ٞبلػػت مػػن سػػيدها –
القاموس الفقاي لسعدم أك حيب .25/1
261/11
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ا٤بكات ػػب( )1استالس ػػانان كال ٯب ػػوز أف يعت ػػل عب ػػدان مقط ػػوع الي ػػدين أك الػ ػػرحلْب أك
مقطػػوع يػػد كا ػػدة أك رح ػ كا ػػدة مػػن حانػػب كا ػػد أك يػػابس الشػػل مفلوح ػان أك
مقع ػػدان أك زمن ػ ػان( )2أك أش ػ ػ الي ػػدين أك مقط ػػوع ثبلث ػػة أه ػػابع م ػػن ك ػ ػ ي ػػد س ػػول
اإل ػػامْب أك أعم ػػى أك مفق ػػود العين ػػْب أك معتوهػ ػان يغل ػػب العتػ ػ عليػ ػ أك أخ ػػرس
لفوات حنس من أحناس ا٤بنفعة كمنفعة الػبطف باليػدين كا٤بشػي بػالرحلْب كالنهػر
ُب العينْب كالكبلـ كالعق (.)3
٩با تقدـ ُب عرض عتل الرقبة ٪بد أف الشريعة اإلسبلمية حاءت لتالرير اإلرقاء
كالعبيػػد مػػن ذؿ العبوديػػة كمػػا حعلػػت الكفػػارات كالنػػلكر إال ألح ػ ذلػػك كهػػلا هػػو
الغرض األساسي من مقاهد الشريعة.

كٰبتوم على ثبلثة مطالب هي:
المطلبىاألول:ى ى
الصوامىفيىكغارةىالومون .ى

م ػػن ا٤بعل ػػوـ أف كف ػػارة اليم ػػْب ُب إطع ػػاـ عش ػػرة مس ػػاكْب أك كس ػػومم أك ٙبري ػػر
رقبة كال ترتيب بْب كا د منام فاو ٨بّب بْب أف يفعػ أيامػا شػاء فػإف عجػز عناػا
كٓب يسػػتطع أف يفع ػ كا ػػدان مناػػا فإن ػ يصػػوـ ثبلثػػة أيػػاـ كال ٯبػػزئ الصػػياـ إال بعػػد
فػػإف سػػعى كأداب عيتػػل أنػػيس الفقاػػاء البػػن الركم ػػي

( )1ا٤بكاتػػب  :العبػػد الػػلم يكاتػػب علػػى نفس ػ بثمن ػ
.61/1
( )2الزمان ػػة :كػ ػ داء م ػػبلزـ لئلنس ػػاف فيمنعػ ػ ع ػػن الكس ػػب كػ ػالعمى كش ػػل الي ػػدين الزاه ػػر ُب غري ػػب ألف ػػاظ
الشافعي .290/1
( )3ينهػػر :البال ػػر الرائ ػػل الب ػػن ٪ب ػػيم  109/4الػػلخّبب للق ػراُب  62/4الفق ػ اإلس ػػبلمي كأدلت ػ للز يل ػػي
.132/4
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العج ػػز ع ػػن فعػ ػ كا ػػد م ػػن األم ػػور الثبلث ػػة فكف ػػارة اليم ػػْب فيا ػػا ٚبي ػػّب كتػ ػرتيبْب
فا٢بالف ٨بّب بْب أف يطعم عشرة مساكْب أك كسومم أك ٙبرير رقبػة ك لػيس ٨بػّبان ُب
الصياـ.
أمػػا الصػػياـ فاػػو أف يصػػوـ ثبلثػػة أيػػاـ متتابعػػات علػػى قػػوؿ بعػػأ العلمػػاء ُب
التتػػابع كعلػػى قػػوؿ اآلخػرين التتػػابع لػػيس بشػػرط بػ ينػػدب فلػػو اضػػت ا٤بػرأة أثنػػاء
هوماا بطلت الكفارة كيشَبط لصالة الكفارة أف يعجػز عػن اإلطعػاـ أك الكسػوة أك
ٙبريػػر رقبػػة كيعتػػرب العجػػز كقػػت األداء ال كقػػت ا٢بن ػ فلػػو كػػاف مع ػ مػػاؿ كقػػت
ا٢بنػ ٍب ذهػػب كهػػاـ ٍب رحػػع ل ػ ا٤بػػاؿ فػػإف الصػػياـ ٯبزئ ػ ألنػ كػػاف عػػاحزان كقػػت
األداء كيش ػػَبط أيضػ ػان أف يس ػػتمر العج ػػز إٔب الفػ ػراغ م ػػن الص ػػوـ فل ػػو ه ػػاـ ا٤بعس ػػر
يػومْب ٍب ٙبصػ علػى ا٤بػاؿ قبػ هػياـ الثالػ ٓب ٯبزئػ الصػياـ كيعػد قػادران مػن ٲبلػك
الكفػػارة زائػػدة علػػى الكف ػػاؼ كالكفػػاؼ هػػو منػػزؿ يس ػػكن كثػػوب يلبس ػ كيس ػػَب
عورتػ كقػػوت يومػ كإذا كػػاف لػ مػػاؿ كعليػ ديٍػػن مثلػ فػػإف قضػػى بػ دينػ قبػ أف
يكفر هاـ كإف ٓب يقأ ب دين فقي  :يكفر با٤باؿ كقي  :يصوـ كللزكج أف ٲبنع
زكحت ػ ا٤بعس ػػرة م ػػن الص ػػوـ( .)1كاختل ػػف العلم ػػاء ُب اش ػَباط تت ػػابع األي ػػاـ الثبلث ػػة ُب
الصياـ فقاؿ علماء ا٤بالكية كالشافعية ال يشَبط التتابع كلكنػ مسػتالب إلطػبلؽ
اآليػػة القرآنيػػة ﴿ :فصػػياـ ثبلثػػة أيػػاـ﴾ فلػػيس فياػػا شػػرط التتػػابع كقػػد نسػػخت هػػلب
اآليػة القػراءة الشػاذة البػػن مسػعود( )2تػػبلكة ك كمػان( )3كقػػاؿ علمػاء ا٢بنفيػػة كا٢بنابلػػة:
( )1ينهر  :الفق على ا٤بلاهب األربعة للجزيرم .79/2
بػن فػار بػن ٨بػرـ أبػو عبػد الػرٞبن ا٥بػلٕب ليػف زهػرة
( )2هو  :عبد ا﵁ بن مسعود بن غاف بن بيب بن
أسلم قب عمر بن ا٣بطاب كهو أكؿ من حاػر بػالقرآف ٗبكػة ككػاف خػادـ رسػوؿ ا﵁ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم
ككػػاف يعػػرؼ بصػػا ب الس ػواد كالس ػواؾ كهػػاحر ا٥بج ػرتْب كهػػلى القبلتػػْب كشػػاد ا٤بشػػاهد مػػع رسػػوؿ ا﵁
هلى ا﵁ علي كسلم كشاد ل با١بنة كتوُب با٤بدينة كهػلى عليػ عثمػاف رضػي ا﵁ عنػ كدفػن بػالبقيع ككػاف
سنة 32هػ أسد الغابة البن األثّب .174/2
( )3ينهر :بداية التاد  405/1مغِب ا﵀تاج  327/4الفق اإلسبلمي .140/4
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يشػ ػ ػػَبط التتػ ػ ػػابع بػ ػ ػػدلي ق ػ ػ ػراءة أيب كعبػ ػ ػػد ا﵁ بػ ػ ػػن مسػ ػ ػػعود ﴿فصػ ػ ػػياـ ثبلثػ ػ ػػة أيػ ػ ػػاـ
متتابعات﴾(.)1
هلا إف كاف قرآنان فاو جة كإف ٓب يكن قرآنان فاػو ركايػة عػن النػيب هػلى ا﵁
علي ػ كسػػلم فاػػو إذان خػػرب كا ػػد كخػػرب الوا ػػد جػػة كبنػػاء علػػى شػػرط التتػػابع لػػو
أفطر ا٢بان ُب ٲبين لعػلر مػن األعػلار كػا٤برض مػثبلن أك سػفر أك ػيأ أك لغػّب
علر فإن عند ا٢بنفية يستأنف الصوـ من حديد مرة أخرل(.)2
٩با تقدـ عرض ُب مطلب الصياـ ٪بد أف الشػريعة اإلسػبلمية ٥بمػا مقصػد مػن
الصوـ 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 الصػوـ
هػو بلػػوغ درحػة التقػػول كٙبصػي مراتػػب ا٤بتقػْب يػ مػن معػػاين التقػول كدالالمػػا
الوقاية مػن الػلنوب كا٤بعاهػي الػٍب كقػع فياػا هػلا اإلنسػاف بسػبب ا٢بنػ ُب اليمػْب
كٙبصي النجاة كالفوز كالهفر ٗبرضاة ا﵁ تعأب كحنات .
المطلبىالثاني:ى ى
أثرىاإلردارىفيىكغارةىالومون .ى

إذا ن ا٢بالف ُب األٲباف كهي ما تسمى هبغة اليمْب كهي أف يقػوؿ :كا﵁
ألفعلن كلا أك قول  :كا﵁ إف ٓب أفع كلا ما فعلػت كػلا ٫بػو  :كا﵁ إف ٓب أضػرب
زيػػدان مػػا أقمػػت ُب هػػلب الػػدار ٍب عػػزـ علػػى اإلقامػػة كيكفػػي ذكػػرب كم ػان كمػػا إذا
قاؿ :أ لف أك أقسم أك أشاد كٓب يلكر االسم الكرًن فإن يكتفي بتقػدير لفػظ بػا﵁

( )1كػاب اإلمػاـ أٞبػد كركاب األثػػرـ عػن أبيػة بػػن كعػب كابػن مسػعود أ مػػا قػرأ (فصػياـ ثبلثػػة أيػاـ متتابعػات) نيػ
األكطار للشوكاين . 111/9
( )2ينهر  :بدائع الصنائع للكاساين .111/5
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إذا ن ػػول اليم ػػْب كينعق ػػد اليم ػػْب بق ػػوؿ ا﵁ كه ػػا ا﵁ ك أًن ا﵁ ك ػػل ا﵁ كعهمتػ ػ
كحبلل كالقرآف كا٤بصالف إذا نول ب الكبلـ القدًن(.)1
فاػلب األلفػاظ إف قر ػا بػا﵁ أك بصػػفات نطقػان أك نيػة كانػت أٲبانػان كإف أراد ػػا
اعترب ذلك أك أعراها من النية ٓب تكػن أٲبانػان كٓب يلػزـ ػا كػم كقػاؿ الشػافعي(: )2
ليست بأٲباف على اإلطبلؽ إذا ٓب يقر ا بأ٠باء ا﵁ تعأب لفهان(.)3
كإذا ل ػػف ا٢بانػ ػ ُب ه ػػلب األٲب ػػاف فعلي ػػة الكف ػػارة لقولػ ػ تع ػػأب ﴿ :ىكلى ًك ػػن
يػل ً
اخ يل يكم ًٗبىا ىعق ُّ
ردًبي األ ٍىٲبىا ىف﴾ ( )4إف شاء أعتل رقبػة كإف شػاء أطعػم عشػرة مسػاكْب
يى
ً
ػاـ
أك كساهم فإف ٓب ٯبد فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات لقول تعأب  ﴿ :فى ىكف
رارتيػ ي إطٍ ىع ي
ى
ً
ْب ًم ٍن أ ٍىك ىس ً ىما تيطٍعً يمو ىف أ ٍىهلًػي يك ٍم أ ٍىك كً ٍس ىػوتيػ يا ٍم أ ٍىك ىٍٙب ًري يػر ىرقىػبى وػة ﴾( )5علػى
ىع ىشىرةً ىم ىساك ى
التخيػػّب بيناػػا ﴿فمػػن ٓب ٯبػػد فصػػياـ ثبلثػػة أيػػاـ﴾ كق ػرأ بػػن مسػػعود رضػػي ا﵁ عن ػ
﴿ثبلثػػة أيػػاـ متتابعػػات﴾ قراءت ػ مػػع شػػلكذها عنػػد الق ػراء هػػي كػػا٣برب ا٤بشػػاور مػػن
ي ػ الركايػػة فمقتضػػى هػػلا أف اإلعسػػار بػػالعتل أك اإلطعػػاـ أك الكسػػوة ينتق ػ ب ػ
ا٤بعسر إٔب الصياـ(.)6
ى
ى

( )1ينهر  :الفق على ا٤بلاهب األربعة .70/2
( )2هو ٧ :بمد بػن إدريػس بػن العبػاس بػن شػافع ا٥بػا ي القريشػي ا٤بطلػيب أ ػد األئمػة األربعػة عنػد أهػ السػنة
كإلي تنسب الشافعية يكلد ُب غزة بفلسطْب كٞب إٔب مكة كهو ابن سنتْب ككاف مػن أ ػلؽ قػريف بػالرمي
ب ػػرع ُب الش ػػعر كاللغ ػػة كأي ػػاـ الع ػػرب لػ ػ تص ػػانيف كث ػػّبة أش ػػارها كت ػػاب األـ ُب الفقػ ػ ت ػػوُب س ػػنة 204ه ػ ػ
األنساب للسمعاين  378/3األعبلـ للزركلي .26/6
( )3ينهر  :القوانْب الفقاية البن حزئ .106/1
( )4سورة ا٤بائدة اآلية .89
( )5سورة ا٤بائدة اآلية .89
( )6ينهر ا٤بوسوعة الفقاية الكويتية .248/5
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المطلبىالثالث:ى ى
الومونىاللعوىوالومونىالعموس .ى

أوَلً  :اليمْب اللغو  :ي أختلف العلماء ُب ٙبديػد ا٤بػراد مناػا فقػاؿ بعػأ
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 يكػػن كػػللك مث ػ قػػوؿ ا٢بػػالف :كا﵁ مػػا كلمػػت زيػػدان كُب تن ػ أن ػ ٓب
يكلم كا﵁ لقد كلمت زيدان – كُب تن أن كلم كهو ٖببلؼ الواقع كقػاؿ اإلمػاـ
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
اخػ يل يكم اللرػ بًػػاللر ٍغ ًو ًُب أ ٍىٲبىػانً يكم كلى ًكػن يػل ً
ً
اخػ يل يكم
ٍ ى يى
إٔب غػّبب بػدلي قولػ تعػػأب  ﴿ :الى يػي ىل ي ي
ًٗبػىػا ىع رقػ ُّ
ػدًبي األ ٍىٲبػىػا ىف ﴾( )1كركل عػػن ابػػن عمػػر كابػػن عبػػاس كعائشػػة رضػػى ا﵁ عػػنام
أ م قالوا( :هو قوؿ الرح  :ال كا﵁ كبلى كا﵁)(.)2
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
ن ناسيان (.)3

( )1سورة ا٤بائدة اآلية .89
( )2أخرح أبوداكد ُب سنن رقم  3256باب لغو اليمْب .293/9
( )3ينهػػر :النتػػف ُب الفتػػاكم للسػػعدم  381/1الباجػػة ُب شػػرح التالفػػة للتػػوٕب  568/1الفق ػ اإلسػػبلمي
للزميلي  .13/3البالر الرائل البن ٪بيم .138/12
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بعػد هػلا العػرض ػوؿ اليمػْب اللغػػو نبل ػظ أف ا٤بقصػد التشػريعي هػو التيسػػّب
كرفع ا٢بػرج عػن األمػة مػن خػبلؿ مػا يصػدر مػن سػبل اللسػاف أك دكف القصػد كتقػدًن
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 فيػ نفيػان أك إثباتػان مثػ قولػ ا٢بػػالف  :كا﵁ لقػػد
دخلت هلب الدار كهو يعلم أن ما دخلاا أك قول عن رحػ  :كا﵁ إنػ خالػد مػع
علم ػ أن ػ عػػامر مػػثبل ك كماػػا علػػى ال ػراحح أن ػ يػػأٍب هػػا باا كٯبػػب علي ػ التوبػػة
كاالسػػتغفار كال كفػػارة علي ػ با٤بػػاؿ لقول ػ هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم « :مػػن لػػف علػػى
ٲبػ ػػْب هػ ػػو فياػ ػػا فػ ػػاحر ليقطػ ػػع ػ ػػا مػ ػػاؿ أمػ ػػرئ مسػ ػػلم ػ ػػرـ ا﵁ علي ػ ػ ا١بنػ ػػة» كُب
الصاليالْب «لقي ا﵁ كهو علي غضباف» (.)1
قاؿ ابن مسعود  :كنا نعد مػن اليمػْب الػٍب ال كفػارة ٥بػا اليمػْب الغمػوس كعػن
سعيد بن ا٤بسيب( )2قاؿ  :هي من الكبائر كهي أعهم من أف تكفر قاؿ النيب هػلى
ا﵁ علي كسلم «من الكبائر :اإلشراؾ با﵁ كعقوؽ الوالدين كقتػ الػنفس كاليمػْب
الغموس» (.)3
كا٤بعقػػوؿ يليػػد ذلػػك كهػػو أف الػػلم أتػػى بػ ا٢بػػالف أعهػػم مػػن أف تكػػوف فيػ
الكفارة فبل ترفع الكفارة إٜباا كال تشرع فياػا كقػد ٠بيػت بػالغموسهن أل ػا تغمػس
ه ػػا باا ُب اإلٍب أك ُب النػ ػػار كقػ ػػاؿ علمػ ػػاء الشػ ػػافعية كٝباعػ ػػة ٘ :بػ ػػب الكفػ ػػارة ُب
( )1أخرح مسلم ُب هاليال رقم  220باب كعيد من اقتطع ل مسلم .122/1
( )2هػػو :سػػعيد بػػن ا٤بسػػيب بػػن ػػزف بػػن أيب كهػػب ا٤بخزكمػػي القرشػػي أبػػو ٧بمػػد سػػيد التػػابعْب كأ ػد الفقاػػاء
السبعة با٤بدينة ٝبع بْب ا٢بدي كالفق كالزهد كالورع ككاف يعػيف مػن التجػارة بالزيػت ككػاف أ فػظ النػاس
أل كػػاـ عمػػر بػػن ا٣بطػػاب كأقضػػيت ػػٌب ٠بػػي راكيػػة عمػػر تػػوُب با٤بدينػػة سػػنة  94هػ ػ سػػّب أعػػبلـ النػػببلء
لللهيب  242/7األعبلـ للزركلي .102/3
( )3أخرح البخارم ُب هاليال رقم  6182باب اليمْب الغموس .366/20
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اليمػػْب الغمػػوس أم تسػػق الكفػػارة اإلٍب فياػػا كمػػا تسػػقط ُب غػػّب الغمػػوس ألن ػ
كحػػدت مػػن ا٢بػػالف اليمػػْب بػػا﵁ تعػػأب كا٤بخالفػػة مػػع القصػػد فتلزم ػ الكفػػارةهن كمػػا
تلزم ػ ػ الكفػ ػػارة ُب اليمػ ػػْب ا٤بنعقػ ػػدة علػ ػػى أمػ ػػر ُب ا٤بسػ ػػتقب كا﵁ تعػ ػػأب يقػ ػػوؿ ﴿الى
اخ يل يكم اللر بًاللر ٍغ ًو ًُب أ ٍىٲبىانً يكم كلى ًكن يػل ً
ً
اخ يل يكم ًٗبىا ىعق ُّ
ردًبي األ ٍىٲبىا ىف﴾(.)1
ٍ ى يى
يػي ىل ي ي
كهػػلا الػػنص عػػاـ يعػػم ا٢بلػػف ُب ا٤باضػػي كا٤بسػػتقب فتكػػوف اآليػػة موحبػػة الكفػػارة ُب
اليمْب الغموس لكو ا من األٲباف ا٤بنعقدة كتعلل اإلٍب ُب هلب اليمْب ال ٲبنع الكفارة(.)2
كاليمْب الغموس كبّبة من الكبػائر ٯبػب علػى هػا باا التوبػة النصػوح مناػا ككثػرة
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
ا٢بان كهو تقدًن التوبة النصوح ﵁ عز كح كالندـ على ارتكاب هلا اللنب.

-

ُب اية هلا البال أكحز ما تار ٕب من نتائ على النالو التإب:
ش ػػرع ا﵁ الكف ػػارات سػ ػَبان لل ػػلنوب كم ػػليبان للنف ػػوس كه ػػيانة ٥ب ػػا م ػػن الوق ػػوع ُب
ا٤بعاهي.
االستغفار  :طلب ا٤بغفرة من ا﵁ كالتجاكز ا عن اللنب كعدـ ا٤بلاخلة ب .
التوبػػة  :هػػي االسػػتغفار كالنػػدـ كاإلقػػبلع عػػن ا٤بعصػػية ُب ا٢بػػاؿ كالعػػزـ علػػى عػػدـ
العود إلياا ُب ا٤بستقب .
من شركط كحوب الكفارة :اإلسبلـ كالبلوغ كالعق ككون ٨بتاران غّب مكرب.

( )1سورة ا٤بائدة اآلية .89
( )2ينهر  :الفق اإلسبلمي للزميلػي الشػرح الكبػّب علػى مػًب ا٤بقنػع البػن قدامػة
الكويتية .282/7

180/11

ا٤بوسػوعة الفقايػة
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 يشػػَبط ُب الطعػػاـ أف يكػػوف مػػن أكس ػ طعػػاـ االه ػ كيكػػوف مػػن غالػػب عػػاداتالناس ال من األدىن كال من األعلى.
 يشػػَبط ُب ا٤بػػدفوع إلػػيام الطعػػاـ :أف يكون ػوا مسػػلمْب مسػػاكْب عشػػرة ٨بتلفػػْبأ راران.
 ال ٯبوز أف يعطي الرح فياا شيء لزكحت أك كلدب أك أبوي الفقّبين. يشػَبط ُب الكسػػوة أف تكػوف ٩بػػا ٘بػوز بػ الصػبلة بالنسػػبة للرحػ أمػػا ُب ػل ا٤بػرأةقميصان ساتران كٟباران.
التكسب.
 اشَبط العلماء ُب الرقبة أف تكوف سليمة من العيوب قادرة علىٌ
 كفارة اليمْب على التخيّب بْب اإلطعاـ كالكسوة كالتالرير أياما فع فإ ا ٘بزئ . أما الصياـ فاو أف يصوـ ثبلثة أياـ متتابعات علػى قػوؿ بعػأ العلمػاء كعلػى قػوؿآخر التتابع ليس بشرط ب يندب.
 إذا ٓب ٯبػػد ا٤بعسػػر مػػا يكفػػر ب ػ مػػن إطعػػاـ أك كسػػوة أك ٙبريػػر رقبػػة فإن ػ ينتق ػ إٔبالصياـ كهلا من أثر اإلعسار.
 ٲبػػْب اللغػػو ال كفػػارة فياػػا أل ػػا ٲبػػْب غػػّب منعقػػدة أك هػػي الػػٍب يسػػبل اللسػػاف إٔبلفهاا ببل قصد ٤بعناها.
 اليمػػْب الغمػػوس  :علػػى ال ػراحح أن ػ يػػأٍب هػػا باا كٯبػػب علي ػ التوبػػة كاالسػػتغفاركالندـ 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.كختامػ ػان ف ػػإين ابتا ػ ػ إٔب ا﵁ العل ػػي الق ػػدير أف ٯبع ػ ػ أعمالن ػػا خالص ػػة لوحا ػ ػ
لاػ رم كسػلم
الكرًن كيعلمنا ما حالنا كيزدنا علما إن ها ب الفض كا٤بنة كه ً الِّ ي
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
ط 1996ـ دار إ ياء الَباث العريب.
أنػػيس الفقاػػاء ُب تعريفػػات األلفػػاظ ا٤بتداكلػػة بػػْب الفقاػػاء لقاسػػم بػػن عبػػد ا﵁ بػػن
أمّب على الركمي تحٰ :بي مراد ط 2004ـ دار الكتب العربية.
األ كاـ السلطانية أليب ا٢بسْب علػي بػن ٧بمػد ا ٤بػاكردم ط(1410 )1ه ػ دار
الكتاب العريب بّبكت.
األعبلـ ٣بّب الدين الزركلي ط(2002 )5ـ دار العلم للمبليْب.
االستلكار ا١بامع ٤بلاهب فقااء األمصار أليب عمر بػن عبػد ا﵁ بػن عبػد الػرب النمػرم
القرطيب تح :سآب ٧بمد عطا كآخركف ط 2000ـ دار الكتب العلمية بّبكت.
اإلقنػػاع ُب فق ػ اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن نب ػ لشػػرؼ الػػدين موسػػى بػػن أٞبػػد بػػن موسػػى
ا٢بجاكم تح :عبد اللطيف ٧بمد موسى دار ا٤بعرفة بّبكت.
األنسػ ػػاب أليب سػ ػػعيد عبػ ػػد الكػ ػػرًن بػ ػػن ٧بمػ ػػد السػ ػػمعاين تػ ػػح :عبػ ػػد ا﵁ عمػ ػػر
الباركدم ط 1998ـ دار الفكر.
البالر الرائل شرح كنز الدقائل لزين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي دار ا٤بعرفة بّبكت.
الباجة ُب شرح التالفة أليب ا٢بسن علي بن عبد السبلـ التسوٕب ضبط ك قق :
٧بمد عبد القادر شاهْب ط1998 1ـ دار الكتب العلمية بّبكت لبناف.
ٕب ُب ٙبوي ا٤بوازين كا٤بكاييػ الشػرعية إٔب ا٤بقػادير ا٤بعاهػرة للشػي عبػد ا﵁ بػن
سليماف ا٤بنيع د.ت د .ط.
بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الش ػرائع لعػػبلء الػػدين الكاسػػاين 1982ـ دار الكتػػاب
العريب بّبكت.
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بداية التاد ك اية ا٤بقتصد أليب الوليد ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بػن أٞبػد بػن رشػد
القرطيب ط1975 4ـ مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالدب مصر.
تاج العركس من حواهر القاموس ﵀مد بن ٧بمد بن عبد الػرزاؽ ا٢بسػيِب الزبيػدم
تح٦ :بموعة من ا﵀ققْب دار ا٥بداية.
ا١بامع أل كاـ القرآف أليب عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصػارم
ا٣بزرح ػػي ػػس ال ػػدين ب ػػالقرطيب ت ػػح :هش ػػاـ ٠ب ػػّب البخ ػػارم 2003ـ دار ع ػػآب
الكتب الرياض ا٤بملكة العربية السعودية.
اشيتا قليويب كعمّبة اشيتاف علي شرح حبلؿ الدين ا﵀لػى علػى مناػاج الطػالبْب
لشااب الدين أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة القليويب كشااب الدين أٞبػد الرلسػي ا٤بلقػب
بعمّبة تح :مكتب البالوث كالدراسات 1998ـ دار الفكر بّبكت.
الديباج ا٤بلهب ُب معرفة أعياف ا٤بلهب إلبراهيم بن علػي بػن فر ػوف تػح٧ :بمػد
األٞبدم بالقاهرة.
الػلخّبة لشػػااب الػػدين أٞبػد بػػن إدريػػس القػراُب تػػح٧ :بمػػد جػػي  1994دار
الغرب اإلسبلمي بّبكت.
الزاه ػػر ُب غري ػػب ألف ػػاظ الش ػػافعي ﵀م ػػد ب ػػن أٞب ػػد ب ػػن األزه ػػر األزه ػػرم ا٥ب ػػركم أب ػػو
منصػػور تػػح٧ :بمػػد حػػرب األلفػػي ط1399 1ه ػ كزارة األكقػػاؼ كالش ػ وف اإلسػػبلمية
الكويت.
السػػي ا١ب ػرار ا٤بتػػدفل علػػى ػػدائل األزهػػار ﵀مػػد بػػن علػػي الشػػوكاين ط 1دار ابػػن
زـ.
س ػػنن أيب داكد أليب داكد س ػػليماف ب ػػن األش ػػع السجس ػػتاين دار الكت ػػاب العػ ػػريب
بّبكت.
سػػنن النسػػائي ألٞبػػد بػػن شػػعيب أبػػو عبػػد الػػرٞبن النسػػائي ط1986 2ـ تػػح:
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:
٦بموعة ٧بققْب بإشراؼ الشي شعيب األرناؤكط ط (1985 )2ـ ملسسة الرسالة.
الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع س الدين أيب الفرج عبدالرٞبن بػن ٧بمػد بػن أٞبػد
بن قدامة تح٧ :بمد رشيد رضا دار الكتاب العريب بّبكت.
الص ػػالاح ت ػػاج اللغ ػػة كه ػػالاح العربي ػػة إل٠باعيػ ػ ب ػػن ٞب ػػاد ا١ب ػػوهرم ت ػػح :أٞب ػػد
عبدالغفور عطا ط(1987 )4ـ دار العلم للمبليْب بّبكت.
هػاليح البخػػارم ﵀مػػد بػن ا٠باعيػ البخػػارم تػح :مصػػطفى ديػػب البغػػا ط()3
1987ـ دار ابن كثّب بّبكت.
هاليح مسلم ٤بسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم تح٧ :بمد فلاد عبدالباقي
دار إ ياء الَباث العريب بّبكت.
الفق اإلسبلمي كأدلت لوهبة الز يلي ط( )4دار الفكر دمشل.
الفق ػ ػ ا٤بػ ػػالكي كأدلت ػ ػ للالبيػ ػػب بػ ػػن طػ ػػاهر ط(2005 )3ـ ملسسػ ػػة ا٤بعػ ػػارؼ
بّبكت لبناف.
الفق على ا٤بلاهب األربعة لعبدالرٞبن ا١بزيرم (د.ت) (د.ت).
القػػاموس الفقاػػي لعػػة كاهػػطبل ان لسػػعدم أبػػو حيػػب ط(1998 )2ـ دار الفكػػر
دمشل.
القاموس ا﵀ي ﵀مد بن يعقوب الفّبكز آبادم ملسسة الرسالة بّبكت.
الق ػوانْب الفقاي ػػة ﵀م ػػد ب ػػن أٞب ػػد ب ػػن ح ػػزئ الكل ػػيب الغرن ػػاطي دار العل ػػم للمبلي ػػْب
بّبكت.
كتػػاب العػػْب للخلي ػ بػػن أٞبػػد الفراهيػػدم تػػح :ماػػدم ا٤بخزكمػػي كآخػػركف دار
كمكتبة ا٥ببلؿ.
كشاؼ القناع عن مػًب اإلقنػاع ٤بنصػور بػن يػونس بػن إدريػس الباػوٌب تػح :هػبلؿ
مصلالي مصطفى هبلؿ ط1402-هػ دار الفكر بّبكت.
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لسػػاف الع ػػرب ﵀م ػػد ب ػػن مك ػػرـ بػػن منه ػػور اإلفريق ػػي ا٤بص ػػرم ط( )1دار ه ػػادر
بّبكت.
ا٤ببسػوط لشػػمس الػدين أيب بكػػر ٧بمػد بػػن أيب سػا السرخسػػي تػح :خليػ ٧بػػي
الدين ا٤بيس ط(2000 )1ـ دار الفكر العريب لبناف.
ا٤بخصص أليب ا٢بسن علي بػن إ٠باعيػ النالػوم اللغػوم األندلسػي ا٤بعػركؼ بػابن
سيدب تح :خلي إبراهيم حفاؿ ط1996-ـ دار إ ياء الَباث العريب بّبكت.
ا٤بصػػباح ا٤بنػػّب ُب غريػػب الشػػرح الكبػػّب ألٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن علػػي ا٤بقػػرم الفيػػومي
ا٤بكتبة العلمية بّبكت.
ا٤بعجم الوسي إلبراهيم مصطفى كآخركف تح٦ :بمع اللغة العربية دار الدعوة.
ا٤بغِب ُب فق اإلماـ أٞبد بن نب الشيباين لعبػدا﵁ بػن أٞبػد بػن قدامػة ا٤بقدسػي
ط(1405 )1هػ دار الفكر بّبكت.
ا٤بوس ػ ػػوعة الفقاي ػ ػػة الكويتي ػ ػػة ه ػ ػػادرة ع ػ ػػن كزارة األكق ػ ػػاؼ كالش ػ ػ ػ وف اإلس ػ ػػبلمية
الكويت ط1427-هػ.
ا٤بوافقات إلبراهيم بن موسػى بػن ٧بمػد اللخمػي الغرنػاطي الشػاّب بالشػاطيب تػح:
أبو عبيدة مشاور بن سن ط(1997 )1ـ دار ابن عفاف.
معجم مقاييس اللغة أليب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا تػح :عبدالسػبلـ ٧بمػد
هاركف ط1997-ـ دار الفكر بّبكت.
النتػػف ُب الفتػػاكم أليب ا٢بسػػن علػػي بػػن ا٢بسػػن بػػن ٧بمػػد السػػعدم تػػح :هػػبلح
الدين الناهي ط1984-ـ بّبت لبناف.
نيػ األكطػػار مػػن أ اديػ سػػيد األخيػػار شػػرح منتقػػى األخبػػار ﵀مػػد بػػن علػػي بػػن
٧بمد الشوكاين إدارة الطباعة ا٤بنربية.
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ِّ َّ
أحكام الردة يف الشريعت اإلسالهيت
ٌ
وإشكالياث حىل الخقٌني
إردادىالدكتور:ىمصطغىىإبراهومىالطربي ى
أستبذ القبنوى اجلنبئي ثكليخ القبنوى /جبهعخ املرقت
ًقدًــٞ

صبلة كالسػبلـ علػى ا٤ببعػوث رٞبػةن للعػا٤بْب سػيدنا
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب كال ر
٧بمد كعلى آل كهالب كمن تبع بإ و
ساف إٔب يوـ الدين.
هػة إٔب
أما بع يػد :فإنػ ٤بػا انقضػى عاػ هد علػى انقطػاع الرسػاالت السػماكية ا٣با ر
األمم فقد أرس ا٣بػالل العلػيم كا٤بػدبِّر ا٢بكػيم آخػر تلػك الرسػاالتهن لتكػوف شػاملةن
ُب تعاليماػػا لتنهػػيم شػػلكف ا٢بيػػاة كمػػا ي ػرتب ػػا مػػن عبلقػ و
ػات علػػى مسػػتول األف ػراد
كا١بماعات سواءه أكانت بْب الفرد كرب أك بين كبْب أقرانػ مػن بػِب البشػر أك بػْب
ا١بماعػػة كنهّبامػػاهن كلتكػػوف شػػاملةن أيض ػان ك ػ إنسػ و
ػاف بلغت ػ الػػدعوة إلياػػا دكف تقيٌػ وػد
ػاف أك مكػػاف كُب هػػلا كلِّػ يقػػوؿ ا٤بػػؤب ع ػرز كحػ ر :ونَػ َّلْنَػػا َعلَيػ َ ِ
بزمػ و
ػاب تِْبػيَانًػػا
ْ
ػ ،اليتَػ َ
َ
لِ ُي ّْل َ،ي ٍء و ُى ًدى ور ْحم ًة وب ْشرى لِل ِ ِ
ين[ سػورة النالػ اآليػة  ]89كيقػوؿ حػ ر
ْم ْسلم َ
ََ َ َُ َ ُ
ْ َ
ِ
ػاس ب ِشػيرا ونَ ِػبيرا ول ِ
َي َّػن أَ ْكثَػ َػر النَّ ِ
ػاس َلَ يَػ ْعلَ ُمػو َف
ُب يعبلبَ  :وَمػا أ َْر َسػلْنَ َ
اؾ إَلَّ َكافَّػةً للنَّ ِ َ ً َ ً َ
ً
ػوؿ اللَّ ِػو
ػاس إِنّْػي َر ُس ُ
ػل يَػلَيػُّ َها النَّ ُ
[سورة سبأ اآلية  ]28كيقوؿ أيضان عرز من قائػ  :قُ ْ
إِل َْي ُي ْم َج ِم ًيعا[ سورة األعراؼ اآلية .]158
ك٥بلا كانت رسالة اإلسبلـ خاٛبة الرساالت فبل رسالة بعدها كال ييقب من
إنساف بلغت دعوة و
أم و
٧بمد – هلى ا﵁ علي كسلم  -أف يكوف على دي ون غّب دين
اإلسػػبلـ كلػػو كػػاف ٩بػػن أدرؾ رسػػالةن مػػن الرسػػاالت السػػابقة علػػى رسػػالة هػػلا الػػدين
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ّْين ِع ْن ػ َد اللَّػ ِػو ا ِإل ْسػ ػالَ ُـ
إِ َّف ال ػد َ

ػداؽ ذلػػك قػػوؿ ا٢بػ ِّػل تبػػارؾ كتعػػأب:
ا٢بنيػػف كمصػ ي
[سورة آؿ عمراف اآلية  ]19كقول ح ر ُب عبلبَ  :وَم ْن يَػ ْبتَ ِغ غَْيػ َر ا ِإل ْسالَِـ ِدينًا فَػلَ ْن
ِ ِِ
يػ ْقبػ ِ
ِ
ِ
ين[ سػػورة آؿ عم ػراف اآليػػة ]85هن فربسػػالة
ػل م ْنػػوُ َو ُىػ َػو فػػي اَِخػ َػرة مػ َػن ال َخاس ػ ِر َ
ََُ
ً
جػة بعػد ذلػك ُب عػدـ اتِّباعػ اليَػ ْػوَـ
اإلسبلـ قػد ىك يمػ الػدين كأيٛبٌػت النعمػة كال ر
ِ
ػت َعلَػػي ُيم نِ ْعمتِػػي ور ِ
ػيت لَ ُيػ ُػم ا ِإل ْسػػالَ َـ ِدينًػػا[ سػػورة
ضػ ُ
أَ ْك َملْػ ُ
ػت لَ ُي ػ ْػم دي ػػنَ ُي ْم َوأَتْ َم ْمػ ُ ْ ْ َ َ َ
ا٤بائدة اآلية .]3
غّب أف الدعوة إٔب هلا الدين ا٢بنيف ال تكوف بإكرابو أك عن و
ػف كإ٭بػا بػاللْب
كالادلػة ا٢بسػػنة فمػػن اهتػػدل بعػد ذلػػك فإ٭بػػا ياتػػدم لنفسػ كمػػن ضػ ر فإ٭بػػا يضػ ُّ
كٯبػػِب علياػػاهن فقػػد هػػداب ا﵁ النجػػدينهن أم سػػبيلي ا٣بػػّب كالشػػر كهػػو ا٤بسػػلكؿ بعػػد
ذلك عن اختيارب كقد ح رسد لنا القرآف الكرًن ك هلب ا٢بقائل ُب و
عدد مػن اآليػات
الكرٲبػػةهن ػػٌب تكػػوف جػػةن علػػى هػػلا اإلنسػػاف يػػوـ القيامػػة ينمػػا يقػػف للالسػػاب
ِ
ػل لَػوُ َع ْيػنَػ ْػي ِن َول َسػػانًا َو َ،ػ َفتَػ ْي ِن َو َىػ َديْػنَاهُ
بػْب يػدم ا﵁ مػن ذلػػك قولػ تعػأب :أَلَ ْػم نَ ْج َعػ ْ
َّج ػ َديْ ِن[ سػػورة البلػػد اآليػػة  ]10كقول ػ ح ػ ر ُب يعػػبلبَ :لَ إِ ْكػ َػر َاه فِػػي الػػدّْي ِن قَ ػ ْد
الن ْ
تَػبػ ػيَّن ُّ ِ
ػاء
َ َ
الر ْ ،ػ ُد مػ َػن الغَػ ّْػي[ سػػورة البقػػرة اآليػػة  ]256كقول ػ عػرز مػػن قائػ َ  :ولَػ ْػو َ،ػ َ
ِ
ِ
ِ
ِم َن َم ْن في األ َْر ِ
ين[ سورة
َربُّ َ
ض ُكلُّ ُه ْم َج ِم ًيعا أَفَلَنْ َ
َ ،
َّاس َحتَّى يَ ُيونُوا ُم ْؤمن َ
ت تُ ْي ِرهُ الن َ
يل ربّْ َ ِ
الح ْيم ِة والمو ِعظَ ِة الحسنَ ِة وج ِ
ِ
ػادل ُْه ْم
يونس اآلية  ]99كقولػ  :ا ْد ُ
َ َ ََ
 ،بِ َ َ َ ْ
ع إِلَى َسب ِ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ين[ سػورة
ُ ،ى َو أَ ْعلَ ُم بِ َم ْن َ
َح َس ُن إِ َّف َربَّ َ
بِالَّتي ى َي أ ْ
الم ْهتَػد َ
ض َّل َع ْن َسبيلو َو ُى َو أَ ْعلَ ُػم ب ُ
الح ُّػق ِم ْػن َربّْ ُي ْػم فَ َمػ ِن
ػاء ُك ُم َ
ػل يَػلَيػُّ َها النَّ ُ
النال اآلية  ]125كقول أيضان :قُ ْ
ػاس قَػ ْد َج َ
ضلَّ فَِلنَّ َما يَ ِضلُّ َعلَْيػ َها َوَما أَنَا َعلَ ْػي ُي ْم بَِوكِي ٍػل[ سػورة
ْاىتَ َدى فَِلنَّ َما يَػ ْهتَ ِدي لِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َ
يػػونس اآلي ػػة  ]108كقول ػ كػػللكَ  :وأَ ْف أَتْػلُػ َػو ال ُق ػ ْػرَ َف فَ َمػ ػ ِن ْاىتَػ ػ َدى فَِلنَّ َم ػػا يَػ ْهتَ ػ ِػدي
ض َّل فَػ ُقل إِنَّمػا أَنَػا ِمػن ِ
ين[ سػورة النرمػ اآليػة  ]92كقولػ أيضػان:
لِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َ
الم ْنػب ِر َ
َ ُ
ْ َ
إِنَّػػا أَنْػ لْنَػػا َعلَيػ َ ِ
ػل فَِلنَّمػػا ي ِ
ػاب لِلنَّػ ِ
ػل
ضػ ُّ
ػالح ّْق فَ َم ػ ِن ْاىتَػ َدى فَلِنَػ ْف ِسػ ِػو َوَمػ ْػن َ
ْ
َ
ػ ،اليتَػ َ
ضػ َّ َ َ
ػاس بِػ َ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم بَِوك ٍيل[ سورة الزمر اآلية .]41
َعلَْيػ َها َوَما أَنْ َ

ٯبسد لنا اليوـ ما ييعرؼ ٕبل اإلنساف ُب
كإذا كاف القرآف – لب اآليات – ِّ
ريػػة العقيػػدة كاعتنػػاؽ الػػدين الػػلم يشػػاء إال أف اع ػَباؼ اإلسػػبلـ ػػلا ا٢بػػل أك
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ػبس أك غمػػوض كُب
ا٢بريػػة ٯبػػب أف ييفاػػم علػػى الوح ػ الصػػاليح الػػلم ال يشػػوب لػ ه
ه ػػلا الش ػػأف الب ػػد أف ييش ػػار إٔب أف اإلكػ ػراب ا﵀ه ػػور ه ػػو ال ػػلم ٯب ػػرب اإلنس ػػاف عل ػػى
ال ػػدخوؿ ُب اإلس ػػبلـ ال عل ػػى ا٣بػ ػػركج من ػ ػ أم ػػا بالنس ػػبة للخػ ػػركج من ػ ػ فإن ػ ػ رغػ ػػم
اخػتبلؼ الفقػ ػوؿ مػػدل إمكانيػػة إحبػار ا٣بػػارج علػػى العػودة إليػ إالر أف ا١بماػػور
و
على إف اإلحبار كاحبهن استنادان ٤با كرد من و
شرعية ُب هلا الشأف.
أدلة
ه
كم ػ ػػن نا ي ػ ػ وػة أخ ػ ػػرل فإن ػ ػ كإف أيعف ػ ػػي الك ػ ػػافر أه ػ ػػالةهن أم م ػ ػػن ٓب ي ػ ػػدخ
اإلسػػبلـ كا٤برتػػد كػػللكهن أم مػػن كػػاف مسػػلمان ٍب خػػرج مػػن اإلسػػبلـ كإف أيعفيػػا مػػن
ا١بػزاء الػػدنيوم ػ ٌدان أك تعزي ػران دكف خػ و
ػبلؼ بالنسػػبة لػػؤلكؿ ك ػ ٌدان دكف تعزي ػ ور طبق ػان
ل ػرأم القل ػػة بالنس ػػبة لؤلخػػّب( )1فإ م ػػا ل ػػن يبقي ػا ٗبن ػػأل ع ػػن ا١ب ػزاء األخ ػػركم ال ػػلم
ع َم َع اللَّ ِو إِل ًَها َ َخ َر َلَ بُػ ْرَىا َف لَوُ بِ ِو
عز كح ٌ – ُب قول َ  :وَم ْن يَ ْد ُ
تو رعدٮبا ب ا٤بؤب – ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػح ال َيػػافِ ُرو َف[ سػػورة ا٤بلمنػػوف اآليػػة  ]117كقولػ :
فَِلنَّ َمػػا ح َسػػابُوُ عنْ ػ َد َربّْػػو إِنػَّػوُ َلَ يُػ ْفلػ ُ
ػت أَ ْع َمػػال ُُه ْم فِػػي الػ ُّػدنْػيَا
ػَ ،حبِطَػ ْ
َ وَمػ ْػن يَػ ْرتَػ ِػد ْد ِم ػ ْن ُي ْم َعػ ْػن ِدينِػ ِػو فَػيَ ُمػ ْ
ػت َو ُىػ َػو َكػػافِ ٌر فَلُولَأِػ َ
واِ ِ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف[ سورة البقرة اآلية .]217
َخ َرةِ َوأُولَأِ َ
،أ ْ
َص َح ُ
َ

كنزكالن عند كػ هػلب ا٢بقػائل كا٤بعطيػات كاتسػاقان مػع ا٤بوقػف السػائد تشػريعان
ُب ليبيا بشأف مراحعة نصوص القػوانْب الليبيػة – خصوهػان ا١بنائيػة مناػا – كتعػديلاا
ٗبػا يتماشػػى مػػع أ كػػاـ الشػريعة اإلسػػبلمية الغػ ٌػراء كرك اػػا فقػػد أهػػدر ا٤بشػػرع الليػػيب
القػانوف رقػػم ( )20لسػػنة 2016ـ بشػأف تعػػدي بعػػأ أ كػاـ قػػانوف العقوبػػات الليػػيبهن
ليعػػدِّؿ ٗبقتضػػاب نػػص ا٤بػػادة ( )291عقوبػػات ٗبػػا يكف ػ ٘بػػرًن الػ ِّػرردة كالعقػػاب علياػػا

ا٢بديرػة كإ٭بػا هػي
حانب من الفق – على خبلؼ ما يرل ا١بماور  -أف حرٲبة ال ِّػردرة ليسػت مػن ا١بػرائم ِّ
( )1يرل ه
مػن ا١بػرائم التعزيريػةهن ك٥بػػلا هػم ال يقولػوف بعقػػاب ا٤برتػد بالقتػ ػ ٌدان كإ٭بػػا يػركف تػرؾ األمػػر لئلمػاـ ليختػار لػ
العقوبة التعزيرية ا٤بناسبة كالٍب قد تتمث ُب القت  .كهدفام من ذلك هػو إقػرار أف الشػريعة اإلسػبلمية تعػَبؼ
ٕبري ػػة العقي ػػدة كال تعارض ػػاا .كس ػػتتم مناقش ػػة ه ػػلا األم ػػر تفص ػػيبلن عن ػػد ا٢ب ػػدي ع ػػن تكيي ػػف حرٲب ػػة ال ػ ِّػردرة ُب
ا٤ببال الثاين من هلا البال .
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ػف ارت ػ ٌد عػػن اإلسػػبلـ بقػ و
ي ػ قػػاؿ" :يعاقػػب باإلعػػداـ ػػدان ك ػ مسػػل وم مكلٌػ و
ػوؿ أك
بفع كتسق العقوبة بتوبة ا١باين ُب أم مر ولة قب تنفيل ا٢بكم".
كبعيدان عن ا٣بوض ُب مدل دستورية هلا النص من عدمااهن لكونػ هػدر عػن
ا٤بػلٛبر الػػوطِب العػاـ الػػلم رٗبػػا انتاػت كاليتػ كمػا انتاػػت كاليػػة غػّبب مػػن ا٤بلسسػػات
السػػيادية ُب ليبيػػاهن بسػػبب انقضػػاء ا٤بػػدة ا٤بق ػ ٌػررة ٥بػػا إل٪بػػاز ا٤بامػػة الػػٍب أينش ػ ت م ػػن
أحلا ػػا دكف إ٪ب ػػاز فإنػ ػ رغ ػػم ذل ػػك ٲبثػ ػ فره ػػةن ٣ب ػػوض غم ػػار ه ػػلا ا٤بوض ػػوعهن أم
موضػػوع الػ ِّػرردة كٕب ػ أهػػم حوانب ػ ُب الش ػريعة اإلسػػبلمية مقارنػػةن ػػلا الػػنص س ػيرما
كأف بعأ ا١باات القضائية ُب ببلدنا قد شػرعت ُب تطبيػل التعػديبلت الػٍب أحريػت
علػػى تش ػريعات ا٢بػػدكد الػػٍب هػػدرت عػػن ذات ا١باػػة كبػػالتزامن مػػع إهػػدار هػػلا
القانوف األمر اللم ٯبعل داخبلن يِّػز التنفيػل عنػد هػلب ا١باػات أيضػان أسػونة بتلػك
التشريعات كإف ٓب ييطبرل بعدهن بسبب عدـ ارتكاب ما يوحب تطبيقػ أك بػاأل رل
و
الرردة.
ببلغ أك شكول
عدـ كحود و
مقدمة إٔب السلطات ا٤بختصة عن ِّ
يقررهػػا هػػلا الػػنص ٙبصػ بػ  -مػػن كحاػػة نهػػر
٥بػػلا فػػإف ٕبػ األ كػػاـ الػػٍب ِّ
البا ػ  -فائػػدةه ش ػػرعيةههن تتمث ػ ُب ٙبفي ػػز ٝباػػور ا٢بق ػػوقيْب – أك هكػػلا ييأم ػ –
تقررها الشريعة ُب حانب ا٤برتػد كالػٍب رٗبػا
على االطِّبلع على األ كاـ الشرعية الٍب ٌ
لػػيس الػػبعأ مػػنام علػػى عل ػ وم ػػاهن لعػػدـ كحػػود مناسػ و
ػبة تدفع ػ لبلطػػبلع علياػػاهن إذ
التخصػػص ٰبػػوؿ دكف اإلقػػداـ علػػى االعتكػػاؼ علػػى كتػػب الفق ػ
ا٤بلالػػوظ أف عػػدـ
ِّ
ػرؼ أك
بأم
و
موضوع ٓب يعرض لغػّب ا٤بتخصػص ت ه
اإلسبلمي كٕب األ كاـ ا٤بتعلقة ِّ
مناسبةه تثّب لدي الفضوؿ ُب أف يٍٯب ًاد نفس على االطِّبلع.
كفػػوؽ ذلػػك فخػػوض غمػػار هػػلا ا٤بوضػػوع ٲبثِّػ أٮبيػػةن أيض ػان للمشػػرع كللقاضػػي
كلسػلطات التالقيػػل كػللكهن فبالنسػػبة للمشػػرع تتمثػ األٮبيػػة فيمػػا ٙبققػ ا٤بقارنػػة مػػن
فائدةو تتجلرى ُب بياف مواطن االتفاؽ بْب ما قررب ذلك النص من أ و
للرردة كبػْب
كاـ ِّ
م ػػا هػ ػػو يمق ػ ػرهر ٥بػ ػػا أه ػ ػبلن مػ ػػن أ ك ػ وػاـ ُب الش ػ ػريعة (مص ػػدر هػ ػػلا ال ػػنص) كم ػ ػواطن
االخػتبلؼ إف كحػػدت بػػْب تلػك األ كػػاـهن ػػٌب ٯبتاػػد ا٤بشػرع ُب تعػػدي مػػا خػػالف
الرهػػينة ٥ب ػػا ُب الش ػريعة .أم ػػا بالنس ػػبة للقاض ػػي
منا ػاهن لتترس ػػل كت ػػتبلءـ م ػػع األ ك ػػاـ ٌ
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كسلطات التالقيل فإف فائدة هلب الدراسة تتجلرػى ُب ٧باكلػة التيسػّب كا٤بسػاعدة علػى
ػالرردة كمعرفػػة األيسػػر مناػػا بالنسػػبة ٤بػػن ييػترام ػػا ُب ا٢بالػػة
فاػػم األ كػػاـ ا٤بتعلقػػة بػ ِّ
الٍب يسكت فياا ا٤بشرع عن بياف ا٢بكم بالنسبة ٤بس و
ػألة مػن ا٤بسػائ ا٣ببلفيػة ُب فقػ
الشػريعة كذلػػك عمػبلن بػػنص ا٤بػػادة ( )12عقوبػػات ا٤بع ردلػػة ٗبوحػػب نػػص ا٤بػػادة الثانيػػة
م ػػن الق ػػانوف رق ػػم ( )20لس ػػنة 2016ـ ا٤بش ػػار إلي ػ كال ػػٍب ح ػػاء فيا ػػا ..." :كُب كػ ػ
األ ػواؿ تفسػػر النصػػوص القانونيػػة ا٤بتعلقػػة با٢بػػدكد كالقصػػاص كفقػان أليسػػر ا٤بػػلاهب
الفقاية ا٤بعتربة".
ي
كلك هلب األسباب قرر البا ػ اغتنػاـ الفرهػة كإحػراء هػلب الدراسػة علراػا
يسأؿ التوفيل.
ٙبقل األغراض ا٤بشار إلياا كا﵁ى ي
أٗالً :تعسٙف دسمي ٞاهسِّدَّٝ
أ – التعريف اللغوي

تيعػػرؼ الػ ِّػرردة عػػن اإلسػػبلـ لغػػةن بأ ػا" :الرحػػوع عنػ كارتػ ٌد فػػبل هف عػػن دينػ إذا
كفر بعد إسبلم "(.)1
ب – التعريف اَلصطالحي

كُب االهػطبلح يعِّرفػػت ال ِّػرردة عنػػد ا٤بالكيػػة بأ ػا" :كفػػر ا٤بسػلم بصػريح قػػوؿ
( )2
كعِّرفػػت عنػػد الشػػافعية بأ ػػا" :قطػػع اإلسػػبلـ
أك لفػ وػظ يقتضػػي أك فعػ و يتضػػمن "
ي
( )3
كعِّرفػت عنػد
بنية أك قوؿ كف ور أك فعػ سػواءن قالػ اسػتازاءن أك عنػادان أك اعتقػادان"
ي

( )1لساف العرب ابن منهور دار هادر بّبكت لبناف ط2008 6ـ م  5ص.133
( )2اشية الدسوقي علػى الشػرح الكبػّب ػس الػدين ٧بمػد عرفػة الدسػوقي دار إ يػاء الكتػب العربيػة سػورية
بدكف تاري نشر ج 4ص.301
( )3مغػِب ا﵀تػاج إٔب معرفػة معػاين ألفػاظ ا٤بناػاج ػس الػػدين ٧بمػد بػن ٧بمػد ا٣بطيػب الشػربيِب ضػب كٙبقيػػل:
د٧ .بمد ٧بمد تامر كشريف عبد ا﵁ دار ا٢بدي القاهرة مصر 2006ـ ج 5ص.419
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كعِّرفػػت عنػػد ا٢بنابلػػة بأ ػػا" :الرحػػوع عػػن
ي

األ نػػاؼ بأ ػػا" :الرحػػوع عػػن اإلٲبػػاف"
دين اإلسبلـ إٔب دين الكفر"(.)2
عرفاػػا ا٤بشػػرع كهػػو بصػػدد تعديل ػ لػػنص ا٤ب ػػادة
أمػػا ُب التش ػريع الليػػيب فقػػد ٌ
( )291عقوبات بقول " :يعاقب باإلعداـ دان ك مسل وم مكلٌ و
ػف ارتػ ٌد عػن اإلسػبلـ
بقوؿ أك فع كتسق العقوبة بتوبة ا١باين ُب أم مر و
و
لة قب تنفيػل ا٢بكػم" (مػادة 2
م ػػن الق ػػانوف رق ػػم  20لس ػػنة 2016ـ بش ػػأف تع ػػدي بع ػػأ أ ك ػػاـ ق ػػانوف العقوب ػػات
اللييب)(.)3
كمػػن خػػبلؿ االطػػبلع علػػى هػػلا الػػنص ييبل ػػظ أف ا٤بشػػرع اقتصػػر ُب ٘بػػرًن
ٯبرـ النيرة الردة عن القػوؿ أك
الرردة على األقواؿ كاألفعاؿ الٍب ٚبرج من اإلسبلـ كٓب ِّ
ِّ
ػاطِب غ ػػّب ت ػػاهر
الفعػ ػ ا٤بتٌص ػػف ب ػػللك الوه ػػف ك س ػػنان فعػ ػ هن ألف الني ػػة أم ػ هػر ب ػ ب
كاأل كاـ إ٭با تيبػُب علػى الهػاهر ال علػى البػاطنهن لصػعوبة إثبػات مػا ٚبػتل بػ نفػس
اإلنسػػافهن كألف الس ػرائر ٩بػػا يتػػوالرب ا٤بػػؤب عػ ٌػز كح ػ ٌ( .)4يػػدؿ علػػى ذلػػك قػػوؿ الرسػػوؿ
٧بمػػد  -هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم  -ألسػػامة بػػن زيػ وػد عنػػدما بعثػ ُب سػريِّوة إٔب ا٢بييرقػػات
مػػن قبيلػػة يح ىاٍيػنىػػةى فقت ػ رح ػبلن بعػػد أف قػػاؿ ال إل ػ إال ا﵁" :أفػػبل شػػققت عػػن قلب ػ هن
ػػٌب تعلػػم أقا٥بػػا مػػن أحػ ذلػػك (أم ٨بافػػة السػػبلح كالقتػ ) أك ال ىمػ ٍػن لػػك بػػبل إلػ
( )1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع اإلمػاـ عػبلء الػدين أبػو بكػ ور بػن مس و
ػعود الكاسػاين ا٢بنفػي ٙبقيػل كتعليػل:
علػػي ٧بمػػد معػػوض كعػػادؿ أٞبػػد عبػػد ا٤بوحػػود دار الكتػػب العلميػػة بػػّبكت لبنػػاف ط2002 2ـ م ػ 9
ٌ
ص.525
ً
( )2شػػرح الزركشػػي علػػى ٨بتصػػر ا٣بىرقػػي تقػػدًن :عبػػد ا٤بػػنعم خلي ػ إبػراهيم دار الكتػػب العلميػػة بػػّبكت لبنػػاف
ط 1م 2002 3ـ ص.84
( )3القانوف غّب منشور.
( )4قػاؿ ا٢بػافظ بػن ا٢بجػػر العسػقبلين ُب الفػتح" :ككلُّاػػم أٝبعػوا علػى أف أ كػاـ الػػدنيا علػى الهرػاهر كا﵁ يتػ ر
ػؤب
الس ػرائر" فػػتح البػػارم ُب شػػرح هػػاليح البخػػارم ابػػن جػػر العسػػقبلين دار مصػػر للطباعػػة مصػػر ط1
2001ـ ج 12ص.383
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إالٌ ا﵁ ي ػػوـ القيام ػػة"( )1كلل ػػلم س ػ ٌػارب  -ه ػػلى ا﵁ علي ػ ػ كس ػػلم ُ -ب قت ػ ػ رح ػ ػ :
"أليس يشاد أف ال إل إالر ا﵁" قاؿ :بلى كال شاادة لػ قػاؿ" :ألػيس يصػلي قػاؿ
( )2
بلػى كال هػبلة لػ فقػػاؿ الرسػوؿ" :أكلػ كم الػلم ػػاين ا﵁ عػنام أك عػن قػػتلام"
ك ي أيضان هلى ا﵁ عليػ كسػلم خالػد بػن الوليػد عػن قتػ ذلػك الرحػ الػلم أنكػر
علػػى الرسػػوؿ – هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم – القسػػمة بقولػ  " :إين ٓب أيكمػػر بػػأف ِّ
أنقػػب
عن قلوب الناس كال أش رل بطو م"(.)3
ثاُٚاً :إشلاه ٞٚاهبحح

الرردة ٝبلةه من اإلشكاليات ٲبكن إيػراد أٮباػا علػى
ييثار وؿ موضوع حرٲبة ِّ
و
تساؤالت على النالو اآلٌب:
شك
 -1ه حرٲبػة ال ِّػرردة حرٲبػةه ِّديرػة أـ حرٲبػةه تعزيريػةك كإذا كانػت علػى الوهػف األكؿ
تعارض مع رية العقيدةك
ٕبديرتاا
فا ُب القوؿ ِّ
ه
 -2إذا كانت هلب ا١برٲبة ال تقوـ إالٌ ُب ل ا٤بسلم فا ك مػن نطػل بالشػاادتْب
ايعتػرب مسػػلمانهن لتيطبرػػل عليػ عقوبػػة الػ ِّػرردة إذا ارتػ ٌدك 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
الرردة على ا٤برأةك
 -3ه يطبل د ِّ
 -4إذا ثبت ُب ل ا٤بتام ارتكاب للػردة فاػ ييسػتتاب قبػ إقامػة ا٢بػد عليػ أـ أف
االستتابة ليست شرطان إلقامة ا٢بدك
السػػنىن الكػػربل اإلمػػاـ أبػػوبك ور أٞبػػد بػػن ا٢بسػػْب بػػن علػ مػي البياقػػي ٙبقيػػل٧ :بمػػد عبػػد القػػادر عطػػا دار
(ُّ )1
الكتب العلمية بّبكت لبناف ط2003 2ـ دي رقم  16824ج 8ص .340
( )2االستلكار ابن عبد الرب دي رقم  7173دار قتيبة للطباعػة كالنشػر دمشػل – بػّبكت ط1993 1ـ
م  5ص .351
( )3فتح البارم دي رقم  4351ج 7ص.833
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إذا كانػػت ا٤بسػػاٮبة التبعيػػة أك مػػا يسػػمى ُب الش ػريعة اإلسػػبلمية الغ ػراء باالش ػَباؾ
بالتسػبب يمتصػ رورنة ُب عا رمػة ا١بػرائم فاػ هػي يمتصػ رورةه كػللك ُب ػػل ا٤بسػػلم إذا
اتٌفػل مػع مسػل وم آخػر أك رضػ أك سػاعدب علػى ال ِّػرردة أـ أف األمػر ٱبتلػف هنػػا
ٕبي ػ ال ٲبك ػػن أف نق ػػوؿ إال ب ػػرردة ه ػػلا الشػ ػريك أيض ػانهن باعتب ػػارب ق ػػد اش ػػَبؾ ُب
ارتكػػاب حرٲبػ وػة كا٘باػػت إرادت ػ إٔب اإلسػػااـ ُب ارتكا ػػا كهػػو مػػا يسػػتتبع توقيػػع
الرردة قػد ايعتػرب
الرردة علي هن باعتبارب بإساام ُب تشجيع غّبب على ارتكاب ِّ
عقوبة ِّ
فاعبلن أهليان ١بر و
الرردة أيضانك
ٲبة ارتكباا ك دب كهي ِّ
ثاهجاً :خط ٞاهبحــح

صػػص
سػيتم تنػػاكؿ أ كػػاـ هػلا ا٤بوضػػوع مػػن خػبلؿ تقسػػيم إٔب مبالثػػْب يٱب ر
صص الثاين لبال أ كاـ ا١بزاء فياا.
كٱب ر
الرردة ي
أك٥بما لبال أ كاـ التجرًن ُب ِّ
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يتعلػػل ٔبانػػب التجػػرًن ُب الػ ِّػرردة ٝبل ػةه مػػن األ كػػاـ يينػػاط بعضػػاا بالفاع ػ
كييناط بعضاا اآلخر بالسلوؾ موضوع التجرًن كيناط البعأ اآلخر بالقصد ا١بنػائي
ا٤بتطلػ ػػب الرتكػ ػػاب ذلػ ػػك السػ ػػلوؾ .كعلػ ػػى هػ ػػلا سيقسػ ػػم هػ ػػلا ا٤ببال ػ ػ إٔب ثبلثػ ػػة
صػص الثػاين لؤل كػاـ ا٤بتعلقػة
كٱب ر
مطالب يٱب ر
صص أك٥بػا لؤل كػاـ ا٤بتعلقػة بالفاعػ ي
صص األخّب لؤل كاـ ا٤بتعلقة بالقصد ا١بنائي ُب هلب ا١برٲبة.
كٱب ر
بالسلوؾ ي
المطلبىاألول ى

األحكامىالمتطلػظىبالغارل ى

يشػػَبط الفقاػػاء الرتكػػاب الػ ِّػرردة أف يك ػػوف الفاع ػ  :مسػػلمان بالغ ػان ع ػػاقبلن
٨بتاران غّب مضطر.
كسػػيتم تنػػاكؿ ٕبػ هػػلب الشػػركط تباعػان مػػع بيػػاف موقػػف ا٤بشػػرع الليػػيب مناػػا
كذلك من خبلؿ الفركع اآلتية:
اهفسع األٗي
اإلسـ ــالَ

مػن الشػركط ا٤بتٌفػل علياػا بػْب ٝباػػور الفقاػاء للقػوؿ بوحػود ال ِّػرردة :اإلسػػبلـ
ي
فبل يعترب مرتدان من انتق من دي ون إٔب دي ون آخر خارج دائرة اإلسبلـ كأف ينتق مػن
م منامػػا أك العك ػػسهن أم
الياوديػػة إٔب النص ػرانية أك العكػػس أك م ػػن الوسػػية إٔب أ م
من النصرانية أك الياودية إٔب الوسيةهن ألف الكفر ملةه كا دة كقد نيسػخت الياوديػة
أم ديػ ون مقبػػوالن عنػػد ا﵁ إالر اإلسػػبلـ كُب هػػلا يقػػوؿ
كالنصػرانية باإلسػػبلـ فلػم يعػػد ُّ
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ا٢بل تبارؾ كتعأب :ومن يػبت ِغ غَيػػر ا ِإلسػالَِـ ِدينػا فَػلَػن يػ ْقبػل ِم ْنػو وىػو فِػي اِ ِ
َخ َػرةِ ِم َػن
َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ
ً ْ ُ َ َ ُ ََُ
ِ
ين[ آؿ عمراف اآلية .)1(]85
ال َخاس ِر َ

كقد نص القػانوف رقػم ( )20لسػنة 2016ـ بشػأف تعػدي بعػأ أ كػاـ قػانوف
العقوبات اللييب على هلا الشرط بقولػ " :يعاقػب باإلعػداـ ػدان كػ مسػل وم ارتػ ٌد عػن
ػح بلاتػ ُب أف ا٤بشػرع الليػػيب قػػد أخػل بػرأم ا١بماػػور
اإلسػبلـ…" فاػػلا الػنص كاضػ ه
ُب ه ػػلا الش ػػأف ف ػػبل ًرردة إال ب ػػا٣بركج ع ػػن اإلس ػػبلـ ي ػػدؿ عل ػػى ذل ػػك قولػ ػ " :كػ ػ
مسلم كقول " :ارت ٌد عن اإلسبلـ" كعلى هلا ال توقػع العقوبػة ا٤بق ٌػررة للػ ًرردة إال علػى
من ينتق من اإلسبلـ إٔب غّبب فبل تطبل على من ينتق بْب ًملى ً الكفر األخرل.
لين السؤاؿ البي يُطرح في ىبا المقاـ ىػو :مػن ىػو المسػلم الػبي بلسػالمو
إذا ارت ّد اعتبر مرتداً؟

لئلحابة عن هلا التساؤؿ ٲبكن القوؿ :إف هناؾ التْب ييتصور فياما القوؿ
بإسبلـ اإلنساف األكٔب كهي اإلسػبلـ بػالفطرة كفياػا ييولػد اإلنسػاف ُب دار اإلسػبلـ
ردتػ ُب هػػلب ا٢بالػػة إذا أتػػى مػػا يوحػػب ا٢بكػػم بػػال ًرردة
مسػػلمان كال أ ػػد يقػػوؿ بعػػدـ ٌ
مع ضركرة توافر الشركط األخرل طبعان كالبلوغ كالعق كاالختيار كالثانيػة كهػي الػٍب
يكوف فياا اإلنساف كافران كيدخ اإلسبلـ بعػد ذلػك كهػو مػا ييس ٌػمى ٕبػدي العاػد
يتعْب التمييز بْب فرضْب:
باإلسبلـ كُب هلب ا٢بالة ٌ
( )1اش ػػية الع ػػدكم عل ػػى ا٣برش ػػي عل ػػى ٨بتص ػػر خليػ ػ عل ػػي الع ػػدكم ا٤بطبع ػػة ا٣بّبي ػػة مص ػػر ط1307 1ه ػ ػ
(1890ـ) ج 8ص .62مغِب ا﵀تاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنااج ج 5ص.419
ػوؿ آخػر كهػو عػػدـ قبػوؿ االنتقػاؿ مػػن غػّب ا٤بسػػلم
كقػد يركم عػن اإلمػػاـ الشػافعي – رٞبػ ا﵁ – قػ ه
ػوؿ آخػػر أيض ػان كهػػو التفريػػل
ألم ديػ ون إالٌ اإلسػػبلـ كإالٌ القت ػ كمػػا يركم عػػن اإلمػػاـ أٞبػػد  -رٞب ػ ا﵁  -قػ ه
بْب انتقاؿ غّب ا٤بسلم إٔب مث دين أك إٔب أعلى منػ فييق ُّػر كػأف ينتقػ مػن الياوديػة إٔب النصػرانية أك العكػس
م مناما كبْب انتقالػ إٔب مػا هػو أدىن مػن دينػ فػبل ييق ُّػرهن ألنػ انتقػ إٔب مػا هػو أنقػص
أك من الوسية إٔب أ م
كأف ينتق من الياودية أك النصرانية إٔب الوسية مثبلن.
فق السنة سيد سابل دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بّبكت لبناف ط1998 2ـ ج 2ص.302
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الفػرض األكؿ :كفيػ يباشػػر هػلا ا٤بسػػلم تعػػاليم اإلسػبلـ لفػػَبةو ييطمػ ُّ
ػأف معاػػا إٔب
بالرردة إذا أتى ما
القوؿ بأن قد ى يسن إسبلم كُب هلا الفرض ٲبكن أف يٰبكم علي ِّ
يوحباا.
كالفػػرض الثػػاين الػػلم يكػػوف فيػ ػػدي العاػػد باإلسػػبلـ قػػد أتػػى مػػا يوحػػب
ػالرردة كلكنػ إمػػا أف يكػػوف قػػد دفعاػػا بقولػ  :إ٭بػػا أسػػلمت ألين كنػػت خائفػان
ا٢بكػم بػ ِّ
علػػى نفسػػي أك مػػإب فاػػلا كإف كػػاف نطق ػ بالشػػاادتْب يعصػػم مػػن القت ػ هن لقول ػ
هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم" :أكل ػػك الػػلين ػػاين ا﵁ عػػنام أك عػػن قػػتلام"( )1إالٌ أن ػ ال
الرردةهن ألف ال ِّػرردة
يعترب مسلمان كبالتإب ال ٲبكن اعتبارب مرتدان أيضان إذا أتى ما يوحب ِّ
ال تيرتكب إالٌ من مسل وم كما عرفنا .كإمػا أف يكػوف قػد دخػ اإلسػبلـ مػن أحػ أمػ ور
م ٧بػ و
ػأ ال ٲبكػػن أف ينال ػ كهػػو علػػى دين ػ كػػأف يكػػوف نطق ػ بالشػػاادتْب مػػن
دنيػػو م
أحػ أف يطلٌػل زكحتػ أك أف يتػػزكج علياػا كٙبػوؿ نهػم دينػ دكف ذلػك فأمثػاؿ هػػلا
أيضػان كإف كػػاف نطقػ بالشػػاادتْب ٰبػػوؿ دكف القػػوؿ بأنػ غػػّب مسػػل وم اسػػتنادان إٔب ػػي
الرسوؿ هلى ا﵁ علي كسلم التنقيب عػن القلػوب إالٌ أف الفقاػاء علػى عػدـ تطبيػل
الرردة علي إذا رحع إٔب دين األهػلي بعػد أف نػاؿ يمنػابهن أل ػم يشػَبطوف أف ال
عقوبة ِّ
يقرف ال ٌداخ إٔب اإلسبلـ مع نطق بالشاادتْب ما يدؿ على بقائ على دين القػدًن
كأف يشد الزنار مثبلن(.)2
كعن كم هلب ا٤بسألة (مسألة ديثي العاد باإلسػبلـ) ُب التشػريع الليػيب
فإنػ ٲبكػػن القػػوؿ بأن ػ ٤بػػا خػػبل القػػانوف رقػػم ( )20لسػػنة 2016ـ بشػػأف تعػػدي بعػػأ
ٌ
ػص يعا١باػػا بشػػك و هػريح فإنػ سػػيطبل
أ كػػاـ قػػانوف العقوبػػات الليػػيب مػػن كحػػود نػ م
( )1االستلكار دي رقم  7173م  5ص .351
( )2راحػػع :ا١برٲبػػة كالعقوبػػة ُب الفق ػ اإلسػػبلمي ٧بمػػد أبػػو زهػػرة (العقوبػػة) دار الفكػػر العػػريب للطباعػػة كالنشػػر
كالتوزيع مصر  2006ج 2ص 174كما بعدها.
الزنرػػار :ػزاـ النصػػارل يشػػد ب ػ النص ػراين كسػػط ٨ .بتػػار الصػػالاح ٧بمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر الػ ٌػرازم
ك ُّ
تقدًن كتعليل :دٰ .بٓب مراد دار ا٤بختار للنشر كالتوزيع القاهرة مصر ط2007 1ـ ص .167
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الرأم اللم يستبعد تطبيل عقوبة القت ُب قامهن ألن أيسر اآلراء بالنسبة للمػتام
كذلػػك اسػػتنادان إٔب نػػص ا٤بػػادة ( )12عقوبػػات الػػٍب يعػػدِّلت ٗبوحػػب نػػص ا٤بػػادة الثانيػػة
م ػػن الق ػػانوف رق ػػم ( )20لس ػػنة 2016ـ ا٤بش ػػار إلي ػ كال ػػٍب ح ػػاء فيا ػػا ..." :كُب كػ ػ
األ ػواؿ تفسػػر النصػػوص القانونيػػة ا٤بتعلقػػة با٢بػػدكد كالقصػػاص كفقػان أليسػػر ا٤بػػلاهب
الفقاية ا٤بعتربة"(.)1
ي
( )1ييثػار التسػاؤؿ ػػوؿ مسػألة عػدـ تطبيػػل الػرأم األيسػر للمرتػػد ُب الشػريعة إالر إذا كػاف هػػلا الػرأم مشػػاوران أك
االكتفاء ُب تطبيق بكون األيسر ٌب كإف ٓب يكن مشاوران كسبب هػلا التسػاؤؿ هػو عػدـ اشػَباط ذلػك ُب
ا٢بديرػػة األخػػرل
نػػص ا٤بػػادة ( )20ا٤بشػػار إلياػا أعػػبلب ُب ا٤بػػًب بالنسػػبة ١برٲبػػة الػ ِّػردرة كاشػَباط ذلػػك ُب ا١بػرائم ِّ
ي
(ٖبػػبلؼ حرٲبػػة شػػرب ا٣بمػػر) كهػػي :ػ ِّػد الزنػػا ك ػ رد القػػلؼ ك ػدرا السػػرقة كا٢بًرابػػةهن ي ػ اشػػَبط ا٤بشػػرع
لتطبيل الرأم األيسر للمتام ُب هلب التشريعات أف يكوف هػلا الػرأم مشػاوران كذلػك بقولػ " :ييطبػل ا٤بشػاور
ص ُب هػػلا القػػانوف  ( ". . .ا٤ب ػواد )10( :مػػن القػػانوف رقػػم ()70
مػػن أيسػػر ا٤بػػلاهب فيمػػا ٓب يػػرد بشػػأن ن ػ ب
لسنة 1973ـ ُب شأف إقامة د الزنا كتعدي بعػأ أ كػاـ قػانوف العقوبػات ك( )16مػن القػانوف رقػم ()52
لسنة 1974ـ ُب شأف إقامة د القلؼ ك( )23من القانوف رقػم ( )12لسػنة 2016ـ بشػأف تعػدي القػانوف
رقػػم ( )13لسػػنة 1425ـ ُب شػػأف إقامػػة ػ ٌدم السػػرقة كا٢بًرابػػة) كقػػد عػػاِب البا ػ هػػلب اإلشػػكالية ُب ٕبث ػ
ا٤بوسػوـ باإلشػكاليات العمليػة ا٤بَبتبػة علػى نصػػوص اإل الػة ُب تشػريعات ا٢بػدكد كانتاػى إٔب أف حرٲبػة الػ ِّػردرة
ال ٚبتلػػف ُب هػػلا األمػػر عػػن ا١ب ػرائم ا٢بديػػة األخػػرل ا٤بشػػار إلياػػاهن ي ػ ييشػػَبط كػػي يسػػد القاضػػي الػػنقص
ي
اللم قد يعَبم نصوص هلب ا١برٲبة بالرحوع إٔب الشريعة أف يكوف الػرأم اليسػر للمػتام مشػاوران ُب ا٤بػلهبهن
ػالردرة إالر علػى أسػاس
إذ ال ٲبكن تفسّب سكوت ا٤بشرع عن ذكر لفػظ ا٤بشػاور ُب نػص ا٤بػادة ( )12ا٤بتعلقػة ب ِّ
ػاو كقػع فيػ ا٤بشػرعهن فػبل معػُب للتفرقػة بػػْب ا١بػرائم ا٤بػلكورة مػن هػلب النا يػة كذلػك باشػَباط أف يكػػوف
أنػ س ه
الرأم األيسر للمػتام ُب الشػريعة مشػاوران بالنسػبة لػبعأ حػرائم ا٢بػدكد كعػدـ اشػَباط ذلػك بالنسػبة للػبعأ
اآلخر .راحع :د .مصػطفى العػريب اإلشػكاليات العمليػة ا٤بَبتبػة علػى نصػوص اإل الػة ُب تشػريعات ا٢بػدكد
٦بلة العلوـ الشرعية كالقانونية كلية القانوف حامعة ا٤برقب ع 1س2016 4ـ ص.72 64
كقلت ٖببلؼ حرٲبة شرب ا٣بمرهن ألف ما يسػرم علػى حرٲبػة ال ِّػردرة ُب هػلا الشػأف يسػرم علياػا أيضػانهن ألف قػانوف
ٙبرًن شرب ا٣بمر رقم  4لسنة 1423ـ كتعديبلت قد خبل ٛبامان من كحود النص اال تياطي ا٤بوحود ُب قػوانْب
ا٢بدكد الثبلثة األخرل كاللم يي ىلزـ القاضي ٗبقتضاب بتطبيل الػرأم ا٤بشػاور مػن أيسػر ا٤بػلاهب ا٤بعتػربة األمػر
اللم ٰبكم نص ا٤بادة ( )12عقوبات ا٤بعدلة با٤باد الثانية من القانوف رقم ( )20لسنة 2016ـ بشأف تعدي
بعأ أ كاـ قانوف العقوبات اللييب كعلى هلا فجرٲبة شرب ا٣بمر شأ ا شأف ك ا١برائم ال ٲبكن للقاضي
أف يسد الفراغ التشريعي اللم قد يعَبم نصوهاا إالٌ إذا كاف الرأم األيسر للمتام مشاوران ُب ا٤بلهب.
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اهفسع اهجاُٛ
اهبوـ٘غ ٗاهعقـى

لبيػػاف األ كػػاـ ا٤بتعلقػػة ػػلين الشػػرطْب سيقسػػم هػػلا الفػػرع إٔب فقػرتْب علػػى
النالو اآلٌب:
أوَلً :البل ػػوغ

اختل ػػف الفقا ػػاء ػػوؿ ًرردة الص ػػيب ا٤بميٌ ػػزهن أم ال ػػلم بل ػػغ م ػػن العم ػػر س ػػبع
سنْب كلكن ٓب يبلغ ا٢بلػم فػلهب ا٤بالكيػة كاأل نػاؼ إٔب أف ال ِّػرردة تقػع مػن الصػيب
العاق ػ قب ػ البلػػوغ كهػػو الػػلم ٲبيٌػػز النػػافع مػػن الضػػار كالث ػواب مػػن العقػػابهن كذلػػك
اسػتنادان إٔب قػػوؿ الرسػوؿ الكػػرًن ٧بم وػد هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم" :كػ مولػ و
ػود ييولػد علػػى
الفطرة فأبواب ياودان أك ينصػران ػٌب ييعػرب عنػ لسػان كإمػا شػاكران كإمػا كفػوران"
كهػػلب األخبػػار يػػدخ ُب عموماػػا الصػػيب( )1كخػػالف الشػػافعية كا٢بنابلػػة هػػلا الػرأمهن
إذ القوؿ عندهم أن ال تصح ًرردة الصيب كلو كاف ٩بيػزانهن لقولػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم:
"رفع القلم عن ثبلث عن الصيب ٌب يبلغ كعن النائم ٌب يستيقظ كعن النػوف
ٌب يفيل"(.)2
كقػد نػص ا٤بشػرع الليػػيب علػى هػلا الشػرط بقولػ " :يعاقػب باإلعػداـ ػ ٌدان كػ
مسػػل وم مكلػ و
ػف ارت ػ ٌد عػػن اإلسػػبلـ( "...مػػادة  291عقوبػػات) ك ي ػ إف ا٤بشػػرع ٓب
ي
ٰب ػ ٌدد ا٤بقصػػود بػػالتكليف علػػى كح ػ الدقػػة مػػن ي ػ ول ػ الصػػيب أك ال فػػإف رأل
( )1مدكنة الفق ا٤بالكي كأدلتػ الصػادؽ بػن عبػد الػرٞبن الغريػاين دار ابػن ػزـ بػّبكت لبنػاف ط2015 1ـ
ج 5ص .450بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الش ػرائع م ػ  9ص .526كمػػع هػػلا فاػػم ال يقولػػوف بقت ػ الصػػيبهن
ألن عندهم كإف ثبت ارتكاب حرٲبة ِّديرة إالٌ أن ال ٘بب علي عقوبتاا ٌب يبلغ.
( )2ا٤با ٌلب ُب فق اإلماـ الشافعي أبو إسالاؽ إبراهيم بن علػي بػن يوسػف الشػّبازم ضػبط كهػالال ككضػع
كشػاؼ القنػاع
واشي  :زكريا عيمّبات دار الكتب العلمية بػّبكت لبنػاف ط2011 3ـ مػ  3صٌ .255
عن مًب اإلقناع منصور بن يونس بػن إدريػس الباػوٌب دار الفكػر للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع 1982ـ مػ 6
ص.174
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الشافعية كا٢بنابلة هو األكٔب بالتطبيلهن ألن األيسر بالنسػبة للمػتام إعمػاالن للقاعػدة
ا٤بنصػػوص علياػػا ُب ا٤بػػادة ( )12عقوبػػات ا٤بشػػار إلياػػا سػػابقان كالػػٍب تقضػػي بتطبيػػل
ي
الرأم األيسر للمتام ُب ا٤بلاهب الفقاية ا٤بعتربة.
غير أف السؤاؿ البي يُثار اِف يػدور حػوؿ معرفػة مرحلػة البلػوغ التػي بولوجهػا
السن التي إذا بلغها اإلنساف اُعتبِر بالغاً؟
بردة المرتد ،فما ىي ُّ
يَ ُّ
صح معها القوؿ ّ

لئلحابػػة عػػن هػػلا التسػػاؤؿ البػػد مػػن الرحػػوع إٔب آراء الفقاػػاء ػػوؿ ٙبديػػد
سن البلوغ عمومانهن أم ُب ٝبيع التصرفات كالوقائع الٍب تصدر عػن اإلنسػاف كٲبكػن
القوؿ إف الفقااء اتفقوا ُب أم ور كاختلفػوا ُب أمػ ور آخػر ػوؿ هػلب ا٤بسػألة فقػد اتفقػوا
عل ػػى أف البل ػػوغ ي ػػتم بها ػػور العبلم ػػات الطبيعي ػػة كإثب ػػات الش ػػعر كاال ػػتبلـ ل ػػدل
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
اإلنساف مسلكالن عػن تصػرفات كأفعالػ هن فػلهب األ نػاؼ إٔب القػوؿ بأ ػا ٜبػاين عشػرة
سنة ُب اللكور كسبع عشرة سنة ُب اإلناث كذهب ا٤بالكية إٔب أ ا ٜباين عشرة سنة
ُب ا١بنسْب(.)1
ك يػ إف مسػػالة االعتػػداد بهاػػور العبلمػػات الطبيعػػة لػػدل اإلنسػػاف  -للقػػوؿ
ببلوغػ  -تعتػػرب غػػّب منضػػبطةهن فقػػد تتقػػدـ هػػلب العبلمػػات ُب تاورهػػا لػػدل شػ و
ػخص
و
شخص آخر كإف من سيال ٌددها هػم ا٣بػرباء الػلين قػد ٯبانػب تقػديرهم
كتتأخر لدل
ٌ
و
الصواب أ يانان كإف األمر يتعلل بعقوبات ِّديرػة يتعػ ٌلر إهػبلح ا٣بطػأ بعػد تنفيػلها
إذا ايكتشػػف فػػإف البا ػ يػػرل عػػدـ االعتمػػاد علياػػا للقػػوؿ بولػػوج اإلنسػػاف مر لػػة
البلوغ كإ٭با يتم االعتماد على السن كُب هلب ا٢بالة يتم االستناد إٔب رأم ا٤بالكيةهن

( )1راح ػػع :د .عب ػػد الس ػػبلـ ٧بم ػػد الشػ ػريف الع ػػآب النه ػػاـ العق ػػايب ُب التشػ ػريع اإلس ػػبلمي منش ػػورات ا١بامع ػػة
ا٤بفتو ة طرابلس ليبيا ط 2بدكف سنة نشر كال مكاف نشر ص.22
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ػالرردة كال بعقوبتاػػا علػػى مػػن ٓب
باعتبػػارب األ ػػوط أيضػان بالنسػػبة للفتيػػاتهن فػػبل يٰبكػػم بػ ِّ
يبلغ من العمر ٜباين عشرة سنة ذكران كاف ا٤بتام أـ أنثى(.)1
ثانياً :العقػػل

اتفل الفقااء علػى هػلا الشػرط فػبل تصػح ًرردة النػوف إذا ارتػ ٌد ػاؿ حنونػ
كإذا أفػػاؽ كارت ػ ٌد ػػاؿ إفاقت ػ هػػالت ( )2كدلػػيلام ُب ذلػػك قػػوؿ الرسػػوؿ هػػلى ا﵁
"رفػػع القلػػم عػػن ثبلثػػة عػػن النػػائم ػػٌب يسػػتيقظ كعػػن الصػػيب ػػٌب
علي ػ كسػػلم :ي
( )3
ٰبتلم كعن النوف ٌب يعق " .
كقاسوا على ذلك من زاؿ عقل بن و
ػوـ أك إغم و
ػرض أك يشػر و
ػاء أك م و
ػاحهن
ب مب و
ىٍ
ٍ
( )4
الٙباد العلٌة كهي ذهاب العق .
ػالرردة
كيبل ػػظ أف ا٤بشػػرع الليػػيب قػػد نػػص علػػى هػػلا الشػػرط أيض ػان للقػػوؿ بػ ِّ
كذل ػػك بقول ػ ػ " :ك ػ ػ مس ػػل وم مكلٌ ػػف" (م ػػادة  291عقوب ػػات ا٤بش ػػار إليا ػػا سػ ػػابقان)
ي
فالتكليف يقتضي التمييز كالعق أيضان.
غيػػر أف الفقهػػاء اختلفػػوا فػػي حيػػم السػػيرافهن فػػلهب األ نػػاؼ إٔب أن ػ ال
تصػػح ردت ػ استالسػػانانهن ككح ػ االستالسػػاف :أف أ كػػاـ الكفػػر مبني ػةه علػػى الكف ػػرهن
كأ ك ػػاـ اإلٲب ػػاف مبني ػةه ك ػػللك عل ػػى اإلٲب ػػاف كٮب ػػا :أم الكف ػػر كاإلٲب ػػاف يرحع ػػاف إٔب
التصديل كالتكليب كليس اإلقرار إالٌ دليبلن علياما كإقرار السكراف اللاهب العق
ال يصلي يح داللةن على التكليب فبل يصح كال يقب إقرارب(.)5
( )1مػػن هػػلا ال ػرأم :د .سػػعد خليف ػػة العبٌػػار أ .رافػػع ٧بمػػود الف ػػاخرم أ كػػاـ تش ػريعات ا٢بػػدكد دار الس ػػاقية
للنشر ط2008 1ـ ص.12
( )2بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الش ػرائع م ػ  9ص .526شػػرح الزركشػػي م ػ  3ص .85مغػػِب ا﵀تػػاج إٔب معرفػػة
معاين ألفاظ ا٤بنااج ج 5ص.425
( )3ركاب أبو داكد ُب سنن دي رقم  4403دار ا١بلي بّبكت لبناف 1992ـ م  4ص.139
( )4شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي م  3ص.85
( )5بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص.526
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بينما ذهػب ا٤بالكيػة كالشػافعية إٔب أنػ إذا ارتػ ٌد لزمتػ ال ِّػرردة كا٢بجػة ُب ذلػك
أف الصػػالابة – رض ػواف ا﵁ علػػيام – أقػػاموا علػػى السػػكراف ػ رد القػػلؼ كقػػالوا إذا
سػػكر ه ػلل كإذا هػػلل افػػَبل فالػػدُّب ػ ُّػد ً
الفريػػة فاػػلا يػػدؿ علػػى أف السػػكراف
ملاخ ػ هل ٗبػػا يقػػوؿ كٗبػػا يفع ػ كيػػأٍب بفع ػ ا﵀رمػػات كيعاقػػب علياػػا كقػػد ييقت ػ ػ ٌدان
كا٢بدكد كاحبةه علي (.)1
ك يػ إف هػػلب ا٤بسػػألة خبلفيػةه بػػْب الفقاػػاء فػػإف رأم األ نػػاؼ هػػو األكٔب
ب ػػالتطبيل ُب التش ػريع ا١بن ػػائي اللي ػػيبهن ألنػ ػ األيس ػػر بالنس ػػبة للم ػػتامهن كذل ػػك إعم ػػاالن
للقاع ػػدة ا٤بنص ػػوص عليا ػػا ٗبقتض ػػى ا٤ب ػػادة ( )12م ػػن ق ػػانوف العقوب ػػات ا٤بش ػػار إليا ػػا
ي
سػابقان كيسػتوم ُب هػلا ا٢بكػػم – مػن كحاػة نهػر البا ػ – مػن سػكر دكف تػػدبّب
الرردة اؿ السكر كمن دبٌر سػكرب للخػركج مػن اإلسػبلـ – كالعيػاذ
القياـ ٗبا يوحب ِّ
با﵁ – اؿ سكربهن ألن إ٭با ارتكب ما يوحػب ال ِّػرردة ػاؿ سػكربهن أم ػاؿ ذهػاب
عقل كليس قب ذلك أك بعدب كا٢باؿ أن ُب هلب الفَبة فاق هد لنعمة العق كال يشعر
الرردة قبػ سػكرب ًمهىنٌػةن ُب عػدـ
ٗبا يقوؿ أك يفع كما أف ُب عدـ ارتكاب ٤با يوحب ِّ
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 بػ ًرردة السػكراف أيٌػان كػاف نػوع أك الػة سػكرب إذا
ارتكب أثناء فقدب لنعمة العق ما يوحب ا٢بكم ا.

( )1مدكنة الفق ا٤بالكي ج 5ص 451كما بعدها .مغِب ا﵀تاج إٔب معرفة معػاين ألفػاظ ا٤بناػاج ج 5ص.425
شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي م  3ص.98
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اهفسع اهجاهح
عـدَ االضطــساز

اتفل الفقااء على هلا الشرط أيضانهن فبل تصح ًرردة ا٤بك ىٍرب كذلك استنادان
ي
إٔب قول تعأب :م ن َك َفر بِاهلل ِم ن بػ ْع ِد إِيمانِوِ إَلَّ م ن أُ ْك ِرهَ وقَػ لْبوُ م طْمأِ ّّن بِا ِإل يم ِ
اف
َْ
ْ َ
َ
َ ُ ُ َ
َ
َْ َ

ِػ
ضػ ِ ػ
ِ
ِػ
يم 
َه ػ ْم َع ػ َب ٌ
ب م َن اللَّػػو َول ُ
ح بِػػال ُي ْف ِر َ
ص ػ ْد ًرا فَػ َع لَػ ػيْ ِه ْم غَ َ ٌ
َولَي ْن َم ػ ْن َ ،ػ َر َ
اب َع ظ ٌ

[النال ػ اآليػػة  ] 106كقػػوؿ الرسػػوؿ هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم" :إف ا﵁ ٘بػػاكز عػػن
أمػػٍب ا٣بطػػأ كالنسػػياف كمػػا اسػػتكرهوا علي ػ "( )1كلً ىمػ ا يركم عن ػ  -هػػلى ا﵁ علي ػ
لعمػ ا ور بػن ياسػ ور عنػدما نطػل بكلمػة الكفػر ٙبػت تعػليب
كسلم – أيضػان أنػ قػاؿ ٌ
ا٤بشػػركْب ل ػ " :كيػػف ٘بػػد قلبػػكك" قػػاؿ :مطم ػ بن باإلٲبػػاف فقػػاؿ الرسػػوؿ" :إف
عادكا فعد"(.)2

كعػػن موقػػف ا٤بشػػرع الليػػيب مػػن هػػلا الشػػرط فإنػ ٲبكػػن القػػوؿ بأنػ قػػد راعػػاب
ػالرردة ُب ن ػػص ا٤ب ػػادة ()291
أيض ػان عن ػػدما ن ػػص علػػى اش ػَباط التكلي ػػف ُب ا٢بكػػم ب ػ ِّ
عقوبػػات ا٤بشػػار إلياػػا سػػابقان إذ التكليػػف يتضػػمن أيض ػان سػػبلمة اإلرادة مػػن التػػأثّب
ي
علياا بفع اإلكراب أك االضطرار.
ى
ى

( )1بدائع الصنائع م
( )2بدائع الصنائع م

9
9

ص.529
ص .529فق السنة السيد سابل ج 2ص.301
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المطلبىالثاني ى
األحكامىالمتطلػظىبالدلوك ى

يتعلػػل بالس ػػلوؾ ا٤بوحػػب لل ػ ٌػرٌدة أم ػراف أك٥بمػػا ٙبدي ػػد األق ػواؿ كاألفع ػػاؿ ال ػػٍب
الرردة كثانياما إشكالية مػدل تصػور االشػَباؾ ُب ارتكػاب هػلب ا١برٲبػة ُب
تستوحب ِّ
الرردة.
ل ا٤بسلم كمدل إمكاف عقاب غّب ا٤بسلم على اشَباك ُب ِّ
اهفسع األٗي

األق٘اي ٗاألفعاي اهيت تتحقق بٔا اهسِّدَّٝ

اكتفى ا٤بشػرع الليػيب بتجػرًن األقػواؿ كاألفعػاؿ الػٍب تتالقػل ػا ال ِّػرردة دكف أف
ٰبصػ ػػر نطاقاػ ػػا تارك ػ ػان للقاضػ ػػي هػ ػػلب ا٤بامػ ػػةهن ٕبي ػ ػ يبال ػ ػ ُب ا٤بػ ػػلاهب الفقايػ ػػة
ا٤بعتػػربة( )1عػػن توهػػيف الفعػ أك القػػوؿ الصػػادر عػػن ا٤بػػتام كون ػ يشػػك ًرردةن أك ال
كال يكتفػػي ُب إسػػباغ كهػػف الػ ِّػرردة علي ػ بتجػػرًن الفع ػ أك القػػوؿ ُب مػ و
ػلهب كا ػ وػد
فق ػ كإ٭ب ػػا الب ػػد أف يك ػػوف ه ػػلا الوه ػػف ٧بػ ػ إٝب ػ و
ػاع ب ػػْب ا٤ب ػػلاهب ا٤بعت ػػربة (أئم ػػةن

( )1ييثار اإلشكاؿ وؿ ٙبديد ا٤بقصود با٤بعترب من ا٤بلاهب ا٤بنصوص علياا ُب ا٤بادة ( )291ا٤بشػار إلياػا فاػ
ييقصد لا التعبّب ا٤بلاهب األربعة ا٤بشاورة فق كهي :ا٤بلهب ا٢بنفػي كا٤بػالكي كالشػافعي كا٢بنبلػيك أـ أف
كإ٭با ٲبتد ليشم غّبها كا٤بلهبْب الهاهرم كالشيعيك
ا٤بقصود ب ال يقتصر علياا ٌ
عػػاِب البا ػ هػػلب اإلشػػكالية ُب ٕبثػ ا٤بوسػػوـ باإلشػػكاليات العمليػػة ا٤بَبتبػػة علػػى نصػػوص اإل الػػة ُب تش ػريعات
هػ إٔب أف ا٤بقصػود بػ هػو ا٤بػػلاهب األربعػة ا٤بشػػاورة فقػ دك٭بػػا عػداها مػػن ا٤بػلاهب األخػػرل
ا٢بػدكد كتو ر
كألف ا٤بقاـ يضيل عن إيراد اإلشكالية هنا كسػػرد ا٢بج الكامن ػػة كراء رأم البا ػ كػللك فػإف اإل الػػة إٔب
ذلػك البالػ تكػػوف أنسػب .راحػػع :د .مصػطفى العػػريب اإلشػكاليات العمليػػة ا٤بَبتبػة علػػى نصػوص اإل الػػة
ُب تش ػريعات ا٢ب ػػدكد ٦بل ػػة العل ػػوـ الش ػػرعية كالقانونيػػة كلي ػػة الق ػػانوف حامع ػػة ا٤برق ػػب ع 1س2016 4ـ
ص 72كما بعدها.
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كتبلميػػلان)()1هن فػػإذا كحػػد رأيػان كلػػو كػػاف لتلميػ وػل مػػن تبلميػػل أئمػػة تلػػك ا٤بػػلاهب يقػػوؿ
بعدـ اعتبار الفع أك القوؿ الصادر عن ا٤بتام ًررد نة كحب عليػ ا١بنػوح إليػ كتطبيقػ هن
اسػػتنادان إٔب نػػص ا٤بػػادة ( )12عقوبػػات الػػٍب توحػػب علي ػ تفسػػّب النصػػوص القانونيػػة
ا٤بتعلقة با٢بدكد كالقصاص كفقان أليسر ا٤بلاهب الفقاية ا٤بعتربة.
كال ٲبكن القوؿ بأف ُب عدـ ٙبديػد ا٤بشػرع لؤلقػواؿ كاألفعػاؿ الػٍب تتالقػل ػا
ال ِّػرردة ك صػػرها ٨بالفػةن ٤ببػػدأ ا٤بشػركعية ألف ُب األمػػر عنتػان كبػّبان لػ كهػػعوبةن كاقعيٌػػةن –
إف ٓب تك ػػن اس ػػتالالة – ٙب ػػوؿ دكف قيامػ ػ ب ػػللك ا٢بص ػػر أك التالدي ػػدهن لكث ػػرة تل ػػك
األفعاؿ كاألقواؿ ٍب إف توهيف تلك األقواؿ كاألفعاؿ – ُب رأم البا  -مسػألةه
٧بسػػومةه فقا ػان كفق ػان للمػػلاهب ا٤بعتػػربة كلػػيس للقاضػػي أف ٯبتاػػد كٱبػػالف آراء تلػػك
ا٤بػػلاهب فوتيفت ػ ٧بػػددةه سػػلفان كتنالصػػر – كمػػا رأينػػا – ُب ٕب ػ ا٤بسػػألة ُب آراء
تلك ا٤بلاهب كمدل كحػود اإلٝبػاع ا٤بػلهيب – إف هػح التعبػّب – للقػوؿ بػ ًرردة ا٤بػتام
أك عػػدـ ردتػ فلػػيس ل ػ أف ٯبتاػػد كيعتػػرب قػػوالن مػػا أك فعػبلن مػػا ًررد نة طا٤بػػا كػػاف هنػػاؾ
فقاي معتربه ال يعتربب كللك.
أم ب
ره
كعلى ك واؿ فإف من األمثلة على األقواؿ كاألفعػاؿ الػٍب تتالقػل ػا ال ِّػرردة:
نف ػ ػ ػ يػي كح ػ ػ ػػود الص ػ ػ ػػانع أك ا٣ب ػ ػ ػػالل أك الرس ػ ػ ػ أك تك ػ ػ ػػليب أ ػ ػ ػػدهم أك سػ ػ ػ ػبِّ أك
ػِب أك
ػيب إنسػ بػي أـ حػ ِّب
االسػػتخفاؼ با٠ب ػ أك ب ػ كمػػا لػػو قػػاؿ لسػػت أدرم ه ػ النػ ُّ
االستخفاؼ باسم ا﵁ أك بأمرب أك بوعدب أك كعيدب أك االدعاء بنبوةو بعد نبيِّنا ٧بمػد
( )1ييعرؼ ا٤بلهب اهطبل ان بتعريفْب أك٥بما مضيِّ هل يقصرب الفقاػاء علػى األ كػاـ االحتااديػة الفرعيػة الػٍب قػاؿ
موس هػع ال يقصػػركن علػى مػا قػاؿ بػ اإلمػػاـ
ػا إمػاـ ا٤بػلهب دكف مػا قػاؿ بػ أهػالاب أك تبلميػلب كثانيامػا ِّ
ر
كإ٭با ٲبدكن إٔب ما قاؿ ب أهالاب أك تبلميلب أيضػان كقػد أشػار البا ػ إٔب هػلب ا٤بسػألة كعػاِب أيضػان مسػألة
تػػرحيح التعري ػ ف الػػلم ينسػػجم كا٘بػػاب ا٤بشػػرع ٫بػػو التيسػػّب علػػى ا٤بػػتام ُب تش ػريعات ا٢بػػدكد كالػػٍب مػػن بيناػػا
الػ ًردرة ُب ٕبث ػ ا٤بشػػار إلي ػ سػػابقان كا٤بوسػػوـ باإلشػػكاليات العمليػػة ا٤بَبتبػػة علػػى نصػػوص اإل الػػة ُب تش ػريعات
يوسػػع مػػن مفاػػوـ ا٤بػػلهبهن ألن ػ هػػو الػػلم ينسػػجم كا٘بػػاب
ا٢بػػدكد كتو ر
ه ػ إٔب تػػرحيح ال ػرأم الثػػاين الػػلم ِّ
أم مػن آراء تبلميػلب .راحػع:
ا٤بشرع ا٤بيشػار إليػ هن إذ قػد ال يكػوف الػرأم األيسػر للمػتام هػو رأم اإلمػاـ كإ٭بػا ر ه
د .مصطفى العريب ا٤برحع السابل ص  66كما بعدها.
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– ه ػػلى ا﵁ عليػ ػ كس ػػلم – أك تص ػػديل مػ ػدرعياا أك ٙبليػ ػ ا﵀ػ ػرـ باإلٝب ػػاع كالزن ػػا
كالل ػواط كشػػرب ا٣بمػػر أك ٙبػػرًن ا٢بػػبلؿ باإلٝبػػاع كػػالبيع كالنكػػاح أك نفػػي كحػػوب
٦بم وع علي كنفي ر و
كعة من ركعػات الصػلوات ا٣بمػس ا٤بفركضػة أك اعتقػاد كحػوب مػا
لػ ػػيس كاحب ػ ػان باإلٝبػ ػػاع كزيػ ػػادة ركعػ ػ وػة إٔب هػ ػػبلةو مػ ػػن الصػ ػػلوات ا٤بفركضػ ػػة أك إلقػ ػػاء
م علػػى قػػاذكرةو أك س و
مص و
ػجود لصػػن وم أك ػػس( )1أك مػػا
ػالف أك كتػػاب ػػدي و نبػو م
ي
شاب ذلك.
اهفسع اهجاُٛ
إشلاه ٞٚاالشرتان ٗاهعقاب عو ٕٚيف اهسِّدَّٝ

ييثػػار التسػػاؤؿ ػػوؿ مػػدل تصػػور االش ػَباؾ ُب الػ ِّػرردة ُب ػػل ا٤بسػػلم ي ػ
ػوؿ أك فعػ ه يتضػػمن
يتطلػب ٙبقػل االشػَباؾ ُب هػلب ا١برٲبػة أف يصػدر عػن الشػريك ق ه
االتفاؽ مع غّبب أك ٙبريض أك مساعدت على أف يكوف مرتدان كُب هلب ا٢بالة ٲبكػن
طػػرح هػػلا التسػػاؤؿ :أال يعتػػرب الشػريك هنػػا فػػاعبلن ُب حرٲبػػة ًرردةو خاهػ وػة بػ ك ألن ػ إذا
علػػم بنيػػة ا٤بسػػلم كعزمػ علػػى ا٣بػػركج مػػن اإلسػػبلـ – كالعيػػاذ بػػا﵁ – كقػ ٌػرر مسػػاعدت
(بتقدٲب الصنمهن ليسجد ل مثبلن) أك االتفاؽ مع على ذلػك أك ٖبلػل الفكػرة لديػ
كتشػػجيع علياػػا إذا ٓب توحػػد النيػػة ا٤بسػػبقة ل ػ علػػى ذلػػك فإنػ بػػبل شػ و
ػك يكػػوف قػػد
قصػد كػ ذلػػك كإذا ٙبقػػل ُب حانبػ القصػػد فقػػد ال ٲبكػػن اعتبػػارب إال مرتػػدان كلػػيس
شريكان.
كمن نا وية أخرل إذا أمكن تصور االشَباؾ ُب ل غّب ا٤بسلم اللم ٰبرض
ا٤بس ػػلم أك يتف ػػل معػ ػ أك يس ػػاعدب عل ػػى ال ػ ِّػرردة فاػ ػ ٲبك ػػن الق ػػوؿ بعقابػ ػ ع ػػن ه ػػلا
االشػَباؾ ( ػدان أك تعزيػران) ُب تػ عػدـ كحػود ن و
ػص يعػاِب هػلب ا٢بالػة ُب القػانوف رقػم
( )20لسنة 2016ـ بشأف تعدي بعأ أ كاـ قانوف العقوبات اللييبك

( )1االستلكار م

22

ص .135مغِب ا﵀تاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنااج ج 5ص 420كما بعدها.
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كعػن اإلشػكالية األكٔب فػػإف البا ػ يػرل أف الشػريك ُب ا٤بثػاؿ ا٤بػلكور كمػػا
شػػا ال ٲبكػػن اعتبػػارب إال مرت ػ ٌدان أهػػليان عػػن حرٲبػ وػة خاهػ وػة ب ػ هن ألف حرٲبػػة الػ ِّػرردة ُب
أساسػػاا حرٲب ػةه دينيػػةهن أم أ ػػا تقػػوـ علػػى ٞبايػػة العقيػػدة كالعقيػػدة ُب حوهرهػػا أمػ هػر
قليب يقػوـ علػى اإلٲبػاف كال يتالقػل اإلٲبػاف إال بوحػود النيػة أك بػاأل رل ا٘بػاب اإلرادة
ب
إلي فإذا ا٘بات إٔب نقيض كهو الكفػر مػع ترٝبػة ذلػك بػأقو واؿ أك أفع و
ػاؿ فػبل ٲبكػن
اعتبار من ٙبقػل ُب حانبػ هػلا األمػر إال مرتػ ٌدان كهػلا هػو ػاؿ الشػريك( )1كهػو مػا
يسػػتتبع القػػوؿ بتوقيػػع عقوبػػة القت ػ ا٤بقػ ٌػررة للػػردة ػػدان ُب ق ػ هن تطبيق ػان لػػنص ا٤بػػادة
( )291عقوبات ا٤بعدلة بالقانوف رقم ( )20لسنة 2016ـ.
أمػػا عػػن اإلشػػكالية الثانيػػة فػػإف البا ػ يػػرل عػػدـ إمكانيػػة توقيػػع أيٌػػة عقوبػ وػة
ا٢بديرػػة ا٤بق ػ ٌػررة لل ػ ِّػرردة كال أي ػػة عقوب ػ وػة تعزيري ػ وػة
عل ػػى الشػ ػريك غ ػػّب ا٤بس ػػلم ال العقوب ػػة ِّ
أخػرل ذلػك أف ا٤بشػرع ٓب يبػ ٌػْب كػم هػلب ا٢بالػة (عقوبػػة الشػريك) ُب القػانوف رقػػم
( )20لسػ ػػنة 2016ـ كال ٲبكننػ ػػا ا١بنػ ػػوح هنػ ػػا إٔب نػ ػػص ا٤بػ ػػادة ( )101عقوبػ ػػات الػ ػػٍب
تتضػ ػػمن القاعػ ػػدة العامػ ػػة ُب العقػ ػػاب علػ ػػى االش ػ ػَباؾ "مػ ػػن اشػ ػػَبؾ ُب حرٲبػ ػػة فعليػ ػػة
عقوبتاا…" كالقوؿ ٗبعاقبػة الشػريك بعقوبػة الفاعػ بنػاءن علياػاهن أم ٗبعاقبتػ بالقتػ
ػػدان كمػػا هػػو ا٢بػػاؿ بالنسػػبة للفاع ػ هن ألف ا٤بشػػرع ينمػػا ألػػزـ القاضػػي بػػالرحوع إٔب
أم غمػ و
أ كػػاـ الشػريعة اإلسػػبلمية لسػ ِّػد أم نقػ و
ػوض قػػد يعػػَبم أ كػػاـ
ػص أك تفسػػّب ِّ
ال ػ ِّػرردة (م ػػادة  12عقوب ػػات ا٤بعدل ػػة بالق ػػانوف رق ػػم  20لس ػػنة 2016ـ) ٓب يلزمػ ػ أيضػ ػان
تياطي ُب الة عدـ كحود ك وم للالالػة ُب
بالرحوع إٔب قانوف العقوبات كمصد ور ا
م

( )1زد علػى ذلػك أف أقوالػ تلػك كأفعالػ أيضػان تقتضػي الكفػر كتتضػمن كهػي عنػد الفقاػاء ٩بػا يتالقػل بػ الكفػر
كالعياذ با﵁ .مدكنة الفق ا٤بالكي ج 5ص.452
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الشػ ػريعة كم ػػا فعػ ػ بالنس ػػبة ل ػػبعأ تشػ ػريعات ا٢ب ػػدكد األخ ػػرل( )1كإذا ك ػػاف األم ػػر
كػػللكهن أم أف الرحػػوع إٔب أ كػػاـ قػػانوف العقوبػػات ٩بتنػ هػع ُب هػػلب ا٢بالػػة كأف علػػى
القاضػػي أف يرحػػع إٔب أ كػػاـ الش ػريعة لسػ ِّػد الػػنقص ال ػلم قػػد يعػػَبم أ كػػاـ الػ ِّػرردة
كمبػػدأو عػػا مـ ييلج ػأي إلي ػ لسػػد ك ػ ف ػر واغ ُب تل ػػك األ كػػاـ فػػإف الرحػػوع إٔب أ ك ػػاـ
الشػريعة ُب الفػػرض الػػلم ٫بػػن بصػػددب ٩بتنػ هػع أيضػانهن ٤بخالفتػ مبػػدأ ا٤بشػػركعيةهن إذ إف
األمػػر يتعلٌػػل بتطبيػػل عقوبػ وػة علػػى فع ػ و (كهػػو االش ػَباؾ) ٓب ٯبرم ػ ا٤بشػػرع أساس ػان ُب
القػػانوف الػػلم حػ ٌػرـ ب ػ الػ ِّػرردة كالقػػوؿ بعكػػس ذلػػكهن أم بالسػػماح للقاضػػي باختيػػار
( )2
ػات كتع ػ مد علػػى
العقوبػػة للش ػريك ُب هػػلا الفػػرض مػػن الش ػريعة اإلسػػبلمية في ػ افت ػ ه
اختصاهػات السػلطة التشػريعية الػػٍب ٓب ٘بػرـ االشػَباؾ ُب هػػلب ا١برٲبػة – كمػا قلنػػا –
كٓب ٙبدد ل عقوبةن معينةن أيضان .ك٥بلا فإف ا٤بشرع مدع بو للتػدخ كإهػبلح هػلا ا٣بلػ
و
ُب أقرب فرهةهن ٗبا يكف إقرار حز واء
مناسب للشريك ُب الفرض ا٤بشار إلي هن ضمانان
ي
و
و
حنائية فاعلة كا َبامان ٤ببدأ ا٤بشركعية.
سياسة
إلقرار

( )1راحػػع علػػى سػػبي ا٤بثػػاؿ ا٤بػػادة ( )20مك ػرر مػػن القػػانوف رقػػم ( )13لسػػنة 1425ـ (2004ـ) ُب شػػأف إقامػػة
ػ ردم الس ػػرقة كا٢براب ػػة ا٤بض ػػافة با٤ب ػػادة الثاني ػػة م ػػن الق ػػانوف رق ػػم ( )12لس ػػنة 2016ـ بش ػػأف تع ػػدي الق ػػانوف
ص ُب هػلا القػانوف بالنسػبة
ا٤بلكور كالٍب حاء فياا" :ييطبل ا٤بشاور من أيسر ا٤بلاهب فيما ٓب يػرد بشػأن نػ ب
ص ُب ا٤بشاور طيبقت أ كاـ قانوف العقوبات".
١برٲبٍب السرقة كا٢برابة ا٤بعاقب علياما دًّا فإذا ٓب يوحد ن ب
( (2ييبل ػػظ أن ػ كإف كانػػت العقوبػػة ا٤بقػ ٌػررة للش ػريك ُب الش ػريعة الغ ػراء هػػي عقوب ػةه تعزيريٌػةه كليسػػت ِّديرػػة (القت ػ
أسػوةن با٤برتػػد)هن كذلػػك تطبيقػان للقاعػػدة ا٤بعمػػوؿ ػػا عنػػد فقاػػاء الشػريعة اإلسػػبلمية الػػٍب تقضػػي بعػػدـ التسػػوية
بْب الفاع كالشريك ُب العقوبػةهن باعتبػار أف األخػّب أخػف يحرمػان كأقػ خطػران مػن األكؿ إالٌ أف الػرأم ا٤بشػار
ي
إلي ػ بػػا٤بًب ال يتغػ رػّب هنػػاهن ألف األمػػر – كمػػا ٛبػػت اإلشػػارة – يتعلػػل باختيػػار عقوبػ وػة ٓب يػػنص علياػػا ا٤بشػػرع ُب
الردرةهن إذ ٲبتنع على القاضػي أف ٱبتػار أيرػة عقوب وػة أخػرل للشػريك ُب ذلػك الفػرض أيرػان كانػت تلػك
قانوف ٘برًن ِّ
العقوبة ِّديرة أسوةن بالفاع (ا٤برتد) أك تعزيريةن تطبيقان ٤ببدأ عدـ التسوية بيناما.
راح ػػع ُب ش ػػأف م ػػربرات تل ػػك القاع ػػدة ُب عق ػػاب الشػ ػريك ُب الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية :عب ػػد الق ػػادر ع ػػودة التشػ ػريع
ا١بنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانوف الوضعي دار ا٢بدي القاهرة مصر 2009ـ ج 1ص.280
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المطلبىالثالث ى
األحكامىالمتطلػظىبالػصدىالجنائي ى

أمر من األمور غػّب اليسػّبة الػٍب ينبغػي
كافر ه
ا٢بكم على مسل وم بأن مرت هد أك ه
اال َباز كالتثبت مناا قب اإلقداـ عليااهن ذلك أف ٩با يَبتػب علػى نعػت ا٤بسػلم ػلا
الوه ػػف أف يب ػػوء الواه ػػف بػ ػ إذا ٓب يك ػػن ا٤بوه ػػوؼ ك ػػللك ك٥ب ػػلا ٰبػ ػ ٌلر الرس ػػوؿ
الكػػرًن ٧بم ػ هد  -هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم  -مػػن اإلقػػداـ علػػى هػػلا األمػػر دكف تىػثىبُّػ و
ػت
بقول ُّ :
"أٲبا رح ه قاؿ ألخي كافر فقد باء ا أ ػدٮبا"( )1كقػاؿ أيضػان" :لػيس علػى
نلر فيما ال ٲبلك كالى ًع ين ا٤بلمن كقاتل كمن قلؼ ملمنان بكف ور فاػو كقاتلػ
ا٤بلمن ه
و
بشيء ع ٌلب ا﵁ ٗبا قت ب نفس يوـ القيامة"(.)2
كمن قت نفس
ػالرردة أف يثبيػػت لػػدل القاضػػي
كال شػػك أف مػػن شػرائ ا٢بكػػم علػػى ا٤بسػػلم بػ ِّ
استالضارب نيػة ا٣بػركج مػن اإلسػبلـ عنػد ارتكابػ السػلوؾ ا٤بخػرج منػ قػوالن أك فعػبلن
فػػبل يكفػػي أف تتج ػ إرادت ػ إٔب ارتكػػاب ذلػػك الفع ػ أك القػػوؿ كهػػو مػػا ييعػ رػرب عن ػ
بالقصد ا١بنائي العاـ كإ٭بػا يتعػْب أف يتػوافر ٕبقػ مػا ييع رػرب عنػ أيضػان بالقصػد ا١بنػائي
ا٣باص ا٤بتمثٌ ُب ا٘باب اإلرادة إٔب ارتكاب الفع أك القوؿ ا٤بشػار إليامػا مػع ا٘بػاب
هلب اإلرادة إٔب ا٣بركج من اإلسبلـ.
كهػػلا مػػا اشػػَبط اإلمػػاـ الشػػافعي رٞبػ ا﵁ يػ يػػرل للقػػوؿ بكفػػر ا٤بسػػلم
تعمػػدب إتيػػاف الفعػ أك القػػوؿ الكفػػرم كإ٭بػػا ٯبػػب عػػبلكنة علػػى ذلػػك أف
عػػدـ كفايػػة ٌ
ينػػوم الكفػػر مػػع قصػػد الفع ػ كدليل ػ ُب ذلػػك قػػوؿ الرسػػوؿ هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم:
"إ٭با األعماؿ بالنيات" فإذا ٓب يىػٍن ًو الكفر فبل يكفر(.)3
( )1ػػدي ه سػ هػن هػػاليح ركاب الَبمػػلم ُب ا١ب ػامع ػػدي رقػػم
كالتوزيع الرياض السعودية ط1999 1ـ ص.599
سن هاليح حامع الَبملم دي رقم  2636ص.598
( )2دي ه
ه
مرحع سبل ذكرب ص.552
( )3عبد القادر عودة
ه
2637

حػػامع الَبمػػلم دار السػػبلـ للنشػػر

أحكــــــام الــــ ـرِّدَّة يف الشــــ ـريعت اإلضــــــالهيت وإشــــــكالياثٌ حــــــىل الخقــــــنني

209

كقد أقرت ا﵀كمة العليا الليبية هػلا اال٘بػابهن يػ قضػت ُ -ب كػ وم ق و
ػدًن
ٌ
٥ب ػػا  -ب ػػللك بقو٥ب ػػا" :ال تتالق ػػل حرٲب ػػة االعت ػػداء عل ػػى ال ػػدين إال إذا تػ ػوافر قص ػ ػ هد
خ ػػاص ب ػػأف ين ػػوم ا١ب ػػاين ا٤بس ػػاس بكرام ػػة ال ػػدين فتتج ػ إرادت ػ إٔب كض ػػع موض ػػع
السػخرية كاالمتاػػاف كال يكػػوف ذلػك إال بإثبػػات أف األقػواؿ أك األفعػاؿ هػػدرت منػ
لب النية السي ة فإذا كاف الثابت أف مػا هػدر مػن الطاعنػة هػو عبػارةه مرسػلةه مر٘بلػةه
ُب مناسػبة االعتػداء علػى موت و
ػومي كالػرد علػى أقػواؿ امػرأةو أخػرل ٙبػت ضػػغ
ػف عم م
ا٤بناسبة كٓب يكن ابتغاء ٙبػدم الشػعور الػديِب فػبل حرٲبػة لعػدـ تػوفر القصػد ا١بنػائي
ا٣بػػاص ػػلب ا١برٲبػػة كألف مػػا هػػدر ٓب يكػػن تنفيػػلان لفكػػرةو مبيتػ وػة للتعػػدم أك حػػرح
الشعور الديِب…"(.)1
كقضػػت أيض ػان بػػأف "حرٲبػػة االعتػػداء علػػى الػػدين اإلسػػبلمي بألفػ و
ػاظ ال تليػػل
بال ػػلات اإل٥بي ػػة ال تتالق ػػل إال إذا تػ ػوافر قصػ ػ هد خ ػػاص ب ػػأف ينت ػػوم ا١ب ػػاين ا٤بس ػػاس
بكرامػػة الػػدين فتتجػ إرادتػ إٔب كضػػع موضػػع السػػخرية كاالمتاػػاف كال يتػػأتى ذلػػك
إال ببياف الواقعة تفصيبلن من أقو واؿ كأفعاؿ كإثبات أف ذلك إ٭با هدر منػ ػلب النيػة
السي ة"(.)2
ػِب ع ػػن البي ػػاف أيض ػ ػان أف الغل ػ ػ ُب الوق ػػائع يأخ ػػل ك ػػم انتف ػػاء القص ػػد
كغ ػ ب
ا١بنائي كال يعتػرب مػن كقػع فيػ مرتػدان إذا هػدر منػ مػا يوحباػاهن النتفػاء عنصػر العلػم
كاإلرادة لدي ػ ك٥بػػلا ٓب ِّ
يكفػػر الفقاػػاء مػػن حػػرل علػػى لسػػان الكفػػر سػػبقان مػػن غػػّب
و
قصد لشدة فروح أك كه ون أك غّب ذلك كقوؿ من أراد أف يقوؿ :اللاػ رم أنػت ريب كأنػا
عبدؾ فقاؿ :أنت عبدم كأنا ربك(.)3

( )1طعن حنائي رقم 2/67ؽ حلسة 1956/3/14ـ القضاء ا١بنائي ج 1967 1ص.327 326
( )2طعن حنائي رقم 14/67ؽ حلسة 1967/12/9ـ قضاء ا﵀كمة العليا ا١بنائي ج 3ص.416
مرحع سبل ذكرب ص.552
( )3راحع :عبد القادر عودة
ه

أحكــــــام الــــ ـرِّدَّة يف الشــــ ـريعت اإلضــــــالهيت وإشــــــكالياثٌ حــــــىل الخقــــــنني

220

ك لا ينتاي البال ُب أ كاـ التجرًن ا٤بتعلقػة ػلب ا١برٲبػة كينتقػ البا ػ
اآلف ٤بعا١بة أ كاـ ا١بزاء ا٤بتعلقة ا.

ثبلث مسائ مامة تتعلل أكالها بتكييف حرٲبة
سييناقىف ٙبت هلا العنواف ي
الػ ِّػرردة مػػن ي ػ كو ػػا حرٲبػػةن ِّديرػػة أـ تعزيريػػة كتتعلػػل ثانيتاػػا ٗبػػدل تطبيػػل العقوبػػة
للرردة على ا٤بػرأة كتتعلػل األخػّبة ٗبػدل اشػَباط االسػتتابة لتطبيػل تلػك العقوبػة
ا٤بقررة ِّ
ٌ
على من كحبت ُب ق كذلك من خبلؿ ا٤بطالب اآلتية:
المطلبىاألول ى
تكووـفىجرومـظىالريدَّة ى

أيثػّب خػ ه
ػبلؼ فقا بػي معتػػربه ػوؿ تكييػػف حرٲبػة الػ ِّػرردة مػن يػ كو ػا حرٲبػػةن
ِّديرػػة أـ تعزيريػػة كا١بماػػور علػػى أ ػػا مػػن النػػوع األكؿ كخػػالفام ُب ذلػػك ٬بب ػةه مػػن
ا٤بفكرين ا٤بعاهرين كقالوا بأ ػا مػن النػوع الثػاين مسػتندين ُب ذلػك إٔب ٦بموع وػة مػن
ا٢بج .
ػود البا ػ ػ أف يش ػػّب بدايػ ػػةن إٔب أف
كقب ػ ػ ع ػػرض ج ػ ػ الف ػ ػريقْب كأدلت ػ ػ ي ػ ُّ
الرردة فالكػ متف هػل علػى ذلػك كإ٭بػا
ا٣ببلؼ بيناما ليس على أه مشركعية ٘برًن ِّ
ينالص ػػر ا٣ب ػػبلؼ ػػوؿ العقوب ػػة ا٤بق ػ ٌػررة ٥ب ػػا كه ػػي القتػ ػ ه ػ ه ػػي عقوبػ ػةه ِّديرػػة أـ
كتوعػد ا٤برتػػد
تعزيريػة ك٥بػلا فاػم متفقػػوف ٝبيعػان علػى أف القػػرآف الكػرًن قػد حػػرـ ال ِّػرردة ٌ
بالعػلاب الشػػديد يػػوـ القيامػػة دكف أف يػػنص علػػى حػز واء دنيػػو وم ٥بػػا سػواءن ٛبثٌػ هػػلا
ا١بػزاء ُب القتػ أك ُب غػػّبب كاآليػػات الػواردة ُب هػػلا الشػػأف كثػػّبة مناػػا قولػ تعػػأب:
ػت أَ ْع َمػػال ُُه ْم فِػػي الػ ُّػدنْػيَا
ػَ ،حبِطَػ ْ
َ وَمػ ْػن يَػ ْرتَػ ِػد ْد ِم ػنْ ُي ْم َعػ ْػن ِدينِػ ِػو فَػيَ ُمػ ْ
ػت َو ُىػ َػو َكػػافِ ٌر فَلُولَأِػ َ
و ِ
اب النَّػا ِر ُى ْػم فِ َيهػػا َخالِػ ُدو َف[ سػػورة البقػرة اآليػة  ]217كقولػ
اِخ َػرةِ َوأُولَأِ َ
ػ ،أ ْ
ػح ُ
َصػ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
السػب ِيل[ سػػورة البقػػرة
اء َّ
ضػ َّ
يمػػاف فَػ َقػ ْد َ
عػرز مػػن قائػ َ  :وَم ْػن يَػتَبَػػدَّؿ ال ُي ْفػ َػر با ِإل َ
ػل َس َػو َ
ػل
اآلية  ]108كقول ح ر ُب عبلبَ  :ولَأِ ْن َسػلَلتَػ ُه ْم لَيَػ ُقػول َّ
ُن إِنَّ َمػا ُكنَّػا نَ ُخ ُ
ػوض َونَػل َْع ُ
ػب قُ ْ
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أَبِاللَّ ِو َو يَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُك ْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِئُو َف َل تَػ ْعتَ ِب ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َيمانِ ُي ْم[ سورة التوبػة
اآلية  ]65كقول  :من َك َفر بِاللَّ ِو ِمػن بػ ْع ِػد إِيمانِ ِػو إَلَّ مػن أُ ْكػ ِرَه وقَػلْبػوُ مطْمػأِ ّّن بِا ِإليم ِ
ػاف
َْ
َْ
َ
َ ُ ُ َ
َ
َْ َ
ِ
ضػ ِ
ِ
ِ
ػيم[ سػػورة
ػب مػ َػن اللَّػػو َول َُهػ ْػم َع ػ َب ٌ
َولَيػ ْػن َمػ ْػن َ،ػ َػر َح بِػػال ُي ْف ِر َ
ص ػ ْد ًرا فَػ َعلَػ ْػي ِه ْم غَ َ ٌ
اب َعظػ ٌ
النال اآلية .]106
كبعػػد هػػلا التوضػػيح مػػن ا٤بناسػػب اآلف أف يعػػرض البا ػ ألدلػػة ا١بماػػور ُب
فروع أكؿ ٍب يعرض ٢بجػ الػرأم ا٤بخػالف ُب فػروع ثػاف كٱبػتم ذلػك برأيػ ػوؿ هػلا
ا٣ببلؼ ُب فروع ثال .
اهفسع األٗي
أده ٞاجلٌٔ٘ز عو ٟاهق٘ي حبدِّ َّٞٙاهسِّدَّٝ

يفة هػ و
اسػػتند ا١بماػػور إٔب أ ادي ػ ش ػر و
ػاليالة كردت ُب شػػأف الػ ِّػرردة مناػػا:
قول ػ هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم" :مػػن ب ػ ٌدؿ دين ػ فػػاقتلوب"( )1كقول ػ " :ال ٰب ػ دـ امػػر وئ
مس ػػل وم يش ػػاد أف ال إلػ ػ إال ا﵁ كأين رس ػػوؿ ا﵁ إال بإ ػػدل ث ػػبلث :الثيِّػػب الػ ػزاين
كالنفس بػالنفس كالتػارؾ لدينػ ا٤بفػارؽ للجماعػة"( )2ك٤بػا كرد أيضػان ُب ػدي و أليب
( )1أخرح البخارم ُب كتاب ا١بااد باب "ال ييع ٌلب بعلاب ا﵁" .فتح البػارم ُب شػرح هػاليح البخػارم ابػن
جػر العسػػقبلين ػػدي رقػػم  3017دار مصػػر للطباعػػة مصػػر ط2001 1ـ ج 6ص .210كالَبمػػلم
ُب كتاب ا٢بدكد باب ما حػاء ُب ا٤برتػد مػن طريػل عبػد الوهػاب الثقفػي كهػلب هػيغة ا٢بػدي كمػا كردت:
ريب البصرم :دثنا عبد الوهاب الثقفي :ػدثنا أيػوب عػن عكرمػة :أف عليػان ػرؽ
" دثنا أٞبد بن عبدب الض ُِّّ
قومان ارت ٌدكا عن اإلسػبلـ فبلػغ ذلػك ابػن عبػاس فقػاؿ :لػو كنػت أنػا لقتلػتام بقػوؿ رسػوؿ ا﵁ هػلى ا﵁ عليػ
كسػػلم قػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم" :مػػن ب ػ ٌدؿ دين ػ فػػاقتلوب" كٓب أكػػن أل ػػرقامهن ألف رسػػوؿ ا﵁
هلى ا﵁ علي كسلم قػاؿ" :ال تعػلبوا بعػلاب ا﵁" فبلػغ ذلػك عليػان فقػاؿ :هػدؽ ابػن عبػاس" .ا٢بػدي رقػم
 1458حػػامع الَبمػػلم ص .354كقػػد قػػاؿ عن ػ الَبمػػلم :هػػلا ػػدي ه سػ هػن هػػاليح كالعم ػ علػػى هػػلا
عند أه العلم ُب ا٤برتد .حامع الَبملم الصفالة نفساا.
ػلم ُب هػػاليال ػػدي
( )2أخرح ػ البخػػارم ُب كتػػاب الػػديرات ػػدي رقػػم  6878ج 12ص  282كمسػ ه
رق ػػم  .1676ه ػػاليح مس ػػلم بش ػػرح الن ػػوكم اإلم ػػاـ ٧ب ػػي ال ػػدين أب ػػو زكري ػػا ٰب ػػٓب ب ػػن ش ػػرؼ الن ػػوكم خ ػ ػرج
األ ادي ٧ :بمد عبد العهيم دار التقول بدكف مكاف نشر كال تاري نشر ج 11ص.2078
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موسػى األشػعرم أف النػيب – هػلى ا﵁ عليػ كسػلم – قالػ لػ " :اذهػب إٔب اليمػػْب"
ٍب أتبع معاذ بن حب فلما قػدـ عليػ ألقػى لػ كسػاد نة كقػاؿ :انػزؿ كإذا رحػ ه عنػدب
يموثر هل قاؿ :مػا هػلاك قػاؿ :كػاف ياوديػان فأسػلم ٍب مػ رود قػاؿ :ال أحلػس ػٌب ييقتػ
قضاءي ا﵁ كرسول (.)1
الراشػد أبػوبكر الصػديل – رضػي
كما تعتػرب ػركب ال ِّػرردة الػٍب قادهػا ا٣بليفػة ٌ
ٕبديرػة ال ِّػرردة كقصػص تلػك ا٢بػركب
ا﵁ عن – كقتال ا٤برتدين دليبلن آخر على القوؿ ِّ
مشاورةه كشارما تغِب عن إيرادها هنا أك اإلسااب فياا.
اهفسع اهجاُٛ
حذر اهقائوني بأْ اهسِّدَّ ٝتعزٌ ٙس ال حدٌّ

رأم ا١بماور كاف سائدان كٓب يق أ ػ هد ٖببلفػ – فيمػا اعتقػد – إال بعػد أف
تعرضػػت الش ػريعة اإلسػػبلمية ٥بجمػ و
ػات فكريػ وػة شرسػ وػة مػػن أعػػدائااهن للنيػ مػػن أهػػو٥با
كأسسػػاا الراسػػخة الثابتػػة كذلػػك ينمػػا أعلػػن الغػػرب العػػودة إٔب تنقيػػة دسػػاتّب ٝبيػػع
الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػبلمية مػػن أيٌػػة إشػػارةو إٔب الش ػريعة كمرحعيتاػػاهن لتعػػارض ذلػػك –
سػ ػػب زعماػ ػػم  -مػ ػػع قػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف ككثيقػ ػػة األمػ ػػم ا٤بتالػ ػػدة كقواعػ ػػد الشػ ػػرعية
الدكليػػة( )2يػ انػػربل نفػهػر مػػن الفقػ للػػدفاع عناػػا مػن خػػبلؿ مراحعػػة األدلػػة الػػٍب
ٕبديرػػة الػ ِّػرردة ُب ٧باكلػ وػة إلثبػػات أف الػ ِّػرردة هػػي
اسػػتند إلياػػا الػرأم السػػائد فقاػان للقػػوؿ ِّ
ا٢بديرة كمن ًب فالريػة العقيػدة
عكس ذلك فاي حرٲبةه من ا١برائم التعزيرية كليست ِّ
مكفول ػ ػةه ُب الش ػ ػريعة اإلسػ ػػبلمية كمػ ػػا هػ ػػي مكفول ػ ػةه ُب تلػ ػػك اإلعبلنػ ػػات كا٤بواثيػ ػػل
الدكلية.

( )1ركاب البخارم ُب كتاب استتابة ا٤برتد كا٤بعاندين كقتا٥بم دي رقم  6923ج 12ص.376
( )2راحػػع :د .طػ حػػابر العلػواين ال إك ػراب ُب الػػدين – إشػػكالية الػ ِّػردرة كا٤برتػػدين مػػن هػػدر اإلسػػبلـ إٔب اليػػوـ –
مكتبة الشركؽ الدكلية القاهرة مصر ط2006 2ـ ص.28
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كمن ا٢بج الٍب اعتمد علياا هلا النفر من الفق نسوؽ اآلٌب:
أوَلً :عػدـ كركد أيػة عقوبػ وػة دنيوي وػة للمرتػػد ُب القػرآف الكػرًن فكػ اآليػات الػػٍب
كردت ُب شػػأف الػ ِّػرردة تو رعػػد فياػػا ا٤بػػؤب – عػ ٌػز كحػ ٌ – ا٤برتػػد بالعػػلاب األخػػركم كٓب
يتوعدب بأم و
علاب ُب الدنيا(.)1
ٌ
ٕبديرػة ال ِّػرردة مػع ا٤ببػدأ الشػرعي الشػاّب (مبػدأ ريػػة
ثانيػاً :تعػارض الػرأم القائػ ِّ
العقيدة) اللم نصت علي الكثّب من اآليػات القرآنيػة الكرٲبػة مػن ذلػك قػوؿ ا٢بػل
الر ْ ،ػ ُد ِمػ َػن الغَػ ّْػي[ س ػورة البقػػرة اآليػػة
تبػػارؾ كتعػػأبَ :لَ إِ ْكػ َػر َاه فِػػي الػػدّْي ِن قَػ ْد تَػبَػ ػيَّ َن ُّ
ِمػ َػن َم ْػن فِػي األ َْر ِ
ػاس
ػاء َربُّ َ
ض ُكلُّ ُهػ ْػم َج ِم ًيعػا أَفَلَنْػ َ
ػَ ،
 ]256كقولػ َ  :ولَ ْػو َ،ػ َ
ػت تُ ْيػ ِرهُ النَّػ َ
ِِ
ين[ سػػورة يػػونس اآليػػة ]99هن ي ػ اعتػػرب القػػرآف الكػػرًن تلػػك
َحتَّػػى يَ ُيونُػػوا ُم ػ ْػؤمن َ
أ علػى ا﵀افهػة علياػا
ا٢برية من أهم أنواع ا٢بريات كتك رف بضما ا لئلنساف ك ر
كال يعقػ بالتػػإب – كقتػان ٤بنطػػل هػػلالء الفقاػػاء – أف يٍٯبػ ىػرب اإلنسػػاف علػػى الػػدخوؿ ُب
اإلسبلـ أك على عدـ ا٣بركج من (.)2
ثالثاً :عدـ االطم ناف إٔب تأكي األ ادي الواردة عن الرسوؿ الكػرًن – هػلى
ا﵁ علي ػ كسػػلم ُ -ب شػػأف قت ػ ا٤برتػػد علػػى النالػػو الػػلم قػػاؿ ب ػ ا١بماػػورهن كذلػػك
و
لموعة من األسباب أٮباا:
أ – أف تفسػػّب ا٤بقصػػود با٤بػػارؽ مػػن الػػدين ا٤بفػػارؽ للجماعػػة الػوارد ُب ػػدي
الرسػػوؿ – هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم" :ال ٰب ػ دـ امػػر وئ مسػػل وم إال بإ ػػدل ثػػبلث…"
يٰبتمػ أف يكػػوف هػػو ا﵀ػػارب قػػاطع الطريػػل كلػػيس ا٤برتػػدهن ألف كهػف التػػارؾ للػػدين
با٤بفػػارؽ للجماعػػة معنػػاب ا٣بػػركج علػػى هػػلب ا١بماعػػة ٗبالاربتاػػا فا٢بػػدي علػػى هػػلا
( )1ا٤برحػػع السػػابل ص .89د٧ .بمػػد سػػليم الع ػ روا ُب أهػػوؿ النهػػاـ ا١بنػػائي اإلسػػبلمي (دراسػػة مقارنػػة) ضػػة
مصػػر للطباع ػػة كالنش ػػر كالتوزي ػػع مص ػػر ط2006 1ـ ص .181كق ػػد ٛب ػػت اإلش ػػارة س ػػابقان إٔب أف ا١بما ػػور
عقوبة و
أيضان على أف القرآف الكرًن ٓب يتضمن أية و
أم حديد.
للردرةهن فليس ُب هلب ا٢بجة ُّ
دنيوية ِّ
( )2د .ط حابر العلواين ا٤برحع السابل ص 91كما بعدها د٧ .بمػد سػليم العػ روا ا٤برحػع السػابل ص 182كمػا
بعدها.
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األساس ال يقػرر كػم ال ِّػرردة ال ٌػردة كإ٭بػا يقػرر كػم ا﵀ػارب أك مػا ٲبكػن أف يطلػل
بالرردة ا٤بغلرهة(.)1
علي ِّ
ب – إف هػػيغة األمػػر ال ػوارد ُب ػػدي الرسػػوؿ – هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم –
"من بػ ٌدؿ دينػ فػاقتلوب" بقتػ ا٤برتػد ال تفيػد الوحػوب كإ٭بػا ا١بػواز أك اإلبا ػة بفعػ
الق ػرائن الػػٍب أ اطػػت ب ػ كٞبلت ػ علػػى ا٤بعػػُب األخػػّب فتكػػوف حرٲبػػة الػ ِّػرردة علػػى هػػلا
ػَبكؾ أمػػر تقريػػر عقوبتاػػا لئلمػػاـ كال تثريػػب عليػ
األسػػاس حرٲبػػةن تعزيريػػةن ال ِّديرػػة مػ ه
إف هو قرر اإلعداـ أك غّبب للمرتد(.)2
كم ػػن ه ػػلب القػ ػرائن كركد بع ػػأ اآلث ػػار ا٤بركي ػػة ع ػػن الص ػػالابة – رضػ ػواف ا﵁
عليام  -تفيد كحود عقوبات أخرل للمرتدين غّب عقوبة القت كمن هلب اآلثار مػا
ركاب عبػد الػرزاؽ بسػندب عػن أنػس – رضػي ا﵁ عنػ – قػاؿ" :بعثػِب أبػو موسػى بفػػتح
تي ٍستىػىر (مدينةه فارسيٌةه) إٔب عمر – رضي ا﵁ عن – فسألِب عمر ككاف سػتة نفػ ور مػن
بػِب بكػ ور بػػن كائػ و قػػد ارتػ ٌدكا عػػن اإلسػػبلـ ك٢بقػوا با٤بشػػركْب قػاؿ :مػػا فعػ النفػػر مػػن
بك ور بن كائ ك قاؿ فأخدت ُب دي و آخر ألشغل عنام فقاؿ :ما فعػ النفػر مػن
بكػ ور بػػن كائػ ك قلػػت :يػػا أمػّب ا٤بػػلمنْب قػػوـ ارتػ ٌدكا عػػن اإلسػػبلـ ك٢بقػوا با٤بشػػركْب مػػا
إٕب ٩بػا طلعػت عليػ
سبيلام إال القت ك فقػاؿ عمػر :ألف أكػوف أخػلمم ًسػلمان أ ػب ر
الشمس من هفراء أك بيضاء قػاؿ :قلػت :يػا أمػّب ا٤بػلمنْب كمػا كنػت هػانعان ػم لػو
أخػػلممك قػػاؿ :كنػػت عارض ػان علػػيام البػػاب الػػلم خرح ػوا من ػ أف يػػدخلوا في ػ فػػإف
فعلوا ذلك قبلت منام كإالٌ استودعتام السجن"(.)3

( )1د٧ .بمد سليم الع روا ا٤برحع السابل ص.187
( )2ا٤برحع السابل ص.191
( )3ا٤برحع السابل ص.193
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كمػ ػػن الق ػ ػرائن أيض ػ ػان مػ ػػا ي ػ ػراب بعػ ػػأ التػ ػػابعْب (إب ػ ػراهيم النخغػ ػػي)( )1مػ ػػن أف
ييستتاب ا٤برتد أبدان كال ييقت ( )2كُب هلا دلي ه على عدـ قت ا٤برتد أبدان.
ثالثاً :من ا٢بج ال ٌدالة أيضان علػى أف ال ِّػرردة حرٲبػةه تعزيريػةه ال ِّديرػة أف ػركب
الػ ِّػرردة الػػٍب خاضػػاا أبػػوبكر الصػػديل – رضػػي ا﵁ عنػ – ٓب تكػػن مػػن أحػ العقيػػدة
أم من أح ا٣بركج من اإلسبلـ كإ٭با من أح ٧باربة من امتنع عن أداء الزكػاة بعػد
مػوت النػػيب هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ك٥بػػلا كػػاف ىرُّد أيب بكػ ور علػػى عمػر بػػن ا٣بطػػاب –
رضػػي ا﵁ عنامػػا – عنػػدما سػػأل  :كيػػف نقات ػ النػػاس كقػػد قػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ هػػلى ا﵁
ً
ػرت أف أقاتػ النػاس ػٌب يقولػوا ال إلػ إال ا﵁ فمػن قا٥بػا فقػد عصػػم
عليػ كسػلم "أيم ي
ػاتلن مػن فػرؽ
ٌ
مِب نفس كمال إالٌ ٕبقاا ك ساب على ا﵁" فقاؿ أبػوبكر" :كا﵁ ألق ٌ
بػػْب الصػػبلة كالزكػػاة فػػإف الزكػػاة ػػل ا٤بػػاؿ كا﵁ً لػػو منعػػوين عقػػاالن كػػانوا يلدكن ػ إٔب
رسوؿ ا﵁ لقاتلتام على منع "(.)3
رابع ػاً :إف بعػػأ أئمػػة ا٤بػػلاهب الفقايػػة اإلسػػبلمية ٓب يبالث ػوا أ كػػاـ الػ ِّػرردة ُب
أبواب ا٢بدكد ُب كتػبام كإ٭بػا ُب أبػواب أخػرل كبػاب الػدماء عنػد ا٤بالكيػة ككتػاب
السػػّب عنػػد ا٢بنفيػػة كهػػو مػػا يػػدؿ – كفػػل مػػنطقام – علػػى أ ػػا ليسػػت مػػن ح ػرائم
ا٢بدكد(.)4

و
و
( )1هػػو إب ػراهيم بػػن يزيػ وػد بػػن قػ و
رخػػع[
ػيس بػػن األسػػود بػػن عمػػرك بػػن ربيعػػة بػػن ذه ػ و بػػن سػػعد بػػن مالػػك بػػن ]الن ى

ػت كتسػػعْب ُب
ػوُب أ ػػد األعػػبلـ كفقي ػ الع ػراؽ ا٤بكػ رػُب بػػأيب عم ػراف تيػ يػو ُِّب سػػنة سػ م
رخعًػ ِّػي اليمػػاينِّ ٍب الكػ ِّ
الن ى
ي
خبلفػػة الوليػػد بػػن عبػػد ا٤بلػػك بالكوفػػة كهػػو ابػػن تسػ وع كأربعػػْب سػػنةن ٓب يكمػ ا٣بمسػػْب كقيػ إنػ مػػات كهػػو
ابن نيِّ و
ف كٟبسْب سنة .سّب أعبلـ النُّببلء ج 4ص 520كما بعدها .الطبقػات الكػربل ٧بمػد بػن سػعد بػن
مني ػ وع الزهػػرم ٙبقيػػل :د .علػػي ٧بمػػد عمػػر مكتبػػة ا٣بػػا٪بي القػػاهرة مصػػر ط2001 1ـ ج  8ص388
كما بعدها.
( )2ا٤برحع السابل ص.194
( )3د .ط حابر العلواين ا٤برحع السابل ص.149
( )4ا٤برحع السابل ص.149
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اهفسع اهجاهح
زأ ٜاهباحـ ــح

الشػػك أف ٨بالفػػة الػرأم ا٤بسػػتقر كالػػلم عليػ ا١بماػػور لػػيس بػػاألمر ا٥بػ ِّػْب أك
ال رسػػا ٥بػػلا ينبغػػي علػػى مػػن أراد ا٤بخالفػػة أف يسػػتند إٔب جػ و مقنعػػة كهػػو مػػا ال
الرردة رغم نب الدافع ب إف
يبدك للبا تاهران ُب رأم القائلْب بعدـ ِّديرة حرٲبة ِّ
تاهر ُب بعػأ كتابػات هػلا النفػر مػن الفقػ هن يػ يصػرح بػللك
ٌ
الَبدد ُب ا٤بخالفة ه
ػَبدد ُب القطػػع بػػأف العقوبػػة الػػٍب
الػػبعأ قػػائبلن" :كمػػع التسػػليم بتجػػرًن الػ ِّػرردة فإننػػا نػ ٌ
( )1
ٌقررهػػا ٥بػػا اإلسػػبلـ هػػي عقوبػػة اإلعػداـ كأف هػػلب العقوبػػة مػػن عقوبػػات ا٢بػػدكد"
كقاؿ آخركف" :كقد يتغ رػّب 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
هو ٧باربة ا٤بسػلمْب كالعػدكاف علػيام ك٧باكلػة فتنػتام عػن ديػنام كأف تػواهر القػرآف
( )2
ػَبدد إالٌ بفع ػ
الكػػرًن ُب كث ػ وّب مػػن اآليػػات تػػأىب اإلك ػراب علػػى الػػدين" كمػػا هػػلا الػ ٌ
عدـ إقناعية تلك ا٢بج .
كمن بْب تلك ا٢بج غّب ا٤بقنعة :القوؿ بتعارض رأم ا١بماور مع مبػدأ ريػة
ا٢بجػة غػػّب
العقيػدة الػلم كفلػ اإلسػبلـ كرسػخ بالعديػد مػن اآليػات القرآنيػةهن فاػلب ٌ
مقنع ػ وػةهن ألف ا٤بقص ػػود بع ػػدـ اإلكػ ػراب ُب ال ػػدين ه ػػو اإلكػ ػراب عل ػػى ال ػػدخوؿ فيػ ػ دكف
اإلكراب على ا٣بركج من يدؿ على ذلك الواقعة الٍب نزلت بشأ ا هلب اآلية الكرٲبة
فتنصرا قبػ مبعػ النػيب
ي كاف لرح و من األنصار من بِب سآب بن عوؼ ابناف ٌ
– هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم ٍ -ب قػػدما ا٤بدينػػة ُب نفػ ور مػػن النصػػارل ٰبملػػوف الطعػػاـ
فلزماما أبوٮبا كقاؿ :ال أدعكمػا ػٌب تسػلما فتخاهػما إٔب رسػوؿ ا﵁ – هػلى ا﵁
عليػ كسػػلم – فقػػاؿ :يػػا رسػػوؿ ا﵁ أيػػدخ بعضػػي النػػار كأنػػا أنهػػر فػػأنزؿ ا﵁ تعػػأب
( )1د٧ .بمد سليم الع روا مرحع سبل ذكرب ص.190
(٧ )2بمد شلتوت اإلسبلـ عقيدة كشريعة دار الشرؽ القاهرة مصر ط18

2001ـ ص.281
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قول َ :لَ إِ ْك َر َاه فِي الدّْي ِن فخلرى سبيلاما( )1فالواقعة كاضػالةه بػلاما ُب أف اإلكػراب
ا٤بقصود ُب اآلية هو اإلكراب على الدخوؿ ُب اإلسبلـ دكف إشارةو إٔب ا٣بركج من .
كمػن هػلب ا٢بجػ أيضػان تفسػّب قػػوؿ الرسػوؿ الكػرًن – هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم
– "التػارؾ لدينػ ا٤بفػػارؽ للجماعػة" با﵀ػػارب قػاطع الطريػػل فػبل تسػػتقيم هػلب ا٢بجػػة
كػػللكهن ألف ُب هػػلا التفسػػّب إضػػافة قيػ وػد أك شػ و
ػرط للقػػوؿ بػػرردة ا٤برتػػد كهػػو ٧باربػػة
ػف كٙبميػ ه لعبػارة "ا٤بفػارؽ
اإلسبلـ ال تقتضي قواعػد التفسػّب بالضػركرةهن إذ فيػ تكلر ه
للجماعػة" معػُب يتجػػاكز ا٤بعػُب البسػػي كالواضػح ٥بػػا كالػلم ال يتعػ ٌدل ٦ب ٌػرد التأكيػػد
ػالرردة دكف
علػػى ا٤بع ػػُب ا٤بسػػتفاد م ػػن عبػػارة "الت ػػارؾ لدين ػ " كه ػػو مفارقػػة ا١بماع ػػة ب ػ ِّ
ي
اشَباط صوؿ أم أم ور آخػر كا﵀اربػة مػثبلن .كهػلب العبػارة ال ٚبتلػف ُ -ب كتيفتاػا
اللغويػػة  -عػػن عبػػارة "يشػػاد أف ال إل ػ إالر ا﵁ كأين رسػػوؿ ا﵁" ال ػواردة ُب ا٢بػػدي
بالنسػػبة لقول ػ هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم" :مسػػل وم"هن فمػػن يشػػاد بػػأف ال إل ػ إالر ا﵁ كأف
٧بمػػدان رس ػػوؿ ا﵁ هػػو ا٤بس ػػلم ال غػػّب كل ػػيس هن ػػاؾ معػػُب لتل ػػك الشػػاادة غ ػػّب ه ػػلا
ا٤بعػػُب كُب هػػلا تتشػػاب العبػػارة ا٤بشػػار إلياػػا "ا٤بفػػارؽ للجماعػػة" مػػع هػػلب العبػػارة ُب
األداء اللغػػومهن إذ لػػيس لكليامػػا مػػن معػػُب ُب هػػلا ا٢بػػدي إالر التأكيػػد علػػى معػػُب
سػ و
ػابل كرد بعبػػارةو سػػابقة كهػػلا هػػو الػػلم فام ػ أيض ػان بعػػأ األئمػػة األح ػبلرء عنػػد
تفسػػّبهم لتلػػك العبػػارة كقػ ٌػرركب عنػػد شػػر ام ٥بػػلا ا٢بػػدي مػػن ذلػػك مػػثبلن مػػا ذكػػرب
تقي الػدين ابػن دقيػل العيػد بقولػ " :كقولػ عليػ السػبلـ "يشػاد أف ال إلػ إالر
اإلماـ ُّ
ا﵁ كأين رسػػوؿ ا﵁" كالتفسػػّب لقول ػ "مسػػلم" ككػػللك ا٤بفػػارؽ للجماعػػة كالتفسػػّب
ػالرردة ع ػػن
لقول ػ "التػػارؾ لدين ػ " كا٤ب ػراد با١بماعػػةٝ :باع ػػة ا٤بسػػلمْب كإ٭بػػا ف ػراقام بػ ِّ
( )1كقي أيضان أ ا نزلت ُب امرأةو من األنصار ٓب يكن ٥با كلد فجعلت على نفساا إف عاش ٥بػا كلػد أف يم ِّػودب
فلما أيحليت بنو النضّب كاف فيام من أبناء األنصار فقالوا :ال نػدع أبناءنػا فػأنزؿ ا﵁ – ع ٌػز كحػ ٌ – قولػ :
الر ٍش يد ًم ىن الغى ِّي.
ْب ُّ
الى إً ٍكىر ىاب ًُب الدِّي ًن قى ٍد تىػبىػ ر ى
راح ػػع :ا١ب ػػامع أل ك ػػاـ الق ػػرآف تفس ػػّب الق ػػرطيب أب ػػو عب ػػد ا﵁ ٧بم ػػد ب ػػن أٞب ػػد األنص ػػارم الق ػػرطيب مكتب ػػة
الصفا مصر ط2005 1ـ ج 3ص 213كما بعدها .سنن أيب داكد دي رقم  2682ج 3ص.58
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الػػدين"( )1كمػػا ذكػػرب كػػللك اإلمػػاـ ا٢باف ػػظ أبػػو العب ػػاس القرطب ػػي بقول ػ  " :كقول ػ :
ا٤بفارؽ للجماعة تاهرب أن أتػى بػ نعتػان حاريػان علػى التػارؾ لدينػ هن ألنػ إذا ارتػد عػن
دين اإلسبلـ فقػد خػرج عػن ٝبػاعتام  )2(". . .كمػا ذكػرب أيضػان اإلمػاـ ا٢بػافظ بػن
جػػر العسػػقبلين بقول ػ " :كا٤ب ػراد با١بماعػػة ٝباعػػة ا٤بسػػلمْبهن أم فػػارقام أك تػػركام
ي
باالرتداد فاي هفةه للتارؾ أك ا٤بفارؽ ال هفةن مستقلة كإالر لكانت ا٣بصػاؿ أربعػان
كه ػػو قولػ ػ قبػ ػ ذل ػػك "مس ػػلم يش ػػاد أف ال إلػ ػ إالر ا﵁" فإ ػػا ه ػػفةه مفس ػػرةه لقولػ ػ
"مسلم" كليست قيدان في إذ ال يكوف مسلمان إالر بللك"(.)3
كمػػن تلػػك ا٢بج ػ غػػّب ا٤بقنعػػة أيض ػان القػػوؿ بػػأف ػػركب الػ ِّػرردة الػػٍب خاضػػاا
صػ ػدريل – رض ػػي ا﵁ عنػ ػ – ٓب تك ػػن م ػػن أحػ ػ من ػػع ا٣ب ػػركج م ػػن
ا٣بليف ػػة أب ػػوبكر ال ِّ
اإلسػػبلـ كإ٭بػػا مػػن أح ػ إحبػػار مػػانعي الزكػػاة عل ػػى دفعاػػاهن ذلػػك أف اخت ػزاؿ تل ػػك
ٙبجيم ألم ور عهيم ال يقف عند ٦بػرد ٙبصػي أمػواؿ
ا٢بركب ُب هلا األمر فق في
ه
الزكاة من ا٤بمتنعْب عن دفعاا كإ٭بػا يتجػاكزب إٔب معا١بػة أمػ ور حلػ و ػدث بعػد مػوت
ػيب – هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم  -أال كهػػو أمػػر الػ ِّػرردة الػػٍب صػػلت مػػن قب ػ ً بعػػأ
النػ ِّ
ا٤بسػػلمْب ال ػػلين فعل ػوا ذل ػػك في ػرادل كٝباعػػات كيكف ػػي – للت ػػدلي عل ػػى ذل ػػك -
االستشااد ٗبا قال بعضام آنلاؾ" :لو كاف محم ٌد نبيِّا ما مات"( )4كمػا قالػ الػبعأ
اآلخر" :يا بن و
عباس إف ٧بمدان قد مضى لسبيل وإف العرب قد رجعت إلى ما يعبد

تقي الدين ابن دقيل العيد ٙبقيل كمراحعػة٧ :بمػد امػد الفقػي أٞبػد
( )1إ كاـ األ كاـ ُب عمدة األ كاـ ُّ
٧بمد شاكر مطبعة السنة ا﵀مدية القاهرة مصر 1953ـ ج 2ص.233
( )2ا٤بفاػػم ٤بػػا أشػػك مػػن تلخػػيص كتػػاب مسػػلم ا٢بػػافظ أبػػو العبٌػػاس القػػرطيب ٙبقيػػل٧ :بيػػي الػػدين ديػػب مسػػتو
ي
كآخرين دار ابن كثّب كدار الكلم الطيب دمشل – بّبكت 1996ـ ط 1ج 5ص .40
( )3فتح البارم ج 12ص.283
( )4راحع :ال بداية كالنااية لئلماـ ا٢بافظ :عماد الدين أيب الفداء ٚبري  :أٞبد بن شعباف بن أٞبػد ك٧بمػد بػن
عيادم بن عبد الر يم مكتبة الصفاء مصر ط2003 1ـ ج 6ص 274كما بعدها.
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اِبػ ػػاء ك٫بػ ػػن أقصػ ػػى الع ػ ػػرب داران"( )1كاتبػ ػػاع بعضػ ػػام لػ ػ ً
ػبعأ مػ ػػن ا ردعػ ػػى النب ػ ػػوة
كمسيلمة الك ٌلاب اللم تبع بنػو ي نيفػة كسػجاح التميميٌػة الػٍب تبعاػا قوماػا كًرردة
كماػػرة
بعػأ القبائػ العربيػة عػػن بًكػرة أبياػػا ُب ذلػك الوقػػت كأهػ البالػرين ي
كعمػاف ي
اليمن( )2ففي ك هلا دلي ه على أف تلك ا٢بركب ٓب تكن بسبب االمتناع عػن أداء
الزكػاة كإ٭بػػا بسػػبب ا٣بػػركج عػػن اإلسػبلـ أك بسػػبباما معػان كلكناػػا إٔب األخػػّب أدىن
( )1هلا القوؿ لؤلشع بن و
قيس سػي هد مػن سػادات ضػر مػوت قالػ ٦بػادالن ابػن عمػ امػرء القػيس بػن عبػاس
عنػػدما ناشػػدب ا﵁ أف يػػنكص عػػن رأيػ كيبػػايع أىب بكػ ور الصػػديل – رضػػي ا﵁ عنػ – علػػى ا٣ببلفػػة اقتػػداءن ٗبػػا
فع ا٤بااحركف كاألنصار با٤بدينة كأٝبعوا علي هن ٌب يٯبنِّب أه ضر مػوت مواحاػة حػيف ا٤بسػلمْب الػلم
أعدرب أبو بكػ ور ﵀اربػة ا٤برتػدين كالػلين كػاف مػن بيػنام أكثػر أهػ هػلب ا٤بدينػة .راحػع :كتػاب ال ِّػردرة أليب عبػد
ا﵁ ٧بم ػػد ب ػػن عم ػػر ب ػػن كاق ػػد الواق ػػدم ٙبقي ػػل :د٧ .بم ػػود عب ػػد ا﵁ أب ػػو ا٣ب ػػّب دار الفرق ػػاف للطباع ػػة كالنش ػػر
كالتوزيع عيماف األردف بدكف تاري نشر ص 253كما بعدها.
كمػػا ٲبكػػن االستشػػااد أيض ػان ٗبػػا كرد بػػا٢بوار ا٤بط ػ روؿ الػػلم دار بػػْب الصػػالابًيرػ ٍْب ا١بليلػػْب :الفػػاركؽ عمػػر بػػن
ا٣بطٌػػاب كأيب بكػ ور الصػػديل – رضػػي ا﵁ عنامػػا – ُب هػػلا الشػػأفهن عنػػدما ػػاكؿ الفػػاركؽ إقنػػاع أىب بك ػ ور أف
يلح ػ إنف ػػاذ ح ػػيف أس ػػامة ب ػػن زي ػػدهن لغ ػػزك الػػركـ كم ػػا أكه ػػى ب ػػللك رس ػػوؿ ا﵁ – ه ػػلى ا﵁ علي ػ كس ػػلم –
ِّ
كإبقاءب با٤بدينةهن ﵀اربة ا٤برتػدينهن يػ قػاؿ" :يػا خليفػة رسػوؿ ا﵁ – هػلى ا﵁ عليػ كسػلم – إف العػرب قػد
ارتدت على أعقا ا ك رفػاران كمػا علمػت كأنػت تريػد أف تنفػل حػيف أسػامة بػن زي وػد كُب حػيف أسػامة ٝبػاهّب
العػػرب كأبطػػا٥بمهن فلػػو بسػػت عنػػدؾ لقويػػت ب ػ علػػى مػػن ارتػػد مػػن هػػلالء العػػرب  ."...راحػػع :كتػػاب الػ ِّػردرة
ا٤برحػػع السػػابل ص  .84كُب كتػػاب ا٣بليفػػة أيب بك ػ ور الصػػديل – رضػػي ا﵁ عن ػ – الػػلم أعطػػاب خالػػد بػػن
الوليػػدهن ليتلػػوب علػػى ا٤برتػػدين قب ػ قتػػا٥بم مػػا يػػدؿ علػػى ذلػػك ا٤بعػػُب كيعضػػدب أيض ػانهن ي ػ قػػاؿ" :بسػػم ا﵁
الػػرٞبن الػػر يم مػػن عبػػد ا﵁ أيب بك ػ ور خليفػػة رسػػوؿ ا﵁ – هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم – إٔب ٝبيػػع مػػن قيػ ًرئ علي ػ
ػاص أك عػػاـ أقػػاـ علػػى إسػػبلم أك رحػػع عنػ  ...كقػػد بلغػػِب رحػػوع مػػن رحػػع مػػنكم عػػن
كتػػايب هػػلا مػػن خػ م
دين بعد اإلقرار باإلسػبلـ كالعمػ بشػرائع هن اغػَباران بػا﵁ – عػرز كحػ – كحاالػةن بػأمرب كطاعػةن للشػيطاف ...
كبعػػد :فقػػد ك رحاػػت إلػػيكم خالػػد بػػن الوليػػد ُب حػ و
ػيف مػػن ا٤باػػاحرين كاألنصػػار كأمرت ػ أالر يقات ػ أ ػػدان ػػٌب
يدعوب إٔب ا﵁ عرز كح كييعلر إلي كيينػلر فمػن دخػ ُب الطاعػة كسػارع إٔب ا١بماعػة كرحػع مػن ا٤بعصػية إٔب
ما كاف يعرؼ من ديػن اإلسػبلـ ٍب تػاب إٔب ا﵁ تعػأب كعمػ هػا٢بان قبػ ا﵁ منػ ذلػك كأعانػ عليػ كمػن
أىب أف يرحع إٔب اإلسبلـ بعد أف يدعوب خالػد بػن الوليػد كييعػلر إليػ فقػد أمرتػ أف يقاتلػ أشػد القتػاؿ ."...
ا٤برحع نفس ص .111
( )2البداية كالنااية ص  274كما بعدها.
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كأقػػرب .كعلػػى فػػرض أ ػػا كانػػت ركب ػان مػػن أح ػ أداء الزكػػاة فإ ػػا ته ػ علػػى ه ػلا
كن من أركاف اإلسبلـ ا٣بمسة
الوهف كال تتغّبهن أم ته ركب رردةهن ألف الزكاة ر ه
ػار ٤بػػا ال يتال رقػػل اإلسػػبلـ إالر ب ػ ك٥بػػلا فػػإف مػػن امتنػػع عػػن أدائاػػا –
كإنكارهػػا إنكػ ه
اسػػتازاءن أك حالػػودان أك إنكػػاران – مرتػ بد كهػػو مػػا ينبغػػي معػ القػػوؿ بػػأف تلػػك ا٢بػػركب
هي ركب رردة كيضالى رأم ا٤بخالفْب على هلا األساس على غّب و
سند معترب.
كأخ ػّبان أق ػػوؿ :إن ػ رغ ػػم نب ػ ال ػػدافع ُب ا٤بخالف ػػة كه ػػو ال ػػدفاع ع ػػن الشػ ػريعة
اإلس ػػبلمية ٗبالاكل ػػة إثب ػػات أ ػػا ٙب ػػَبـ ري ػػة العقي ػػدة كال تك ػػرب الن ػػاس ػػٌب يكونػ ػوا
ٕبديرػػة ال ِّػرردة كتطبيػػل ا١بػزاء ا٤بقػرر ٥بػػا ُب ػػدي الرسػػوؿ –
مػلمنْب إال أف ُب القػػوؿ ِّ
هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم – (مػػن بػ ٌدؿ دين ػ فػػاقتلوب) غايػػةن أ٠بػػى كأعهػػم مػػن أف يػػدركاا
ػل
من يااحم الشريعة كيقوؿ إ ا ال ٙبَبـ رية العقيػدةهن فالرحمة بالمسلم ىي من أج ّْ
معاني ىبا الحديث الشريف ك ػٌب تيػدرؾ هػلب ا٢بقيقػة ينبغػي أف ينطلػل مػن يبالػ
و
و
ػِب
عناا من قيقة أخرل ثابتة كراسخة كهي أف الدين عند ا﵁ اإلسبلـ كأف ا﵁ غ ب
ػل
ض َّ
عن إٲباف ا٤بلمن كغّب يمضا مر بكفر الكافر َ م ِن ْاىتَ َدى فَِلنَّ َما يَػ َهتَ ِدي لِنَػ ْف ِس ِو َوَم ْن َ
فَِلنَّمػػا ي ِ
ضػػلُّ َعلَْيػ َهػػا[ سػػورة اإلس ػراء آيػػة  ،]15وليػػن اهلل َل يحػػب وَل يرضػػى لعبػػاده
َ ّ
ػبلؿ كماان ػةه للػػنفس كألن ػ السػػبب فيمػػا ينتهػػر الكػػافر مػػن عػ و
ػلاب
اليفػػرهن ألن ػ ضػ ه
الرردة زحران كردعان للمسلمهن ٌب ال يفارؽ
عهي وم ُب اآلخرة ٥بلا فإف ُب اإلقرار ِّ
ٕبديرة ِّ
ِ
ػات بػيّْػنَػ ٍ
ِِ ٍ
ػات
ا٥بػيػدل إٔب الضػػبلؿ كالنػػور إٔب الهلمػػات ُ ىػ َػو الَّػػبي يُػنَػ ػ ّْ ُؿ َعلَػػى َع ْبػػده يَػ َ
ات إِلَى النُّوِر وإِ َّف اللَّو بِ ُيم لَرء ٌ ِ
لِي ْخ ِرج ُيم ِمن الظُّلُم ِ
يم[ ا٢بديد اآلية .]9
وؼ َرح ٌ
َ
َ
ُ َ ْ َ
َ ْ َُ
مػػن أحػ ذلػػك فػػإف مػػا ٲبيػ إليػ البا ػ هػػو القػػوؿ ٗبػػا عليػ ا١بماػػور مػػن
ِّديرػة الػ ِّػرردة ك ػػلا الػرأم أخػػل ا٤بشػػرع الليػيب أيضػان ُب نػػص ا٤بػادة ( )291مػػن القػػانوف
رقػػم ( )20لسػػنة 2016ـ بشػػأف تعػػدي بعػػأ أ كػػاـ قػػانوف العقوبػػات الليػػيبهن ي ػ
قػ ػػاؿ" :يعاقػ ػػب باإلع ػ ػػداـ ح ػ ػػداً ك ػ ػ مسػ ػػل وم مكلٌػ ػػف ارت ػ ػ ٌد عػ ػػن اإلسػ ػػبلـ بقػ ػ و
ػوؿ أك
بفع و ."...
ى
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المطلبىالثاني ى
مدىىتطبوقىحدىالريدَّةىرلىىالمرأة ى

اختلف الفقااء ُب هلا األمػر فػلهب ا١بماػور إٔب القػوؿ بتطبيػل ػد ال ِّػرردة
علػى ا٤بػرأة أيضػانهن إذ ال فػػرؽ بيناػػا كبػػْب الرحػ ُب هػػلا األمػػر كذلػػك لعمػػوـ ػػدي
الرسػوؿ – هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم – "مػػن بػ ٌدؿ دينػ فػػاقتلوب" ك٤بػػا يركم عػػن حػػاب ور –
أمرهػا إٔب
رضي ا﵁ عنػ – أف امػرأ نة يقػاؿ ٥بػا (أـ ركمػاف) ارتػ ٌدت عػن (اإل)1سػبلـ فبلػغ ي
النيب – هلى ا﵁ علي كسلم – فأمر أف تيستتاب كإالٌ قيتلت .
كخالف ا٢بنفية هلا اإلٝباع كذهبػوا إٔب القػوؿ بػأف ا٤بػرأة إذا ارتػ ٌدت ال ييبػاح
دماػػا كال تيقتػ كلكناػػا ي٘بػػرب علػػى اإلسػػبلـ كإحبارهػػا علػػى اإلسػػبلـ يكػػوف ٕببسػػاا
كإخراحاػػا ُب كػ يػ و
ػوـ لتسػػتتاب كيعػػرض علياػػا اإلسػػبلـ فػػإف أسػػلمت كإال ي بسػػت
ثاني ػان كهكػػلا ك ػ يػ و
ػوـ إٔب أف تسػػلم أك ٛبػػوت كقػػد اسػػتندكا ُب ذلػػك ٤بػػا يركم عػػن
الرسػػوؿ – هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم – أنػ ػػى عػػن قتػ النسػػاءهن يػ قػػاؿ "ال تقتلػوا
امرأةن كال كليدان"(.)2
كقػػد ررد ا١بماػػور علػػى رأم األ نػػاؼ بػػأف هػػلا الناػػي ال يتعػػارض مػػع قت ػ
ا٤برتػدرةهن ألف الناػػي الػوارد ُب ا٢بػػدي عػػاـب ُب الػ ِّػرردة كُب غّبهػػا ك ػػدي "أـ ركمػػاف"
ػص بالثيٌػػب الزانيػػة كبالقاتلػػةهن فامػػا أيضػان ييقػػتبلف رغػػم
ػالرردة فػػيي ىخص كمػػا يخػ ر
خػػا ب
ص بػ ِّ
( )3
ي النيب – هلى ا﵁ علي كسلم  -العاـ عن قت النساء كزاد بعضام أف الناػي
ػيان القت ػ
ال ػوارد ُب ذل ػػك ا٢ب ػػدي خ ػػا ب
ػداهن ٩بٌػػن ينطب ػػل عل ػ ٌ
ص با٢بربي ػػات دك٭ب ػػا ع ػ ٌ
كا٤برتدات(.)4
كشػ ػػاؼ القنػ ػػاع عػ ػػن مػ ػػًب اإلقنػ ػػاع م ػ ػ  6ص .174مغػ ػػِب ا﵀تػ ػػاج إٔب معرفػ ػػة معػ ػػاين ألفػ ػػاظ ا٤بناػ ػػاج
(ٌ )1
ص .428ا٤بالب ُب فق اإلماـ الشافعي م  3ص .256مدكنة الفق ا٤بالكي كأدلت ج 5ص.471
( )2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص 532كما بعدها.
( )3شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي م  3ص.85
( )4مغِب ا﵀تاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنااج ج 5ص.428

ج5
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كعػن موقػف ا٤بشػرع الليػػيب مػن هػلا ا٣بػػبلؼ ٲبكػن القػوؿ بأنػ قػد أخػل بػرأم
الرردة ُب التشريع اللييب بْب الرح كا٤برأة يػدؿ علػى
ا١بماور فبل فرؽ ُب تطبيل د ِّ
ذل ػػك عم ػػوـ عب ػػارة "كػ ػ مس ػػلم" ال ػواردة ب ػػالفقرة األكٔب م ػػن ا٤ب ػػادة ( )291عقوب ػػات
ا٤بعدلة بالقانوف رقم ( )20لسنة 2016ـ بشػأف تعػدي بعػأ أ كػاـ قػانوف العقوبػات
اللييب ي تشم العبارة الرح كا٤برأة على ود سواء.
المطلبىالثالث ى
مدىىاذتراطىاالدتتابظىلتطبوقىحدىالريدَّة ى

ُب هلا ا٤بطلب سػيناقف البا ػ ثػبلث مسػائ تتعلػل أكالهػا ٗبوقػف الفقػ
كالتشػريع مػػن االسػػتتابة كشػ و
ػرط إلقامػػة ػػد الػ ِّػرردة (الفػػرع األكؿ) كتتعلػػل ثانيتاػػا ٗبػػدة
االستتابة (الفرع الثاين) كتتعلل األخّبة ٗبا تتالقل ب التوبة (الفرع الثال ).
اهفسع األٗي
ً٘قف اهفقٕ ٗاهتصسٙع ًّ شسط االستتابٞ

اختلف الفقااء وؿ هلا الشرط بْب قائ و بوحوب لتطبيل ػد ال ِّػرردة كقائػ و
باستالباب كقائ و بعدـ اشَباط كلك فر ويل جج كأسانيدب.
الردَّة
أوَلً :الرأي القائل بوجوب اَلستتابة لتطبيق حد ّْ

ذهػ ػػب أكثػ ػػر أه ػ ػ العلػ ػػم كمػ ػػنام :عمػ ػ يػر (بػ ػػن ا٣بطرػ ػػاب) كعلػ ػ هػي (بػ ػػن أيب
( )1
و
طالب) كعطاءي

( )1هو اإلماـ شي اإلسبلـ مفٍب ا٢بػرـ أسػلم أبػو ٧بم وػد ال يقرش ِّػي ِّ
ا٤بك ِّػي مػن مولػدم ا١بىنىػد كنشػأ ٗبكػة يكلػد
ى
ي
أثناء خبلفة عثماف بن عفاف سنة 27هػ كتيػ يو ُِّب سنة 114هػ .سّب أعبلـ النُّببلء س الدين ٧بمػد بػن أٞبػد
بػػن عثمػػاف الػػلهيب ٙبقيػػل :شػػعيب األرنػػلكط ملسسػػة الرسػػالة بػػّبكت لبنػػاف ط1996 11ـ ج 5ص
 78كمػػا بعػػدها .شػػلرات الػػلهب ُب أخبػػار مػػن ذهػػب ابػػن العمػػاد ٙبقيػػل كٚب ػري األ ادي ػ  :عبػػد القػػادر
األرناؤكط ك٧بمود األرناؤكط دار ابن كثّب دمشل -بّبكت ط1986 1ـ م  1ص.69
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ػورم( )1كاألكزاعػ ُّػي( )2كإسػػالاؽ( )3ككػػللك الشػػافعية
ػك كالثػ ُّ
رخعًػ ُّػي كمالػ ه
كالن ى
ُب أتاػػر أق ػوا٥بم كا٢بنابلػػة( )4إٔب القػػوؿ بوحػػوب اسػػتتابة ا٤برتػػد كا٤برتػػدة قب ػ قتلامػػا
ك جػتام أف ا٤برتػػد كػػاف ٧بَبمػان باإلسػػبلـ كرٗبػػا عرضػػت لػ شػػباةه فيسػػعى ُب إزالتاػػاهن
ألف الغالب أف ا ِّلرردة تكوف عن و
شباة عرضت فإف ٓب يتب قيت (.)5
تجػ ػوا أيضػ ػان ٗب ػػا ركاب ال ػػدار قط ػػِب ع ػػن ح ػػاب ور أف امػ ػرأ نة يق ػػاؿ ٥ب ػػا (أـ
كم ػػا ا ُّ
ركمػػاف) ارت ػ ٌدت فػػأمر النػػيب – هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم – أف ييعػػرض علياػػا اإلسػػبلـ
فإف تابت كإال قيتلت( )6كلً ىما كرد عن عمػر بػن ا٣بطػاب – رضػي ا﵁ عنػ – أنػ ٤بػا
فػػتح تي ٍسػ ىػَب سػػأ٥بم :هػ مػػن يمغربىػػة خػػربك قػػالوا :نعػػم رحػ ارتػ ٌد عػػن اإلسػػبلـ ك٢بػػل
و
و
و
ػاس بػػن يمضػ ىػر بػػن معػ ِّػد بػػن
( )1هػػو ابػػن سػػعيد بػػن مسػػركؽ بػػن بيػػب بػػن رافػػع بػػن عبػػد ا﵁ ينتاػػي نسػػب إٔب إليػ ى
ػت كعشػرين كمائػة للاجػرة.
عدناف كهو مللِّف كتاب "ا١بامع" يكلًد سنة سب وع كتسعْب اتفاقان كتيػ يػو ُِّب سػنة س م
سّب أعبلـ النُّببلء ج 7ص  229كما بعدها.
ػامي أبػو عمػرك األكزاع ُّػي إمػاـ أهػ الشػاـ ُب زمانػ
( )2هو عبد الرٞبن بن عمرك بن أيب عمرك كا٠ب يٰب ي
مد الش ُّ
ُب ا٢بػدي كالفقػ ككػاف يسػػكن دمشػل خػػارج بػػاب الفػراديس ٗباللرػػة األكزاع ٍب ٙبػ روؿ إٔب بػػّبكت فسػػكناا
مرابطػان إٔب أف مػػات ػػا .كلً ىػد سػػنة ٜبػ و
ػاف كٜبػػانْب للاجػرة كمػػات سػػنة سػػب وع كٟبسػْب كمائػػة ُب آخػػر خبلفػػة أيب
ي
ػص كتعليػل:
حعفر .مليب الكماؿ ُب أ٠باء الرحاؿ ٝبػاؿ الػدين أبػو ا٢ب رجػاج يوسػف ا٤بػزم ٙبقي هػل ضػب ن م
د .بشرار ع رواد معركؼ ملسسة الرسالة بّبكت لبناف ط1992 1ـ م  17ص 306كما بعدها.
ػركزم
ػابورم الػدار ا٤ب ُّ
( )3هو إسالاؽ بن إبراهيم بن ٨بلد بن إبراهيم بػن مطػر اإلمػاـ أبػو يعقػوب ا٢بنهل ُّػي النيس ُّ
األه ػ ا٤بعػػركؼ بػػابن راهوي ػ أ ػػد األعػػبلـ كعن ػ قػػاؿ اإلمػػاـ أٞبػػد بػػن نب ػ  :مػػا أعلػػم إلسػػالاؽ نه ػّبان
بػػالعراؽ كل ػػد س ػػنة إ ػػدل كس ػػتْب كمائػػة للاج ػػرة كتي ػػو ُِّب س ػػنة أرب ػ وع كٜبػػانْب كمائ ػػة للاج ػػرة .م ػػليب م ػ ً
ػليب
ي
ي
ي
الكمػػاؿ ُب أ٠بػػاء الرحػػاؿ ػػس الػػدين أبػػو عبػػد ا﵁ ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن عثمػػاف بػػن قيمػػاز الشػػاّب بالػ رلهيب
الس ػيِّد أم ػػْب الف ػػاركؽ ا٢بديث ػػة للطباع ػػة كالنش ػػر الق ػػاهرة مص ػػر ط1
ٙبقي ػػل :غين ػػيم عبرػػاس غين ػػيم ك٦ب ػػدم ِّ
2004ـ م  1ص  312كما بعدها.
( )4راحع :بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص.530
( )5أسػػُب ا٤بطالػػب ُب شػػرح ركض الطالػػب زكريػػا األنصػػارم الشػػافعي ٙبقيػػل٧ :بمػػد الزهػػرم الغم ػراكم ا٤بطبعػػة
ا٤بيمنية مصر بدكف تاري نشر م  4ص.122
ً
( )6مغػػِب ا﵀تػػاج إٔب معرفػػة معػػاين ألفػػاظ ا٤بناػػاج ج 5ص .428شػػرح الزركشػػي علػػى ٨بتصػػر ا٣برقػػي م ػ 3
ى
ص.89
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با٤بشػػركْب فأخػػلناب كقتلنػػاب قػػاؿ :فاػبلٌ أدخلتمػػوب بيتػان كأغلقػػتم عليػ بابػان كأطعمتمػػوب
ك يو
ػوـ رغيفػان كاسػتتبتموب ثبلثػان فػإف تػاب كإالٌ قتلتمػوب اللاػ رم إين ٓب أشػاد كٓب آمػر
تربأ عمر من فعلام(.)1
كٓب ى
أرض إذ بلغِب .كلو ٓب ٘بب االستتابة ٤با ٌ
الردَّة
ثانياً :الرأي القائل باستحباب اَلستتابة قبل تطبيق حد ّْ

هلا الرأم هو رأم األ ناؼ كأ ػد قػوٕب الشػافعي كركايػة أخػرل عػن أٞبػد
بػػن نب ػ – رٞباػػم ا﵁ ٝبيع ػان  -ي ػ يقولػػوف باسػػتالباب االسػػتتابة ال بوحو ػػا
قبػ تطبيػل ػػد ال ِّػرردةهن 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
أحلػ ثبلثػة أيػاـ كإف ٓب يطمػع ُب توبتػ كٓب يسػأؿ هػو التأحيػ
أك سػأؿ هػو التأحيػ ٌ
قيت من ساعت (.)2
كما استندكا إٔب أف الرسوؿ – هلى ا﵁ علي كسلم – عندما أمر بقتػ مػن
بػ ٌدؿ دين ػ ٓب يػػلكر اسػػتتابة كلػػو كانػػت كاحبػػةن ألمػػر ػػا فػػإذ ٓب يفع ػ يٰبم ػ ذلػػك
على االستالباب(.)3
م أف مع ػػاذان ق ػػدـ عل ػػى أيب موس ػػى فوح ػػد عن ػػدب
كم ػػا اس ػػتدلوا أيض ػان ٗب ػػا يريك ى
رح ػبلن يموثرق ػان فقػػاؿ :مػػا هػػلاك قػػاؿ :رح ػ ه كػػاف ياودي ػان فأسػػلم ٍب راحػػع دين ػ ديػػن
السوء فتا رود قاؿ :ال أحلس ٌب ييقت قضاء ا﵁ كرسول (ثػبلث مػرات) فػأمر بػ
ُّ
ف يقت ػ ػ فلم ػػا بل ػػغ ذل ػػك عمػ ػػر أنك ػػر عل ػػيام كق ػػاؿ" :ه ػ ػبلر طين ػػتم علي ػ ػ بيت ػ ػان ثبلث ػ ػان
كأطعمتمػػوب ك ػ يػ و
ػوـ رغيف ػان كاسػػتتبتموب لعل ػ يت ػوب كيرحػػع إٔب ا﵁ سػػبالان كتعػػأب
أرض إذ بلغ ػػِب .فإنك ػػار عم ػػر – رض ػػي ا﵁ عنػ ػ -
اللا ػػم إين ٓب أ ض ػػر كٓب آم ػػر كٓب ى

( )1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م
( )2بدائع الصنائع م  9ص.531
( )3بدائع الصنائع م  9ص.530

 9ص530.

ا٤بالب ُب فق اإلماـ الشافعي م

3
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ػتالب()1هن كألن ػ ييقت ػ لكفػػرب
يٰبم ػ علػػى االسػػتالبابهن أل ػػم كػػانوا ينكػػركف ُب ا٤بسػ ِّ
ي
فلػم ٘بػب اسػػتتابت كاألهػليهن كألنػ لػو قيتػ قبػ االسػػتتابة ٓب يضػمن كلػػو ػرـ قتلػ
قبل ضمن(.)2
ثالثاً :الرأي القائل بالقتل دوف استتابة

هػػلا الػرأم للالسػػن البصػػرم( )3كعبػػد العزيػػز بػػن أيب سػػلمة( )4فيمػػا ذكػػرب عنػ
س ػػالنوف( )5يػ ػ ق ػػاال بقتػ ػ ا٤برت ػػد دكف اس ػػتتابة كا ت رج ػػا ٕب ػػدي مع ػ و
ػاذ م ػػع أيب
ي
( )6
ػيب – هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم – أمػػر يػػوـ فػػتح م ٌكػػة
م أيض ػان أف النػ ر
موسػػى كٗبػػا يريك ى
( )1بدائع الصنائع م  9ص .530شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي م
( )2بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص.530
و
و
ً
( )3هو ا٢بسن بن أيب ا٢بسن يسار أبو سعيد مؤب زيد بن ثابت األنصارم ييقاؿ أف أم مػن ميسػاف يسػبيت
كهػي امػ ه بػ ككلدتػ با٤بدينػة كػػاف سػيد أهػ زمانػ علمػان كعمػبلن كهػػو شػي أهػ البصػرة أدرؾ يػػوـ مقتػ
عثمػػاف بػػن ع رفػػاف – رضػػي ا﵁ عن ػ – كهػػو ابػػن عشػػرة سػػنة تيػ يػو ُُّب ُب رحػػب سػػنة عش ػر كم ػػة ه ػػ .سػػّب أعػػبلـ
النببلء ج 4ص .563
( )4هػو العبلرمػػة الفقيػ مفػػٍب ا٤بدينػة عبػػد ا٤بلػػك بػن اإلمػػاـ عبػد العزيػػز بػػن عبػد ا﵁ بػػن أيب سػلمة بػػن ا٤باحشػػوف
التيمي موالهم ا٤بدين ا٤بالكي تلميل اإلمػاـ مالػك كػاف مفػٍب ا٤بدينػة ُب زمانػ ككػاف ضػريران كقيػ عمػي ُب
آخر عمرب تيػ يو ُِّب سنة ثبلث عشرة كم تْب للاجرة .سّب أعبلـ النببلء ج  10ص .359
( )5هو اإلماـ العبلرمػة فقيػ ا٤بغػرب أبػو سػعد عبػد السػبلـ بػن بيػب بػن ٌسػاف بػن هػبلؿ بػن بكػار بػن ربيعػة
بسػػالنوف ارٙب ػ
بػػن عبػػد ا﵁ الترنػػوخي ا٢بمصػػي األه ػ ا٤بغػػريب القػػّبكاين ا٤بػػالكي قاضػػي القػػّبكاف ييل رق ػب ي
ك ػ ه ػنرف ا٤بدكنػػة ُب الفق ػ ا٤بػػالكي كعلياػػا يعتم ػػد أه ػ القػػّبكاف سػػاد أه ػ ا٤بغػػرب ُب ٙبريػػر ا٤ب ػػلهب
ا٤بػػالكي كعن ػ انتشػػر علػػم اإلمػػاـ مالػ و
ػك هنػػاؾ يكلػػد ُب رمضػػاف سػػنة سػػتْب كم ػػة ه ػ كتيػ يػو ُِّب ُب شػػار رحػػب
سػػنة أربعػػْب كم تػػْب ه ػ كقػػربب بػػالقّبكاف .سػػّب أعػػبلـ النػػببلء ج  12ص .63طبقػػات الفقاػػاء أبػػو إسػػالاؽ
الرائ ػػد العػػريب ب ػػّبكت لبن ػػاف ب ػػدكف ت ػػاري نش ػػر ص
الش ػّبازم الش ػػافعي ٙبقي ػػل :د .إ س ػػاف عبٌػػاس دار ٌ
 .156شػػجرة النٌػػور الٌزكيػػة ُب طبقػػات ا٤بالكيػػة ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن عيمػػر بػػن قاسػػم ٨بلػػوؼ ٚب ػري ا٢بواشػػي
كالتعليل :عبد اليد خيإب دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ط2003 1ـ ج 1ص.103
( )6االسػتلكار البػن عبػػد الػرب ص .145البيػػاف ُب مػلهب اإلمػػاـ الشػافعي أبػو ا٢بسػػْب ٰبػٓب بػػن أيب ا٣بػّب بػػن
سػػآب العم ػراين الشػػافعي اليمػػِب اعتػػُب ب ػ  :قاسػػم ٧بمػػد النػػورم دار ا٤بناػػاج للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع بػػدكف
مكاف نشر كال تاري نشر م  12ص.46
3

ص.89

أحكــــــام الــــ ـرِّدَّة يف الشــــ ـريعت اإلضــــــالهيت وإشــــــكالياثٌ حــــــىل الخقــــــنني

216

بقت و
قوـ ارت ٌدكا منام :عبػد ا﵁ بػن خطػ كعبػد ا﵁ بػن سػعد بػن أيب السػرح دكف
أف يأمر باستتابتام قب قػتلام( .)1كقػاؿ اللريػ بػن سػعد( )2كعطػاء كطائفػةه أخػرل ال
ييستتاب من يكلد ُب اإلسبلـ ٍب ارت ٌد إذا يشاد علي كإ٭با ييقت تاب مػن ذلػك أك ٓب

( )1بدائع الصنائع م  9ص .530شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي م  3ص.89
٩ب ػػا ت ػػلكرب كت ػػب الس ػػّبة ػػوؿ ه ػػلب الواقع ػػة أف رس ػػوؿ ا﵁ – ه ػػلى ا﵁ عليػ ػ كس ػػلم – ق ػػد عا ػػد إٔب أمرائػ ػ م ػػن
ا٤بسلمْب  -يوـ فتح مكة  -أف ال يقاتلوا إالٌ من قاتلام إالٌ أن قد عاد ُب نفػ ور ٠بػاهم بقػتلام كإف يكحػدكا
ٙبت أستار الكعبةهن بسبب ردمػم كٓب يػأمر باسػتتابتام مػنام عبػد ا﵁ بػن خطػ كعبػد ا﵁ بػن س و
ػعد بػن أيب
السرح .فأما األكؿ فييقاؿ إف ا٠ب عبد العيػرزل بػن خطػ ك٤بػا أسػلم غ رػّب ا٠بػ إٔب عبػد ا﵁ بعثػ رسػوؿ ا﵁ -
هلى ا﵁ علي كسلم – مصدقان كبع مع رحبلن من األنصار ككاف معػ مػؤب لػ فطلػب منػ أف يصػنع لػ
طعام ػان فل رمػػا نػػاـ كاسػػتيقظ ٓب ٯبػػد الطعػػاـهن فغضػػب غضػػبةن كقتل ػ كارتػػد ف يقت ػ يػػوـ فػػتح مكػػة بعػػد أف يكحػػد
متعلقان بأستار الكعبةهن كذلك امتثاالن ألمر رسوؿ ا﵁ هلى ا﵁ علي كسلم كأما اآلخر فاو عبػد ا﵁ بػن س و
ػعد
بن أيب السرح العػامرم أخػو عثمػاف بػن ع رفػاف – رضػي ا﵁ عنػ – مػن الرضػاعة كػاف يكتػب الػو ي لرسػوؿ
ا﵁ – هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم – ٍب ا ردعػػى أنػ ال يكتػػب مػػا ٲبلي ػ عليػ الرسػػوؿ مػػن الػػو ي كإ٭بػػا مػػا شػػاء هػػوهن
فارتػد مشػػركان كهػػار إٔب قػر و
فلمػا كػػاف الفػػتح فػر إٔب أخيػ عثمػػاف فغيربػ ػػٌب أتػى بػ رسػػوؿ ا﵁ – هػػلى
يف ٌ
ا﵁ عليػ ػ كس ػػلم – كس ػػأل أف يبايعػ ػ فص ػػمت رس ػػوؿ ا﵁ ط ػػويبلن ٍب ق ػػاؿ نع ػػم فل رم ػػا انص ػػرؼ عثم ػػاف ق ػػاؿ
ػمت إالر ليقػوـ إليػ بعضػػكم فيضػرب عنقػ فقػاؿ رحػ ه مػػن األنصػار :فاػبلر أكمػػأت
الرسػوؿ ٤بػػن ولػ  :مػػا هػ ُّ
إٕب يا رسوؿ ا﵁ك فقاؿ :إف النيب ال ينبغي أف تكوف ل خائنة أعْب كبعد أف قيبلت توبت كاف بعػد ذلػك ٩بػن
ر
س ػػن إس ػػبلم كٓب يها ػػر من ػ ش ػػيءه يينك ػػر علي ػ  .راح ػػع :عي ػػوف األث ػػر ُب فن ػػوف ا٤بغ ػػازم كالش ػػمائ كالس ػػّب
ا٢بػػافظ أبػػو الفػػتح ٧بمػػد بػػن ٧بمػ وػد بػػن ٧بمػ وػد سػػيٌد النػػاس اليعمػرم ٙبقيػػل :د٧ .بمػػد العيػػد ا٣بطػراكم ك٧بيػػي
الػدين مسػػتو مكتبػػة دار الػَباث ا٤بدينػػة ا٤بنػ رورة كدار ابػػن كثػػّب دمشػػل – بػػّبكت بػػدكف تػػاري نشػػر ج2
ص  236كما بعدها .البداية كالنااية ج 4 3ص 246كما بعدها.
الفامي شي اإلسبلـ كعآب الػدِّيار ا٤بصػرية يكلػد ب ىق ٍرقى ىشػٍندة
( )2هو اللري بن سعد بن عبد الرٞبن أبو ا٢بارث
ِّ
(قريةه من أسف أعماؿ مصر) سنة أربػ وع كتسػعْب ه ػ كأهػ بيتػ يقولػوف٫ :بػن مػن الفػرس مػن أهػ أهػبااف
ك ػػاف  -رٞبػ ػ ا﵁ – فقيػ ػ مص ػػر ك٧بػ ػدرثاا كم ػػن يفتخ ػػر بوح ػػودب اإلقل ػػيم آن ػػلاؾ كك ػػاف تعي ػػْب مت ػ ِّ
ػوٕب مص ػػر
كقاضػػياا كناترهػػا مػػن ٙبػػت أمػػرب كيرحعػػوف إٔب رأيػ كمشػػورت  .تيػ يػوُب ُب نصػػف شػػعباف سػػنة ٟبػ و
ػس كسػػبعْب
كمائػػة للاجػػرة .سػػّب أعػػبلـ النػػببلء ج 8ص  .136مػػليب التاػػليب شػػااب الػػدين أبػػو الفض ػ أٞبػػد بػػن
علي بن جر العسقبلين دار ا٤بعارؼ النهامية ا٥بند ط1908 1ـ ج 8ص .464
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يتب إذا قامت ُب ق البينة العادلة كذلك على عكػس مػن كػاف كػافران فأسػلم ٍب
ارت ٌد فإن ييستتاب(.)1
رابعاً :موقف المشرع الليبي من الخالؼ

ٗبراحعػػة نػػص ا٤بػػادة ( )291عقوبػػات لي ػػيب ا٤بعدلػػة بالقػػانوف رقػػم ( )20لس ػػنة
2016ـ بشػأف تعػدي بعػأ أ كػاـ قػػانوف العقوبػات الليػيب ييبل ػظ أف ا٤بشػػرع كإف
نػػص ه ػرا ةن علػػى سػػقوط عقوبػػة حرٲبػػة الػ ِّػرردة بتوبػػة ا١بػػاين ُب أيػػة مر لػ وػة قب ػ تنفيػػل
ا٢بكػػم إال أن ػ ٓب يػػنص علػػى االسػػتتابة كشػ و
ػرط لتطبيػػل ا٢بػػد ُب الػ ِّػرردة كهػػو القت ػ
ػح إذ التوبػػة مبػػادرةه مػػن ا١بػػاين دكف إل ػزواـ للقاضػػي بعرضػػاا
كالفػػرؽ بػػْب األم ػرين كاضػ ه
عرض ك ب مػن القاضػي لػ علياػا قبػ تنفيػل ا٢بػد فيػ  .ك٥بػلا كػاف
علي كاالستتابة ه
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
تطبيقػان لػػنص ا٤بػػادة ( )12عقوبػػات ا٤بعدلػػة بػػلات القػػانوف الػػٍب تلػػزـ القاضػػي بتطبيػػل
الرأم األيسر للمتام كفقان للملاهب الفقاية ا٤بعتربة.
اهفسع اهجاُٛ

ًـد ٝاالستتابــٞ

اختلف الفقااء ُب مدة االستتابة فلهب الشافعية إٔب القوؿ باسػتتابة ا٤برتػد
ُب ا٢باؿ كال يٲبا فػإف تػاب كإالر قيتػ هن لقػوؿ النػيب – هػلى ا﵁ عليػ كسػلم – "مػن
ب ٌدؿ دين فاقتلوب" يػ أمػر النػيب – هػلى ا﵁ عليػ كسػلم  -بقتػ ا٤برتػد كٓب يػلكر
الرردة د فبل ييلح تطبيل هلا ا٢بد شأن شأف سائر ا٢بدكد(.)2
استتابةهن كألف ِّ

( )1االستلكار البن عبد الرب م  22ص .145البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي م
( )2أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب ج 4ص.122

12

ص.46
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مالك كأبو نيفة كأٞبد – رٞبام ا﵁ – إٔب أف ا٤برتد ييستتاب ثبلثة
كذهب ه
أياـ( )1ك جتام ما يركم عن عمر بن ا٣بطاب – رضي ا﵁ عن – من إنكارب علػى
معػ و
ػاذ بػػن حبػ عنػػدما قتػ الياػػودم الػػلم ارتػ ٌد كرحػػع إٔب دينػ كقولػ " :هػبلٌ طينػػتم
عليػ ػ ثبلثػ ػان كأطعمتم ػػوب كػ ػ ي ػػوـ رغيفػ ػان كاس ػػتتبتموب لعلػ ػ يت ػػوب كيرح ػػع إٔب ا﵁ –
سػبالان كتعػأبك …" كألف الػردة إ٭بػا تكػوف عػن ش و
ػباة كقػد ال تػزكؿ هػلب الشػػباة
ُب ا٢باؿ فوحب أف يينتهر مد نة ٲبكػن فياػا االرتيػاء كالنهػر يفقػدِّر ذلػك بثبلثػة أيػاـهن
أل ػػا مػػدةه قريبػػة()2هن كألف ا﵁ تعػػأب أ رخػػر قػػوـ هػػاّبو هػػلا القػػدر فكو ػػا ثبلثػػة أيػ وػاـ
كاحب .كتبدأ هلب ا٤بدة من يوـ ثبوت الكفر ال من يوـ الكفر(.)3
كقػػد اختلػػف الفقاػػاء ػػوؿ مسػػألة التضػػييل علػػى ا٤برتػػد خػػبلؿ الثبلثػػة أيػػاـ
ا٤بقػ ٌػررة لبلسػػتتابة فػػلهب األ نػػاؼ كا٢بنابلػػة إٔب القػػوؿ بالتضػػييل علي ػ هن لقػػوؿ عمػػر
السػػابل كذلػػك ٕبسػػب كإطعام ػ ك ػ يػ و
ػوـ رغيف ػان( )4كذهػػب ا٤بالكيػػة إٔب القػػوؿ بعػػدـ
حوع كال عط و
ف كال معاقبة(.)5
التضييل علي فييستتاب دكف و
رورم أن يستتاب أبدان كٰببس إٔب أف يتوب أك ٲبوت(.)6
عي كالث ُّ
رخ ُّ
كقاؿ الن ى

( )1اشػػية العػػدكم علػػى ا٣برشػػي علػػى ٨بتصػػر خلي ػ علػػي العػػدكم ا٤بطبعػػة الكػػربل األمّبيػػة بػػوالؽ مصػػر
كشػػاؼ
مصػر ط1317 2ه ػ (1900ـ) ج 8ص .65بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػب الشػرائع مػ  9صٌ .531
القنػػاع عػػن مػػًب اإلقنػػاع م ػ  6ص .179ا٤با ػ ٌلب ُب فق ػ اإلمػػاـ الشػػافعي أليب إسػػالاؽ الش ػّبازم ٙبقيػػل
كتعليػػل كش ػػرح كبيػػاف ال ػراحح ُب ا٤بػػلهب :د٧ .بم ػػد الز يل ػػي دار القلػػم دمش ػػل سػػورية كال ػػدار الش ػػامية
بّبكت لبناف ط1996 1ـ ج 5ص .209
( )2ا٤با ٌلب ُب فق اإلماـ الشافعي أليب إسالاؽ الشّبازم ٙبقيل كتعليػل كشػرح كبيػاف الػراحح ُب ا٤بػلهب :د.
٧بمد الز يلي ج 5ص .209
( )3اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصر خلي علي العدكم ج 8ص.65
( )4بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص .531شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي م  3ص.89
( )5اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصر خلي علي العدكم ج 8ص.65
( )6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص .531البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي م  12ص.48
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ك ي ػ إف ا٤بشػػرع الليػػيب ٓب يػػنص علػػى االسػػتتابة كشػ و
ػرط لتطبيػػل ػػد الػ ِّػرردة
أهػبلن فمػػن غػػّب ا٤ببلئػػم البالػ عػػن مػػدل نصػ علػػى مػػدما تبعػان لػػللك ك٥بػػلا فػػإف
الػ ػرأم القائػ ػ بإما ػػاؿ ا٤برت ػػد م ػػدة ثبلث ػػة أي ػ وػاـ ه ػػو األكٔب ب ػػالتطبيلهن باعتب ػػارب األيس ػػر
للمرتد كال ٲبكن االرتكاف إٔب رأم النخعي كالثورم – رٞباما ا﵁ ُ -ب هلا الشأف
كالقػػوؿ بتطبيق ػ علػػى أن ػ األيسػػر للمػػتامهن ألف ُب تطبيق ػ مػػا يعطِّػ ه ػرا ةن تطبيػػل
نػػص ا٤بػػادة ( )291عقوبػػات الػػلم يوحػػب ا٤بشػػرع مػن خبللػ معاقبػػة ا٤برتػػد باإلعػػداـ
دان فاو يقتضي تأبيد االستتابة ٍب عدـ تطبيل ذلك ا٢بد تبعان لللك(.)1
أمػػا عػػن مسػػألة التضػػييل علػػى ا٤برتػػد ٕبسػػب ك٘بويعػ خػػبلؿ مػػدة الثبلثػػة أيػ وػاـ
فإف البا يرل أف ُب هلا التضػييل تتال رقػل مصػلالة ا٤برتػد ال العكػسهن كذلػك ألف
ُب التضػػييل عليػ إذا رحػػع إٔب ديػػن اإلسػػبلـ – ٪بػػا نة لػ مػػن حػزاءين :ا٣بلػ ً
ػود ُب النرػػا ًر
ػت أَ ْع َمػال ُُه ْم فِػي
ػَ ،حبِطَ ْ
ُب اآلخػرة َ وَم ْن يَػ ْرتَ ِد ْد ِمنْ ُي ْم َع ْن ِدينِ ِو فَػيَ ُم ْ
ت َو ُى َو َكػافِ ٌر فَلُولَأِ َ
الدنْػيا واِ ِ
اب النَّػا ِر ُى ْػم فِ َيهػا َخالِػ ُدو َف[ سػورة البقػرة اآليػة ]217
َخ َػرةِ َوأُولَأِ َ
ػ ،أ ْ
ػح ُ
َص َ
ُّ َ َ
كالقت ً دًّا ُب الدنيا كعلى هلا فالرأم القائ بالتضييل علي يكوف هو األيسػر لػ هن
ألن هو اللم تتالقل ب مصلالت (.)2

ػالف للس ػػنة
( )1كق ػػد انتق ػػد الش ػػافعية ه ػػلا الػ ػرأم أيضػ ػانهن ألف تطبيقػ ػ يفض ػػي إٔب أالر يقتػ ػ ا٤برت ػػد أبػ ػدان كه ػػلا ٨ب ػ ه
كاإلٝباع .بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص.531
( )2ػ ٌددت ا﵀كمػػة العليػػا الليبيػػة ا٤بقصػػود بأيسػػر ا٤بػػلاهب بأن ػ الػػلم ُب تطبيق ػ علػػى الواقعػػة مراعػػاةه ٤بصػػلالة
ا٤بتام ي قالت٤" :با كاف نص ا٤بادة العاشرة من قانوف إقامة ِّد الزنػا تقضػي ُب فًقرمػا األكٔب بأنػ يطبػل
ٌ
ػص ُب هػػلا القػػانوف بالنسػػبة إٔب حرٲبػػة الزنػػا ا٤بعاقػػب علياػػا
ا٤بشػػاور مػػن أيسػػر ا٤بػػلاهب فيمػػا ٓب يػػرد بشػػأن نػ ه
دان فإف ا٤براد من أيسر ا٤بلاهب بالنسبة إٔب ا٤بػتام هػو ذلػك الػلم فيػ مصػلالت …" .طعػن حنػائي رقػم
 21/154ؽ حلسة 1974/6/25ـ ٦بلة ا﵀كمة العليا ع 2س1975 11ـ ص .195
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اهفسع اهجاهح
ًا تتحقـق بٕ اهت٘بـٞ

ال تتالقػػل التوبػػة عنػػد ا٢بنفيػػة إالٌ إذا نطػػل ا٤برتػػد بالشػػاادتْب كتػ رربأ مػػن الػػدين
الػػلم انتقػ إليػ ( )1كعنػػد ا١بماػػور يكفيػ أف يػػأٌب بالشػػاادتْبهن لقولػ – هػػلى ا﵁
علي ػ كسػػلم " : -أيمػػرت أف أقات ػ النػػاسهن ػػٌب يقول ػوا ال إل ػ إالٌ ا﵁ فػػإذا قالوهػػا
عصػػموا مػػِب دمػػاءهم كأمػوا٥بم إال ٕبقاػػا" فإسػػبلم كإسػػبلـ الكػػافر ال فػػرؽ إالٌ إذا
كاف متأكالن ُب كفرب بأف يقوؿ مثبلن :إف ٧بمدان رسوؿ ا﵁ كلكنػ رسػوؿ إٔب األميٌػْب
دكف أه ػ الكتػػاب أك يقػػوؿ :هػػو نػػيب إالٌ أن ػ ٓب ييبع ػ بعػػد فػػبل ٰبكػػم بإسػػبلم
ػػٌب يػػأٌب بالشػػاادتْب كيػ ٍػربأ معامػػا مػػن ك ػ دي ػ ون ٨بػ و
ػالف لػػدين اإلسػػبلـهن ألن ػ إذا
اقتصر على الشاادتْب ا تم أف يريد ما اعتقػدب( )2كإذا ارتػ ٌد ٔبالػود ف و
ػرض ي٦بمػ وع
عليػ كالصػػبلة كالزكػػاة أك باسػػتبا ة ٧بػ وػرـ ٦بم ػ وع علػػى ٙبرٲبػ كشػػرب ٟب ػ ور أك أك ػ
٢بػػم خنزي ػ ور أك ارتكػػاب زنػػا ٓب يٰبكػػم بإسػػبلم ػػٌب يػػأٌب بالشػػاادتْب كيق ػر أيض ػان
بوحوب مػا حالػد كحوبػ كبتالػرًن مػا اسػتبا مػن ٧بػرـهن ألنػ كػ رلب ا﵁ كرسػول ٗبػا
أخربا ب فبل تيقب توبت ٌب يقر بتصديل ا﵁ كرسول (.)3
كرأم ا١بماور هو األكٔب بالتطبيل ُب التشػريع الليػيب باعتبػارب األيسػر للمرتػد
التٌائب تطبيقان لنص ا٤بادة ( )291عقوبات ا٤بشار إلياا سابقان.
ك ػػلا ينتاػػي البا ػ مػػن دراسػػة أهػػم أ كػػاـ الػ ِّػرردة ٘برٲب ػان كعقاب ػان كينتق ػ
اآلف لبياف خبلهة هلا البال .

( )1بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع م  9ص.531
( )2البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي م  12ص .50مدكنة الفق ا٤بالكي كأدلت ج 5ص.470
( )3البياف ُب ملهب اإلماـ الشافعي م  12ص 50كما بعدها.
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بع ػػد الف ػراغ م ػػن ٕب ػ ه ػػلا ا٤بوض ػػوع ذم ا١بان ػػب الش ػػرعي ٲبك ػػن إي ػراد أه ػػم
النتائ كالتوهيات على النالو اآلٌب:
أوَل :النتائج

-1

ا٢بديرػػة – سػػب رأم ا١بماػػور – كليسػػت مػػن ا١ب ػرائم
حرٲبػػة الػ ِّػرردة مػػن ا١ب ػرائم ِّ
التعزيرية كقد ٌقرر ا٤بشػرع الليػيب األخػل ػلا الػرأم هػرا ةن عنػدما نػص ُب ا٤بػادة
الثانيػػة مػػن القػػانوف رقػػم ( )20لسػػنة 2016ـ بقول ػ " :ييعاقػػب باإلعػػداـ ػػداًّ ك ػ
مسل وم مكلٌ و
ف ارتد عن اإلسبلـ .". . .
ٕبديرة الردة ما يتعارض مع رية العقيػدةهن ألف اإلكػراب ا٤بناػي عنػ
ليس ُب القوؿ ِّ
ُب اإلسبلـ هو اإلكراب من أح الدخوؿ ُب اإلسبلـ كليس ا٣بركج من .
يطب ػػل ػػد ال ػػردة عل ػػى ا٤بػ ػرأة كم ػػا يطب ػػل عل ػػى الرحػ ػ دكف تفرق ػ وػة طبقػ ػان لػ ػرأم
ا١بماور ك لا أخل ا٤بشرع اللييب.
رغػػم سػػكوت ا٤بشػػرع الليػػيب عػػن بيػػاف كػػم اسػػتتابة ا٤برتػػد قبػ تطبيػػل ا٢بػػد عليػ
كم ػػدما إالٌ أ ػػا كاحب ػ ػةه ُب قػ ػ ُب التش ػ ػريع اللي ػػيبهن اس ػػتنادان إٔب ال ػ ػرأم القائ ػ ػ
بوحو اهن باعتبارب األيسر للمرتد.
ٓب يكػػن ا٤بشػػرع الليػػيب يموفقػان ُب سػػكوت عػػن بيػػاف كػػم الشػريك غػػّب ا٤بسػػلم ُب
الػ ِّػرردة مػػن ي ػ التجػػرًن كا١ب ػزاء األمػػر الػػلم ترتػػب علي ػ القػػوؿ بعػػدـ إمكػػاف
معاقبت بأية و
عقوبة ِّديرة أك تعزيريةهن ا َبامان ٤ببدأ ا٤بشركعية.

-1

حرٲبػػة الػ ِّػرردة مػػن ا١ب ػرائم الػػٍب تتعلػػل بالعقيػػدة ك٥بػػلا السػػبب ينبغػػي التالػ ٌػرز مػػن
ا٢بػػدي أك الكتابػػة ػػوؿ مسػػائلاا دكف ٕبػ و كتػػدقيلهن إذ القػػوؿ فياػػا بغػػّب علػ وم
ػبلع ق ػػد ي ػػلدم إٔب إخػ ػراج إنس ػ و
ػاف م ػػن دائ ػػرة اإلس ػػبلـ إٔب دائ ػػرة نقيضػ ػ
أك اط ػ و
كالعياذ با﵁.

-2
-3
-4

-5

ثانياً :التوصيات
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-2

األق ػواؿ كاألفع ػػاؿ ال ػػٍب تتالق ػػل ػػا ال ػ ِّػرردة كث ػػّبةه كغ ػػّب ٧بػ ػ ٌددة كإف ك ػػاف الفقا ػػاء
يتالػ ٌػرزكف ُب عػػدـ إ٢بػػاؽ كهػػف ا٤برتػػد ٗبػػن هػػدر عنػ بعضػػااهن اتقػػاءن للشػػبااتهن
كاستبعادان لتطبيل ا٢بد ُب ػل مػن ٓب ييقطػع بردتػ إالٌ أف ذلػك قػد ال يعفيػ مػن
توع ػػدب ا﵁ ب ػ ُب اآلخ ػػرةهن فا ػػو الع ػػآب بالسػ ػرائر كال تفي ػػد الش ػػباة
اس ػػتالقاؽ م ػػا ٌ
و
عندئل ُب ذرء ذلك ا١بزاءهن ك٥بلا فلياللر اللين ٱبوضوف ُب أمػور الػدين حالػودان
ُّ
كليكفػوا ألسػػنتام كأيػػديام عػػن ا٣بػػوض كاللعػػب ُب أمػػوور
أك مكػػابرنة أك اسػػتازاءن
عقديػ وػة ال يفقاػػوف مػػن أ كاماػػا شػػي ان كليتػػلكركا قػػوؿ ا٤بػػؤب ع ػرز كح ػ رَ  :ولَػػأِ ْن

-3

نوهػػي ا٤بشػػرع الليػػيب بضػػركرة ا٤بعا١بػػة التشػريعية ا٢با٠بػػة لػػبعأ اإلشػػكاليات الػػٍب
ره ػػدها ه ػػلا البالػ ػ كاٚب ػػاذ موق ػ و
ػف كاض ػ وػح بش ػػأ ا كم ػػن أمثل ػػة ذل ػػك مس ػػألة
االسػػتتابة كمػػدما كمػػدل اعتبػػار الشػريك ا٤بسػػلم مرتػػدان أك شػريكان كالعقوبػػة الػػٍب
ينبغػػي أف تيطبػػل عليػ ُب الفرضػػْب إضػػافةن إٔب العقوبػػة الػػٍب ينبغػػي أف تطبػػل علػػى
الش ػريك غ ػػّب ا٤بسػػلمهن إذ ه ػػلا أدع ػػى إٔب تبػ ٌػِب سياس ػ وػة حنائيػ وػة فاعل ػ وػة كعادل ػ وػة ُب
الرردة.
مواحاة ِّ

ب قُ ْل أَبِاللَّ ِو َو يَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُكنْتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِئُو َف َل
َسلَلتَػ ُه ْم لَيَػ ُقول َّ
ُن إِنَّ َما ُكنَّا نَ ُخ ُ
وض َونَػل َْع ُ
تَػ ْعتَ ِب ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َيمانِ ُي ْم[ سورة التوبة اآلية .]65

و
احتاادات من رأي
كأخّبان فإف البا كإذ يفرغ من هلا العم ليدرؾ أف ب
ػات ُب مسػػائ ٧بػ خػػبل و
الشخصػػي ُب مسػػائ البػػد فياػػا مػػن االحتاػػاد كترحيالػ و
ؼ
البػػد فياػػا مػػن الَبحػػيحهن ألف ا٥بػػدؼ مػػن هػػلا العمػ هػػو ٧باكلػػة التيسػػّب علػػى أحاػػزة
ٞبايػة العدالػة ببيػاف األ كػاـ الػٍب ينبغػي كضػعاا موضػع التنفيػل ُب قضػايا ال ِّػرردة الػػٍب
ال ٚبفى ساسيتاا كدقتااهن لتعلقاا بالعقيدة فإف أهاب فللك من فضػ ا﵁ عليػ
ػأؿ التجػػاكز عناػػا
كتوفيق ػ كإف كانػػت األخػػرل فمػػن نفس ػ كمػػن الشػػيطاف كا﵁ى يسػ ي
كالغفراف.
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أوَلً :القر ف اليريم برواية قالوف عن نافع المدني














ثانياًُ :كتُب الحديث والتفسير

إ كػ ػػاـ األ كػ ػػاـ ُب عمػ ػػدة األ كػ ػػاـ تقػ ػ ُّػي الػ ػػدين ابػ ػػن دقيػ ػػل العيػ ػػد ٙبقيػ ػػل
كمراحع ػػة٧ :بمػ ػػد ام ػػد الفقػ ػػي أٞبػ ػػد ٧بم ػػد شػ ػػاكر مطبع ػػة السػ ػػنة ا﵀مديػ ػػة
القاهرة مصر ج1953 2ـ.
حامع الَبملم دار السبلـ للنشر كالتوزيع الرياض السعودية ط1999 1ـ.
ا١بػامع أل كػػاـ القػػرآف تفسػػّب القػػرطيب أبػو عبػػد ا﵁ ٧بمػػد بػػن أٞبػػد األنصػػارم
القرطيب مكتبة الصفا مصر ط  1ج2005 3ـ.
يسنن أيب داكد دار ا١بلي بّبكت لبناف م 1992 4ـ.
السنن الكربل اإلماـ أبوبك ور أٞبد بػن ا٢بسػْب بػن عل مػي البياقػي ٙبقيػل٧ :بمػد
عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ط 2ج2003 8ـ.
هاليح مسلم بشرح النوكم ٧بي الدين أبو زكريا ٰبٓب بن شػرؼ النػوكم ٚبػري
األ ادي ػ ٧ :بمػػد عبػػد العهػػيم دار التقػػول بػػدكف مكػػاف نشػػر بػػدكف تػػاري
نشر.
فػ ػػتح البػ ػػارم ُب شػ ػػرح هػ ػػاليح البخػ ػػارم البػ ػػن جػ ػػر العسػ ػػقبلين دار مصػ ػػر
للطباعة مصر ط2001 1ـ.
ا٤بفا ػػم ٤ب ػػا أش ػػك م ػػن تلخ ػػيص كت ػػاب مس ػػلم ا٢ب ػػافظ أب ػػو العبٌ ػػاس الق ػػرطيب
ي
ٙبقيػػل٧ :بيػػي الػػدين ديػػب مسػػتو كآخ ػرين دار ابػػن كثػػّب كدار الكلػػم الطيػػب
دمشل – بّبكت ط 1ج1996 5ـ.
ثالثاًُ :كتُب الفقو اإلسالمي

االسػػتلكار ابػػن عبػػد الػػرب دار قتيبػػة للطباعػػة كالنشػػر دمشػػل  -بػػّبكت
1993ـ.

ط1
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أسػُب ا٤بطالػب ُب شػرح ركض الطالػب زكريػا األنصػارم الشػافعي ٙبقيػل٧ :بمػد
الزهرم الغمراكم ا٤بطبعة ا٤بيمنية مصر م  4بدكف تاري نشر.
بػػدائع الصػػنائع ُب ترتيػػب الش ػرائع عػػبلء الػػدين أبػػو بك ػ ور بػػن مسػ و
ػعود الكاسػػاين
ا٢بنف ػػي ٙبقي ػػل كتعلي ػػل :عل ػػي ٧بم ػػد مع ػ ٌػوض كع ػػادؿ أٞب ػػد عب ػػد ا٤بوح ػػود دار
الكتب العلمية بّبكت لبناف ط 2م 2002 9ـ.
البي ػػاف ُب م ػػلهب اإلم ػػاـ الش ػػافعي أب ػػو ا٢بس ػػْب ٰب ػػٓب ب ػػن أيب ا٣ب ػػّب ب ػػن س ػػآب
العم ػراين الشػػافعي اليمػػِب اعتػػُب ب ػ  :قاسػػم ٧بمػػد النػػورم دار ا٤بناػػاج للطباعػػة
كالنشر كالتوزيع بدكف مكاف نشر م  12بدكف تاري نشر.
ا١برٲبػػة كالعقوبػػة ُب الفقػ اإلسػػبلمي ٧بمػػد أبػػو زهػػرة دار الفكػػر العػػريب للطباعػػة
كالنشر كالتوزيع مصر ج( 2العقوبة) 2006ـ.
اشػػية الدسػػوقي علػػى الشػػرح الكبػػّب ػػس الػػدين ٧بمػػد عرفػػة الدسػػوقي دار
إ ياء الكتب العربية سورية ج 4بدكف تاري نشر.
اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصر خليػ علػي العػدكم ا٤بطبعػة ا٣بّبيػة
مصر ط  1ج1307 8هػ (1890ـ).
اشية العدكم على ا٣برشي على ٨بتصػر خليػ علػي العػدكم ا٤بطبعػة الكػربل
األمّبية بوالؽ مصر مصر ط  2ج1317 8هػ (1900ـ).
شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣بًىرقي تقدًن :عبد ا٤بنعم خلي إبراهيم دار الكتب
العلمية بّبكت لبناف ط  1م 2002 3ـ.
فق ػ السػػنة الشػػي سػػيد سػػابل دار الفكػػر للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع بػػّبكت
لبناف ط 2ج1998 2ـ.
كتػػاب الػ ِّػرردة أبػػو عبػػد ا﵁ ٧بمػػد بػػن عمػػر بػػن كاقػػد الواقػػدم ٙبقيػػل :د٧ .بمػػود
عبػػد ا﵁ أبػػو ا٣بػػّب دار الفرقػػاف للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع يعمػػاف األردف بػػدكف
تاري نشر.
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كشػػاؼ القن ػػاع ع ػػن م ػػًب اإلقن ػػاع منص ػػور ب ػػن ي ػػونس ب ػػن إدري ػس البا ػػوٌب دار
ٌ
الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع م 1982 6ـ.
مدكنػػة الفق ػ ا٤بػػالكي كأدلت ػ الصػػادؽ بػػن عبػػد الػػرٞبن الغريػػاين دار ابػػن ػػزـ
بّبكت لبناف ط 1ج2015 5ـ.
مغِب ا﵀تاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنااج س الدين ٧بمد بن ٧بمد ا٣بطيب
الش ػربيِب ضػػب كٙبقيػػل :د٧ .بمػػد ٧بم ػػد تػػامر كالشػػي ش ػريف عب ػػد ا﵁ دار
ا٢بدي القاهرة مصر ج2006 5ـ.
ا٤باػ ػ ٌلب ُب فقػ ػ اإلم ػػاـ الش ػػافعي أب ػػو إس ػػالاؽ إبػ ػراهيم ب ػػن عل ػػي ب ػػن يوس ػػف
الشّبازم ضبط كهالال ككضع واشي  :زكريا يعمػّبات دار الكتػب العلميػة
بّبكت لبناف ط 3م 2011 3ـ.
ا٤با ػ ٌلب ُب فق ػ اإلمػػاـ الشػػافعي أبػػو إسػػالاؽ الش ػّبازم ٙبقيػػل كتعليػػل كشػػرح
كبياف الراحح ُب ا٤بلهب :د٧ .بمد الز يلػي دار القلػم دمشػل سػورية كالػدار
الشامية بّبكت لبناف ط 1ج1996 5ـ.



د .سػعد خليفػة العبٌػار أ .رافػع ٧بمػود الفػاخرم أ كػاـ تشػريعات ا٢بػدكد دار
الساقية للنشر ط2008 1ـ.
د .طػ حػػابر العل ػواين ال إك ػراب ُب الػػدين – إشػػكالية الػ ِّػرردة كا٤برتػػدين مػػن هػػدر
اإلسبلـ إٔب اليوـ – مكتبة الشركؽ الدكلية القاهرة مصر ط2006 2ـ.
د .عب ػػد الس ػػبلـ ٧بم ػػد الش ػريف الع ػػآب النه ػػاـ العق ػػايب ُب التش ػريع اإلس ػػبلمي
منشورات ا١بامعة ا٤بفتو ػة طػرابلس ليبيػا ط 2بػدكف مكػاف نشػر بػدكف سػنة
نشر.
د٧ .بمد سليم الع روا ُب أهوؿ النهاـ ا١بنائي اإلسبلمي (دراسػة مقارنػة) ضػة
مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع مصر ط2006 1ـ.













رابعاًُ :كتُب وبحوث الفقو المقارف
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د .مصػ ػػطفى العػ ػػريب اإلشػ ػػكاليات العمليػ ػػة ا٤بَبتبػ ػػة علػ ػػى نصػ ػػوص اإل الػ ػػة ُب
تشريعات ا٢بدكد ٦بلة العلػوـ الشػرعية كالقانونيػة كليػة القػانوف حامعػة ا٤برقػب
ع 1س2016 4ـ.
عب ػػد الق ػػادر ع ػػودة التشػ ػريع ا١بن ػػائي اإلس ػػبلمي مقارنػ ػان بالق ػػانوف الوض ػػعي دار
ا٢بدي القاهرة مصر ج2009 1ـ.
٧بم ػػد ش ػػلتوت اإلس ػػبلـ عقي ػػدة كشػ ػريعة دار الش ػػرؽ الق ػػاهرة مص ػػر ط18
2001ـ.



البداية كالنااية لئلماـ ا٢بافظ :عماد الدين أيب الفداء ٚبري  :أٞبػد بػن شػعباف
بن أٞبد ك٧بمد بن عيػادم بػن عبػد الػر يم مكتبػة الصػفاء مصػر ط 1ج6
2003ـ.
مليب التاليب شااب الدين أبو الفض أٞبد بن علي بن جر العسػقبلين
دار ا٤بعارؼ النهامية ا٥بند ط 1ج1908 8ـ.
مليب الكماؿ ُب أ٠باء الرحاؿ ٝبػاؿ الػدين أبػو ا٢ب رجػاج يوسػف ا٤بػزم ٙبقيػل
ػص كتعليػػل :د .ب رشػػار عػ رواد معػػركؼ ملسسػػة الرسػػالة بػػّبكت لبنػػاف
كضػػب نػ م
ط 1م 1992 17ـ.
مػػليب مػ ً
ػليب الكمػػاؿ ُب أ٠بػػاء الرحػػاؿ ػػس الػػدين أيب عبػػد ا﵁ ٧بمػػد بػػن
ي
أٞبد بن عثماف بن قيمػاز الشػاّب بالػ رلهيب ٙبقيػل :يغنػيم عبرػاس يغنػيم ك٦بػدم
السػ ػيِّد أم ػػْب الف ػػاركؽ ا٢بديث ػػة للطباع ػػة كالنش ػػر الق ػػاهرة مص ػػر ط  1م ػ ػ 1
ِّ
2004ـ.
سػػّب أع ػػبلـ النُّػػببلء ػػس الػػدين ٧بم ػػد ب ػػن أٞبػػد ب ػػن عثمػػاف ال ػػلهيب ٙبقي ػػل:
صػ ً
ػاغ ٍرًحي ملسسػػة الرسػػالة بػػّبكت لبنػػاف ط11
شػػعيب األرنػػلكط مػػأموف ال ر
األحزاء1996 7 5 4 :ـ.











خامساًُ :كتُب السير والتراجم
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ش ػػجرة النٌ ػػور الٌزكي ػػة ُب طبق ػػات ا٤بالكي ػػة ٧بم ػػد ب ػػن ٧بم ػػد ب ػػن يعم ػػر ب ػػن قاس ػػم
٨بل ػػوؼ ٚب ػ ػري ا٢بواشػ ػػي كالتعلي ػػل :عبػ ػػد اليػ ػػد خي ػػإب دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة
بّبكت لبناف ط 1ج2003 1ـ.
طبقػػات الفقاػػاء أبػػو إسػػالاؽ الش ػّبازم الشػػافعي ٙبقيػػل :د .إ سػػاف عبٌػػاس
الرائد العريب بّبكت لبناف بدكف تاري نشر.
دار ٌ
الطبقات الكربل ٧بمد بن سعد بن مني وع الزهرم ٙبقيػل :د .علػي ٧بمػد عمػر
مكتبة ا٣با٪بي القاهرة مصر ط 1ج2001 8ـ.
عيوف األثر ُب فنوف ا٤بغازم كالشمائ كالسّب ا٢بافظ أبػو الفػتح ٧بمػد بػن ٧بم وػد
بػن ٧بمػ وػد سػيٌد النػػاس اليعمػػرم ٙبقيػل :د٧ .بمػػد العيػػد ا٣بطػراكم ك٧بيػػي الػػدين
مستو مكتبة دار الَباث ا٤بدينة ا٤بن رورة كدار ابن كثّب دمشل – بػّبكت ج2
بدكف تاري نشر.
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الخحكين بني السوجني يف الشريعت اإلسالهيت
إردادىالدكتور:ىإبراهومىربدالدالمىالغرد ى
رئيس قسن الشريعخ اإلسالهيخ وعضو هيأح التدريس
ثكليخ القبنوى اخلوس جبهعخ املرقت

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ًقدً: ٞ

ا٢بمػػد ﵁ رب العػػا٤بْب كهػػلى ا﵁ كسػػلم علػػى نبينػػا ٧بمػػد بػػن عبػػدا﵁ كعلػػى
آل كهالب كمن تبع بإ ساف إٔب يوـ الدين.
أمػػا بعػػد  :فقػػد عػػرؼ العػػرب التالكػػيم منػػل القػػدـ ككػػاف التالكػػيم سػػببان ُب
القضػػاء علػػى العديػػد مػػن النزاعػػات بيػػنام ككضػػع لػػوالن لكثػػّب مػػن الص ػراعات بػػْب
( )1
القبائػ كاألفػراد كمػن الػلم كاشػتاركا بػأ م ٧بكمػوف أكػثم بػن هػيفي بػن ربػػاح

( )1أدرؾ النػيب ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ كٓب يشػاهدب كأرسػ إليػ بػرحلْب ٱبربانػ عنػ فلمػا ٠بػع دعػوة النػيب ػ هػلى
ا﵁ عليػ كسػلم ػ طلػب مػن قومػ اللالػوؽ بػالنيب ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ كاإلٲبػاف بػ كقػاؿ إنػ يػدعو ٤بكػارـ
االخبلؽ كيعد ُب ا٢بجازيْب .ل ترٝبة ُب معرفة الصالابة أليب نعيم أٞبد بػن عبػد ا﵁ األهػبااين342/1:
ترٝبة رقم .1065
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كع ػػامر ب ػػن اله ػػرب الع ػػدكاين( )1ك اح ػػب ب ػػن زرارة التميم ػػي( )2كهاش ػػم ب ػػن عب ػػد
مناؼ( )3كأبو طالب بن عبدا٤بطلب عم الرسوؿ هلى ا﵁ علي كسلم .
كمن بْب القضايا الٍب أدت إٔب اإللتجاء إٔب التالكيم قدٲبان:
( )4
أػ كالية البيت ا٢براـ بْب قريف كخزاعة كٙباكموا فياا إٔب يعمر بن عوؼ
ب ػ ٘بديػد فػر ب ػر زمػزـ بػْب عبػدا٤بطلب حػد النػيب ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ
كقريف كٙباكموا فياا إٔب كاهنة بِب سعد بأطراؼ الشاـ(.)5
ج ػ شرؼ كضػع ا٢بجػر األسػود ُب مكانػ عنػد إعػادة بنػاء الكعبػة ا٤بشػرفة بػْب
قريف قب البعثة ا﵀مدية كفياا ٙباكموا إٔب الرسوؿ هلى ا﵁ علي كسلم(.)6
كبعػ ػػد تا ػ ػػور اإلس ػ ػػبلـ كانتش ػ ػػارب هػ ػػار التالك ػ ػػيم ح ػ ػػزء م ػ ػػن أدكات القض ػ ػػاء
كا٤بصا٢بة بْب ا٤بسػلمْب ككػاف أداة ٢بػ العديػد مػن ا٤بشػاك الػٍب كانػت بيػنام كبػْب
من حاكرهم ُب ا٤بدينة ا٤بنورة من غّب ا٤بسلمْب.
( )1كػاف مػػن كمػاء العػػرب ُب ا١باهليػة فلمػػا طعػن ُب السػػن أنكػر مػػن عقلػ شػػي ان فقػاؿ لبنيػ  :إنػ قػػد كػػربت
س ٌػِب كعػػرض ٕب سػػاو فػإذا رأيتمػػوين خرحػػت مػػن كبلمػي كأخػػلت ُب غػػّبب فػاقرعوا ٕب ا٤بً ىجػ ٌػن بالعصػػا .انهػػر
ٝبارة أنساب العرب .264/1
( )2سيد من سادات ٛبيم كفد على النيب ػ هلى ا﵁ علي ك سلم ػ كلػ هػالبة كأف النػيب ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ
بعثػ علػى هػػدقات بػِب ٛبػػيم ككػاف رئػػيس بػِب ٛبػػيم ُب عػدة مػواطن كهػػو الػلم رهػػن قوسػ عنػػد كسػرل علػػى
ماؿ عهيم ككَب ب  .ل ترٝبة ُب اإلهابة البن جر 561/1:ترٝبة رقػم  1360كذكػرب ُب ترٝبػة هػفواف بػن
أسيد التميمي ترٝبة رقم .4076
( )3هاشم بن عبد مناؼ بػن قصػي بػن كػبلب بػن مػرة مػن قػريف :أ ػد مػن انتاػت إلػيام السػيادة ُب ا١باهليػة
كمػن بنيػ النػيب ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ قػاؿ ملرخػوب :ا٠بػ عمػرك كغلػب عليػ لقبػ " هاشػم " ألنػ أكؿ مػن
هشػم الثريػد لقومػ ٗبكػة ُب إ ػدل الاعػات .كهػػو أكؿ مػن سػن الػر لتْب لقػريف للتجػارة :ر لػة الشػػتاء إٔب
الػػيمن كا٢ببشػػة كر لػػة الصػػيف إٔب غ ػػزة كبػػبلد الشػػاـ كرٗبػػا بلػػغ أنقرة.ل ػ ترٝبػػة ُب الطبقػػات الكػػربل الب ػػن
سعد 79 :75/1 :كاألعبلـ للزركلي.66/8 :
( )4انهر العقد الثمْب ُب أخبار البلد األمْب.183/1 :
( )5انهر الطبقات الكربل.84 /1 :
( )6انهر أسد الغابة.10 /1 :
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كلقػػد كػػاف التالكػػيم ػ فيمػػا ٰبػػدث ُب بيػػوت ا٤بسػػلمْب بػػْب الػػزكحْب مػػن
خبلفػػات كمشػػاك ػ هػػو الوسػػيلة األمث ػ ٢بلاػػا كعبلحاػػا قب ػ الوهػػوؿ للقضػػاء
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 خليػ كغّبهػػا مػػن
ا٤بصادر.
كألٮبيػػة موضػػوع التالكػػيم بػػْب الػػزكحْب سنقتصػػر ا٢بػػدي ُب هػػلا البال ػ
عػػن هػػلا النػػوع مػػن التالكػػيمهن لتوضػػيح ماهيتػ كبعػػأ أ كام ػ ككفػػل ا٣بطػػة التاليػػة
كٙبت ك مبالػ ثبلثػة مطالػب كخاٛبػة ٍب ثبػت
إٝباالن  :مقدمة كثبلثة مبا
مصادر كمراحع البال .
كٕبي يكوف ذلك على التفصي اآلٌب:
تشم التعريف با٤بوضوع كأٮبيت كمشكلة البال
كا٣بطة ا٤بتبعة ُب تناكؿ البال .
المبحث األوؿ :التعريف بالتحييم وسنده الشرعي.

ا٤بطلب األكؿ :التعريف اللغوم.
ا٤بطلب الثاين :التعريف االهطبل ي.
ا٤بطلب الثال  :الدلي على مشركعية التالكيم.

المبحث الثاني  :أركاف التحييم.

ا٤بطلب األكؿ :ا٣بصماف.
ا٤بطلب الثاين :ا٢بكماف.
ا٤بطلب الثال  :ا٣بصومة كشركطاا.

كبعأ مصػادر البالػ
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المبحث الثالث :إجراءات التحييم بين ال وجين.

ا٤بطلب األكؿ :تعيْب ا٢بكمْب.
ا٤بطلب الثاين :إحراءات التالكيم.
ا٤بطلب الثال  :نتائج ( كم ا٢بكمْب).

خاتمة البحث تبين ما توصل إليو الباحث من نتائج.
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
بػزغ فجػر اإلسػبلـ كحػد ا٤بسػلموف فيػ أفضػ ا٢بلػوؿهن لفػأ النزاعػات الػٍب ٘بػد فيمػػا
بيػنام ك فيمػػا ٯبػػد بيػػنام كبػػْب غػػّبهم مػػن النػػاس فاػػو ا٤برحػػع للفصػ ُب ا٣ببلفػػات
ب ػػالطرؽ الس ػػلمية كالسػ ػريعة كق ػػد أق ػػر اإلس ػػبلـ ه ػػلب الص ػػورة م ػػن القض ػػاء ُب ػ ػ
النازعػػات كاسػػتقى علم ػػاء الش ػريعة مػػن نصوه ػػاا عػػدـ ح ػواز التالك ػػيم ُب ك ػ م ػػا
يتعلل بغّب ا٤بتخاهمْب (أم :ك ما ٲبس النهاـ العػاـ للمجتمػع) كهػو إمػا ػل ﵁
ػ تعأب ػ من دكد كعبادات كأمواؿ الزكاة كغّبهاهن أك ل آلدمي آخر(.)1
كقد بْب التشريع اإلسبلمي ا٤ببادمء كاأل كاـ ا٤بتعلقة ٗبسألة التالكػيم بػْب
الزكحْب الٍب سنلكرها ُب هلا البال بعوف ا﵁ تعأب.

( )1انهر التوضيح:

399/7

كركضة ا٤بستبْب ُب شرح كتاب التلقْب البن بزيزة .1362 /2 :
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المطلبىاألول ى
التطروفىاللعوي ى

التالكػػيم ُب اللغػػة مصػػدر للفع ػ كػػم ٗبعػػُب قضػػى كا٢بي ٍكػ يػم ػ ػ بالضػػم ػ:
كومػةن ك ا ىك ىمػ ي إٔب
ى
القضاءي كٯبمع على أ ٍ كاـ كقد ى ىك ىػم عليػ بػاأل ٍىم ًر ي ٍكمػان ك ي ى
ً
كٙبى رك ىػم :
األم ًر ىٍٙبكيمان :ىأمىربي أف ىٍٰب يك ىم فػا ٍ تى ىك ىم ى
كخاه ىم ي  .ك ى رك ىم ي ُب ٍ
ا٢باك ًم ىدعابي ى
كومةي( .)1كأه التالكيم ا٤بنع(.)2
ى
ٍم ك ٍ
ومةي كا٢بي ى
االس يم  :األي ٍ يك ى
حاز في ي ك ي
منعتػ كمنػ ىكمػة
"كأه ا٢بيكم من قػو٥بم ى ىك ٍمتػ عػن الشػيء كأ ىك ٍمتػ ٍ -
الدابٌػػة ك ٌكمػػت الرحػ  :دعوتػ إٔب ا٢بكػػم .ك اكمتػ إليػ  :نافىػ ٍرتػ  .ك ى ركمنىػاب بيننػػا:
طلبنا أف ٰبكم "(.)3
المطلبىالثاني ى
ىالتطروفىاالصطالحي ى

تعددت تعريفات الفقااء ٗبصطلح التالكيم كمناا:
أن  ":اتفاؽ بْب طرُب خصومة معينة على تولية من يفص ُب منازعة بينامػا
ٕبكم ملزـ يطبل الشريعة اإلسبلمية"(.)4
كأن " تولية متنازعْب ى ىك نما ليالكم بيناما فيما اشتجرا في "(.)5
كعرفت ا٤بادة (  ) 1790من ٦بلة األ كاـ العدلية(:)6
( )1انهػ ػػر القػ ػػاموس ا﵀ػ ػػي للفّبكزآبػ ػػادم .1415 /1:ك٨بتػ ػػار الصػ ػػالاح ﵀مػ ػػد بػ ػػن أيب بكػ ػػر بػ ػػن عبػ ػػدالقادر
الرازم .62/1:ك ا٤بعجم الوسي إلبراهيم مصطفى كأخرين.190 /1:
( )2انهر ا٤بخصص البن سيدب.111/2 :
( )3انهر ا٤بخصص البن سيدب.410 409/3:
( )4انهر الفق اإلسبلمي للز يلي.5257/7:
( )5البالر الرائل شرح كنز الدقائل لزين الدين ابن ٪بيم ا٢بنفي.24 /7:
( )6قننػت الدكلػة العثمانيػػة ا٤بػلهب ا٢بنفػي بتكليػػف ١بنػة مػن العلمػػاء كالفقاػاء بػللك كأتاػػرت عملاػم ُب ٦بلػػة
األ كاـ العدلية سنة 1293هػ .كذلك لتأخل ا ا﵀اكم كتكوف مرحعان للقضاة .انهرفق النوازؿ .21/1
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ْب آخػػر اكًمػػا بً ًرضػ ي ً
" أن ػ ًعبػػارةه عػػن ِّاٚبػ ً
ػومتً ًا ىما
ػاذ ٍ
ىى ىٍ ى
صػ ىػم ٍ ً ى ى ى ن ى
ػاٮبىا هن ل ىف ٍ
ا٣بى ٍ
ص ػ ً يخ ي
صػ ى
ػْب ك ي٧ب رك ػػم بًض ػ ِّػم الٍ ًم ػػي ًم كفىػ ػػت ًح ٍ ً
ػاء كتى ٍش ػ ًػد ً
كدعو ياٮب ػػا كيػ ىق ػ ي ً ً
يد
ى ٍ
ػاؿ لػ ػ ىلل ى
ك ى ىك ػ هػم بًىفٍت ىالتىػ ػ ٍ ً ى ى ه ى
ى ى ٍى ى ىي
ا٢بىػ ى
ً ( )1
الٍ ىك ً
اؼ الٍ ىم ٍفتيو ى ة"
المطلبىالثالث ى

التطروفىبالدلولىالذرريىرلىىجوازىالتحكوم .ى

اهدهٚى اهصسع ًّ ٛاهقسآْ اهلس: ٍٙ

ًمػ ٍن تىػتىبػ ًع نصػوص القػرآف الكػرًن ٪بػد أف ا﵁ ػ تعػأب ػ قػاؿ ُب ٧بكػم التنزيػ :
رً
ً
ً
ين ىآمنيوا ىال تىػ ٍقتيػليوا ال ر
﴿يىا أىيػُّ ىاا الل ى
صٍي ىد ىكأىنٍػتي ٍم ي يرهـ ىكىم ٍن قىػتىػلى ي مٍن يك ٍم يمتىػ ىع ِّم ندا فى ىجىزاءه مثٍػ ي
ً
ً
ً
و ً
ًً
ىما قىػتى ًمن النػ ى ً
ْب
رارةه طى ىع ياـ ىم ىسػاك ى
رعم ىٍٰب يك يم ب ىذ ىكا ىع ٍدؿ مٍن يك ٍم ىه ٍدينا بىال ىغ الٍ ىك ٍعبىة أ ٍىك ىكف ى
ى ى
ً
ً
كؽ كب ىاؿ أىم ًربً ع ىفا اللر ع رما سلىف كمن عاد فىػيػٍنػت ًقم اللرػ مٍنػً
ً
أ ٍىك ىع ٍد يؿ ىذل ى
ك هيىا نما ليى يل ى ى ى ٍ ى ي ى ى ى ى ى ٍ ى ى ى ى ي ي ي
ىكاللر ي ىع ًز هيز ذيك انٍتً ىق واـ﴾ [ا٤بائدة اآلية .]95
كهػػلب اآليػػة تص ػريح عػػاـ ٔب ػواز اللجػػوء للتالكػػيم فيمػػا ٱبتلفػػوف في ػ أك فيمػػا
ٰبتاج إٔب تعويأ ٩با كقعوا في من ا٣بطأ.
كم ػػا أف األم ػػر ب ػػالتالكيم ُب اآلي ػػة ع ػػاـ ٲبك ػػن تطبيقػ ػ عل ػػى ٝبي ػػع القض ػػايا
كاأل داث كهلا ما حرل العم ب فيما بْب الصالابة رضي ا﵁ عنام .
كألٮبية التالكيم ُب ا٢بياة الزكحية فقد خص ا﵁ ػ تعأب ػ ببيػاف ش و
ػاؼ ٤بعا١بػة
اؽ بىػٍينً ًا ىمػا فىػابٍػ ىعثيوا
ا٣ببلؼ كالشقاؽ بػْب الػزكحْب فقػاؿ ا﵁ تعػأب ﴿ :ىكإً ٍف ًخ ٍفػتي ٍم ًش ىػق ى
ً ً
ً ًً
ه ىػبل ن ا يػي ىوفِّ ًػل اللرػ ي بىػٍيػنىػ يا ىمػا إً رف اللرػ ى ىكػا ىف
ى ىك نما م ٍن أ ٍىهلػ ىك ى ىك نمػا م ٍػن أ ٍىهل ىاػا إً ٍف ييًري ىػدا إً ٍ
ً
يما ىخبً نّبا ﴾ [ النساء اآلية.]35
ىعل ن

(٦ )1بلة األ كاـ العدلية إعداد ١:بنة مكونة من عدة علماء كفقااء ُب ا٣ببلفة العثمانية.365 /1 :
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ركل عػن السػيدة عائشػة ػ رضػي ا﵁ عناػػا ػ أ ػػا قالػت « :كػاف بيػِب كبػػْب
النيب ػ هلى ا﵁ علي كسلم ػ كبلـ فقاؿ :أحع بيِب كبينك عمر فقلت :ال قػاؿ:
أحع بيِب كبينك أباؾ قالت :نعم .)1(»....
كه ػػلا يػ ػػدؿ عل ػػى أن ػ ػ ٯبػ ػػوز لل ػػزكحْب أف ٯبعػ ػػبل رح ػ ػبلن آخ ػػر كم ػ ػان بينامػ ػػا
كبرضػاٮبا اقتػداء بفعػ ا٤بصػطفى ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ كمػا ُب ا٢بػدي السػابل
اللم عرض فيػ علػى زكحػ أف يكػوف عمػر ػ رضػي ا﵁ عنػ ػ كمػان بينامػا كلكناػا
رفضػػت فعػػرض علياػا أف يكػػوف أبوهػػا ػ رضػػي ا﵁ عنػ ػ كمػػا بينامػػاهن فوافقػػت
فكاف ٙبكيم بيناما برضاٮبا ٝبيعان(.)2
كركم كػػللك أف النػػيب ػ هػػلى ا﵁ عليػ كسػػلم ػ قػػاؿ« :مػػن كػ ىػم بػػْب اثنػػْب
فلم يعدؿ بيناما فاو ملعوف»(.)3
تراضيا ب ٍ
كهلا يدؿ على حواز التالكيم بْب الناس عامة ك ٙبمػ التبعػات ا٤بَبتبػة عليػ
أيضا كني الثواب الازل ب علي .
كللتالكػيم ميػزة حليلػة تنبػ إلياػا أهػالاب رسػوؿ ا﵁ ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ
فاػػو ينػػزع الشػػقاؽ كيقضػػي علػػى الضػػغائن كهػػو عػػبلج ٤بػػا ٙبمل ػ الصػػدكر مػػن غ ػ
ككراهيػة بػػْب ا٤بتخاهػمْب علػػى أم مسػتول كػػاف ك٩بػػا أثػر عػػن الصػالابة ػ رضػػي ا﵁
ػوـ إً ىذا
عػنام ػ ُب هػلا السػياؽ قػوؿ :عمػر بػن ا٣بطػاب رضػي ا﵁ عنػ  « :يرُّدكا ٍ
ص ى
ا٣بي ي
ىكا ىف بػيػنػام قىػرابةه فىًإ رف فىص الٍق ً
ث بىػٍيػنىػ يا يم الشرنى ف »(.)4
ضاء ييوًر ي
ٍى ى ى
ىٍ ى ي ٍ ى ى

( )1أخرح الطرباين ُب ا٤بعجم األكس :
( )2انهر منح ا١بلي .554/3 :
( )3أخرح ابن ا١بوزم ُب التالقيل تلخيص ا٢ببّب.185/4:
( )4أخرح البياقي ُب السنن الكربل 66/6 :دي رقم .11696
135/5

دي رقم .4879
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فاػػلب اآلثػػار تػػدؿ علػػى أف التالكػػيم بػػْب ا٣بصػػوـ كػػاف موحػػودان كمتعارفػان عليػ
بػْب ا٤بسػلمْب مػن أكؿ اإلسػبلـ ك٢بػرص ا٣بليفػة عمػر بػن ا٣بطػاب ػ رضػي ا﵁ عنػ ػ
علػػى بقػػاء األلفػػة بػػْب األقػػارب كا١ب ػّباف أمػػر قضػػات بػػرد ا٣بصػػوـ للتالكػػيم كالصػػلح
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.
المطلبىاألول ى
الخصمان .ى

كلقد سػبقت االشػارة إٔب أف موضػوع هػلا البالػ هػو التالكػيم بػْب الػزكحْب
فػػإف مطلػػب ا٣بصػػماف ُب هػػلا ا٤بطلػػب يتعلػػل بػػالزكحْب  :كٮبػػا ذكػػر كأنثػػى ٝبعام ػا
عق ػػد الزكحيػ ػػة الص ػػاليح كالعقػ ػػد الصػ ػػاليح مثب ػػت للزكحيػ ػػة كعلي ػ ػ تَبتػ ػػب ا٢بقػ ػػوؽ
كالواحبػ ػػات( )1كالبػ ػػد مػ ػػن إٯبػ ػػاب ا٤بتخاه ػ ػمْب بقو٥بمػ ػػا " ا كمػ ػػا بيننػ ػػا" أك "إننػ ػػا
نصبناكما كمْب بيننا" أك غّبب من األلفاظ الٍب تهار رضاٮبا با٢بكمْب.
فإذا ما اشتجر الزكحاف كخػرج ا٣بػبلؼ عػن إمكانيػة ا٢بػ بينامػا دكف تػدخ
مػن أ ػد ػ كهػو األكحػب ُب قامػا ػ كحػب عليامػا أف ٱبتػارا كمػْب مػن أهلامػا
اؽ بَػ ْينِ ِه َمػػا
للتصػػدم ٥بػلا ا٣بػػبلؼ كمػػا أمػػر ا﵁ ػ تعػػأب ػ ُب قول ػ َ ﴿ :وإِ ْف ِخ ْفػػتُ ْم ِ ،ػ َق َ
فَابْػ َعثُوا َح َي ًما ِم ْن أ َْىلِ ِو َو َح َي ًما ِم ْن أ َْىلِ َها  [ ﴾...النساء حزء من اآلية.]35

( )1انهر بداية التاد البن رشد ا٢بفيد.54 /2 :
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كا٤ببل ظ أف التشريع اللييب ٓب ير ًاع هلب القاعدة الشرعية ُب أمػر التالكػيم بػْب
الزكحْب(.)1
كلق ػػد ق ػػاؿ العلم ػػاء :إف عل ػػم اإلم ػػاـ بوق ػػوع الش ػػقاؽ بينام ػػا كح ػػب عليػ ػ أف
يبعػػت كمػػْب ٥بمػػا كال ينتهػػر أف يَبافعػػا إلي ػ كبػػاألكٔب ىكليرػٍيامػػا فعلػػيام بالتػػدخ
لئلهبلح بْب الزكحْب كالتوفيل بيناما(.)2
المطلبىالثاني ى
ىالحكمان ى

كٮبا من يتم اختيارٮبا مػن قبػ الػزكحْب أك ىكليرػٍيامػا للالكػم بػْب الػزكحْب كمػا
أنػ البػد مػن قبػوؿ ا٢بى ىكمػْب للتالكػيم بػْب الػزكحْب تنفيػلان ألمػر ا﵁ ػ تعػأب ػ بقولػ :
اؽ بىػٍينً ًا ىم ػػا فىػػابٍػ ىعثيوا ى ىك نم ػػا ًم ػ ٍػن أ ٍىهلً ػ ً ىك ى ىك نم ػػا ًم ػ ٍػن أ ٍىهلً ىا ػػا إً ٍف ييًري ػ ىػدا
﴿ ىكإً ٍف ًخ ٍف ػػتي ٍم ًش ػ ىػق ى
ً
ً
ً
يما ىخبً نّبا ﴾ [ النساء اآلية.]35
إً ٍ
ه ىبل ن ا يػي ىوفِّل اللر ي بىػٍيػنىػ يا ىما إ رف اللر ى ىكا ىف ىعل ن
ففي هلب اآليػة نػص تػاهر علػى كحػوب أف يكػوف ا٢بكمػاف مػن أهلامػا كأف
يكونػػا اثنػػْب غػػّب أف السػػنة بينػػت أف ا٢بي ٍك ػم يصػػح بػػا٢بى ىكم الوا ػػد بنػػاء علػػى رضػػى
الزكحْب بللك كدلي هػالت فعلػ ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ عنػدما صػ كػبلـ بينػ
كبػْب زكحػ 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
ل ك٫بن مأموركف باتباع أفعال ػ هلى ا﵁ علي كسلم ػ
فقػد عػرض رسػوؿ ا﵁ ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ علػى زكحػ عائشػة ػ رضػي ا﵁
عناػا ػ أف يكػوف عمػر بػن ا٣بطػاب ػ رضػي ا﵁ عنػ ػ كمػان بينامػا فرفضػتهن فعػرض
علياا أف يٰبى ِّك ىما الصديل ػ رضي ا﵁ عن ػ بيناماهن فرضيت ب (.)3
( )1انهر قانوف رقم ()4لسنة 1378ك.ر(2010ـ)بشأف التوفيل كالتالكيم.
( )2انهرأ كاـ القرآف البن العريب.427/ 4 :
( )3سبل ٚبري ا٢بدي .
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كلكػػن ا٤بشػػاور عن ػػد األغلػػب م ػػن الفقاػػاء هػػو اختي ػػار كمػػْب ٤ب ػػا في ػ م ػػن
مصلالة كزيادة سن تثبت ُب األمر كخاهة ُب كقتنا ا٢باضر(.)1
كا٢بكمػػاف مكلفػػاف بػػالتتبع كا٤ببل هػػة ككشػػف مػػا في ػ مصػػلالة الػػزكحْب مػػن
اإلبقاء على الزكحية أك إ ائاا بطبلؽ أك إ ائاا با٤بخالعػة كمػا أمرٮبػا ا﵁ ػ تعػأب ػ ُب
ه ىبل ن ا يػي ىوفِّ ًل اللر ي بىػٍيػنىػ يا ىما  ﴾...فامػا مػأموراف بػا٢بكم
قول سبالان ... ﴿:إً ٍف ييًر ى
يدا إً ٍ
كاإلهبلح بْب الزكحْب كمعرفة ما يصلح شأ ما كما قاؿ ابن عباس ك٦باهد(.)2
شػ ػػركط ا٢بكمػ ػػْب مػ ػػن خػ ػػبلؿ االطػ ػػبلع علػ ػػى بعػ ػػأ ا٤براحػ ػػع بشػ ػػأف شػ ػػركط
ا٢بكمْب ٲبكن تقسيماا إٔب شركط كحوب كشركط كماؿ.
أكالن  :شركط الوحوب الٍب ٯبب أف تتالقل فياما نلكرها فيما يأٌب(: )3
 1ػ اإلسػػبلـ كهػػو شػػرط أساسػػي ُب أغلػػب معػػامبلت ا٤بسػػلمْب لقػػوؿ ا﵁ تعػػأب
ً ً
ًً
ْب ىسبً نيبل﴾ [ النساء اآلية.]141
ين ىعلىى الٍ يم ٍلمن ى
﴿ ىكلى ٍن ىٍٯب ىع ى اللر ي لٍل ىكاف ًر ى
 2ػ األهلية أم :أف يكونا بالغْب عاقلْب(.)4
3ػ ككللك شرط ا٢برية كاللكورة.
4ػ العدالة :يشَبط لنفاذ كم ا٢بكمْب أف يكونا من أه العدالة.
ف ػػإف فق ػػد ش ػػرط م ػػن ذل ػػك ٓب ٯب ػػز ٙبكيمام ػػا باتف ػػاؽ ال ػػزكحْب أك كلييام ػػا أك
بتكليف القاضي.

( )1انهر أسا ا٤بدارؾ.132/2:
( )2انهر أ كاـ القرآف أليب بكر بن العريب.426 /1 :
( )3انهػػر ا٤بنتقػػى للبػػاحي ٙبقيػػل ٧بمػػد عبػػدالقادر أٞبػػد عطػػا 405 404/ 5 :كانهػػر اشػػية الدسػػوقي علػػى
الشرح الكبّب.136 135/4 :
( )4ك كػػم الصػػيب ا٤بميػػز كا٤ب ػرأة كالفاسػػل علػػى تفصػػي ُب أربعػػة أق ػواؿ .كأمػػا الشػػافعي ك أبػػو نيفػػة فشػػرطا أف
يكوف ا ى٢باكً يم يصلح لتوٕب القضاء كا٤بشاور من ملهب مالك ما ذكرنا .انهر اشية الدسوقي علػى الشػرح
الكبّب .136 /4كا٤بغِب كالشرح الكبّب البن قدامة.484/11 :
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ثانيان :شركط كماؿ هي(:)1
1ػ أف يكونا من أهلاما كهو األه .
كٯبػ ػػوز اختيػ ػػار ا٢بكم ػ ػػْب مػ ػػن غ ػ ػػّب األه ػ ػ إذا ع ػ ػػدمت الشػ ػػركط ا٤بطلوب ػ ػػة ُب
ا٢بكمْب ُب أهلياما.
2ػ أف يكونا فقياْب عا٤بْب باأل كاـ الشرعية ا٤بتعلقة ٗبوضوع النزاع.
3ػ أف يكونا من أه التقول كالصبلح.
 4ػ أف يلتزمػػا بالس ػرية التامػػة يػػاؿ مػػا يطلعػػاف علي ػ مػػن أمػػور تتعلػػل بػػالزكحْب
كخصائص يامما ا٣باهة.
كقد تنب الفقااء إٔب ذلك فقد نق ابن عرفػة ُب ا٤بختصػر الفقاػي( )2مػا نصػ
" كفياا( : )3يبع كمػْب مػن أهلامػا عػدلْب فػإف ٓب يكونػا ُب األهلػْب أك ال أهػ
٥بما فمن ا٤بسلمْب.
كقاؿ اللخمي( :)4يبع كمػْب مػن أهلامػا فقياػْب ٗبػا يػراد مػن األمػر الػلم
ينهػراف فيػ فػػإف ٓب يكػن ُب أهلامػػا ذلػػك فمػن حّبممػػا فػػإف ٓب يكػن فمػػن غّبٮبػػا
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" .

( )1انهر ا٤بدكنة الكربل.267/2:
( )2انهر.80/4 :
( )3أم ا٤بدكنة الكربل انهر التاليب ُب اختصار ا٤بدكنة للربادعي.405/2:
( )4انهر التبصرة للخمي .2589 /6:
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كال ينعػػزؿ ا٢بكمػػاف إذا باش ػرا النهػػر ُب موضػػوع مػػا ي ِّك ىمػػا في ػ إال إذا خرحػػا
من اإلسبلـ إٔب الكفر أ دٮبا أك كبلٮبا فمن كفر فبل يصح كم أبدان(.)1
المطلبىالثالث ى

الخصومظىوذروطؼا .ى

كهػو ا﵀ػ ا٤بعقػػود فيػ التالكػػيم كقػػد يعػػرب عنػ بالسػػبب كال ٯبػػوز التالكػػيم
ُب ا٢ب ػػدكد ك اللع ػػاف كُب القت ػ كال ػػوالء كك ػػللك ُب النس ػػب كالط ػػبلؽ كالعت ػػل كه ػػي
س ػػبعة كذل ػػك لتعل ػػل ق ػػوؽ أخ ػػرل ػػا غ ػػّب ق ػػوؽ ا٤بتخاه ػػمْب إم ػػا ػػل ﵁ أك
آلدمي .كالتالكيم يكوف فيما دكف ذلػك مػن أمػور ا٢بيػاة العامػة كا٣باهػة بػْب األفػراد
كا١بماعات(.)2
كأف م ػػا ٰب ػػدث ب ػػْب ال ػػزكحْب م ػػن أم ػػور ياتي ػػة كخبلف ػػات عائلي ػػة ٯب ػػب أف
تكوف منطوية على السرية لللك كرد ُب نص القرآف الكػرًن أف يكػوف ا٢بكمػاف مػن
أهلاما كهو مػا ٰبػدث ُب األغلػب كاألعػمهن فػإذا ٓب يوحػد مػن يصػلح للالكومػة مػن
أهلاما حاز ٥بما اختيار غّبٮبا(.)3
كٯبػػوز إقامػػة أك طلػػب التالكػػيم ػػٌب بشػػعور أ ػػد الػػزكحْب دكف اآلخػػر أف
هنػػاؾ خبلف ػان سػػيالدث فيمػػا بينامػػا مسػػتقببلن كمامػػا كػػاف السػػبب هػػغّبان أك كب ػّبانهن
ألف ا٢بياة الزكحيػة ال ٙبتمػ ا٤بنغصػاتهن كالسػبب الػلم نعتقػد أنػ بسػي رٗبػا يكػوف
سػػببان ُب ايػػة العبلقػػة الزكحيػػة لػػللك ٯبػػب العػػبلج ُب ا٢بػػاؿ كالعػػبلج هنػػا كضػػع
األمػػر أمػػاـ ٧بكمػ ٍػْب مػػن األه ػ ػػٌب يبينػػا طريػػل ا٢بػػل ٥بمػػا كينايػػا هػػلا ا٣بػػبلؼ ُب
مادب.
( )1انهر بلغة السالك.76 /4 :
( )2انهػػر التوض ػيح ُب شػػرح ا٤بختص ػػر الفرعػػي البػػن ا٢باح ػػب .399 /7 :كالػػلخّبة للق ػراُب  37/10 :ك اش ػػية
الدسوقي على الشرح الكبّب.136/4
( )3انهر اشية الدسوقي على الشرح الكبّب.313/2 :
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كيشَبط ُب ا٣بصومة أف تكوف بْب الزكحْب أثناء الزكحية.

كفي ػ نبػػْب مػػا يتطلب ػ تعيػػْب ا٢بكمػػْب مػػن شػػركط كمػػا ٰبتاح ػ التالكػػيم مػػن
إحراءات كما يتوه إلي من نتائ من خبلؿ ا٤بطالب التالية:
المطلبىاألول ى
ىتطوونىالحكمون ى

يتم تعيْب ا٢بكمْب بطريقْب ٮبا:
أكالن  :أف يقوـ الزكحاف باختيار ا٢بكمْب مػن أقار مػا فػإف ٓب ٯبػدا أك ٓب ٯبػد
أ ػػدٮبا مػػن يصػػلح مػػن أهل ػ ٥بػػلب ا٤بامػػة حػػاز ٥بمػػا أك أل ػػدٮبا اختيػػار مػػن ي ػراب
مناسبان ل للتالكيم بيناما.
كحػاز ٥بمػا أف ٰبكمػا شخصػان كا ػدان 1كمػا فعػ ػ هػلى ا﵁ عليػ كسػلم ػ مػع
زكح عائشة ػ رضي ا﵁ عناا ػ عندما عرض علياا ٙبكيم عمػر ػ رضػي ا﵁ عنػ ػ فلػم
تقب كقبلت بتالكيم أيب بكر ػ رضي ا﵁ عن ػ بيناما.
ثانيػ ػان :أف يق ػػوـ القاض ػػي ب ػػرد ال ػػزكحْب إٔب التالك ػػيم كُب ه ػػلب ا٢بال ػػة ل ػ ػ أف
يطلب من الزكحْب تعيْب ا٢بكمْب برضاٮبا فإف ٓب ٯبدا أك امتنػع أ ػدهم كػاف لػ
أف يكلػػف مػػن يػراب مناسػػبان لتػػوٕب الفصػ بػػْب الػػزكحْب كيعتمػػد مػػا يتوهػػبلف لػ مػػن
للخبلؼ سول ٔبمعاما أك مفارقتامػا لبعضػاما كلػيس للػزكحْب اعػَباض علػى
ذلك(.)2

( )1انهر ا٤بدكنة الكربل.276 /2 :
( )2انهر معْب ا٢بكاـ على القضايا كاأل كاـ.311 /1 :
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المطلبىالثاني ى
ىإجراءاتىالتحكوم ى

شعبة من شعب القضاء .كقد تعػارؼ عليػ النػاس لفػأ مػا يشػتجر
التالكيم ه
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.
قػػاؿ ه ػػا ب تبصػػرة األ ك ػػاـ " :كأم ػػا كاليػػة التالك ػػيم بػػْب ا٣بص ػػمْب فا ػػي
كالية مستفادة من آ اد الناس كهي شعبة من القضاء متعلقة باألمواؿ دكف ا٢بػدكد
كاللعاف كالقصاص"(.)1
ك مػن كحاػػة نهػر البا ػ علػػى ا٢بكمػْب اتبػػاع خطػػة ٧بػددة للفصػ ُب النػزاع
القػػائم بػػْب الػػزكحْب تعتمػػد اتبػػاع خطػوات مرتبػػة تسػػاعدٮبا ُب تأديػػة مامتامػػا علػػى
أكم كح كتكوف كالتإب:
 1ػ ٰبػػدداف حػػدكالن ٤بواعيػػد ا٣بطػوات الػػٌب سػػيعمبلف كفقاػػا (أم :مػػا نسػػمي
خطة زمنية ٧بددة كموثقة).
 2ػ ٰبػػدداف موعػػدان ٤بقابلػػة كػ طػػرؼ مػػن أطػراؼ النػزاع علػػى ػػدة لتالديػػد
هفة النزاع كموضوع كأسباب .
 3ػ ٰبػدداف موعػػدان للخصػوـ للمقابلػة كالتواحػ كاإلدالء بوحاػة نهرٮبػا ك٠بػػاع
أقوا٥بما.
 4ػ ٰبػدداف حلسػة خاهػة مػا ٤بناقشػة مػا ٠بعػاب مػن أطػراؼ النػزاع ككحاػات
النهر كأقواؿ ا٣بصوـ لًيي ىك ِّونىا قناعة وؿ ا٢بكم الػلم سيصػدران كمػدم اتفاقامػا ُب
كحاة النهر ٍب هياغة ا٢بكم كتوثيق .
( )1انهر . 17 /1
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 5ػ ٰبػػدداف موعػػدان يبينػػا فيػ كحاػػة نهرٮبػا كيعلنػػا كمامػػا الػػلم اتفقػػا عليػ
٢بػ النػزاع كيبلغػا الػػزكحْب بػللك إف كانػا ٨بتػارين مػػن الػزكحْب أك ىكليرػٍيامػا كأمػػا إف
كانػػا ٨بتػػارين مػػن القاضػػي فّبفعػػاف كمامػػا إلي ػ ليعتمػػدب كيوثق ػ كيكػػوف ا٢بكػػم
ملزما للطرفْب كٮبا الزكحاف ُب كبل ا٢بالْب(.)1
المطلبىالثالث ى
نتائجىالتحكوم

كبعد أداء عملاما با٣بطوات السابقة كقياماما ٗبا ىك ًسػ ىع يا ىما مػن ٙبديػد كهػف
النزاع كمدارست مع أطراف كتبْب ٥بما ا٢بػل أك الػرأم الصػواب فيػ عليامػا إهػدار
كماما في ٗبا ال ٱبالف شرع ا﵁ تعأب كٗبا يريانػ أهػلح ٢بػاؿ الػزكحْب كإببلغػ
للػػزكحْب للعم ػ ب ػ إذا كػػاف تكليػػف ا٢بكمػػْب منامػػا أمػػا إذا كػػاف التكليػػف ب ػػرد
لل ػػزكحْب م ػػن القاض ػػي إٔب التالك ػػيم كاختيارٮب ػػا م ػػن ال ػػزكحْب كاعتم ػػاد ذل ػػك م ػػن
القاضػ ػػيهن فعلػ ػػى ا٢بكمػ ػػْب إبػ ػػبلغ القاضػ ػػي ٕبكمام ػ ػا أكالنهن ليطلػ ػػع علي ػ ػ كيعتمػ ػػدب
كينفلب فاو كالكم القاضي ال فرؽ(.)2
كقػػد بينػػت ٦بلػػة األ كػػاـ العدليػػة( )3أف كػػم ا﵀كمػػْب أك ا﵀كػػم ملػػزـ مػػن
مادما رقم  1448على القوؿ:
فنصت ُب ٌ
رضي بالتالكيم من األطراؼ ٌ
" كمػػا أف كػػم القضػػاة الزـ اإلحػراء ُب ػػل ٝبيػػع األهػػإب الػػلين ُب داخػ
قض ػػائام ك ػػللك ك ػػم ا﵀ ٌكم ػػْب الزـ اإلحػ ػراء عل ػػى الوح ػ ػ ا٤ب ػػلكور ُب ػػل م ػػن
ٌكماػػم كُب ا٣بصػػوص الػػلم كم ػوا ب ػ فلػػللك لػػيس ألم كا ػػد مػػن الطػػرفْب

( )1انهر معْب ا٢بكاـ على القضايا كاأل كاـ.313 /1:
( )2شفاء الغلي ُب مقف خلي .492/1 :
( )3انهر .376 /2
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االمتن ػػاع ع ػػن قب ػػوؿ ك ػػم ا﵀ ٌكم ػػْب بع ػػد ك ػػم ا﵀ ٌكم ػػْب كمػ ػان موافقػ ػان أله ػػول
ا٤بشركعة "  .كإذا اختلف ا٢بكماف ُب ا٢بكم فبل ينفل كماما ٌب يتفقا(.)1
ك٥بمػػا أف ٯبمعػػا كيفرقػػا كٱبالعػػا بػػْب الػػزكحْب فأمرٮبػػا مػ و
ػاض فيامػػا ك ػػلا قػػاؿ
أغلػب علمػػاء الصػػالابة كالتػػابعْب( .)2كإف كمػػا بالفرقػة فاػػو طػػبلؽ بػػائن كطػػبلؽ
القاضي(.)3
إٔب النتائ :

من خبلؿ البال ُب ا٤بوضوع توه البا
1ػ التالكيم نوع من أنواع القضاء.
2ػ كم ا٢بكمْب ملزـ للمتخاهمْب.
2ػ ينتشر انتشاران كاسعان لساولت .
3ػ االقتصاد ُب ا٤بصاريف كالوقت.
4ػ مراعاة الهركؼ االحتماعية كإ اطة موضوع النزاع بالسرية.
5ػ تبلُب األ قاد كا٤بشا نات بْب الزكحْب .

( )1انهر التاليب ُب اختصار ا٤بدكنة.407/2 :
( )2ا١بامع أل كاـ القرآف للقرطيب .177 /5 :
( )3انهر أ كاـ القرآف الكرًن أليب بكر بن العريب ٙبقيل علي ٧بمد البجاكم.423 /1 :
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القرآف الكرًن.
أ ك ػػاـ الق ػػرآف الك ػػرًن أليب بك ػػر ب ػػن الع ػػريب ٙبقي ػػل عل ػػي ٧بم ػػد البج ػػاكم دار
ا١بي بّبكت ػ لبناف ط /ببل تاري  /ببل.
أسػد الغابػة البػن األثػػّب ٙبقيػل  :ى٧بمػد علػى معػػوض كغػّبب دار الكتػب العلميػػة
بّبكت.
أسا ا٤بدارؾ ( شرح إرشاد السالك ُب ملهب إمػاـ األئمػة مالػك) ا٤بللػف :أبػو
بكػػر بػػن سػػن بػػن عبػػد ا﵁ الكشػػناكم الناشػػر :دار الفكػػر بػػّبكت – لبنػػاف
ط 2/ببل تاري .
اإلهػ ػػابة ُب ٛبييػ ػػز الصػ ػػالابة ا٤بللػ ػػف  :أٞبػ ػػد بػ ػػن علػ ػػي بػ ػػن جػ ػػر أبػ ػػو الفض ػ ػ
العسقبلين ٙبقيل  :علي ٧بمد البجاكم الناشر  :دار ا١بي – بّبكت ط1 /
سنة 1412هػ.
البالر الرائل شرح كنز الدقائل لزين الدين ابن ٪بػيم ا٢بنفػي دار ا٤بعرفػة بػّبكت
ط.2 /
بدايػ ػػة التاػ ػػد ك ايػ ػػة ا٤بقتصػ ػػد ا٤بللػ ػػف :ابػ ػػن رشػ ػػد ا٢بفيػ ػػد الناشػ ػػر  :مطبعػ ػػة
مصطفى البايب ا٢بليب كأكالدب مصر ط 4/سنة 1395هػ1975/ـ.
تبصػػرة ا٢بكػػاـ ُب أهػػوؿ األقضػػية كمنػػاه األ كػػاـ اسػػم ا٤بللػػف :أيب عبػػد ا﵁
٧بم ػػد ب ػػن فر ػػوف اليعم ػػرم ٙبقي ػػلٝ :ب ػػاؿ مرعش ػػلي دار النش ػػر  :دار الكت ػػب
العلمية  -لبناف /بّبكت – سنة 1422هػ 2001 -ـ.
التبص ػػرة ا٤بلل ػػف :عل ػػي ب ػػن ٧بم ػػد الربع ػػي ا٤بع ػػركؼ ب ػػاللخمي دراس ػػة كٙبقي ػػل:
ال ػػدكتور أٞب ػػد عب ػػد الك ػػرًن ٪بي ػػب الناش ػػر :كزارة األكق ػػاؼ كالش ػػلكف اإلس ػػبلمية
قطر الطبعة :األكٔب  1432هػ  2011 -ـ.
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التا ػػليب ُب اختص ػػار ا٤بدكن ػػة أليب س ػػعيد الربادع ػػي ٙبقي ػػل ٧بم ػػد األم ػػْب كل ػػد
٧بمػػد بػػن سػػآب بػػن الشػػي دار البالػػوث للدراسػػات اإلسػػبلمية كإ يػػاء ال ػَباث
االمارات العربية ا٤بتالدة ديب ط 1/سنة 2002ـ.
التوضػػيح ُب شػػرح ا٤بختصػػر الفرعػػي البػػن ا٢باحػػب ا٤بللػػف :خلي ػ بػػن إسػػالاؽ
ا١بن ػ ػػدم ا﵀ق ػ ػػل :د .أٞبػ ػ ػػد ب ػ ػػن عبػ ػ ػػد الك ػ ػػرًن ٪بي ػ ػػب الناشػ ػ ػػر :مرك ػ ػػز ٪بيبوي ػ ػ ػ
للمخطوطات كخدمة الَباث ط 1/سنة 1429هػ 2008 -ـ.
ا١بػػامع أل كػػاـ القػػرآف للقػػرطيب ا﵀قػػل  :هشػػاـ ٠بػػّب البخػػارم الناش ػػر :دار
عآب الكتب الرياض السعودية سنة  1423هػ 2003 /ـ.
ٝبا ػػرة أنس ػػاب الع ػػرب ا٤بلل ػػف :أب ػػو ٧بم ػػد عل ػػي ب ػػن أٞب ػػد ب ػػن س ػػعيد ب ػػن ػػزـ
األندلس ػ ػػي دار الكت ػ ػػب العلمي ػ ػػة  -ب ػ ػػّبكت  /لبن ػ ػػاف ط 3/س ػ ػػنة  1424ه ػ ػ ػ -
2003ـ.
اشية الدسوقي على الشرح الكبّب دار ا ياء الكتب العربية القاهرة مصر.
اللخّبة شااب الدين أٞبد بن إدريس القراُب ٙبقيل ٧بمػد جػي الناشػر دار
الغرب بّبكت لبناف سنة 1994ـ.
ركضػػة ا٤بسػػتبْب ُب شػػرح كتػػاب التلقػػْب ا٤بللػػف :ابػػن بزيػػزة ا﵀قػػل :عبػػد اللطيػػف
زكاغ الناشر :دار ابن زـ ط 1/سنة 1431هػ  2010 -ـ.
الطبقات الكربل ا٤بللف ٧ :بمد بن سعد بػن منيػع أبػو عبػدا﵁ البصػرم الزهػرم
الناشر  :دار هادر – بّبكت ط /ببل رقم كببل تاري .
العقػػد الثمػػْب ُب تػػاري البلػػد األمػػْب ا٤بللػػف :تقػػي الػػدين ٧بمػػد بػػن أٞبػػد ا٢بسػػِب
الفاس ػي ا٤بك ػػي ا﵀ق ػػل٧ :بم ػػد عب ػػد الق ػػادر عط ػػا الناش ػػر :دار الكت ػػب العلمي ػػة
بّبكت ط 1/سنة  1998ـ.
ً
الز ى ٍيلً ٌي الناشر :دار الفكر – سػوريرة
اإلسبلمي كأدلرتي ي ىك ٍهبىة بن مصطفى ُّ
ُّ
الف ٍق ي
– دمشل .ط .4/ببل تاري .
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ط1/

فق النوازؿ ا٤بللف  :بكر بن عبد ا﵁ أبو زيد الناشر  :ملسسػة الرسػالة
سنة  1416هػ  1996ـ.
لغة السالك ألقرب ا٤بسالك أٞبد الصاكم ٙبقيػل ضػبط كهػالال ٧ :بمػد عبػد
الس ػػبلـ ش ػػاهْب الناش ػػر دار الكت ػػب العلمي ػػة ب ػػّبكت لبن ػػاف س ػػنة 1415ه ػ ػ -
1995ـ.
٦بلػػة األ كػػاـ العدليػػة ا٤بللػػف ١:بنػػة مكونػػة مػػن عػػدة علمػػاء كفقاػػاء ُب ا٣ببلفػػة
العثمانية دار النشر  :نور ٧بمد كازخان ٘بارت كتب كراتشي باكستاف .
ا٤بخصص ػ البن سيدب دار النشػر :دار إ يػاء الػَباث العػريب – بػّبكت ط1 /
سنة 1417هػ1996/ـ.
ا٤بدكنػػة الكػػربل ا٤بللػػف  :مالػػك بػػن أنػػس ا﵀قػػل  :زكريػا عمػّبات الناشػػر  :دار
الكتب العلمية بّبكت ػ لبناف.
معرفة الصالابة ا٤بللف :أبو نعيم أٞبد بن عبد ا﵁ األهبااين ٙبقيل :عػادؿ بػن
يوسف العزازم الناشػر :دار الػوطن للنشػر – الريػاض ط 1 /سػنة  1419ه ػ -
1998ـ.
معْب ا٢بكاـ على القضايا كاأل كاـ البن عبد الرفيع ٙبقيل ٧بمد بن قاسم بػن
عياد دار الغرب اإلسبلمي بّبكت لبناف سنة 1989ـ.
ا٤بغ ػػِب كالش ػػرح الكب ػػّب الب ػػن قدام ػػة دار الفك ػػر للطباع ػػة ب ػػّبكت لبن ػػاف س ػػنة
1992ـ.
ا٤بنتقى للباحي ٙبقيل ٧بمد عبدالقادر أٞبد عطا دار الكتب العلميػة بػّبكت
ط 1/سنة 1999ـ.
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العصبيت احلقىقيت يف جمال حقىق اإلًساى
(املىازًت بني احلقىق والقيىد)
إردادىالدكتور:ىرادلىربدىالحغوظىكندورى ى
أستبذ هسبعد ثكليخ القبنوى جبهعخ طراثلس
ًقـ ـ ـ ـ ــدً ـ ـ ـ ـ ــٞ

ىكثيػػر ا٢ب ػػدي (ه ػػلب األي ػػاـ) ع ػػن العص ػػبية القبيل ػػة كا١باوي ػػة كرٗب ػػا الفكري ػػة أك
األيدلوحيػػة إال أن ػ ينػػدر ب ػ كينعػػدـ ػػوؿ العصػػبية ا٢بقوقي ػػة ا٤بناديػػة بت ػػوفّب ٞباي ػػة
مطلقػػة  -بػػدكف أم قيػػد أك شػػرط  -للالقػػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف كتػػأٌب
هلب العصبية كرد فع و على ما شادت الببلد من انتااكات حسيمة ُب مواحاة هػلب
ا٢بقوؽ كا٢بريات لفَبة طويلة تعادؿ نصف قرف من الزماف.
كعلي ك٤با كانت ا٤بػادة  1فقػرة  4مػن ميثػاؽ األمػم ا٤بتالػدة لعػاـ  1945قضػت
بػػأف مػػن مقاهػػد األمػػم ا٤بتالػػدة " ٙبقيػػل التعػػاكف الػػدكٕب علػػى ػ ا٤بنازعػػات الدكليػػة
ذات الصبغة االقتصادية كاالحتماعية كالثقافيػة كاالنسػانية وعلػى تع يػ احتػراـ حقػوؽ
اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية للنػػاس ٝبيعػػا كالتشػػجيع علػػى ذلػػك إطبلقػػا بػػبل ٛبييػػز
بسبب ا١بنس أك اللغة أك الدين كال تفريل بْب الرحاؿ كالنساء".
فعالة لتنفيل االلتػزاـ الػدكٕب
ك٤با كانت الدساتّب الوطنية للدكؿ ٛبث أدا نة قانونية ٌ
ا٤بشار إلي أعبلب ٖبصوص قوؽ اإلنسػاف ك رياتػ األساسػية كػاف مػن الطبيعػي أف
ينػػادم عػػدد مػػن النشػػطاء ا٢بقػػوقيْب ا٤باتمػػْب ٗبسػػألة ٞبايػػة قػػوؽ اإلنسػػاف ك ريات ػ
األساسػػية ٗ -بناسػػبة كضػػع دسػػتور حديػػد للدكلػػة الليبيػػة  -بضػػركرة إرسػػاء ضػػمانات
دسػػتورية مطلقػػة ٙبمػػي ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف علػػى ٫بػػو ال ٯبعػ أليػػة
سلطة القدرة على ٨بالفتاا.
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غػػّب أنػ ٯبػػب أالٌ يغيػػب عػػن بػػاؿ ا١بميػػع بأن ػ مػػن البػػدياي  -عنػػد األخػػل ُب
االعتبار ٞباية الدستور ٢بقوؽ اإلنساف ك ريات األساسية  -مناقشة القيػود ا٤بفركضػة
على ا٢بقوؽ كا٢برياتهن ي تيًق ير يح ٌ العاود كا٤بواثيػل الدكليػة كالوطنيػة ذات الصػلة
ب ػػا٢بقوؽ كا٢بري ػػات األساس ػػية لئلنس ػػاف با٢باح ػػة الفعلي ػػة لتقيي ػػد بع ػ و
ػأ م ػػن ا٢بق ػػوؽ
كا٢بري ػ ػػات لض ػ ػػماف ا٢بف ػ ػػاظ عل ػ ػػى النه ػ ػػاـ الع ػ ػػاـ كاآلداب العام ػ ػػة احتماعي ػ ػػا كأمني ػ ػػا
كهاليا(.)1
كمػػن هنػػا تػػأٌب االشػػكالية القانونيػػة الػػٍب تعا١باػػا هػػلب الدراسػػة بػػا٢برص علػػى
اٯبػػاد نػػوع مػػن الت ػوازف التش ػريعي عنػػد هػػياغة القاعػػدة القانونيػػة الوطنيػػة ا٥بادفػػة ٫بػػو
تنفيل اإللتزاـ الدكٕب ا٤بتعلل ٕبماية ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية لئلنساف هلا االلتزاـ
الػػلم يسػػتمد كحػػودب مػػن قواعػػد قانونيػػة دكليػػة ذك طبيعػػة آمػػرةهن بعبػػارة أخػػرل فإن ػ
للتخفيػػف مػػن ػػدة العصػػبية ا٢بقوقيػػة ا٤بناديػػة ٕبمايػػة دسػػتورية مطلقػػة ٥بػػلب ا٢بقػػوؽ
كا٢بريػػات ف ػػإف األم ػػر يتطلػػب كض ػػع ه ػػيغة قانونيػػة فني ػػة م ػػدؼ إٔب اٯبػػاد ن ػػوع م ػػن
ا٤بوازنػػة بػػْب التمتػػع بػػا٢بل أك ا٢بريػػة مػػن حاػػة كبػػْب القيػػد ال ػوارد علػػى ك ػ و مناػػا مػػن
حاػػة أخػػرل عنػػد اإلعػػداد لصػػياغة القاعػػدة القانونيػػة الوطنيػػة با٣بصػػوص كهػػو مػػا
يتطلب تقسيم هلب الدراسة إٔب مبالثْب على النالو اآلٌب:
 ا٤ببال ػ ػ األكؿ :الطبيع ػػة اآلمػ ػػرة للقواع ػػد القانونيػ ػػة الدكلي ػػة ذات الصػ ػػلةٕبماية قوؽ االنساف ك ريات األساسية.
 ا٤ببالػ الثػػاين :القيػػود الػواردة علػػى التمتػػع بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػات األساسػػيةلئلنساف.

( )1كهو ما يقضي ب العاد الدكٕب األكؿ للالقوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية لعػاـ 1966ـ علػى النالػو الػلم سػيتم بيانػ
بشك أكثر تفصيبل ُب ا٤ببال الثاين من هلب الدراسة.
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تتطلػػب دراسػػة موضػػوع الطبيعػػة اآلمػػرة للقواعػػد القانونيػػة الدكليػػة ذات الصػػلة
ٕبقػػوؽ اإلنسػػاف ك ريات ػ األساسػػية تقسػػيم هػػلا ا٤ببال ػ إٔب مطلبػػْب يػػتم ُب األكؿ
التع ػػرض ٣باه ػػية القاع ػػدة القانوني ػػة الدكلي ػػة كقاع ػػدة رض ػػائية أم ػػا ُب ا٤بطل ػػب الث ػػاين
سػػيتم التعػػرض لئلس ػػتنثاء ال ػوارد علػػى ه ػػلب ا٣باهػػية كا٤بتعلػػل بالص ػػفة اآلمػػرة ل ػػبعأ
القواعد القانونية الدكلية ُب مسائ ٧بددة بلاما.
المطلبىاألول ى
الػاردةىالػانونوظىالدولوظى"قاردةىرضائوظ" ى

القاعدة العامة ُب النهػاـ القػانوين الػدكٕب هػي الرضػائية ُب التػزاـ كػم القاعػدة
القانونية الدكلية()1هن ٤باذاك
اإلحابة ببساطةهن ألف الدكلة ٗبا ٥بػا مػن سػيادة ال تلتػزـ إال ٗبػا ارتضػت هػرا ة
(اإلتفاقيات الدكلية) أك ضمنا (العرؼ الدكٕب) اإللتزاـ ب فبالكم أف التمع الدكٕب
هو ٦بتمع أفقي ٖببلؼ التمع الوطِب  -اللم هو ٦بتمع عمودم  -فاو يفتقر إٔب
سػػلطة تشػريعية تصػػدر القواعػػد القانونيػػة ذات الصػػفة اإللزاميػػة أم ٗبعػػُب أف ال فػػرؽ
بػػْب هػػانع القػػانوف كشخص ػ ُب النهػػاـ القػػانوين الػػدكٕب كهػػو مػػا يسػػتلزـ أف تسػػاهم
أشخاص القانوف الدكٕب عن طريػل االتفاقيػات الدكليػة كالعػرؼ الػدكٕب ُب كضػع هػلب
القواعػد كا٣بضػوع ٥بػا كالتقييػد ػا( )2كعلػى هػلا النالػو ذهبػت هػياغة ا٤بػادة  38مػن
النه ػػاـ األساس ػػي ﵀كم ػػة الع ػػدؿ الدكلي ػػة تل ػػك ا٤ب ػػادة ال ػػٍب يوح ػػد إٝب ػػاعه فقا ػػي ُب
( )1انهػػر ضػػوم علػػي عبػػد الػػرٞبن القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ ا١بػػزء األكؿ :ا٤بصػػادر كاألشػػخاص الطبعػػة الثالثػػة
ا٤بلسسة الفنية للطباعة كالنشر  2008ص .17
( )2الطائي عادؿ أٞبد القانوف الدكٕب العاـ (التعريػف ا٤بصػادر األشػخاص) الطبعػة األكٔب دار الثقافػة للنشػر
كالتوزيع  2009ص .31
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الق ػػانوف ال ػػدكٕب الع ػػاـ( )1عل ػػى أف نص ػػاا ه ػػو أق ػػرب النص ػػوص تعبػ ػّبا عل ػػى مص ػػادر
القاعدة القانونية الدكلية كقضى نص هلب ا٤بادة ٗبا يلي :
"  -1كتيفػػة ا﵀كمػػة أف تفص ػ ُب ا٤بنازعػػات ال ػػٍب ترفػػع إلياػػا كفقػػا أل ك ػػاـ

القانوف الدكٕب كهي تطبل ُب هلا الشأف:
أ -االتفاقيات الدكلية العامة كا٣باهة الػٍب تضع قواعد معتػرؼ بهػا صػراحة مػن جانػب
الدوؿ المتنازعة.

دؿ عليو تواتر اَلستعماؿ.
ب -العادات الدكلية ا٤برعية المعتبرة بمثابة قانوف ّ
ج -مبادئ القانوف العامة التي أقرتها األمم المتمدنة.
د -أ كػػاـ ا﵀ػػاكم كمػػلاهب كبػػار ا٤ب ػللفْب ُب القػػانوف العػػاـ ُب ٨بتلػػف األمػػم كيعتػػرب
هلا أك ذاؾ مصدرا ا تياطيا لقواعد القانوف كذلك مع مراعاة أ كاـ ا٤بادة .95
 -2ال يَبتب علػى الػنص ا٤بتقػدـ أم إخػبلؿ ٗبػا للمالكمػة مػن سػلطة الفصػ
ُب القضية كفقا ٤ببادئ العدؿ كاإلنصاؼ متى وافق أطراؼ الدعوى على ذل.)2("،
كنتيجػػة ٤بػػا تقػػدـ تسػػطيع الدكلػػة للاليلولػػة دكف تطبيػػل أيػػة قاعػػدة قانونيػػة دكليػػة
عليا ػػا أف ٙب ػػت بأنػ ػ ٓب يس ػػبل أف رض ػػيت ػػا كه ػػو أم ػػر طبيع ػػي م ػػا داـ أش ػػخاص
القانوف الدكٕب هم أنفسام هانعي بػ كٛبتػد الرضػائية ُب النهػاـ القػانوين الػدكٕب إٔب

( )1انهر ضوم ا٤برحع السابل ص .69
( )2ٯبب مبل هة بأف نص ا٤بادة  38من النهاـ األساسي ﵀كمة العدؿ الدكلية يعد حزاء مػن معاهػدة الدكليػة
كبالتػػإب فاػػو ذك طبيعػػة تعاقديػػة أم نسػػيب األثػػرهن فػػبل يلػػزـ إال الػػدكؿ األط ػراؼ ُب ا٤بعاهػػدة الػػٍب تػػنص علي ػ
كالػػٍب ارتضػػت ه ػرا ة قبول ػ كفقػػا ٣باهػػية الرضػػائية للقاعػػدة القانونيػػة الدكليػػة كلكػػن مػػا يقل ػ مػػن أث ػر هػػلب
ا٤ببل هة أف ك دكؿ العآب اليوـ (تقريبا) هي أطػراؼ ُب نهػاـ ٧بكمػة العػدؿ الدكليػة فضػبل عػن مػركر أكثػر
مػػن  70عامػػا علػػى العم ػ ب ػ قػػد ٯبع ػ من ػ قاعػػدة عرفيػػة .كانضػػمت ليبيػػا ٤بعاهػػدة النهػػاـ األساسػػي ﵀كمػػة
العدؿ الدكلية ُب  14ديسمرب  1955كٓب تنشر ُب ا١بريدة الر٠بية انهر:
 عرفػػة عبػػد السػػبلـ هػػاّب االتفاقيػػات الدكليػػة كالثنائيػػة الػػٍب هػػادقت علياػػا ليبيػػا الطبعػػة األكٔب 2008الشركة ا٣بضراء للطباعة كالنشر ص .9
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مسػػألة اللج ػػوء إٔب القض ػػاء ال ػػدكٕب فا ػػو يض ػ اختياري ػػا أيض ػػا بالنس ػبة لل ػػدكؿ عن ػػد
الرغب ػػة ُب س ػػم م ػػا ق ػػد ينش ػػأ بينا ػػا م ػػن منازع ػػات أثن ػػاء تطبي ػػل القاع ػػدة القانوني ػػة
الدكلية(.)1
المطلبىالثاني ى
االدتثناءىالواردىرلىىخاصوظىالرضائوظى ى

يق ػػع االس ػػتثناء الو ي ػػد عل ػػى ك ػػوف القاع ػػدة القانوني ػػة الدكلي ػػة قاع ػػدة رض ػػائية
عندما يتعلل األمر بالقاعدة القانونية الدكلية اآلمرةهن يػ تفػرض مثػ هػلب القواعػد
نفساا على أشخاص القانوف الدكٕب العاـ كإف ٓب تقبلاا هرا ة.
كالقاعػػدة القانونيػػة الدكليػػة اآلمػػرة هػػي :تلػػ ،القاعػػدة القانونيػػة الدوليػػة التػػي َل

يجوز أل،خاص القانوف الدولي العاـ اَلتفاؽ على خالؼ ما تقضي بو أو علػى الغائهػا
أو تعديلها إَل بقاعدة قانونية دولية مرة أخرى( .)2أما اتفاقيػة فيينػا لقػانوف ا٤بعاهػدات

لسنة 1969ـ فقد نصت ُب ا٤بادة  53مناا على ما يلي:
" تعتػ ػػرب ا٤بعاهػ ػػدة باطلػ ػػة بطػ ػػبلف مطلػ ػػل إذا كػ ػػاف موضػ ػػوعاا كقػ ػػت إبراماػ ػػا

يتعػػارض مػػع قاعػػدة آمػػرة مػػن قواعػػد القػػانوف الػػدكٕب العػػاـ .كألغ ػراض هػػلب االتفاقيػػة
تعترب قاعدة آمػرة مػن قواعػد القػانوف الػدكٕب العػاـ كػل قاعػدة تقبلهػا الجماعػة الدوليػة

( )1انهر :الطائي ا٤برحع السابل ص .31
( )2كفقا ألساسيات علم القانوف فإف للقاعدة القانونية بشك عاـ تقسيمات ٨بتلفة كمتعددة كمن بيناػا تقسػيم
القاعػػدة مػػن ي ػ مػػا تَبك ػ لؤلشػػخاص مػػن ريػػة ُب االتفػػاؽ علػػى خػػبلؼ مػػا تقضػػي ب ػ إٔب قاعػػدة آمػػرة
كقاعدة ٨بّبة ٤بزيد التفصي انهر:
 الكوين علي اعبودة أساسيات القانوف الوضعي اللييب ا٤بػدخ لعلػم القػانوف القػانوف  1الطبعػة 2ا٤بركز القومي للبالوث كالدراسات العلمية  1992ص .81
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في مجموعها ويعترؼ بها باعتبارىا قاعدة َل يجوز اإلخالؿ بها وَل يميػن تعػديلها إَل
بقاعدة َلحقة من قواعد القانوف الدولي لها ذات الصفة"(.)1

كيػلهب علػػي ضػوم( )2إٔب أف مفاػػوـ القاعػدة اآلمػػرة مػن مسػػتالدثات اتفاقيػػة
فيينػػا لقػػانوف ا٤بعاهػػدات لعػػاـ 1969ـ كهػػار اآلف حػػزءا مػػن القػػانوف الػػدكٕب الوضػػعي
الع ػػرُب كفق ػػا ل ػ ػرأم ٧بكم ػػة الع ػػدؿ الدكلي ػػة ُب قض ػػية برش ػػلونة-ت ػ ػراكف لع ػػاـ 1970
كقراره ػػا ُب قض ػػية النش ػػاطات العس ػػكرية كش ػػب العس ػػكرية ب ػػْب نيك ػػاراغوا كالوالي ػػات
ا٤بتالػػدة األمريكيػػة لعػػاـ 1984ـ .كأن ػ اسػػتنادا إٔب األعمػػاؿ التالض ػّبية التفاقيػػة فيينػػا
لعػاـ 1969ـ كإٔب أعمػػاؿ القضػػاء الػػدكٕب التاليػػة لهاػور مفاػػوـ القاعػػدة اآلمػػرة ٲبكػػن
ذكر بعأ األمثلة للقواعػد اآلمػرة كا٤ب ًاػم ُب ٦بػاؿ هػلب الدراسػة هػو القواعػد ا٤بتعلقػة
ي
ٕبماي ػػة ق ػػوؽ اإلنس ػػاف ك ريات ػ األساس ػػية عل ػػى النال ػػو الػ ػوارد ُب قض ػػية برش ػػلونة-
ت ػراكف ا٤بشػػار إلياػػا أعػػبلبهن كبسػػبب مػػن هػػلب الصػػفة تتميػػز قواعػػد ا٢بمايػػة الدكليػػة
٢بقػػوؽ اإلنسػػاف كا٢بريػػات األساسػػية بأ ػػا موضػػوعيةهن أم أف انتااكاػػا مػػن قبػ دكلػػة
ط ػػرؼ ال يس ػػمح لدكل ػػة أخ ػػرل ط ػػرؼ ب ػػالرد بع ػػدـ ا َباما ػػا إعم ػػاال ٤بب ػػدأ ا٤بعامل ػػة
با٤بث (.)3
كُب اطار عدـ حواز ا٤بعاملة با٤بث عند انتااؾ قواعػد ا٢بمايػة الدكليػة للالقػوؽ
كا٢بريػات األساسػية لئلنسػاف يػػلهب زهػّب ا٢بسػِب(ُ )4ب اطػػار ا٢بػدي عػن التػػدابّب
ا٤بضادة ُب القانوف الدكٕب العاـ إٔب أن (  ..ال ٲبكن للتػدابّب ا٤بضػادة أف توحػ للغػّب
( )1كأض ػػافت ا٤ب ػػادة  64م ػػن اتفاقي ػػة فيين ػػا لق ػػانوف ا٤بعاه ػػدات لع ػػاـ 1969ـ م ػػا يل ػػي " :إذا تا ػػرت قاع ػػدة آم ػػرة
حديدة من قواعد القانوف الدكٕب العاـ فإف أم معاهدة قائمة تتعارض مع هػلب القاعػدة تصػبح باطلػة كينتاػي
العم ا .مع مبل هػة أف الػدكتور عبػد السػبلـ هػاّب عرفػة ٓب ٯبػد تارٱبػا ٧بػددا النهمػاـ ليبيػا ٥بػلب ا٤بعاهػدة
على رغم نشرها ُب ا١بريدة الر٠بية العدد  3السنة  .2008انهر عرفة ا٤برحع السابل ص .53
( )2انهر ضوم ا٤برحع السابل ص  115كما بعدها.
( )3انهر ضوم ا٤برحع السابل ص .374
( )4انه ػػر ا٢بس ػ ػ ِب زه ػػّب عب ػػد الك ػػرًن الت ػػدابّب ا٤بض ػػادة ُب الق ػػانوف ال ػػدكٕب الع ػػاـ منش ػػورات حامع ػػة بنغ ػػازم
(قاريونس)  1988ص .73-72
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يػ ػ ال يوح ػػد ض ػػماف أداء ٘باهػ ػ  .كهن ػػاؾ نوع ػػاف م ػػن القواع ػػد القانوني ػػة الدكلي ػػة
األساسية الٍب تستبعد التدابّب ا٤بضادة :األكٔب تتعلل بالقواعػد اآلمػرة Jus congens
كهي القواعد القانونية الٍب ال ٯبوز االتفاؽ علػى مػا ٱبالفاػا كالػٍب تضػمنتاا ا٤بػادة 53
مػػن اتفاقيػػة فيينػػا لقػػانوف ا٤بعاه ػدات ُب  13أيػػار مػػايو  1969بػػالنهر الشػػتما٥با علػػى
التزامات أساسية ٢بماية ا٤بصػاّب ا١بوهريػة للجماعػة الدكليػة .ك٤بػا كػاف كػم االتفػاؽ
علػػى ٨بالفػػة القاعػػدة اآلمػػرة هػػو الػػبطبلف ا٤بطلػػل فإن ػ ال ٯبػػوز مقابلػػة هػػلا االتفػػاؽ
باتفاؽ مثل  .كلللك فبل ٚبوؿ ا٤بادة  5/ 60مػن اتفاقيػة فيينػا ا٤بػلكورة ألطرافاػا الػدفع
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.
الثانيػػة :تش ػػم القواع ػػد ا٤بتعلق ػػة ب ػػا١برائم الدكليػػة كه ػػي ال ػػٍب يطل ػػل عليا ػػا ُب
الغالب قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين الٍب تضم قواعد الهػام بشػأف سػّب العمليػات
ا٢بربي ػ ػػة كقواع ػ ػػد حني ػ ػػف بش ػ ػػأف ٞباي ػ ػػة ض ػ ػػالايا ا٤بنازع ػ ػػات ا٤بس ػ ػػلالة كت ػ ػػنهم إليا ػ ػػا
االتفاقيػػات الػػٍب أبرمػػت بشػػأف هػػر كمعاقبػػة حرٲبػػة إبػػادة ا١بػػنس البشػػرم كالفص ػ
العنصرم كاالسَبقاؽ كالقرهنة كغّبها.)..

تتطلػػب دراسػػة موضػػوع القيػػود ال ػواردة علػػى التمتػػع ٕبقػػوؽ االنسػػاف ك ريات ػ
األساس ػػية تقس ػػيم ه ػػلا ا٤ببالػ ػ إٔب مطلب ػػْب ي ػػتم ُب األكؿ تن ػػاكؿ موض ػػوع القي ػػود
ال ػواردة ُب القواعػػد القانونيػػة الدكليػػة كالوطنيػػة ذات الصػػلة ٕبمايػػة ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات
األساس ػػية لئلنس ػػافٍ .ب ي ػػتم ُب ا٤بطل ػػب الث ػػاين دراس ػػة ا٤بوزان ػػة ا٤بطلوب ػػة ب ػػْب التمت ػػع
با٢بقوؽ كا٢بريات كبْب القيود الواردة علياا.
ى
ى
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المطلبىاألول ى
الػوـــودىالـــدولــوظىوالوطنوـــظ ى

قضت ا٤بادة  29من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف لعاـ 1948ـ باآلٌب:
"عنػد ٩بارسػػة ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات يكػػوف كػ شػػخص عرضػػة للقيػػود الػػٍب ٰبػػددها

القانوف ك دب ألغراض ضماف االعَباؼ ٕبقوؽ ك ريات اآلخرين كا َباماػا كاإليفػاء
( )1
با٢بقوؽ العادلة للفضيلة كالنهاـ كالرفاهية العامة ُب التمع الدٲبقراطي".

أما ا٤بادة  12فقرة  3من العاد الدكٕب األكؿ ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسػية
لعاـ  )2(1966فقد حاء نصاا كفل اآلٌب:
" 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
اآلداب العامػػة أك قػػوؽ اآلخ ػرين ك ريػػامم كتكػػوف متمشػػية مػػع ا٢بقػػوؽ األخػػرل
ا٤بعَبؼ ا ُب العاد"(.)3
كمفاد النصوص السػابقة هػو أنػ الطبيعػة اآلمػرة للقواعػد القانونيػة الدكليػة ذات
الصػػلة ٕبمايػػة قػػوؽ اإلنسػػاف ك ريات ػ األساسػػية ال تتعػػارض مػػع فػػرض قيػػود علػػى

( )1اإلعػػبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف هػػو عبػػارة عػػن توهػػية هػػدرت عػػن ا١بمعيػػة العامػػة لؤلمػػم ا٤بتالػػدة بتػػاري
1948.12.10ـ كبػػالرغم مػػن أف التوهػػيات الصػػادرة عػػن ا١بمعيػػة العامػػة ال ٙبم ػ إال قيمػػة أدبيػػة كلػػيس ٥بػػا
أم هفة إلزامية فإف مركر أكثر من  70عاـ على العم باإلعبلف ٯبع ل قيمة عرفية ملزمة.
( )2انضػػمت ليبيػػا للعاػػد الػػدكٕب ا٣بػػاص بػػا٢بقوؽ ا٤بدنيػػة كالسياسػػية لعػػاـ 1966ـ بتػػاري  15مػػايو 1970ـ كٓب
ينشر با١بريدة الر٠بية انهر :عرفة ا٤برحع السابل ص .15
( )3أمػا الفقػػرة  3ا٤بػادة  19مػػن العاػد الػػدكٕب األكؿ ا٣بػاص بػػا٢بقوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػػية كا٤بتعلقػة ٕبريػػة الػرأم فقػػد
حاء فياا ما يلي:
" تسػتتبع ٩بارسػػة ا٢بقػػوؽ ا٤بنصػػوص علياػا ُب الفقػػرة  2مػػن هػػلب ا٤بػػادة كاحبػات كمسػ وليات خاهػػة .كعلػػى ذلػػك
ٯبوز اخضاعاا لبعأ القيود كلكن شريطة أف تكوف ٧بددة بنص القانوف كأف تكوف ضركرية:
أ -ال َباـ قوؽ اآلخرين أك ٠بعتام
ب٢ -بماية األمن أك النهاـ العاـ أك الصالة العامة أك اآلداب العامة".
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التمتػػع ػػلب ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات ألح ػ اعتبػػارات معينػػة ػػددت علػػى سػػبي ا٢بصػػر
كتطبيقػػا لػػللك ٪بػػد أف القواع ػػد القانونيػػة علػػى الص ػػعيد الػػوطِب أك الػػداخلي لل ػػدكؿ
أقػػرت كضػػع عػػدد مػػن القيػػود علػػى ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات األساسػػية لئلنسػػاف مناػػا علػػى
سػػبي ٪بػػد أف دسػػتور حنػػوب أفريقيػػا يػيػوفِّر بنيػػة أساسػػية متطػػورة كيطػػرح هػػلب القيػػود
بالتفصي ي تقضي ا٤بادة  3من بأف:
" ٚبضػع ا٢بقػوؽ الػواردة بالدسػتور للقيػود ا٤بنصػوص علياػا ُب البػػاب  36أك ُب
أم مكاف من الدستور"(.)1
أمػا الدسػتور األ٤بػاين فيقضػي ُب ا٤بػادة  19بأنػ  " :طا٤بػا أمكػن ُ -ب تػ هػلا

القػػانوف األسػػاس  -تقييػػد ػػل أسػػاس فيكػػوف ٗبوحػػب القػػانوف بشػػك عػػاـ كلػػيس
فقػ علػػى الػػة فرديػػة  .)2("..كعلػػى هػػلا النالػػو سػػار الدسػػتور السويسػػرم ُب ا٤بػػادة
( )3

 36الفقرات 1ك2ك3ك.4
كمفػػاذ مػػا تقػػدـ أنػ  :بػػالرحوع إٔب القواعػػد القانونيػػة الدكليػػة ذات الصػػفة األمػػرة
كا٤بتعلقة ٕبماية قوؽ اإلنساف ك ريات األساسية يتأكد ٗبا ال يضع ٦باال للشك أف
هلب القواعد أحازت فرض قيود على ا٢بقوؽ كا٢بريات لعدة أسباب أٮباا:
 -1قػػوؽ اآلخ ػرين :تنتاػػي قػػوؽ ك ريػػة ك ػ فػػرد عنػػدما تبػػدأ قػػوؽ ك ريػػة
اآلخرين فيجب ا َباـ ٠بعة اآلخرين كعػدـ ا٤بسػاس ٕبقػوقام ك ػريتام الػٍب
كفلا ػػا ٥ب ػػم الق ػػانوف .ك٥ب ػػلا ق ػػاؿ أكلف ػػر هػ ػو٤بز كه ػػو ق ػ و
ػاض ُب ا﵀كم ػػة العلي ػػا

( )1القيػود القانونيػة علػى ا٢بقػػوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية كرقػػة ٕبثيػة رقػم  13أكتػػوبر  2012ا٤بنهمػة الدكليػة للتقريػػر
عن الدٲبقراطية  Democracy Reporting Internationalالفقرة  7ص  5كما بعدها.
( )2ا٤برحع السابل ص .6
( )3ا٤برحع السابل ص .6
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بالواليػات ا٤بتالػدة األمريكيػػة بػأف " :قػػي ُب أرحالػػة معصػمي ينتاػػي يثمػػا
يبدأ أنف الرح اآلخر"(.)1
 -2النهػػاـ العػػاـ كاآلداب العام ػػة :إ ٌف تقييػػد ا٢بق ػػوؽ كا٢بريػػات بالنه ػػاـ كاآلداب
العام ػػة مع ػػَبؼ بػ ػ ُب كاف ػػة ا٤بعاه ػػدات الدكلي ػػة كُب دس ػػاتّب الع ػػآب كمس ػػألة
ٙبديد ا٤بقصود بالنهاـ العاـ كاآلداب مسألة نسبية ٚبتلف من ٦بتمػع آلخػر
فمػػا هػػو مػػن النهػػاـ العػػاـ كاآلداب العامػػة بالنسػػبة لتمػػع مػػا قػػد ال يكػػوف
كػػللك بالنسػػبة لتم ػػع آخػػر .كُب ك ػ األ ػواؿ ٲبكػػن الق ػػوؿ بػػأف ا٤بقص ػػود
بالنهاـ العاـ كاآلداب العامة٦ :بموعة القواعد الٍب ا تتالقػل مصػلالة عامػة
تتعلل بنهػاـ التمػع األعلػى كتعلػو علػى مصػلالة األفػراد سػواء أكانػت هػلب
ا٤بصػ ػػلالة احتماعيػ ػػة أـ اقتصػ ػػادية أـ سياسػ ػػية .كهػ ػػو مػ ػػا ٲبكػ ػػن القػ ػػوؿ مع ػ ػ
باختصػػار أف :قواعػػد النهػػاـ العػػاـ كاآلداب العامػػة هػػي تلػػك القواعػػد ا٤بتعلقػػة
باألس ػػس كال ػػدعامات ال ػػٍب ال غ ػػُب عنا ػػا ُب ٦بتم ػػع م ػػا لك ػػي يس ػػّب بانته ػػاـ
كاس ػػتقرار كال شػ ػػك ُب أف القػ ػػيم الدينيػ ػػة كاألخبلقيػ ػػة تشػ ػػك حػ ػػوهر هػ ػػلب
األسس أك الدعامات(.)2
ك٘بدر اإلشارة ُب هلا ا٣بصوص إٔب التعدي األخّب اللم أحػراب ا٤بشػرع الليػيب
علػى نػػص ا٤بػادة  1مػػن القػانوف ا٤بػػدين الليػيب ٗبوحػػب القػانوف رقػػم  6لسػػنة 2016ـ()3هن
ي حاء ُب الفقرة  3من ا٤بادة  1من القانوف األخّب ما يلي:

( )1القيػود القانونيػة علػى ا٢بقػػوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية كرقػػة ٕبثيػة رقػم  13أكتػػوبر
عن الدٲبقراطية ا٤برحع السابل الفقرة  1ص  2كالفقرة  4ص  3كما بعدها.
(٤ )2بزيد التفصي وؿ النهاـ العاـ كاآلداب العامة انهر الكوين ا٤برحع السابل ص  91كما بعدها.
( )3أهػػدر ا٤ب ػلٛبر الػػوطِب الع ػػاـ ُب فربايػػر 2016ـ القػػانوف رقػػم  6لس ػػنة 2016ـ بشػػأف تعػػدي أ كػػاـ الق ػػانوف
ا٤بدين اللييب ٗبا يتطابل كالشػريعة اإلسػبلمية تطبيقػا ٤بػا حػاء ُب التعػدي التاسػع لئلعػبلف الدسػتورم ا٤بلقػت
باعتبار الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع كاعتبار ما ٱبالفاا باطبل.
2012

ا٤بنهمػة الدكليػة للتقريػػر
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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".
 -3الصػالة العامػػة كاألمػن القػػومي :تعتػرب القيػػود الػٍب تفرضػػاا مقتضػيات الصػػالة
العامػة كاألمػن القػػومي سػببان مقبػػوال لتقييػد بعػأ ا٢بقػػوؽ كا٢بريػات األساسػػية
لئلنسافهن فا٤بػادتْب  12ك 19مػن العاػد الػدكٕب األكؿ ا٣بػاص بػا٢بقوؽ ا٤بدنيػة
كالسياسػػية أحازتػػا تقييػػد ػػل النق ػ ك ريػػة التعبػػّب بػػبعأ القيػػود ا٤بنصػػوص
علياا بالقانوف ألح ٞباية الصالة العامة كاألمن العاـ.
المطلبىالثاني ى
الموازنظىبونىالحػوقىوالػوود ى

قػػد يػػرد بعػػأ ا٢بقػػوقيْب علػػى القػػوؿ السػػابل بػػأف :السػػماح بفػػرض قيػػود علػػى
ا٢بقوؽ كا٢بريػات األساسػية لئلنسػاف مػن شػأن أف يضػع ٩بارسػتاا الفعليػة ٙبػت رٞبػة
الس ػػلطات العام ػػة ُب الدكل ػػة الس ػػيما التشػ ػريعية كالتنفيلي ػػة كه ػػو م ػػا ٯبعلا ػػا عرض ػػة
لبلنتااؾ من قب هاتْب السلطتْب.
للرد على ذلك ٲبكن القوؿ بشك عاـ :إف النا ية العملية أثبتػت بػأف أغلػب
ا٢بقوؽ كا٢بريػات ٥بػا ػدكد فالريػة التجمػع كالتهػاهر ٯبػب أالٌ تصػ بأيػة ػاؿ مػن
األ واؿ إٔب قطػع الطريػل العػاـ أك كقػف عمػ مػدرج ا٤بطػار( )1كمػا أف ريػة التعبػّب
ال ٙبمػػي ا٣بطػػاب ا﵀ػػرض علػػى العنػػف ك ريػػة التنهػػيم ال تسػػمح بإقامػػة تنهيم ػات
مسلالة إحرامية.
أما بشك خاص فيمكن القػوؿ بأنػ  :ٯبػب أال يفسػر ا٥بػدؼ مػن التقييػد بأنػ
ٚبويػ أك رخصػػة للسػػلطات العامػة ُب الدكلػػة إلضػػعاؼ ا٢بقػوؽ ا﵀ميػػة شػػرعان كقانونػان
كعرف ػان ك ػػٌب ال ينهػػر إٔب القيػػود علػػى أ ػػا كسػػيلة إلضػػعاؼ ا٢بمايػػة الدكليػػة ا٤بقػػررة
( )1كهو ما ٰبدث اليا ُب ليبيا بسبب اإلنفبلت األمِب اللم تعيش الببلد بعد ثورة  17فرباير .2011
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٢بقػػوؽ اإلنسػػاف ك ريات ػ األساسػػية ٗبوحػػب قواعػػد قانونيػػة آمػػرة فػػإف فػػرض القيػػود
يتوقف على مبدأين ٮبا :مبدأ جوىر الحق كمبدأ التناسب القانوني كفل اآلٌب:
 -1مب ػػدأ ج ػػوىر الح ػػق :يقضػػي ب ػػأف القيػػود عل ػػى ا٢بقػػوؽ كا٢بري ػػات األساس ػػية
لئلنسػػاف ٯبػػب أال تكػػوف بػػدكف قيػػود كإال ٤بػػا كانػػت هنػػاؾ احػػة للػػنص
علػػى ا٢بػل بػػا٤بطللهن فلكػ ػػل كتيفػػة حوهريػػة راسػػخة يلدياػػا كٯبػػب عػػدـ
ا٤بس ػػاس ػػا كل ػػللك ٯب ػػب عل ػػى ه ػػانعي الدس ػػتور معا١ب ػػة مس ػػألة التقيٌ ػػد
بطريقة فنية من خبلؿ إقػرار هػياغة قانونيػة تشػم علػى سػبي ا٤بثػاؿ العبػارة
( )1
التاليػػة" :علػػى النحػػو الػػوارد بالقػػانوف علػػى أَل يمػػس ذلػػ ،بجػػوىر الحػػق"
كأال تقتصػػر العبػػارة علػػى ٝبلػػة "علػػى النح ػػو الػػوارد ف ػػي القػػانوف" أك عب ػػارة
"باسػ ػػتثناء الحػ ػػاَلت الػ ػػواردة فػ ػػي القػ ػػانوف" دكف إتباعا ػػا بعب ػػارة "مػػػع عػ ػػدـ
المسػ ػػاس بجػ ػػوىر الحػ ػػق أو الحريػ ػػة" ألف اسػ ػػتخداـ مث ػ ػ هػ ػػلب العبػ ػػارات
الواسػػعة كا٤بطاطػػة كإف كان ػػت ٛبنػػع تقيي ػػد ا٢بقػػوؽ ٗبوح ػػب ل ػوائح كق ػرارات
إداري ػة ه ػػادرة ع ػػن الس ػػلطة التنفيلي ػػة عل ػػى اعتب ػػار أف التقيي ػػد ال يك ػػوف إال
بق ػػانوف فإن ػ ٲب ػػنح الس ػػلطة التش ػريعية ه ػػبل ية كاس ػػعة للمس ػػاس ب ػػا٢بقوؽ
كا٢بريات األساسية لئلنساف ما ٯبعلاا ملهلػة ألف تكػوف أداة للديكتاتوريػة

( )1دأب كاضػعوا مشػػركع الدسػتور التونسػػي ُب البدايػة إٔب هػػياغة مفاػوـ مبػػدأم حػوهر ا٢بػػل كالتناسػب القػػانوين
ُب أكثر من مادة كذلػك بػالنهر إٔب كػ ػل علػى ػدة األمػر الػلم أدل إٔب كحػود هػياغة متكػررة ٥بمػا ُب
نصوص ا٤بسودة الثالثة للدستور التونسي إال أ م ُ -ب القراءة األخّبة للمشركع  -قرركا انتااج هػياغة فنيػة
مغػايرة بػإدارج ا٤ببػػدأين ُب مػادة كا ػدة (خاهػػة مػا) تنصػػرؼ أ كاماػا إٔب كػ ا٢بقػػوؽ كا٢بريػات ا٤بنصػػوص
علياػػا ُب الدسػػتور لتجنػػب عيػػب التك ػرار كهػػو مػػا ٪بػػدب ٙبديػػدا ُب الصػػياغة الناائيػػة للفص ػ (أك ا٤بػػادة )49
من دستور ا١بماورية التونسية لعاـ .2014
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كهػػلا هػػو أ ػػد ا٤ب خػػل ا٤بسػػجلة علػػى الدسػػتور الليػػيب الصػػادر عػػاـ ُ 1951ب
( )1
الفص الثاين من كا٤بتعلل ٕبقوؽ الشعب.

 -2مبػػدأ التناسػػب القػػانوني :يقضػػي هػػلا ا٤ببػػدأ بػػأال تفػػرض قيػػود علػػى ا٢بقػػوؽ
كا٢بري ػ ػ ػػات األساس ػ ػ ػػية لئلنس ػ ػ ػػاف تتج ػ ػ ػػاكز ا٢ب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػبلزـ لتالقي ػ ػ ػػل ا٥ب ػ ػ ػػدؼ
االحتمػاعي كالسياسػػي كاالقتصػادم أك غػػّبب ا٤برحػو مػػن التقييػد فيجػػب أف
تكػوف القيػػود علػػى هػػلة بػػا٢بل أك ا٢بريػػة ٧بػ القيػػد كأف تصػػمم علػػى نطػػاؽ
ضػػيل يفػػي بػػالغرض أك ا٥بػػدؼ ا٤بنشػػود مػػن كراء كضػػعاا .كهػػو مػػا ًب الػػنص
علي هرا ة ُب الدستور التونسي ا١بديد لعاـ ُ 2014ب الفصػ (ا٤بػادة) 49
كاللم حاء في :
" يٰب ػ ٌدد القػػانوف الض ػواب ا٤بتعلقػػة بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػات ا٤بضػػمونة ػػلا الدسػػتور
ك٩بارسػػتاا ٗبػػا ال ينػػاؿ مػػن جوىرىػػا .كال توضػػع هػػلب الض ػوابظ إال لضػػركرة تقتضػػياا

مدنية دٲبقراطية ك دؼ ٞباية قوؽ الغّب أك ٤بقتضػيات األمػن أك الػدفاع الػوطِب
أك الصػالة العامػة أك اآلداب العامػػة وذلػ ،مػػع احتػراـ التناسػػب بػين ىػػبه الضػػواب
وموجباتها .كتتكف ا٥بي ات القضائية ٕبماية ا٢بقوؽ كا٢بريات من أم انتااؾ.

( )1مػػن ذلػػك  -علػػى سػػبي ا٤بثػػاؿ – مػػا نصػػت عليػ ا٤بػػادة  15مػػن الفص ػ الثػػاين مػػن دسػػتور  1951ا٤بعنػػوف "
ق ػػوؽ الش ػػعب" يػ ػ ح ػػاء فيا ػػا  ( :ك ػ ش ػػخص م ػػتام ٔبرٲب ػػة يعت ػػرب بري ػػا إٔب أف تثب ػػت إدانت ػ قانون ػػا ُب
٧باكمة تلمن ل فياا الضمانات الضركرية للدفاع عن نفس كتكوف ا﵀اكمة علنية إال ُب األ ػواؿ االسػتثنائية
الػػٍب يػػنص علياػػا القػػانوف ) .ككػػللك مػػا نصػػت ا٤بػػادة  19مػػن ذات الدسػػتور( :للمسػػاكن رمػػة فػػبل ٯبػػوز
دخو٥بػػا كال تفتيشػػاا إال ُب األ ػواؿ ا٤ببينػػة ُب القػػانوف كبالكيفيػػة ا٤بنصػػوص علياػػا فيػ )٤ .بزيػػد التفصػػي ػػوؿ
تقييم دستور  1951انهر للبا :
 دستور ُ 1951ب ضوء ا٤بعايّب الدكلية للدٲبقراطيػة ٦بلػة البالػوث القانونيػة كليػة القػانوف مصػراتة 14سبتمرب .www.misuratau.edu.ly 2015
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ال ٯبوز ألم تعدي أف يناؿ من مكتسبات قوؽ اإلنسػاف ك رياتػ ا٤بضػمونة
ُب هلا الدستور"(.)1

كعليػ فػػإف أيػػة ٧باكلػػة كطنيػػة مػػدؼ ٫بػػو تنفيػػل االلتػزاـ الػػدكٕب ا٤بتعلػػل بتعزيػػز
ٞباية قوؽ االنساف ك ريات األساسية كمنع أم انتااؾ ٥با ال تتم عرب تػوفّب ٞبايػة
دسػػتورية كطنيػػة مطلقػػة كإ٭بػػا تتالقػػل هػػلب الغايػػة باهتمػػاـ هػػانعي الدسػػتور ٗبسػػألة
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
من مبدأ جوىر الحق ومبػدأ التناسػب القػانوني االعتبػار الػبلزـ عنػد العمػ علػى كتابػة
هيغ النصوص الدستورية ا٤بتعلقة ٕبماية ا٢بقوؽ كا٢بريات.
ٲبكػػن القػػوؿ بأنػ  :إذا كانػػت العصػػبية بشػػك عػػاـ تعػػِب ا٤بػواالة ألمػػر أك شػػيء
م ػػا بص ػػرؼ النه ػػر ع ػػن كونػ ػ تا٤ب ػػا أك ع ػػادال ف ػػإف العص ػػبية ا٢بقوقي ػػة تع ػػِب ا٤بػ ػواالة
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 كػ م مناػػا
ُب دكد مبدأم حوهر ا٢بل كالتناسػب القػانوين أك بػدكف مناقشػة موضػوع الػتالفظ
علياػػا أيضػػا كهػػو مػػا يػيػدخ ضػػمن ه ػلا ا٤بفاػػوـ عػػدـ ح ػواز الػػدعوة ا٤بطلقػػة لقبػػوؿ
القواعػػد القانونيػػة الدكليػػة ا٤بنهمػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف دكف أم ٙبفػػظ السػػيما إذا كػػاف
٧بت ػػول ه ػػلب القواع ػػد الدكلي ػػة ٱب ػػالف بش ػػك و ع ػػاـ الق ػػيم كال ػػدعامات األساس ػػية ُب
( )1انه ػػر دس ػػتور ا١بماوري ػػة التونس ػػية
ص.18

2014

منش ػػورات ا٤بطبع ػػة الر٠بي ػػة للجماوري ػػة التونس ػػية طبع ػػة
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التمػع علػى ٫بػ وو ٯبعلاػا متنافيػػة مػع النهػاـ العػاـ كاآلداب العامػػة كفػل مػا هػو مشػػار
إلي أعبلب.
كمػػن ٍبٌ فػػإف ٙب ٌفػػظ دكلػػة مػػا  -ألسػػباب متعلقػػة بػػالقيم الدينيػػة أك األخبلقيػػة
ا٤بعت ػػربة ُب التم ػػع  -عل ػػى أ ك ػػاـ معين ػػة كاردة ُب اتفاقي ػػة دكلي ػػة ذات ه ػػلة ٕبق ػػوؽ
اإلنساف ك ريات األساسػية سػواء أكانػت متعلقػة ٕبقػوؽ الطفػ أك ا٤بػرأة أك البلح ػْب
أك غّب ذلك ال يعػد ٨بالفػة أك انتااكػان أك تقصػّبان ُب ٞبايػة قػوؽ اإلنسػاف ك رياتػ
األساس ػػية طا٤ب ػػا كان ػػت الدكلػ ػػة معَبف ػػة بض ػػركرة ت ػػوفّب مث ػ ػ ه ػػلب ا٢بماي ػػة للالقػ ػػوؽ
كا٢بريات من ي األه .
كلتأكيد هلا القوؿ نشّب  -على سػبي ا٤بثػاؿ ال ا٢بصػر  -إٔب ا٤بوقػف األكريب
مػػن ػػل تكػػوين األسػػرة ا٤بكف ػوؿ ُب ك ػ و مػػن اإلعػػبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف لعػػاـ
1948ـ كالعاػ ػػد الثػ ػػاين ا٣ب ػ ػػاص بػ ػػا٢بقوؽ االقتصػ ػػادية كاالحتماعي ػ ػػة كالثقافيػ ػػة لع ػ ػػاـ
1966ـ إذ قضػػت ا٤ب ػػادة  10م ػػن العا ػػد الث ػػاين األخػػّب ال ػػلكر ب ػػأف " :ينعق ػػد ال ػػزكاج
برضػػا الطػػرفْب ا٤بزمػػع زكاحامػػا رضػػا كػػامبل ال إكػراب فيػ " خبلفػػا لػػنص ا٤بػػادة  16مػػن
اإلعػبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػاف الػػٍب صػػرت طػػرُب الػزكاج بشػػك هػريح ُب الرحػ
كا٤برأة كأف لك مناما مٌب أدركا سن البلوغ ا٢بل ُب الزكاج بدكف قيػد بسػبب العػرؽ
أك ا١بنس ػػية أك ال ػػدينهن ف ػػاالختبلؼ ُب ه ػػياغة ا٤ب ػػادتْب أث ػػار ح ػػدال ُب أكرب ػػا ػػوؿ
أطراؼ الزكاج (الزكاج ا٤بثلي) كسن الزكاج كمسػألة ا٤بختلفػْب ُب الػدين .ك سػمان ٥بػلب
ا٤بسػػألة قضػػت ا٤بػػادة  12مػػن االتفاقيػػة األكربيػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف علػػى أف ػػل الػػزكاج
يكػػوف طبقػػا للقػوانْب الوطنيػػة ا٣باهػػة ٗبباشػػرة هػػلا ا٢بػػلهن ألف الػػدكؿ األكربيػػة ٚبتلػػف
وؿ سن الزكاج كأطراف كمناا ما ٰبرـ الزكاج بػْب ا٤بختلفػْب ُب الػدين كهػلا ا٤بوقػف
األكركيب إف دؿ عل ػػى ش ػػيء فإ٭ب ػػا ي ػػدؿ عل ػػى إمكاني ػػة ع ػػدـ التقيٌػػد النص ػػي بالقواع ػػد
القانونيػػة الدكليػػة ا٤بنهمػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف كمػػن ٍبٌ إمكانيػػة فػػرض قيػػود كطنيػػة علياػػا
كالتال ٌفظ بشأف أ كاماا كمواءمتاا ٗبا يتفل كتركؼ ك دكلة.
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كقب ػ ذل ػػك كل ػ ٯب ػػب أف يَبس ػ ُب ذه ػػن ا٤بش ػػرع ال ػػوطِب أف االلت ػزاـ ال ػػدكٕب
بتعزيز ا٢بقوؽ كا٢بريات األساسية لئلنسػاف ُب القػانوف الػوطِب ال ٯبعػ مػن القواعػد
القانونيػػة الدكليػػة ا٤بنهمػػة ٥بػػلب قػػوؽ كا٢بريػػات مبػػادئ فػػوؽ الدسػػتوريةهن ألف مرتبػػة
القانوف الدكٕب العاـ ُب النهاـ القػانوين الػوطِب تتالػدد ُب الدسػتور بعػد كتابتػ ال قبػ
ذلك.
أٗال /اهلتب:
 -البػػاش سػػن مصػػطفى

قػػوؽ اإلنسػػاف بػػْب الفلسػػفة كاألديػػاف الطبعػػة

األكٔب دار الكتب الوطنية بنغازم.
 ا٢بسِب زهّب عبد الكرًن التدابّب ا٤بضادة ُب القانوف الدكٕب العاـ الطائي عادؿ أٞبد القػانوف الػدكٕب العػاـ (التعريػف ا٤بصػادر األشػخاص)الطبعة األكٔب دار الثقافة للنشر كالتوزيع .2009
 العبودم ٧بسن مبدأ ا٤بشػركعية ك قػوؽ اإلنسػاف دراسػة ٙبليليػة ُب الفقػكالقضاء ا٤بصرم كالفرنسي دار الناضة العربية .1995
 الفتبلكم ساي سْب كآخػر القػانوف الػدكٕب العػاـ ا١بػزء الثػاين قػوؽال ػ ػػدكؿ ككاحبام ػ ػػا -اإلقل ػ ػػيم -ا٤بنازع ػ ػػات الدكلي ػ ػػة – الدبلوماس ػ ػػية الطبع ػ ػػة األكٔب
اإلهدار الثاين دار الثقافة للنشر كالتوزيع .2009
 الك ػػوين عل ػػي اعب ػػودة أساس ػػيات الق ػػانوف الوض ػػعي اللي ػػيب ا٤ب ػػدخ لعل ػػمالقانوف القانوف  1الطبعة  2ا٤بركز القومي للبالوث كالدراسات العلمية .1992
 ا٤بيػػداين ٧بمػػد أمػػْب النهػػاـ األكريب ٢بمايػػة قػػوؽ االنسػػاف دار البشػػّبللنشر كالتوزيع .1989
 -علي سن قوؽ اإلنساف ككالة ا٤بطبوعات الكويت .1982
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 ض ػػوم عل ػػي عب ػػد ال ػػرٞبن الق ػػانوف ال ػػدكٕب الع ػػاـ ا١ب ػػزء األكؿ :ا٤بص ػػادركاألشخاص الطبعة الثالثة ا٤بلسسة الفنية للطباعة كالنشر .2008
-

-

-

-

-

ثاُٚا /املقاالت ٗاهبح٘خ اهعوٌ:ٞٚ

ا٢بسػيِب زهػػّب عبػػد الكػػرًن الرقابػػة السياسػية الدكليػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف نػػدكة
األبعاد ا١بديدة ٢بقػوؽ اإلنسػاف ك رياتػ األساسػية منشػورات ا٤بركػز القػومي
للدراسات كٕبوث قوؽ اإلنساف بنغازم ا١بزء األكؿ .2000
القيػود القانونيػة علػى ا٢بقػوؽ ا٤بدنيػة كالسياسػية كرقػة ٕبثيػة رقػم  13ا٤بنهمػة
Democracy
Reporting
الدكلي ػ ػ ػػة للتقري ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػػن الدٲبقراطي ػ ػ ػػة
 Internationalأكتوبر .2012
الدركس ا٤بستفادة من ٘بارب سن الدساتّب العمليػات القائمػة علػى مشػاركة
ش ػ ػػعبية كاس ػ ػػعة م ػ ػػلكرة اعبلمي ػ ػػة ع ػ ػػدد  20ا٤بنهم ػ ػػة الدكلي ػ ػػة للتقري ػ ػػر ع ػ ػػن
الدٲبقراطية  Democracy Reporting Internationalنوفمرب .2011
كنػ ػ ػػدير عػ ػ ػػادؿ عبػ ػ ػػد ا٢بفػ ػ ػػيظ دسػ ػ ػػتور ُ 1951ب ضػ ػ ػػوء ا٤بعػ ػ ػػايّب الدكليػ ػ ػػة
للدٲبقراطيػ ػػة ٦بلػ ػػة البالػ ػػوث القانونيػ ػػة كليػ ػػة القػ ػػانوف مص ػ ػراتة  14سػ ػػبتمرب
.www.misuratau.edu.ly 2015

ثاهجا /اه٘ثائق:

ميثاؽ منهمة األمم ا٤بتالدة لعاـ .1945
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فكرة الطعي يف األحكام الخوهيديت
بني القبىل والرفض
دراست هقارًت
إردادىالدكتور:ىأبوىجطغرىرمرىالمنصوري ى
جبهعخ طراثلس  /كليخ القبنوى
متٔٚد:

تص ػػنف األ كػ ػػاـ القضػ ػػائية عػ ػػادة إٔب أ كػ ػػاـ قطعيػ ػػة كأخػ ػػرل غػ ػػّب قطعيػ ػػة
ف ػػاألكٔب ه ػػي ال ػػٍب ٙبس ػػم النػ ػزاع كلي ػػة أك ح ػػزء منػ ػ أم ػػا الثاني ػػة فا ػػي ا٤بتعلق ػػة بس ػػّب
ا٣بصػػومة أك بتالقيقاػػا كػػللك هنػػاؾ أ كػػاـ فاهػػلة ُب ا٤بوضػػوع كأخػػرل قبػ الفصػ
ُب ا٤بوضػػوع كهػػلب األخػػّبة هػػي الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب ا٣بصػػومة القضػػائية مػػن أح ػ
الفصػ ُب ا٤بسػػائ اإلحرائيػػة الػػٍب تعػػرض دكف ا٤بسػػاس ٗبوضػػوع ا٤بنازعػػة كمناػػا قبػػوؿ
الػدفوع الشػكلية مثػ الػدفع بعػػدـ االختصػاص أك بطػبلف اإلحػراءات كمػا أف هنػػاؾ
أ ك ػػاـ ض ػػورية كأخ ػػرل غيابي ػػة تص ػػدر ُب غيب ػػة ا٣بص ػػم بع ػػد التأك ػػد م ػػن ه ػػالة
اعبلن كأخّبان هنػاؾ أ كػاـ منايػة للخصػومة كأخػرل غػّب منايػة للخصػومة فػاألكٔب
يقصػػد ػػا انقضػػاء ا٣بصػػومة بأكملاػػا أمػػاـ ا﵀كمػػة الػػٍب تتوالهػػا س ػواء أكػػاف كم ػان
موضػػوعيان بػػالقبوؿ أك بػػرفأ الطلبػػات أـ كػػاف كم ػان إحرائي ػان أ ػػى ا٣بصػػومة بغػػّب
فصػ ُب ا٤بوضػػوع أمػػا ا٢بكػػم غػػّب ا٤بناػػى للخصػػومة فاػػو ا٢بكػػم الػػلم يصػػدر أثنػػاء
س ػػّب ال ػػدعول كل ػػو ك ػػاف ا٢بك ػػم ق ػػد فصػ ػ ُب ش ػػل م ػػن ا٤بوض ػػوع مثػ ػ ا٢بك ػػم ٗبب ػػدأ
( )1
التعويأ دكف ٙبديد مقػدارب عػن طريػل ا٣ببػّب أك بصػالة العقػد أك تكييفػ  ...اْب.
( )1رمزم سيف الوحيز ُب قانوف ا٤برافعات ا٤بدنية التجارية مكتبة الناضة القاهرة

ط1998 1
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كالػػلم يامنػػا مػػن هػػلب األمػػور هػػي تلػػك األ كػػاـ التمايديػػة الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب
الػػدعول .ه ػ ٯبػػوز الطعػػن فياػػا مباشػػرة كاسػػتقبلالن عػػن الػػدعول األهػػلية هػػلا مػػا
س ػػيكوف ٧بػ ػ ٕبثن ػػا ل ػػدل بع ػػأ القػ ػوانْب ال ػػٍب تبن ػػت ه ػػلب ا٤بس ػػألة كمنا ػػا الق ػػانونْب
ا٤بصرم كاألردين كبعأ التشريعات الٍب ما زالػت تػرفأ إمكانيػة الطعػن ُب األ كػاـ
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 ً
ثاف.

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 كأيضػان
النفقات الٍب أهبالت تكا ا٣بصم من أحػ ا٢بصػوؿ علػى عدالػة سػريعة كنزياػة
ك٥بلا كاف ا٤بشرع ا٤بصرم هو األسبل ُب إدخاؿ تلػك التطػورات ُب نصوهػ القانونيػة
كمن بيناا موضوع هل البالػ مػن خػبلؿ نػص ا٤بػادة  212مرافعػات الػٍب أشػارت إٔب
قاعػػدة عامػػة كأكردت علياػػا بعػػأ االسػػتثناءات ٔب ػواز الطعػػن ا٤بباشػػر علػػى األ كػػاـ
التمايدية كقب الفص الناائي على الدعول ا٤بنهورة هػلا األمػر تلقفػ أيضػان ا٤بشػرع
األردين كقػػد كػػاف أكسػػع نطاق ػان ُب الػػنص علػػى تلػػك ا٢بػػاالت ا٤بسػػتثناة عػػن القاعػػدة
العامة من خبلؿ نص ا٤بادة  170من قانوف أهوؿ ا٤بوحبػات األردين كتعديبلتػ  .هػلا
ما سوؼ تتناكل من خبلؿ ا٤بطلبْب التاليْب ٕبي يكوف األكؿ ٨بصص لدراسة نص
ا٤بادة  212مرافعات مصرم أما ا٤ببال الثاين فاو ٨بصػص إٔب التالليػ كالتعمػل ُب
نص ا٤بادة  170من القانوف األردين.
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تػ ػػنص ا٤بػ ػػادة  212مػ ػػن قػ ػػانوف الرافعػ ػػات ا٤بصػ ػػرم علػ ػػى" :ال ٯبػ ػػوز الطعػ ػػن ُب
األ ك ػاـ ال ػػٍب تص ػػدر أثن ػػاء س ػػّب ال ػػدعول كال تنتا ػػي ػػا ا٣بص ػػومة إال بع ػػد ه ػػدكر
ا٢بكم ا٤بناى للخصومة".
مػػن ا٤بعلػػوـ أف ا٢بكػػم الفاه ػ ُب الػػدعول هػػو ذلػػك ا٢بكػػم الػػلم تنتاػػي ب ػ
ا٣بصػػومة كليػػة عػػن طريػػل الفص ػ ُب ٝبيػػع الطلبػػات ا٤بطرك ػػة كا٤بقدمػػة ُب هػػاليفة
الدعول سواء بتأييدها أك برفضاا أك قبوؿ بعضاا أك رفأ حزء مناػا ( )1أمػا ا٢بكػم
غّب ا٤بناي للخصومة فاو اللم يصدر أثناء سّب الدعول كقبػ الفصػ الناػائي فياػا
( )2
كليػة .كمػن خػبلؿ الػنص ا٤بػلكور ٪بػد أف ا٤بشػرع ا٤بصػرم قػد كػاف ا٠بػان ككاضػػالان
ُب مسػػألة التفرق ػػة بػػْب ا٢بك ػػم الفاه ػ ُب ال ػػدعول كا٢بكػػم غ ػػّب ا٤بناػػي للخص ػػومة
كأرسػػي قاعػػدة عامػػة تقضػػى بعػػدـ حػواز الطعػػن اسػػتقبلال ُب األ كػػاـ الصػػادرة أثنػػاء
سػػّب الػػدعول كلػػو كانػػت فاهػػلة ُب شػػل مػػن ا٤بوضػػوع أك أهػ ا٢بػػل ا٤بتنػػازع فيػ مػػٌب
كانت هادرة قب الفص الناائي ا٤بناػى للخصػومة ٕبكػم هػاليح كمطػابل لصػاليح
القانوف كا٢بكمة من هلا النص ترحع أساسان إٔب عدـ ٘بزئة النزاع بطػرح بعضػ أمػاـ
٧بكمة الدرحة الثانية كالبعأ األخر أمػاـ ٧بكمػة الدرحػة األكٔب الػٍب تنهػر الػدعول
هلا األمر أرحع الفق ( .)3إٔب ضركرة األخل ٗببدأ تركيز ا٣بصومة كعدـ قطػع أكهػا٥با
أك تشػػتيتاا كتوزيعاػػا بػػْب ا﵀ػػاكم ألف ُب ذلػػك تعطي ػ لسػػّب العدالػػة كبط اػػا فض ػبلن
عػػن تبديػػد ا١باػػد كا٤بػػاؿ كازديػػاد النفقػػات علػػى ا٣بصػػوـ الػػلين يبالثػػوف عػػن عدالػػة
سريعة مع قلة تكاليفاا.
(٧ )1بمد العشماكم /عبدالوهاب العشماكم قواعد ا٤برافعات ا١بزء  2الطبعة النموذحية
( )2أٞبد هندم قانوف ا٤برافعات ا٤بدنية كالتجارية دار ا١بامعة ا١بديدة اإلسكندرية  2003ص.
( )3فتالي كأب الوسي ُب قانوف القضاء ا٤بدين دار الناضة العربية  2001ط 3ص.726
1958

ص.16
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كيقصػػد با٣بص ػػومة كلاػػا تل ػػك الكتل ػػة اإلٝباليػػة م ػػن اإلح ػراءات القائم ػػة أم ػػاـ
ا﵀كمػػة الػػٍب أهػػدرت ا٢بكػػم ا٤ب ػراد الطعػػن في ػ كمػػن االمثلػػة علػػى األ كػػاـ ا٤بنايػػة
للخصومة الٍب ٯبوز الطعن فياا بالرغم أ ا ٓب تفص ُب موضوع النزاع كا٢بكم بعػدـ
( )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
كٛبػػس بعػػأ ا٤بسػػائ ا٤بػػدفوع ػػا مثػ ا٢بكػػم بػػبطبلف عمػ إحرائػػي ُب ا٣بصػػومة أك
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
الػدعول كمػن أراد أف يطعػن فياػا عليػ أف ينتهػر ػٌب يصػدر كػم ػائي ككامػ ُب
ا٣بصومة.
ك٥بػػلا ٲبكػػن القػػوؿ أف ا٢بكػػم الفاه ػ ُب ا٤بنازعػػة القضػػائية هػػو ا٢بكػػم الػػلم
تنتاػػى بػ الػػدعول برمتاػػا كلػػيس ا٢بكػػم ُب شػػل مناػػا أك ُب مسػػألة عارضػػة علياػػا أك
متصػػلة باإلثبػػات فياػػا مث ػ ا٢بكػػم بػػبطبلف هػػاليفة الػػدعول أك بعػػدـ االختصػػاص
دكف إ ال ػػة أك بع ػػدـ القب ػػوؿ أك كان ػػت ق ػػد فص ػػلت ُب ا٤بوض ػػوع بش ػػك ػػائي كُب
ٝبيع الطلبات ا٤بقدمة من ا٣بصومة هلب األ كاـ احاز ا٤بشػرع الطعػن فياػا بػالطرؽ
العادية( )2ككفقان لئلحراءات ا٤بطلوبة قانونان أماـ ٧باكم الدرحػة الثانيػة هػلا مػا أكدتػ
نص ا٤بادة  229مرافعات مصرم بقو٥با(( :إست ناؼ ا٢بكػم ا٤بناػى للخصػومة يسػتتبع
تمػػا اسػػت ناؼ ٝبيػػع األ كػػاـ الػػٍب سػػبل هػػدكرها ُب القضػػية مػػا ٓب تكػػن قػػد قبلػػت
هرا ة كذلك مع مراعاة ما نصت علي ا٤بادة .....232اْب)).

( )1نبي ػ عم ػػر الوس ػػي ُب ق ػػانوف ا٤برافع ػػات ا٤بدني ػػة كالتجاري ػػة دار ا١بامع ػػة ا١بدي ػػد االس ػػكندرية
.616
( )2كحػػدل راغػػب الطعػػن ا٤بباشػػر ُب اال كػػاـ الصػػادرة ُب طلبػػات كقػػف النفػػاذ ا٤بعجػ مقػػاؿ منشػػور ُب ٦بلػػة
العلوـ القانونية االقتصادية حامعة عْب س مصر العدد االكؿ سنة  71ص.241
2006

ص
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فاأل كاـ الصادرة أثناء سػّب الػدعول كالغػّب قابلػة للطعػن ا٤بباشػر ٯبػب الطعػن
فياػػا بعػػد هػػدكر كػػم ػػائي كفاه ػ ُب موضػػوعاا أك ُب إحراءامػػا كمػػن ًب تكػػوف
تلك األ كاـ حائزة الطعن فياا بقوة القانوف.
إف ضػػاب التفرقػػة كمػػا يقػػوؿ الفق ػ ( )1بػػْب األ كػػاـ الػػٍب تقب ػ الطعػػن ا٤بباشػػر
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
يقب الطعن ا٤بباشر فاو كػم ال يغػُب مطلقػا هػدكر ا٢بكػم ُب ا٤بوضػوع عػن الطعػن
في مباشرة ألنػ يسػبب ضػرر للمالكػوـ عليػ علػى النالػو الػلم يتعػلر زكالػ بصػدكر
( )2
ا٢بكم ُب ا٤بوضوع.
هكػػلا ٚبلػػص إٕب أف ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم كضػػع قاعػػدة عامػػة مفادهػػا عػػدـ ح ػواز
الطعن ُب األ كاـ التمايديػة إال بعػد هػدكر كػم فاهػ ُب ا٣بصػومة ٕبكػم ػائي
كُب ٝبيػػع طلبػػات ا٣بصػػوـ ٤بػػا قػػد يرتػػب ذلػػك مػػن نتػػائ سػػلبية ب ػ كعكسػػية علػػى
األ كػػاـ الػػٍب سػػوؼ تصػػدر ُب ا٤بسػػائ الفرعيػػة أك التمايديػػة ا٤بطعػػوف فياػػا( )3كمػػع
ذلك ٓب يقف ا٤بشرع مكتوؼ األيدم وؿ موضوع تطور التشػريع ُب بعػأ ا٤بسػائ
الٍب أحاز فياا الطعن ا٤بباشر فور هػدكر ا٢بكػم كلػو كانػت قبػ هػدكر كػم ػائي
كفاه ُب ا٣بصومة ب اعتربها اسػتثناء مػن القاعػدة كبرحوعنػا إٕب تلػك االسػتثناءات
الٍب أشارت إلياا ا٤بادة  212مرافعات ما يلي:
((  ...كذل ػػك ع ػػدا األ ك ػػاـ الوقتي ػػة كا٤بس ػػتعجلة كالص ػػادرة بوق ػػف ال ػػدعول
كاأل كاـ القابلة للتنفيل ا١بػربم كاأل كػاـ الصػادرة بعػدـ االختصػاص كاإل الػة إٕب

ط 1980 4ص426

( )1أٞبد أبو الوفاء نهرية األ كاـ ُب قانوف ا٤برافعات منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية
( )2أٞبد أبو الوفاء -.مرحع سابل ص.427
(٧ )3بمود مصطفي يونس نهرية الطعن ا٤بباشر دار الناضة العربية القاهرة ط 2001 1ص.5
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ا﵀كم ػػة ا٤بختص ػػة كُب ا٢بال ػػة األخ ػػّبة ٯب ػػب عل ػػى ا﵀كم ػػة ا﵀ ػػاؿ إليا ػػا ال ػػدعول أف
توقفاا ٌب يفص ُب الطعن)).
نقصػػد ػػلب االسػػتثناءات ال ػواردة علػػى سػػبي ا٢بصػػر أف هنػػاؾ أ ػواؿ معينػػة
تصػػدر فياػػا ا﵀كمػػة ا٤بختصػػة أ كػػاـ فرعيػػة هػػادرة قبػ الفصػ ُب كػ ا٤بوضػػوع كال
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
دكف انتهار لصدكر ا٢بكػم ا٤بناػي لكػ ا٣بصػومة مػع مبل هػة )1(.أف هػلب األ كػاـ
التمايديػػة أك الفرعيػػة الػػٍب تقبػ الطعػػن ا٤بباشػػر تنطبػػل علياػػا تلػػك ا٤بسػػائ كاأل كػػاـ
ا٤بتعلقة بطرؽ الطعن أم أف ميعاد الطعن على هلب األ كاـ هو نفس ميعاد الطعػن
باالس ػػت ناؼ كأيض ػان ف ػػإف اإلع ػػبلف ال ػػلم ًب ُب ا٢بك ػػم ا٤بنا ػػي للخص ػػومة يغ ػػِب ع ػػن
إعبلف سائر األ كاـ الفرعية الصادرة قبلػ إضػافة إٔب أنػ إذا منػع ا٤بشػرع الطعػن ُب
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
لنص ا٤بادة  220مرافقات مصرم.
تلػػك هػػي القاعػػدة العامػػة كلكػػن مػػا هػػي االسػػتثناءات الػػٍب ػػددما ا٤بػػادة 212
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.

( )1كحدم راغب :مرحع سابل ص .242 -241
( )2تػػنص ا٤بػػادة  220مرافعػػات مصػػرم علػػى مػػا يلػػي" :ٯبػػوز اسػػت ناؼ اال كػػاـ الصػػادرة ُب ا٤بػواد ا٤بسػػتعجلة أيػػا
كانت ا﵀كمة الٍب اهدرما".
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أٗالً  -األحلاَ اه٘قتٗ ٞٚاألحلاَ املشتعذو:ٞ

يفػػرؽ الػػبعأ بػػْب ك ػ مػػن ا٢بكػػم الػػوقٍب( )1كا٢بكػػم االسػػتعجإب( )2علػػى أف
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
بناء على تكليف با٢بضور كبْب خصمْب يفَبض كحودٮبا فا٢بكم الوقٍب هو الػلم
يصدر من ٧بكمة ا٤بوضوع أثناء سّب ا٣بصومة أما األ كاـ االستعجالية فاي عػادة
مػػا تكػػوف منايػػة للخصػػومة )3(.كمػػن عناهػػرها االسػػتعجاؿ ُب نهػػر الػػدعوم كمػػن ٍب
هػ ػػدكر كػ ػػم علػ ػػى سػ ػػبي السػ ػػرعة كاالسػ ػػتعجاؿ أل ػ ػػا ال ٙبتم ػ ػ االنتهػ ػػار .هػ ػػلب
األ كػػاـ س ػواء اكانػػت كقتيػػة أك اسػػتعجالية قػػد تسػػبب ضػػرر مباشػػر للخصػػم أل ػػا
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
مػػن هػػلا االسػػتثناء تكمػػن ُب أف ا٢بكػػم الفاه ػ ُب الػػدعول ا٤بوضػػوعية ال ٲبكػػن أف
يتػػأثر بػػا٢بكم الصػػادر ُب الػػدعول الوقتيػػة الختبلفامػػا .فػػبل فائػػدة مػػن تأحيػ الطعػػن
إٔب ػ ػػْب هػ ػػدكر كػ ػػم ػ ػػائي ُب األكٔب أك الػ ػػدعوم األهػ ػػلية كمػ ػػا أف اسػ ػػت ناؼ
األ ك ػػاـ الوقتي ػػة ال ي ػػلخر الفصػ ػ ُب ال ػػدعول األه ػػلية كال ٲبن ػػع م ػػن االس ػػتمرار ُب
نهرهػػا أك اهػػدار كػػم فياػػا كمػػن ٍب ٯبػػوز اسػػت ناؼ األ كػػاـ الوقتيػػة مامػػا كانػػت
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
الش ػواهد اإلٝبالي ػػة ٩بػػا يتطل ػػب أف يكػػوف ٧ب ػ مراحعػػة كت ػػدقيل مػػن ٧بكم ػػة الدرح ػػة
الثانية كهكلا فاأل كاـ االستعجالية كالوقتية ٥بما كياف خاص ٕبي ال يصػح تعليػل
( )1نبي عمر -مرحع سابل ص .619
( )2الكػػوين أعبػػودة -قػػانوف علػػم القضػػاء النشػػاط القضػػائي ا٤بركػػز القػػول للبالػػوث كالدراسػػات العلميػػة ط1
 1998ص.341
( )3أٞبد هندم مرحع سابل ص.996
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الطعن علػى ا٢بكػم ُب موضػوع الػدعوم األمػر الػلم قػد يرتػب أثػر بػالغ علػى مصػاّب
ا٣بصػوـ كخطػػورة التنفيػػل مػػن األ كػػاـ االسػتعجالية كمػػا ال نعتقػػد أعتقػػد أف الطعػػن
ا٤بباشر سوؼ يعط أك يقطع أكهاؿ ا٣بصومة(.)1
ثاُٚاً -األحلاَ اهقابو ٞهوتِفٚر اجلري:ٜ

كيقص ػػد ػػا أ ك ػػاـ االلػ ػزاـ ال ػػٍب تص ػػدر ُب طل ػػب موض ػػوعي أل ػػد ا٣بص ػػوـ
كتكػػوف قابلػػة للتنفيػػل ا١بػػربم س ػواء ٕبكػػم القواعػػد العامػػة أك ٗبقتضػػي النفػػاذ ا٤بعج ػ
كمن ٍب ٚبرج عن هلب األ كاـ تلك األ كػاـ التقريريػة أك ا٤بنشػ ة كمثػاؿ ذلػك دفػع
مبلغ نقدل أك تسليم شيء ي يراد بأ كاـ االلزاـ الزاـ ا٤بػدعى عليػ بػأمر معػْب
ٕبيػ ال يقتصػػر علػػى تقريػػر ػػل أك مركػػز قػػانوين أك كاقعػػة قانونيػػة بػ تتعػػدل ذلػػك
إٔب كحػػوب أف يقػػوـ ا٤بػػدعى عليػ بعم ػ أك أعمػػاؿ لصػػاّب ا﵀كػػوـ ل ػ فػػإذا رفػػأ أك
امتنػػع تػػدخلت السػػلطة العامػػة ُب إضػػفاء ا٢بمايػػة علي ػ بطريقػػة التنفيػػل بوسػػائ القػػوة
ا١بربية(.)2
كيش ػػَبط ُب ه ػػلب األ ك ػػاـ أف تك ػػوف ه ػػادرة ُب ش ػػل م ػػن ا٤بوض ػػوع كأف ال
تنتاػػي ػػا ا٣بصػػومة كأف تكػػوف ٥بػػا هػػفة االل ػزاـ كمػػا ٯبػػب أف يكػػوف ا٢بكػػم قاب ػ
للتنفي ػػل ا١ب ػػربم سػ ػواء كفقػ ػان للقواع ػػد العام ػػة أم بكونػ ػ كما ػػا ائيػ ػان أك مش ػػموالن
بالنفاذ ا٤بعج كبالتإب فا٢بكم بالزاـ ابتػدائي ال يقبػ التنفيػل ا١بػربم كعليػ ال يقبػ
الطعػػن ا٤بباشػػر( .)3كأخػّبان ال يقبػ الطعػػن الفػػورم إذا ٓب يكػػن هػػلا ا٢بكػػم ملزمػان ٕبػػل
معْب ا٤بقدار(.)4

( )1أٞبد أبو الوقار مرحع سابل ص.637
( )2نقػأ مػدىن مصػرم -بتػاري  1981-12-12علػى الطعػن رقػم  557لسػنة  40مشػار إليػ عنػد فتالػػي كإب
مرحع سابل ص.678
( )3نبي عمر مرحع سابل ص.621 -620
( )4فتالي كأب مرحع سابل ص.679
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فا٢بكم الصادر مثبلن ُب االسػت ناؼ بإلغػاء شػل مػن ا٢بكػم االبتػدائي ا٤بشػموؿ
بالنفاذ ا٤بعج مع نلب خبّب لبال الشل األخر هلا ا٢بكم يقب الطعػن ا٤بباشػر
ألنػ ػ إذا تق ػػدـ ا٤ب ػػدعى بطلب ػػْب ُب ال ػػدعول أك٥بم ػػا بتس ػػليم الع ػػْب ا٤بغص ػػوبة كاآلخ ػػر
بػػالتعويأ فقضػػت ا﵀كمػػة بتسػػليم العػػْب قبػ أف تفصػ علػػى الطلػػب اآلخػػر ككػػاف
التسليم مشموالن بالنفاذ ا٤بعجػ ففػي هػلب ا٢بالػة ٯبػوز للمالكػوـ عليػ أف يطعػن ُب
ا٢بكػػم الصػػادر بالتس ػػليم كذلػػك ألف قابلي ػػة ا٢بكػػم للتنفيػػل ا١ب ػػربم كبػػللك تك ػػوف
هناؾ مصلالة ملالة للمالكوـ عليػ كأيضػان حديػة ُب الطعػن ا٤بباشػر ُب ا٢بكػم دكف
إنتهار ا٢بكم ا٤بناى للخصومة كهلا ٖببلؼ ا٢بكم بالغرامػة التاديديػة الػٍب ال ٯبػوز
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
ول ػ بالنفػػاذ ا٤بعج ػ غػػّب قاب ػ للتنفيػػل ا١بػػربم كأخ ػّبا ا٢بكػػم بصػػالة كنفػػاذ إق ػرار
الوهػػية دكف أف تنتاػػي ب ػ ا٣بصػػومة الػػٍب طلػػب فياػػا أيض ػان ٙبديػػد أعيػػاف الَبكػػة الػػٍب
تنفل فياا الوهية فمثػ هػلا ا٢بكػم ال يعػد مػن أ كػاـ االلػزاـ القابلػة للتنفيػل ا١بػربم
كعلي فبل تقب الطعن إال مع ا٢بكم ا٤بناى للخصومة.
ثاهجاً -األحلاَ اهصادز ٝب٘قف اهدع٘:٠

مػػن ا٤بعلػػوـ أف كػ مػػن الوقػػف القػػانوين ا٤بقػػرر ٗبوحػػب القػػانوف كأيضػان القضػػائي
كاالتفاقي ال تنطبل علػيام مسػألة االسػتثناءات الػواردة عػن القاعػدة العامػة ا٤بنصػوص
علياػػا ُب ا٤بػػادة  212مرافعػػات كإ٭بػػا يقتصػػر االسػػتثناء علػػى األ كػػاـ الصػػادرة بوقػػف
ال ػػدعول -كال ينطب ػػل عل ػػى ا٢بك ػػم ب ػػرفأ طل ػػب الوق ػػف أك ا٢بك ػػم بإلغ ػػاء الوقػ ػف
كإعػػادة الػػدعول للمالاكمػػة أمػػاـ ٧بكمػػة الدرحػػة األكٔب كمػػا ال ٲبتػػد هػػلا االسػػتثناء
إٔب ا٢بك ػ ػػم بش ػ ػػطب ال ػ ػػدعوم أك ا٢بك ػ ػػم بانقطاعا ػ ػػا ألف ا٣بص ػ ػػم ٲبل ػ ػػك الس ػ ػػّب ُب
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ا٣بصػػومة بعػػد االنقطػػاع أك الشػػطب عػػن طريػػل تعجيلاػػا فػػورا كهػػو مػػا ال ٲبلك ػ ُب
( )1
الة الوقف إال بعد انقضاء مدت أك زكاؿ سبب .
كالعلػػة مػػن هػػلا االسػػتثناء أف الطعػػن ُب هػػلب األ كػػاـ ال يعط ػ ا٣بصػػومة 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
عدـ إحازة الطعن فياا يلدم إٔب نتيجة ال يقرها ا٤بشرع كهي عدـ حواز الطعن فياػا
علػػى اإلطػػبلؽ كمػػا أف كقػػف ا٣بصػػومة يلالػػل ضػػرر ب ػأطراؼ الػػدعول باعتبػػار أف
ا٣بصػ ػػومة ا٤بوقوفػ ػػة ال ٲبكػ ػػن أف تنتاػ ػػي ٕبكػ ػػم فاه ػ ػ فياػ ػػا الػ ػػدعول مػ ػػاداـ الوقػ ػػف
قائمػان ( )2كهكػلا ال ٯبػػوز رمػاف ا٣بصػػم مػن طلػػب ا٢بمايػة القضػػائية بإلزامػ بانتهػػار
ايػػة ا٣بصػػومة دكف الوهػػوؿ إٔب هػػدفاا لكػػي يػػتمكن مػػن الطعػػن ُب كػػم الوقػػف
( )3
اللم يصبح غّب ذم موضوع.
زابع ـاً -األحلــاَ اهصــادز ٝبعــدَ االختصــاة ٗاإلحاهــ ٞإ ا لٌــٞ
املدتص:ٞ

ثػػار حػػدؿ كبػػّب ػػوؿ مػػا إذا كػػاف ا٢بكػػم بعػػدـ االختصػػاص كاإل الػػة يعتػػرب
منايػان لكػ ا٣بصػػومة أك غػّب منػ ٥بػػا إال أف ا٤بشػرع ا٤بصػػرم كرغبػػة منػ ُب إ ػػاء هػػلا
ا١بدؿ الفقاي( )4أضاؼ ٗبوحب القػانوف رقػم  23لسػنة  1992علػى ا٤بػادة  212فقػرة
حديػػدة ٗبوحباػػا أهػػبح هػػلا ا٢بكػػم يقب ػ الطعػػن ا٤بباشػػر فػػور هػػدركب فاػػلا ا٢بكػػم
يناى ا٣بصومة أماـ ا﵀كمة الٍب أهدرت إال أف إحراءاما تبقي مسػتمرة أمػاـ ا﵀كمػة
ا﵀ػػاؿ ٥بػػا ا٣بصػػومة – لػػللك تعػػد هػػلب ا٢بالػػة اسػػتثناء مػػن القاعػػدة العامػػة ا٤بنصػػوص

( )1كحدل راغب مرحع سابل ص.614
( )2فتالي كأب مرحع سابل ص.677
(٧ )3بمود مصطفي يونس نهرية الطعن ا٤بباشر دار الناضة العربية القاهرة ط1
( )4نبي عمر مرحع سابل ص.621

2001

ص.5
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عليا ػػا عل ػػى ه ػػدر ا٤ب ػػادة  212أم بع ػػدـ ح ػواز الطع ػػن ُب األ ك ػػاـ قب ػ الفصػ ػ ُب
ا٤بوضػػوع فػػور هػػدكرها إذ أف ا٢بكػػم بعػػدـ االختصػػاص كاإل الػػة ال يناػػي ا٣بصػػومة
برمتاا بدلي أ ا ٙباؿ إٔب ا﵀كمة ٕبالتاا.
كاعتقد أف العلة من ذلػك التعػدي كإضػافة هػلا االسػتثناء هػو الرغبػة ُب سػم
مسألة االختصاص قب أف تصدر ا﵀كمة ا﵀اؿ إلياا كمان ُب الدعول كمن حاة
أخرل علػى ا﵀كمػة ا﵀ػاؿ إلياػا ا٣بصػومة أف تقػرر كقػف إحػراءات ا٣بصػومة أماماػا
ٌب يصدر كم ُب الطعن ُب كم عدـ االختصاص كاإل الة ابتعادان عن مسػألة
فوات كضياع الوقت كا١باػد أمػاـ تلػك ا﵀كمػة خاهػة كأف الطعػن قػد ينتاػي ٕبكػم
بعدـ االختصػاص هػلا ا٢بكػم كحوبيػان كلكػن لػيس للمالكمػة أف تقضػي بػ إال بنػاء
على طلب أ د ا٣بصوـ ذلك أن ال يتعلل بالنهاـ العاـ.
كيتصػ هػػلا االسػػتثناء ٙبديػػدان باأل كػػاـ الصػػادرة بعػػدـ االختصػػاص كاإل الػػة
تطبيقػان لػػنص ا٤بػػادة  110مرافعػػات مصػػرم الػػٍب تػػنص علػػى مػػا يلػػي "علػػى ا﵀كمػػة إذا
قضت بعػدـ اختصاهػاا أف تػأمر بإ الػة الػدعول ٕبالتاػا إٔب ا﵀كمػة ا٤بختصػة كلػو
كػػاف عػػدـ االختصػػاص متعلق ػان بالواليػػة كٯبػػوز ٥بػػا عندئػػل أف ٙبكػػم بغرامػػة ال ٘بػػاكز
مائٍب حني كتلتػزـ ا﵀كمػة ا﵀ػاؿ إلياػا الػدعول بنهرهػا" .كال شػأف لػ إذا تعلػل األمػر
باإل الػػة مػػن دائػػرة إٔب دائػػرة أخػػرل ُب نفػػس ا﵀كمػػة أك مػػن ٧بكمػػة أخػػرل لبلرتبػػاط
( )1
أك لقياـ ذات النزاع أماـ ا﵀كمة ا﵀اؿ إلياا.
كال يكفػػي ألعمػػاؿ هػػلا االسػػتثناء اختصػػار ا٢بكػػم علػػى عػػدـ االختصػػاص بػ
ٯبب أف ينص في على اإل الة إٔب ا﵀كمػة 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 يتبعػ هػدكر أم كػم موضػوعي علػى هػلا الطلػػب
م ػػا ٓب يك ػػن ا٢بك ػػم ُب الطل ػػب اآلخ ػػر موض ػػوعيان كك ػػاف موض ػػوعاا ال يقب ػ التجزئ ػػة
( )1أٞبد أبو الوفاء -مرحع سابل ص.663
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ك٘بػػدر اإلشػػارة إٔب أف هػػلا االسػػتثناء بكافػػة الػػدفوع بعػػدـ االختصػػاص سػواء تعلقػػت
( )1
مناا بقيمة الدعول أك نوعاا أك بوتيفة ا﵀كمة.
خاًش ـاً  -حاهــ ٞازتبــاط احللــٍ اهــر ٜال ٙقبــى اهطعــّ اهفــ٘زً ٜــع
حلٍ أخس ٙقبوٕ ازتباطاً ال ٙقبى اهتذزئ.ٞ

كرد هلا االستثناء خارج إطار نػص ا٤بػادة  212مرافعػات مصػرم الػٍب ػددت
ا٢بػػاالت األربػػع علػػى سػػبي ا٢بصػػر ي ػ أف ٧بكمػػة الػػنقأ ا٤بص ػرية قػػررت أن ػ إذا
هػػدر أثنػػاء س ػػّب ا٣بصػػومة كم ػػاف أ ػػدٮبا ال يقب ػ الطعػػن الف ػػورم كفق ػان للقواع ػػد
العامػػة كاآلخػػر يقبل ػ لصػػدركب ضػػمن ا٢بػػاالت األربػػع ككانػػت بينامػػا رابطػػة ال تقب ػ
التجزئػػة فإن ػ ٯبػػوز الطعػػن فػػوران لػػيس فق ػ ُب ا٢بكػػم الصػػادر ُب ا٢بالػػة ا٤بسػػتثناة ب ػ
أيضػان ُب ا٢بكػػم األخػػر ا٤بػرتب كذلػػك لعػػدـ حػواز الطعػػن ُب أ ػػداٮبا اسػػتقبلالن كقػػد
( )2
استند هلا القضاء– على نص ا٤بادة  253مرافعات.
تلك هي ا٢باالت ا٤بستثناة ا٤بشار إلياا ُب القانوف ا٤بصرم عػن القاعػدة العامػة
كلكن كيف يتم الطعن ُب هلب األ كاـ التمايدية الغّب مناية للخصومة.ك
سػػب القػػانوف ا٤بصػػرم ٯب ػػب الطعػػن مػػن ط ػػرؼ ا٣بصػػوـ ُب تلػػك اال ك ػػاـ
خػػبلؿ أربعػػْب يوم ػان مػػن تػػاري هػػدركها .كإف كانػػت هػػادرة مػػن ٧بكمػػة االسػػت ناؼ
فػػإذا ف ػػات ميع ػػاد الطع ػػن ا٤بشػػار إلي ػ س ػػق ا٢ب ػػل ُب الطعػػن في ػ م ػػع ا٢بك ػػم ا٤بنا ػػي
للخصػػومة أمػػا إذا أخط ػأت ٧بكمػػة االسػػت ناؼ كقبلػػت الطعػػن ُب كػػم هػػدر مػػن
٧بكمػػة أكؿ درحػػة غػػّب منػ للخصػػومة كلاػػا أماماػػا فالكماػػا يكػػوف ٨بالفػان للقػػانوف
فإذا طعن ُب كم ٧بكمة الدرحة الثانية أماـ ٧بكمة النقأ فعلى هلب األخّبة أف
( )1أٞبد أبوالوفاء -التعليل على قانوف ا٤برافعات ا١بزء األكؿ منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية  1979ص.737
( )2تػػنص ا٤بػػادة  253مرافعػػات علػػى مػػا يلػػي [[ ...كإذا أبػػدل الطػػاعن سػػببان للطع ػن بػػالنقأ فيمػػا يتعلػػل ٕبكػػم
سابل على هدكر ا٢بكم ا٤بطعوف في على ذات الدعول اعترب الطعػن شػامبلن للالكػم السػابل مػا ٓب يكػن قػد
قبػ هػرا ة ]]...أنهػػر الطعػػن ا٤بػػدين ا٤بصػػرم ُب  91 -5 -30الطعػػن رقػػم  55 . 1724ؽ مشػػار إليػ عنػػد
أٞبد أبو الوفاء مرحع سابل ص.618
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تقضػػى بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػن بػػالنقأ في ػ إال بعػػد هػػدكر ا٢بكػػم ا٤بناػػي إذ ال يسػػعف
خط ػػا ٧بكم ػػة االس ػػت ناؼ مػ ػػربران لتجاريا ػػا ٧بكم ػػة ال ػػنقأ علػ ػػى ذل ػػك ا٣بط ػػأ أمػ ػػا
األ كاـ غّب ا٤بناية للخصومة كالٍب ال تقب الطعػن ا٤بباشػر فإنػ ال ٯبػوز الطعػن فياػا
استقبلالن كإ٭با ٯبػب االنتهػار ػٌب يصػدر كػم ػائي ُب ا٣بصػومة بكاملاػا كبعػدها
( )1
ٯبوز الطعن فياا ٝبيعان كُب مر لة كا دة على نص ا٤بادة  229مرافعات.
المطلبىالثاني ى
الططنىفيىاألحكامىالتمؼودوظىطبػاًىللػانونىاألردني ى

تنص ا٤بادة  170من قانوف أهػوؿ ا﵀اكمػات ا٤بدنيػة األردين علػى مػا يلػي" :ال
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 ا﵀ػػاكم بعػػأ
االش ػػكاالت ػػوؿ ا٢ب ػػاالت ا٤بس ػػتقاة م ػػن القاع ػػدة العام ػػة ال ػػٍب أش ػػار إليا ػػا القػ ػانوف
األردين يػ ػ نبل ػػظ أف ه ػػلا األخ ػػّب أن ػػتا نف ػػس اال٘ب ػػاب ال ػػٍب انتاجت ػ ػ معه ػػم
التشريعات )2(.الٍب تنص على عدـ حواز استن اؼ أك الطعػن ُب األ كػاـ التمايديػة
الػػٍب تصػػدر قب ػ الفص ػ ُب الػػدعول بشػػك كام ػ ك ػػائي ذلػػك أف تلػػك األ كػػاـ
ٯبػب أف ٰبػتفظ بػػالطعن فياػا مػع ا٢بكػػم الناػائي ُب الػدعول ك٥بػػلا حػاءت القاعػػدة
العامػػة ُب هػػدر نػػص ا٤بػػادة  170مػػن قػػانوف أهػػوؿ ا﵀اكمػػات األردين كاضػػالة بعػػدـ
هالة كبطبلف الطعن ُب األ كػاـ الػٍب تصػدر أثنػاء سػّب الػدعول كالػٍب ال تنتاػي ػا

( )1تنص ا٤بادة  229مرافعات مصرم علػى مػا يلػي" :اسػت ناؼ ا٢بكػم ا٤بناػي للخصػومة يسػتتبع تمػا اسػت ناؼ
ٝبيع األ كاـ الٍب سػبل هػدركها ُب القضػية مػا ٓب تكػن قػد قبلػت هػرا ة كذلػك مػع مراعػاة مػا نصػت عليػ
ا٤بػادة ( -.)232كاسػت ناؼ ا٢بكػػم الصػادر ُب الطلػػب اال تيػاطي يسػػتتبع تمػا اسػػت ناؼ ا٢بكػم الصػػادر ُب
الطلب األهلي كُب هلب ا٢بالة ٯبب اختصاـ ا﵀كوـ ل ُب الطلب األهلي كلو بعد فوات ا٤بيعاد".
( )2أنهر نص ا٤بادة  212مرافعات مصرم.
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ػائي ككامػ عػن طريػل هػدكر كػم مناػي

ا٣بصومة إال بعد انتااء الدعول بشك
للخصومة.
كمػ ػػع تبػ ػػِب ا٤بشػ ػػرع األردين ٥بػ ػػلب القاعػ ػػدة العامػ ػػة إال أن ػ ػ خػ ػػرج عناػ ػػا بػ ػػبعأ
االستثناءات كما فع ا٤بشرع ا٤بصرم ب زاد عناا بعأ ا٤بسائ الٍب سػوؼ نعرضػاا
تباع ػان )1(.ككسػػع مػػن نطاقاػػا ٕبي ػ أهػػبالت تلػػك ا٢بػػاالت ا٤بسػػتثناة أكثػػر ٩بػػا هػػو
منصوص علي لػدل القػانوف ا٤بصػرم بػالرغم أف ا٤بشػرع األردين أقتػبس تلػك ا٢بػاالت
منػ هػرا ة كهػػلا مػػا حػػاء ُب نػػص ا٤بػػادة  170يػ حػػاء فياػػا ..." :كيسػػتثِب مػػن
ذلك القرارات الصادرة ُب ا٤بسائ اآلتية:
 -1األمػ ػػور ا٤بسػ ػػتعجلة -2 .كقػ ػػف الػ ػػدعول -3 .الػ ػػدفع بعػ ػػدـ االختصػ ػػاص
ا٤بك ػػاين -4 .ال ػػدفع بوح ػػود ش ػػرط ٙبك ػػيم -5 .ال ػػدفع بالقض ػػية ا٤بقض ػػية -6 .ال ػػدفع
ٗبػػركر الػػزمن -7 .طلبػػات التػػدخ كاإلدخػػاؿ -8 .عػػدـ قبػػوؿ الػػدعول ا٤بقابلػػة-9 .
الدفع ببطبلف أكراؽ تبليغ الدعوم."...
كقد كانت هلب ا٤بسائ من ضمن ا٤بربرات الػٍب حعلػت ا٤بشػرع األردين يتبناهػا
خدمة للعدالة كا٤بتقاضْب من ي قصر أمد النػزاع كقلػة التكػاليف كاختصػار ا١باػد
كالوقػػت ي ػ ن ػػص علياػػا عل ػػى س ػػبي ا٢بصػػر كم ػػن ٍب س ػػوؼ نػػَبؾ تل ػػك ا٤بس ػػائ
ا٤بشػػار إلياػػا لػػدل القػػانوف ا٤بصػػرم كالػػٍب سػػبل شػػر اا ُب ا٤بطلػػب األكؿ ابتعػػادان عػػن
مسػػألة التك ػرار )2(.ليػػتم الَبكيػػز علػػى االسػػتثناءات األخػػرل الػػٍب أشػػار إلياػػا ا٤بشػػرع
األردين كهي كاآلٌب:
أٗالً  -اهدفع ب٘د٘د شسط حتل:ٍٚ

م ػػن ا٤بعل ػػوـ أف التالك ػػيم يع ػػد م ػػن ض ػػمن العدال ػػة ا٤بوازن ػػة أم أنػ ػ كس ػػيلة م ػػن
الوسائ البديلة عن الدعول ُب فأ ا٤بنازعات بْب ا٣بصوـ بعيػدان عػن القضػاء كفقػان
( )1قانوف أهوؿ ا﵀اكمات ا٤بدنية األردين رقم  24لسنة  1988ا٤بعدؿ بالقانوف رقم  16لسنة .2006
( )2مث  .1األمور ا٤بستعجلة .2 .كقف الدعوم.
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لقػوانْب التالكػػيم(ُ )1ب التشػريعات العربيػػة أك غّبهػػا ك٥بػػلا عنػػدما تطػػرح منازعػػة أمػػاـ
القضاء كيدفع أماـ ا﵀كمة بدفع يتعلل بوحود شػرط ٙبكػيم فعلػى تلػك ا﵀كمػة أف
تصػػدر كماػػا بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعول طا٤بػػا أف ا٣بصػػوـ ٓب يتنػػازلوا عػػن ذلػػك الشػػرط
لكن ا٤بسألة تثور عندما يكوف هناؾ شرط ٙبكيم كيدفع أمػاـ ا﵀كمػة بػللك الشػرط
كمع ذلك تستمر ا﵀كمة ُب نهر الدعول أم برفأ الدفع كا٤بثار أماماا.
الصاليح أف هلا ا٢بكم غّب مناي للخصومة كلكن قد يرتب أثار ليسػت ُب
مصػلالة أ ػػد ا٣بصػػوـ الػػلم ٛبسػػك بوحػػود شػػرط ٙبكػػيم ك٥بػػلا كػػاف ا٤بشػػرع األردين
سباقان ُب النص على حواز الطعن ا٤بباشر ُب ذلك ا٢بكم التمايػدم كقبػ الفصػ ُب
ا٣بص ػػومة األه ػػلية كالس ػػبب إف أرح ػػاء الطع ػػن ُب قػ ػرار ا﵀كم ػػة بع ػػدـ قب ػػوؿ ال ػػدفع
بػػالتالكيم إٔب مػػا بعػػد هػػدكر ا٢بكػػم ا٤بناػػي للخصػػومة لػػن يكػػوف ٦بػػديان بعػػد أف ًب
اسػػتنفاذ مػػا ارداكا تفادي ػ باعتبػػار أف إرح ػػاء الب ػ في ػ ال ٰبقػػل الفائ ػػدة ا٤برحػػوة م ػػن
اتفاؽ التالكيم ك٥بلا كاف ا٤بشرع ريصا علػى ضػركرة ٙبقيػل العدالػة السػريعة ك سػن
سّبها بكافة طرقاا ا٤بعتمدة.
كمن الواضح أف قرار ا﵀كمة 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
يقبػ ػ الطع ػػن ا٤بباش ػػر كفقػ ػان للقاع ػػدة العام ػػة كحػ ػواز الطع ػػن فيػ ػ عل ػػى اس ػػتقبلؿ ح ػػاء
بشفاعة ا٤بشرع كعلى سبي االستثناء.

( )1أنه ػػر ؽ رق ػػم  27لس ػػنة  94بش ػػأف التالك ػػيم ا٤بص ػػرم كأيضػ ػان ق ػػانوف ا٤بس ػػطرة ا٤بدني ػػة ا٤بغ ػػريب كأيضػ ػان ق ػػانوف
التالكيم األردين.
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ثاُٚاً  -اهدفع حبذ ٞٚاألًس املقض ٛأٗ مبض ٛاملدٝ

مػػن ا٤بعلػػوـ أف ا٢بجيػػة ينالصػػر نطاقاػػا علػػى منطػػوؽ ا٢بكػػم ( )1فا٢بجيػػة تعػػِب
ػػا ا٢برم ػػة كٯب ػػب عل ػػى ا٣بص ػػوـ التقي ػػد ٗبض ػػمو ا كا َباما ػػا ف ػػبل ٯب ػػوز ط ػػرح ذات
ا٤بنازعة الٍب سبل كأف ًب الفص فياا مرة أخرل أماـ ا﵀اكم إال بطرؽ الطعػن ا﵀ػددة
قانونػان كلػلا يلتػزـ أم قاضػى ُب إحػراءات ال قػ اف ٰبػَبـ ا٢بكػم السػابل كأف ٲبتنػع
عن الفص في من حديد )2(.هلا األمر حع ا٤بشرع األردين يستثِب هلب ا٢بالة عػن
القاع ػػدة العام ػػة كٯبي ػػز الطع ػػن فيا ػػا قبػ ػ ا٢بك ػػم النا ػػائي ُب ال ػػدعول ا٤بنه ػػورة أم ػػاـ
ا﵀كم ػػة باعتب ػػار أف ا٣بص ػػم يرغ ػػب عن ػػد أتارتػ ػ ٥ب ػػلا ال ػػدفع (ال ػػدفع ٕبجي ػػة األم ػػر
ا٤بقض ػػي) أثن ػػاء س ػػّب ال ػػدعوم ٘بن ػػب استص ػػدار ك ػػم أخ ػػر ُب ذات النػ ػزاع كل ػػنفس
ا٣بصوـ قد سبل الفص في ك٥بلا خوفان من تعدد األ كاـ على كاقعة كا ػدة أحػاز
ا٤بشرع األردين الطعن ا٤بباشر ُب ا٢بكم التمايدم برفأ الدفع ٕبجيػة األمػر ا٤بفضػي
أك ٗبضػػي ا٤بػػدة عنػػد عػػدـ االسػػتجابة ل ػ كاسػػتمرار ا﵀كمػػة علػػى نهػػر ا٤بنازعػػة كهػػو
نفػس ا٢بػػاؿ ينطبػل علػػى مسػألة الػػدفع ٗبضػي ا٤بػػدة الػلم ترفضػ ا﵀كمػة كتسػػتمر ُب
علػػى نهػػر الػػدعول ك٥بػػلا كػػاف ا٤بشػػرع األردين موفقػان ُب هػػلا االسػػتثناء ٔبػواز الطعػػن
اسػػتقبلال لتلػػك األ كػػاـ التمايديػػة ا٤بتعلقػػة بالػػدفع ٕبجيػػة األمػػر ا٤بقضػػي أك الػػدفع
ٗبضي ا٤بدة قب الفص الناائي ُب ا٣بصومة األهلية بشك ائي ككام .
ثاهجاً  -طوبات اهتدخى ٗاإلدخاي:

التدخ كاإلدخاؿ :كنعُب ما أف هناؾ أشخاص من الغّب يصػبالوف أطػراؼ
ُب ا٤بنازعػػة ا٤بطرك ػػة أمػػاـ القضػػاء كالتػػدخ يتنػػوع إٔب تػػدخ هجػػومي أم للمطالبػػة

( )1الكوين أعبودة مرحع سابل ص.373
( )2عبػػدالكرًن الطالػػب الشػػرح العملػػي لقػػانوف ا٤بسػػطرة ا٤بدنيػػة ا٤بطبعػػة كالوراقػػة الوطنيػػة م ػراكف أبري ػ لسػػنة
 2009ص.246
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ٕبل شخصي أك تدخ انضمامي كهو من أح تقوية مركز قانوين كػللك اإلدخػاؿ
( )1
سواء أكاف بطلب أ د أطراؼ ا٤بنازعة أك بأمر من ا﵀كمة.
فا٥ب ػػدؼ م ػػن الت ػػدخ عمومػ ػان ه ػػو مراقب ػػة س ػػّب إحػ ػراءات ال ػػدعول مػ ػن أحػ ػ
االطم نػػاف إٔب ا٢بكػػم الػػلم سػػوؼ ٲبػػس آخػرين كأبػػداء مػػا ٲبكػػن أف يغػػّب مػػن كحػ
ا٢بكم اللم سوؼ يصدر فياػا كمػا أف ا٥بػدؼ مػن اختصػاـ الغػّب ُب ا٣بصػومة هػو
اال تجػػاج علػػى ا٣بصػػم ػػلا ا٢بكػػم كالزامػ بػ كلػػن يتسػػُب ذلػػك مػػا ٓب يػػتم إدخالػ
فياػػا بسػػبب نسػػبية جيػػة األ كػػاـ القضػػائية ك٥بػػلا كػػاف االسػػتثناء مػػن القاعػػدة ُب
ا٤بادة  170كاحب من كحاة نهر ا٤بشرع األردين ذلك أف قرار ا﵀كمة برفأ طلػب
التدخ أك اإلدخاؿ ُب الدعوم من شػأن أف ٲبػس مراكػز الغػّب القانونيػة عنػد هػدكر
كػػم ُب ا٤بنازعػػة ك٥ب ػػلا سػػن فع ػ عنػػدما أح ػػاز اسػػتقبلال الطع ػػن ا٤بباشػػر ُب ه ػػلا
ا٢بكػػم الغػػّب ا٤بنا ػػي للخصػػومة دكف االنتهػػار إٔب ػػْب ا٢بكػػم الناػػائي كالكام ػ ُب
الػػدعوم األهػػلية ك ػػلا االسػػتثناء أحػػاز ا٤بشػػرع األردين الطعػػن ا٤بباشػػر علػػى كػػم
ٛبايدم استقبلال بالرغم أن كم غّب مناي للخصومة.
أم ػػا إذا ه ػػدر ك ػػم بقب ػػوؿ الت ػػدخ أك اإلدخ ػػاؿ ف ػػبل اعتق ػػد أف هن ػػاؾ م ػػربر
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 ا﵀كمػػة كمػان ٛبايػػديان بقبو٥بػػا طلبػػات التػػدخ أك
اإلدخػػاؿ كمػػع تقػػديرنا ٥بػػلا اال٘بػػاب كلكػػن ه ػ يشػػم هػػلا االسػػتثناء أيض ػان ػػاالت
االختصاـ الٍب تتم بناء على أمر ا﵀كمةك
ال أعتقػػد أف ق ػرارات ا﵀كمػػة ا٤بتعلقػػة باختصػػاـ الغػػّب مشػػمولة ػػلا االسػػتثناء
باعتبار أف تلك القرارات ليست أ كػاـ قضػائية بػ هػي قػرارات تصػدر عػن ا﵀كمػة
( )1مص ػػطفي ال ػػدراحي الثب ػػات النس ػػيب إلط ػػار ا٣بص ػػومة االبت ػػدائي ا٤بكت ػػب ا١ب ػػامعي ا٢ب ػػدي
ص 14كما بعدها .
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ٗب ػػا ٥ب ػػا م ػػن س ػػلطة قض ػػائية كم ػػن ا٤بعل ػػوـ أف األ ك ػػاـ ال ػػٍب ٯب ػػوز الطع ػػن فيا ػػا ه ػػي
األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر مػػن ا﵀كمػػة كفق ػان لواليتاػػا القضػػائية( )1كمػػا أف ذلػػك الق ػرار ال
عبلقػػة ل ػ بطلبػػات ا٣بصػػوـ إضػػافة إٔب أف ا﵀كمػػة ال تتقػػدـ بطلبػػات كإ٭بػػا تصػػدر
ق ػرارات كأ ك ػػاـ كم ػػن ٍب ف ػػإف قب ػػوؿ تل ػػك الطلب ػػات أك رفض ػػاا كم ػػن بينا ػػا طلب ػػات
التدخ كاالختصاـ هو اللم يقب الطعن مباشرة كاستقبلال كفقان ٥بلا االستثناء.
زابعاً  -عدَ قب٘ي اهدع٘ ٠املقابو:ٞ

الػػدعول ا٤بقابلػػة هػػي الػػدعوم الػػٍب ترفػػع بعػػد رفػػع الػػدعول األهػػلية أم أثنػػاء
سّبها فيصبح فياا ا٤بدعي علي ُب هلب األخّبة مػدعيان كا٤بػدعى ُب الػدعول األهػلية
مػػدعى عليػ كمػػا أف الطلبػػات ُب الػػدعول ا٤بقابلػػة منفصػػلة ٛبامػان عػػن تلػػك الطلبػػات
ا٤بدرح ػػة ُب ال ػػدعول األهػ ػػلية إال أف ا٤بش ػػرع األردين( )2ه ػػرح بقبػ ػػوؿ نه ػػر الػ ػػدعول
ا٤بقابل ػػة إذا كان ػػت ٥ب ػػا عبلق ػػة بال ػػدعول األه ػػلية ػػٌب ٰبك ػػم فيام ػػا القاض ػػي ٕبك ػػم
كا د على اعتبار أف موضوع النزاع يكوف بْب يدي ك٢بسن سّب كتطبيػل العدالػة أف
يب فيامػا ك ػدة كا ػدة اختصػار للجاػد ككسػب للوقػت ك٥بػلا قػرر ا٤بشػرع حػواز
الطعػػن ا٤بباشػػر عنػػد هػػدكر كػػم ٛبايػػدم أثنػػاء سػػّب الػػدعوم بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعول
ا٤بقابلة استقبلال كهكلا فقد كاف ا٤بشرع االردين كيمان كانتا النا السليم عندما
قرر االستثناء ٔبواز الطعن ُب ا٢بكػم بعػدـ قبػوؿ الػدعول ا٤بقابلػة عػن القاعػدة العامػة
الٍب ال ٯبيز الطعن إال بعد هدكر كم مناى للخصومة بشك كام .
خاًشاً  -اهدفع ببطالْ أٗزاق تبوٚغ اهدعٜ٘

أضػػيفت الفقػػرة التاسػػعة إٔب ا٤بػػادة ٗ 170بوحػػب القػػانوف ا٤بعػػدؿ رقػػم  14لسػػنة
 2001ي ػ اعتػػربت ضػػمن ا٢بػػاالت ا٤بسػػتثناة مػػن القاعػػدة العامػػة كالػػٍب أحػػاز فياػػا
ا٤بشػػرع األردين ح ػواز الطعػػن اسػػتقبلال عنػػد الػػدفع مػػن أ ػػد ا٣بصػػوـ بػػبطبلف أكراؽ
( )1أٞبد أبو الوفاء نهرية األ كاـ مرحع سابل ص.32
( )2كهلا النا أنتاج ح التشريعات العربية مث اللييب كا٤بغريب كا٤بصرم.
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تبليغ الدعوم كترفأ ا﵀كمة ذلػك الػدفع بػ تسػتمر ُب نهػر ا٣بصػومة بػالرغم أ ػا
ماػددة بػالزكاؿ ُب الػة هػدكر كػم متػػأخر بإلغػاء ا٢بكػم القاضػي بعػدـ قبػوؿ هػػلا
ال ػػدفع كم ػػن ٍب إبط ػػاؿ كػ ػ م ػػا ًب أٚب ػػاذب م ػػن إحػ ػراءات ُب ال ػػدعول كُب ذل ػػك ه ػػدر
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
ُب ا٢بكػػم التمايػػدم بػػرفأ هػػلا الػػدفع أمػػا ُب الػػة قبولػ نعتقػػد أف ا٣بصػػومة أهػبلن
ماددة بالزكاؿ ائيان استنادان على قاعدة ما بِب علػى باطػ فاػو باطػ كهػلا الػبطبلف
ٲبس العم اإلحرائي كال عبلقة ل با٤بوضوع.
سادساً  -اهدفع بعدَ االختصاة امللاُ:ٛ

ٍب إض ػػافة ه ػػلب الفق ػػرة إٔب ا٤ب ػػادة ٗ 170بوح ػػب الق ػػانوف ا٤بع ػػدؿ رق ػػم  16لس ػػنة
 2006ي اعتربت الدفع بعدـ االختصاص ا٤بكػاين مػن بػْب ا٢بػاالت ا٤بسػتثناة عػن
القاعػػدة العامػػة ٔب ػواز الطعػػن ا٤بباشػػر اسػػتقبلال كقب ػ هػػدكر كػػم مناػػي للخصػػومة
بكاملا ػػا سػ ػواء ب ػػرد الطل ػػب أـ بقبولػ ػ ذل ػػك أف ن ػػص ا٤ب ػػادة  170م ػػن ق ػػانوف أه ػػوؿ
ا﵀اكمػػات ا٤بدنيػػة رقػػم  24لسػػنة  1988كتعديبلت ػ قػػد ركد عامػػا إال أن ػ ينصػػرؼ إٔب
الػػدفع بعػػدـ االختصػػاص ا٤بكػػاين دكف بػػاقي الػػدفوع كس ػواء تعلقػػت بالنهػػاـ العػػاـ أـ
بغّبب ك يػ أف مػا كرد بػنص ا٤بػادة ا٤بػلكورة خػاص باالختصػاص ا٤بكػاين الػوارد علػى
نص ا٤بادة  109من الٍب نصت على أف الدفع بعدـ االختصاص ا٤بكػاين يكػوف قػاببل
لبلسػت ناؼ سػواء أكػػاف القػرار بػػرد الطلػػب أـ بقبولػ كمػن ٍب يكػػوف نػػص ا٤بػػادة 170
( )1
ملكدان لللك االستثناء.
أخػّبان نبل ػػظ أف هنػػاؾ خػػبلؼ بػػْب نػػص ا٤بػػادة  212مرافعػػات مصػػرم كا٤بػػادة
 170أهػػوؿ مدنيػػة أردين ذلػػك أف ا٢بػػاالت ا٤بسػػتثناة ُب هػػلب األخػػّبة أكثػػر اتسػػاعان
ي ػ ال كحػػود ُب قػػانوف ا٤برافعػػات ا٤بصػػرم لؤل كػػاـ الصػػادرة ُب الػػدفع بػػالتالكيم
( )1راحع نصوص ا٤بواد

109

111

 170من أهوؿ قانوف ا٤بوحبات األردين.
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ك جية األمر ا٤بقضي كٗبركر الزمن كطلبات التػدخ كاإلدخػاؿ كالػدفع بػبطبلف أكراؽ
تبليػػغ الػػدعول لكػػن ا٤بشػػرع األردين ٓب يتطػػرؽ إٔب األ كػػاـ القابلػػة للتنفيػػل ا١بػػربم
ككللك األ كاـ الوقتية.
كم ػ ػػا أف ا٤بش ػ ػػرع ا٤بص ػ ػػرم أش ػ ػػار إٔب األ ك ػ ػػاـ الص ػ ػػادرة بع ػ ػػدـ االختص ػ ػػاص
كاإل الػػة إٔب ا﵀كمػػة ا٤بختصػػة بشػػك مطلػػل لكػػن ا٤بشػػرع األردين ُب القػػانوف ا٤بعػػدؿ
رقم  16لسنة  2006يقصر هػلا االسػتثناء علػى االختصػاص ا٤بكػاين فقػ كأخػّبان فػإف
الػػنص ا٤بصػػرم يلػػزـ ا﵀كم ػػة ا٤بختصػػة ُب الػػة ا٢بك ػػم بعػػدـ االختصػػاص كاإل ال ػػة
إلياػػا .أف توقػػف الػػدعوم ػػٌب يػػتم الفص ػ ُب الطعػػن كال كحػػود ٥بػػلب الفقػػرة لػػدل
القػػانوف األردين .كبشػػك عػػاـ ٲبكػػن القػػوؿ أف مسػػألة الطعػػن ا٤بباشػػر علػػى األ كػػاـ
التمايديػ ػػة ٘بػ ػػد متسػ ػػعا ٥بػ ػػا علػ ػػى الصػ ػػعيد العملػ ػػي مػ ػػن خػ ػػبلؿ االحتاػ ػػاد الفقاػ ػػي
كالقضائي ُب األردف عن ُب مصر.
ه ػػلا م ػػا ره ػػدناب ل ػػدل ا٤بش ػػرعْب ا٤بص ػػرم كاألردين ػػوؿ قب ػػوؿ مس ػػألة حػ ػواز
الطعػػن ا٤بباشػػر علػػى األ كػػاـ التمايديػػة بشػػركط ت ػوافر ا٢بػػاالت ا٤بشػػار إلياػػا لػػدل
القانونْب باعتبارها االت مستثناة عن القاعدة العامة كلكن هػ هػلا األمػر ينطبػل
علػى ا٤بشػرع الليػيب كا٤بغػريبك هػلا مػا سػوؼ نبالثػ ُب ا٤ببالػ الثػاين الػلم نرسػم فيػ
ا٘باهات ا٤بشرع كأيضان الفق مع التطبيقات القضائية وؿ ا٤بسألة.
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٤با كانت األ كػاـ القضػائية عمػبلن بشػريان قػد يػرد عليػ ا٣بطػأ كالنسػياف كقصػور
الفاػػم علي ػ كحػػب أف ٲبكػػن ا٣بصػػم الػػلم خسػػر خصػػومت أك ٓب تلػػيب ك ػ طلبات ػ
فره ػ إهػػبلح العيػػوب الػػٍب ٘بلػػت ُب ا٢بكػػم الصػػادر مػػن ا﵀كمػػة كذلػػك لتفػػادم
ا٤بسػػاكم الػػٍب تَبتػػب علػػى التمسػػك ٕبكػػم ٛبايػػدم أك ػػائي هػػو أساسػان غػػّب عػػادؿ
ك٥بػػلا اكلػػت ح ػ التش ػريعات أف توفػػل بػػْب مصػػلالة ا٣بصػػوـ ا٤بتمثلػػة ُب السػػماح
بإع ػػادة النه ػػر ُب تل ػػك األ ك ػػاـ لت ػػدارؾ م ػػا عل ػػل ػػا م ػػن عي ػػوب أك أخط ػػاء كب ػػْب
ا٤بص ػػلالة العام ػػة ال ػػٍب توح ػػب اس ػػتقرار ا٢بق ػػوؽ كا٤بع ػػامبلت ع ػػن طري ػػل كض ػػع ػػد
للخصػػومات لتصػػبح األ كػػاـ عنوانػان للالقيقػػة( )1كلكػػن مػػا هػػو موقػػف ا٤بشػػرع الليػػيب
كأيض ػان ا٤بغػػريب مػػن تلػػك األ كػػاـ الػػٍب ا٠باهػػا هػػلا األخػػّب باأل كػػاـ التمايديػػة مػػن
ي حواز الطعن فياا مباشرة قب هػدكر كػم فاهػ ُب الػدعول برمتاػا كػللك
ه ػ ػ الفق ػ ػ الليػ ػػيب كا٤بغ ػ ػػريب ٥بم ػ ػػا رأم ُب هػ ػػلب االش ػ ػػكالية كأخ ػ ػّبا م ػ ػػا رأم القض ػ ػػاء
كاحتاادب وؿ ا٤بسألة كعلي سوؼ نقسم هلا ا٤ببال إب مطلبْب كفقا لآلٌب:
ى
ى
ى
ى
ى
(٧ )1بمد الكشيور رقابة اللس على ٧باكم ا٤بوضوع ُب ا٤بواد ا٤بدنية
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المطلبىاألول ى
موقفىالمذرعىاللوبيىوالمعربيىمن ى
ىفكرةىالططنىفيىاألحكامىالتمؼودوظ ى

تنص ا٤بادة  300مرافعات لييب على ما يلػي "األ كػاـ الػٍب تصػدر قبػ الفصػ
ُب موضػػوع الػػدعوم كال تنتاػػي ػػا ا٣بصػػومة ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا إال مػػع الطعػػن ُب
ا٢بكم الصادر ُب ا٤بوضوع ...أْب" من خبلؿ هلا النص أشار ا٤بشرع إٔب نوعْب مػن
األ ك ػػاـ الص ػػادرة ُب ا٣بص ػػومة القض ػػائية أك٥ب ػػا تل ػػك ال ػػٍب تص ػػدر قب ػ ػ الفص ػ ػ ُب
موضػػوع الػػدعول( )1كالػػٍب ٲبكػػن تسػػميتاا باأل كػػاـ التمايديػػة أم الػػٍب تصػػدر أثنػػاء
سّب الدعول القضائية دكف أف تلدم إٔب انقضائاا كلو كاف قد فص بشك اسػم
ُب ش ػػل م ػػن ا٤بوض ػػوع أك ُب دف ػػع أك طل ػػب موض ػػوعي -كه ػػلب األ ك ػػاـ التمايدي ػػة
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
مقدارب أك ا٢بكم ُب موضوع دعول التزكيد الفرعية كذهب حانب مػن الفقػ  )2(.إٔب
تسػػميتاا بأ ػػا أ كػػاـ غػػّب قطعيػػة أك أ كػػاـ هػػادرة قبػ الفصػ ُب ا٤بوضػػوع إال أف
ه ػػلا اال٘ب ػػاب ال نعتق ػػد أن ػ ػ ه ػػاليح كالس ػػبب أف مثػ ػ ه ػػلب التس ػػميات ل ػػن تتن ػػاكؿ
( )1كتأكيدان على ذلك حاء ُب الطعن ا٤بدين "أف األ كػاـ طبقػان ٤بػا نصػت عليػ ا٤بػادة  333مػن قػانوف ا٤برافعػات
تنقسػػم إٔب طػػائفتْب أ كػػاـ هػػادرة قب ػ الفص ػ ُب ا٤بوضػػوع كهػػي ليسػػت قاهػػرة علػػى األ كػػاـ التمايدي ػػة
كالوقتيػػة ب ػ تشػػم ٝبيػػع األ كػػاـ الػػٍب تص ػػدر قب ػ نهػػر الػػدعول كأثنػػاء نهرهػػا دكف أف نفص ػ ُب طلب ػػات
ا٣بصوـ ا٤بوضوعية كهلا ال ٯبوز الطعػن فياػا فػور هػدركها إذا كانػت ال تنتاػي ػا ا٣بصػومة كإذا كػاف الواقػع
ُب الػػدعول أف األمػػر ا٤بػػتهلم من ػ قض ػػى بقف ػ ا٤بخػػزف موضػػوع الػػدعول ػػٌب الفص ػ فياػػا فقػػررت ا﵀كم ػػة
ا٤بطع ػػوف ُب قض ػػائاا قب ػػوؿ ال ػػتهلم ش ػػكبلن كُب ا٤بوض ػػوع بتأيي ػػد األم ػػر ف ػػإف ه ػػلا ا٢بك ػػم يك ػػوف م ػػن األ ك ػػاـ
الصادرة قب الفص ُب ا٤بوضوع كال تنتاػى ػا ا٣بصػومة كيكػوف الطعػن عليػ بػالنقأ غػّب حػائز إال إذا كقػع
مػػع ا٢بك ػػم الص ػػادر ُب ا٤بوض ػػوع ...طع ػػن مػػدين رق ػػم 43/7ؽ بت ػػاري 1995/5/1ـ ٦بل ػػة ا﵀كم ػػة العلي ػػا ـ ع
السنة  33العدد  4ص.65
( )2أٞب ػػد عم ػػر ابوزقي ػػة دركس ُب ق ػػانوف ا٤برافع ػػات ا١ب ػػزء األكؿ كمنش ػػورات حامع ػػة ق ػػاريونس ط2003 1
ص.237
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كبالتوضػػيح إنطباقاػػا علػػى األ كػػاـ اإلحرائيػػة أـ علػػى األ كػػاـ ا٤بوضػػوعية الصػػادرة
قب الفص ُب موضوع الدعوم.
أمػػا النػػوع الثػػاين ُب تلػػك األ كػػاـ ا٤بنايػػة للخصػػومة أم هػػدكر كػػم ػػائي
ُب ا٣بص ػػومة بكاملا ػػا سػ ػواء م ػػن يػ ػ موض ػػوعاا أك ُب إحراءام ػػا كم ػػن ًب تس ػػتنفل
ا﵀كمػػة كاليتاػػا عناػػا فا٤بشػػرع كػػاف كاضػػالا كحليػػا ُب عػػدـ ح ػواز الطعػػن ُب تلػػك
األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر أثنػػاء سػػّب الػػدعول لكػػن أحػػاز الطعػػن فياػػا مػػع هػػدكر كػػم
ػػائي ككام ػ ُب ال ػػدعول بش ػػرط التمس ػػك ب ػػالطعن في ػ بع ػػد ه ػػدكر ا٢بك ػػم ا٤بنا ػػى
للخص ػػومة .بق ػػي م ػػا ه ػػي ا٢بكم ػػة التش ػريعية ال ػػٍب بس ػػبباا من ػػع ا٤بش ػػرع الطع ػػن عل ػػى
األ كاـ التمايدية كقصر ذلك على األ كاـ الناائيةك
اعتقػػد أف ا٤بػػربر ترحػػع إٔب ضػػركرة األخػػل ٗببػػدأ تركيػػز ا٣بصػػومة كعػػدـ تشػػطّبها
بػػْب ا﵀ػػاكم فض ػبلن عػػن عرقلػػة سػػّب العدالػػة بإطالػػة أمػػد التقاضػػي كتػػأخر الفص ػ ُب
الػدعول ك٥بػػلا كػاف ا٤بشػػرع الليػيب كاضػػالان ُب األخػل ٗبسػػألة االقتصػاد ُب اإلحػراءات
أم تركيز مقومات كعناهر ا٣بصومة كأعما٥با اإلحرائيػة أمػاـ نفػس ا﵀كمػة مػن أحػ
الفصػ ُب الػػدعوم ٕبكػػم كا ػػد دكف بعثػػرة أسػػس كأكاهػ 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
انشػػطرت كتقطعػػت أكهػػا٥با بػػْب عػػدة ٧ب ػاكم كهػػلا األمػػر قػػد ٯبعلنػػا أمػػاـ تصػػور أف
٧بكمة الطعن قد تلغي هلا ا٢بكػم التمايػدم ُب الوقػت الػلم تسػتمد فيػ ا٣بصػومة
األهػػلية كُب ذلػػك خسػػارة ُب النفقػػات كتبديػػد للوقػػت كا١باػػد ك٥بػػلا تبػػِب ا٤بشػػرع
الليػػيب قاعػػدة أن ػ ال ٯبػػوز الطعػػن ُب األ كػػاـ التمايديػػة أم الغػػّب منايػػة للخصػػومة
( )1
سواء تعلقت باإلحراءات أك بالدعول أك ٗبوضوعاا.

( )1الكوين أعبودة مرحع سابل ص.74 -73
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كا١بدير باللكر ُب تكييف ا٢بكم بأنػ مناػي للخصػومة أك غػّب منػ ٥بػا هػو ٗبػا
يػنص عليػ القػانوف كلػػيس ٗبػا تصػػف ا﵀كمػة أك ا٣بصػػوـ مػن أكهػػاؼ فبلبػد مػػن أف
نكػػوف بصػػدد قضػػاء ُب دعػػول كأف يكػػوف هػػلا القضػػاء قػػد ٛبخػػأ عػػن كػػم كضػػع
اية ٥با ٌب ٲبكن القوؿ أف هلا ا٢بكم منػ للخصػومة( )1هػلا األمػر عززتػ ٧بكمتنػا
العليا ُب العديد من أ كاماا كمن التطبيقػات القضػائية لػدل ا﵀ػاكم الليبيػة( )2ػوؿ
مسػػألة عػػدـ حػواز الطعػػن ُب األ كػػاـ الصػػادرة قبػ الفصػ ُب ا٤بوضػػوع يػ حػػاء
ُب أ ػػدها "تنقسػػم األ ك ػػاـ طبق ػان لػػنص ا٤ب ػػادة  300مرافعػػات إٔب طػػائفتْب أ ك ػػاـ
هػادرة ُب ا٤بوضػػوع كهػػى ليسػت قاهػػرة علػػى األ كػػاـ التمايديػة كالوقتيػػة بػ تشػػم
ٝبي ػػع األ ك ػػاـ ال ػػٍب تص ػػدر أثن ػػا نه ػػر ال ػػدعول دكف أف تفصػ ػ ُب طلب ػػات ا٣بص ػػوـ
ا٤بوضػػوعية سػواء أكانػػت قطعيػػة أـ غػػّب قطعيػػة كهػػلب األ كػػاـ ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا
( )3
فور هدكرها إذا كانت ال تنتاي ا ا٣بصومة".
كمػػا أف القضػػاء قػػد هػػرح بضػػركرة أف ٰبػػتفظ الطػػرؼ ا﵀كػػوـ ضػػدب ٕبق ػ ُب
الطعػػن فياػػا مػػع الطعػػن ُب ا٢بكػػم الصػػادر ُب ا٤بوضػػوع كأف يبػػدل هػػلا الػػتالفظ قب ػ
ا١بلسة األكٔب التالية لتبليغػ بػا٢بكم ضػدب فقػد حػاء ُب أ ػد الطعػوف "أف نػص ا٤بػادة
 300م ػػن ق ػػانوف ا٤برافع ػػات عل ػػى أف األ ك ػػاـ ال ػػٍب تص ػػدر قبػ ػ الفصػ ػ ُب موض ػػوع
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
( )1فتالى كإب الوسي مرحع سابل ص.672
( )2أف قضػػاء هػػلب ا﵀كمػػة قػػد حػػرل علػػى أف حػواز الطعػػن بػػالنقأ علػػى أم كػػم انتاػػائي أيػان كانػػت ا﵀كمػػة
الٍب أهػدرت طبقػان لػنص ا٤بػادة  339مرافعػات مشػركط بػأف يكػوف هنػاؾ كػم سػبل كأف هػدر ُب النػزاع ذاتػ
بػْب ا٣بصػوـ أنفسػػام ك ػاز قػوة األمػػر ا٤بقضػي بػ كأف يكػوف ا٢بكػم االنتاػػائي قػد صػ ُب النػزاع ذاتػ بػػْب
ا٣بصػػوـ أنفسػػام ك ػػاز قػػوة األمػػر ا٤بقضػػي ب ػ كأف يكػػوف ا٢بكػػم االنتاػػائي قػػد فص ػ ُب الن ػزاع علػػى خػػبلؼ
ا٢بكم األكؿ.
طعن مدين  .264/41تاري الطعن  2000-1-1غّب منشور.
( )3طعن مدين لييب رقم  19 /12ؽ تاري ٦ 1973/11/25بلة ا﵀كمة العليا لسنة  10العدد  2ص.77
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ب ػ قب ػ ا١بلس ػػة التاليػػة لتبليغ ػ ا٢بك ػػم ضػػدب -ي ػػدؿ عل ػػى أف ا٤بشػػرع يش ػػَبط لقب ػػوؿ
الطعػػن ُب األ كػػاـ الصػػادرة قب ػ الفص ػ ا٤بوضػػوع كالػػٍب ال تنتاػػي ػػا ا٣بصػػومة أف
ٰبػػتفظ ا﵀كػػوـ ضػػدب ٕبق ػ ُب ا٤بوضػػوع كإف يبػػدم هػػلا الػػتالفظ قب ػ ا١بلسػػة األكٔب
التالي ػ ػػة لتبليغ ػ ػ ب ػ ػػا٢بكم ا٤ب ػ ػػلكور ك٤ب ػ ػػا ك ػ ػػاف ا٢بك ػ ػػم ا٤بطع ػ ػػوف فيػ ػ ػ الص ػ ػػادر بت ػ ػػاري
 1969-06-25ق ػػد قضػ ػػى بإلغ ػػاء ا٢بكػ ػػم ا٤بسػ ػػتأنف كبقب ػػوؿ الػ ػػدعول كإعادمػ ػػا إٔب
٧بكمػػة أكؿ درحػػة للفص ػ ُب موضػػوعاا فإن ػ يكػػوف كم ػان هػػادران قب ػ الفص ػ ُب
ا٤بوضوع كٓب تنتاي ب ا٣بصػومة .ككػاف الثابػت أف الطػاعنْب قػد ابلغػوا بػ عنػد تعجيػ
ا٤بدعْب للػدعول أمػاـ ٧بكمػة اكؿ درحػة نفػاذا لػ ككانػت األكراؽ قػد خلػت ٩بػا يفيػد
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 ا﵀اكم ا٤بلكورة.
كعلي ػ ػ فػ ػػإف ا٤ب ػػادة  300مػ ػػن ق ػػانوف ا٤برافعػ ػػات ا٤بدني ػػة كالتجاريػ ػػة كإف ٓب ٙبػ ػػدد
األ كػػاـ الصػػادرة قب ػ الفص ػ ُب الػػدعول الػػٍب ٯبػػوز أك ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا علػػى
اسػػتقبلؿ إال أ ػػا قػػد كضػػعت معيػػاران لػػللك هػػو إ ائاػػا أك عػػدـ أ ائاػػا للخصػػومة إذ
نصػػت علػػى أف األ كػػاـ الػػٍب تصػػدر قب ػ الفص ػ ُب ا٤بوضػػوع كعلػػى هػػلا األسػػاس
يكوف ا٢بكػم بقبػوؿ الػدعول غػّب حػائز الطعػن فيػ فػور هػدكرب ألنػ ٓب ينػ ا٣بصػومة
ٖبػبلؼ األ كػاـ الصػادرة بعػدـ اختصػاص ا﵀كمػة أك بػبطبلف هػاليفة الػدعول أك
سػػقوط ا٣بصػػومة أك بَبكاػػا أك بعػػدـ قبو٥بػػا فإنػ ٯبػػوز الطعػػن فياػػا فػػور هػػدكرها أل ػػا
( )2
مناية للخصومة كال يعقباا كم ُب موضوع الدعول.

( )1طعن مدين رقم  23/2ؽ بتاري ٦ 77/6/1بلة ا﵀كمة العليا السنة  14العدد  -3ص.91
أنهػػر أيض ػان الطعػػن ا٤بػػدين رقػػم  20 /4ؽ بتػػاري ٦ 1974 -5-30بلػػة ا﵀كمػػة العليػػا السػػنة  11العػػدد -1
ص.108
( )2طعن مدين ليبيا رقم  19/2ؽ بتاري ٦ 1973/11/25بلة ا﵀كمة العليا السنة  10العدد  2ص.69
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كم ػػا ح ػػاء ُب ك ػػم آخ ػػر ﵀كتن ػػا العلي ػػا "إف ن ػػص ا٤ب ػػادة  300مرافع ػػات كم ػػا
أش ػػارت إليػ ػ م ػػن أف الطع ػػن ُب األ ك ػػاـ ال ػػٍب تص ػػدر قبػ ػ الفصػ ػ ُب ا٤بوض ػػوع كال
تنتاى ا ا٣بصومة يسق ا٢بل في إذا ٓب ٰبتفظ ب إال أ ػا اشػَبطت أف يكػوف هػلا
اال تفاظ قب ا١بلسة األكٔب التاليػة لتبليػغ ا٢بكػم للطػرؼ الػلم خسػر الػدعول ك٤بػا
كاف الثابت من ا٢بكم رقم  20-638أن قضى بإلغاء ا٢بكػم ا٤بسػتأنف كباختصػاص
القضاء ا٤بدين كإعادة القضية إٔب ٧بكمة طػرابلس للفصػ ُب ا٤بوضػوع ككػاف ال يبػْب
مػػن األكراؽ ا٤بودع ػػة ب ػػا٤بلف أف ا٤بطع ػػوف ض ػػدب أبل ػػغ الط ػػاعن ػػلا ا٢بك ػػم كال ٲبك ػػن
ٙبديػػد ا١بلسػػة األكٔب إال بعػػد صػػوؿ التبليػػغ كال تعػػَب ا١بلسػػة ا﵀ػػددة لنهػػر ا٤بوضػػوع
بعػد تعجيػ الػدعول هػػي ا١بلسػة األكٔب بػػا٤بعُب ا٤بقصػود بػػالنص ا٤بشػار إليػ  .كمػػن ٍب
فبل يكوف الطػاعن ملزمػان باال تفػاظ ٕبقػ ُب تقػدًن طعنػ كيكػوف الػدفع بػ علػى غػّب
( )1
أساس كيتعْب رفض "
هلا هو ا٘باب القضاء اللييب اللم هرح ب هػرا ة ُب العديػد مػن أ كامػ مػن
أف ا٢بكمػػة ُب عػػدـ حػواز الطعػػن اسػػتقبلالن ال يرحػػع إٔب عػػدـ ٘بزئػػة القضػػية الوا ػػدة
أك تقطيػػع أكهػػا٥با كتوزيعاػػا بػػْب ا﵀ػػاكم كإطالػػة أمػػد الن ػزاع أك زيػػادة ا٤بصػػاريف .كقػػد
يغِب ا٢بكم الصادر ُب ا٤بوضػوع عػن كػ ذلػك فػا٢بكم الصػادر بنػدب خبػّب سػايب
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
( )2
إال مػػع ا٢بكػػم الصػػادر ُب موضػػوع الػػدعوم  .كبػػللك يتضػػح أف نػػص ا٤ب ػػادة 300
مرافعات ٓب ٙبدد األ كاـ الٍب تصدر قب الفص ُب موضوع الدعول كال تنتاػي ػا
ا٣بصػػومة ٕبي ػ ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا إال مػػع الطعػػن ُب ا٢بكػػم الصػػادر ُب ا٤بوضػػوع
إض ػػافة إٔب أف ه ػػلب ا٤ب ػػادة كإف ٓب ٙب ػػدد األ ك ػػاـ الص ػػادرة قبػ ػ الفص ػ ُب موض ػػوع
( )1طعن مدين رقم  23/42ؽ بتاري ٦ 1978/6/25بلة ا﵀كمة العليا لسنة  10العدد  3ص .75
( )2طعن إدارم رقم  25/19ؽ بتاري ٦ 1982 /-5/5بلة ا﵀كمة العليا لسنة  19العدد  2ص.17
أنهر أيضان الطعن اإلدارم رقم  25 /41ؽ بتاري  1982 /5/5نفس اللة ص.18
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الدعول الػٍب ٯبػوز اك ال ٯبػوز الطعػن فياػا علػى اسػتقبلؿ إال أ ػا قػد كضػعت أساسػان
لللك هو إ اء أك عدـ أ اء ا٣بصومة كعلى هلا األسػاس يكػوف مػثبل ا٢بكػم بقبػوؿ
( )1
الدعول غّب حائز الطعن في فور هدكرب ألن ٓب ين ا٣بصومة.
يتضػػح أف القض ػػاء اللي ػػيب ك ػػاف ريص ػان عل ػػى تطبي ػػل ال ػػنص الق ػػانوين ي ػ ال
احتااد مع النص الصػريح كمػن ٍب يبقػي دكر الفقػ ُب تطػوير كتطويػع تلػك النصػوص
كفق ػان لتطػػور ا٢بيػػاة الػػٍب صػػلت ُب التش ػريعات ا٤بقارنػػة كالقريبػػة مػػن ببلدنػػا بعػػد أف
شػػاد ٥بػػا الفكػػر القػػانوين بالسػػمعة الطيبػػة كالتطػػوير مػػن أح ػ عدالػػة بسػػيطة كس ػريعة
دكف إضرار با٣بصوـ.
هلا اال٘باب هو نفس اللم سلك ا٤بشػرع ا٤بغػريب يػ نػص ُب الفصػ 140
مػػن قػػانوف ا٤بسػػطرة ا٤بدينػػة علػػى "ال ٲبكػػن اسػػت ناؼ األ كػػاـ التمايديػػة إال ُب كقػػت
كا ػد مػع األ كػاـ الفاهػلة ُب ا٤بوضػوع كضػمن نفػس اآلحػاؿ كٯبػب أف ال يقتصػر
مقػػاؿ االسػػت ناؼ هػرا ة علػػى ا٢بكػػم الفاهػ ُب ا٤بوضػػوع بػ يتعػػْب ذكػػر األ كػػاـ
التمايدية الٍب يريد ا٤بستأنف الطعن فياا باالست ناؼ".
فاأل كاـ التمايدية هي الٍب تسبل األ كاـ الفاهلة ُب ا٤بوضوع كهي الٍب ال
تفصػ ػ ُب ح ػػوهر النػ ػزاع كإ٭ب ػػا تقض ػػي ع ػػادة ب ػػإحراء م ػػن إحػ ػراءات التالقي ػػل ك ػػا٣بربة
كا٤بعاينػػة كاليمػػْب .هػػلب ا٤بسػػائ ال ٯبػػوز الطعػػن فياػػا اسػػتقبلال بػ ٯبػػب أف تسػػتأنف
مع األ كاـ البات ُب ا٤بوضوع )2(.كقػد أ سػن ا٤بشػرع ا٤بغػريب بتسػمية تلػك األ كػاـ
الصادرة قب الفص الناائي على الدعول باأل كاـ التمايدية كهو ما ٓب ينص عليػ
ُب القانوف اللييب )3(.بالرغم أف هلا التعبّب حارل علي العم أماـ ا﵀اكم الليبية.

( )1طعن إدارم رقم  22/9بتاري ٦ 1976/3/18بلة ا﵀كمة العليا لسنة  12العدد  4ص.59
( )2عبدالكرًن الطالب الشرح العملي لقػانوف ا٤بسػطرة ا٤بدنيػة ط أبريػ لسػنة  2009ا٤بطبعػة كالوراقػة الوطنيػة
مراكف ص280
( )3أيضان ٓب ٪بد هلب التسمية لدم القانونْب ا٤بصرم كاألردين.
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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 مػػع ا٢بكػػم الفاه ػ ُب ا٤بوضػػوع ٩بػػا ٯبعل ػ ٨بالف ػان للمقتضػػيات
( )1
القانونية ا٤بشار إلياا أعبلب ٩با يعرض القرار للنقأ".
فا٢بكم التمايػدم ال ٯبػوز اسػت ناف إال مػع ا٢بكػم الفاهػ ُب ا٤بوضػوع ضػمن
( )2
نفس اآلحاؿ كاإلحراءات ا٤بطلوبة الست ناؼ األ كاـ.
المبحثىالثاني ى
تػوومىموقفىالمذرعىاللوبيىمنى ى
فكرةىالططنىفيىاألحكامىالتمؼودوظ ى

اعتقػػد أف ا٤بشػػرع الليػػيب مػػازاؿ بػػيس نصػػوص تش ػريعية منػػل ٟبسػػينات القػػرف
ا٤باض ػػي كٓب يط ػػور م ػػن نفسػ ػ خاه ػػة ُب مس ػػائ نهري ػػة الطع ػػن ا٤بباش ػػر ُب األ ك ػػاـ
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 ا٣بصوـ كبالتإب ٯبب الطعن فياػا بعػد
ه ػدكر كػػم فاه ػ ُب الػػدعول األه ػػلية ي ػ أف نػػص ا٤ب ػػادة  300مرافعػػات ق ػػد
قطعػػت أم تفسػػّب أك لاللػػة ُب موضػػوع الطعػػن ا٤بباشػػر ُب تلػػك األ كػػاـ اسػػتنادان
علػػى فكػػرة عػػدـ حػواز قطػػع أكهػػاؿ ا٣بصػػومة القضػػائية أك تقنيتاػػا أمػػاـ عػػدة ٧بػػاكم
األمػػر الػػلم سػػوؼ يزيػػد مػػن ب ػ ء العدالػػة ككثػػرة النفقػػات مػػع زيػػادة ا١باػػد كخسػػارة
للوقت.

( )1القرار عدد  1039ا٤بلف ا٤بدين عدد  88 -3099منشور ٗبجلة قضاء اللس األعلى ع  18ص.193
(٧ )2بمػػد الغ ػػيبلٕب األ ك ػػاـ التمايدي ػػة كأثاره ػػا مقػػاؿ منش ػػور ٗبجل ػػة رابط ػػة القض ػػاء ع  3-2لس ػػنة ... 17
 1981ص  62كبعدها .
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هػػلا األمػػر ال نشػػاطرب ب ػ علػػى العكػػس قػػد يكػػوف األحػػدر أف يػػتم الطعػػن ُب
تلك األ كاـ التمايدية مباشػرة دكف أف يتضػرر موقػف ا٣بصػومة األهػلية فمػثبلن ُب
مسػ ػػألة الوقػ ػػف التعليقػ ػػي للخصػ ػػومة الػ ػػٍب أشػ ػػارت إلياػ ػػا نػ ػػص ا٤بػ ػػادتْب 248 247
مرافعػات يػ ٪بػػد أف ا٤بشػػرع هػػرح للمالكمػة أف تتوقػػف عػػن نهػػر الػػدعوم ا٤باثلػػة
أماماا إٔب ْب الفص ُب بعأ ا٤بسائ ًب الػدفع ػا أمػاـ ا﵀كمػة كهػو مػا أهػطلح
عل ػػى تس ػػميت ب ػػالوقف القض ػػائي ال ػػلم اش ػػَبط فيػ ػ ا٤بش ػػرع أف ي ػػدفع بػ ػ أثن ػػاء نه ػػر
الػػدعول ٗبسػػألة أكليػػة أخػػرل يتوقػػف علػػى لاػػا الفصػ ُب الػػدعول برمتاػػا كامتلتاػػا
كثػّبة فػػبل ٯبػوز مػػثبل االسػتمرار ُب نهػػر دعػػول القسػمة ا٤بتطػػورة أمػاـ ا﵀كمػػة 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
كمػػا أف الفص ػ ُب ذلػػك الػػدفع ٯبػػب اف يعػػود إٔب ٧بكمػػة أخػػرل غػػّب ا﵀كمػػة الػػٍب
تنهػر الػدعول كعليػ ٯبػب علػى ا﵀كمػة أف ٙبكػم بوقػف سػّب ا٣بصػومة األهػلية إٔب
ػػْب الفصػ ُب ا٤بسػػألة األكليػػة كهػػو نفػػس ا٢بػػاؿ ينطبػػل علػػى الوقػػف القػػانوين كمػػن
أمثلة ذلك الة رد القضاة ا٤بنصوص علياا علػى نػص ا٤بػادتْب  269 -268مرافعػات
كػػللك الػػة التنػػازع ُب الواليػػة ا٤بنصػػوص علياػػا ُب القػػانوف رقػػم  6لسػػنة  2006مػػن
قانوف نهػاـ القضػاء كأخػّبان الػة الػدعول ا٤بدنيػة ا٤بنفصػلة عػن الػدعول ا١بنائيػة طبقػان
لػػنص ا٤بػػادة  283إحػراءات حنائيػػة الػػٍب تػػنص علػػى " إذا رفعػػت الػػدعول ا٤بدنيػػة أمػػاـ
ا﵀ػاكم ا٤بدنيػة ٯبػػب كقػف الفصػ فياػا ػٌب ٰبكػػم ائيػان ُب الػػدعوم ا١بنائيػة ا٤بقامػػة
قب رفعاا أك أثناء السّب فياا".
هػلب بعػأ األمثلػػة الػٍب ٘بيػػز كقػف نهػػر الػدعول األهػػلية إٔب ػْب الفصػ ُب
بعأ ا٤بسائ األكلية كمع ذلك ال ٲبكن القوؿ بأف األخل ٗببدأ نهرية الطعػن ا٤بباشػر
كُب دكد معينة قد يلدم إٔب تشطّب الدعول القضائية أك تقسيماا أماـ ا﵀اكم.
كػللك ا٢بػػاؿ عنػػدما تكػػوف هنػػاؾ عػدة طلبػػات معركضػػة علػػى ا﵀كمػػة كٙبكػػم
ُب أ ػ ػػداها علػ ػػى سػ ػػبي االسػ ػػتعجاؿ مث ػ ػ "النفقػ ػػة االسػ ػػتعجالية" فمػ ػػن ا٤بعلػ ػػوـ أف
األ كػاـ االسػتعجالية أكحػب ا٤بشػرع الليػيب ضػركرة و٥بػا بالنفػاذ ا٤بعجػ طبقػان لػػنص
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ا٤بادة  379مرافعات فا نقوؿ أن ٯبب االنتهػار إٔب ػْب الفصػ ُب بػاقي الطلبػات
ٕبكػػم ػػائي ُب الػػدعول بػػالرغم أف ذلػػك ا٢بكػػم االسػػتعجإب قػػد يوهػػف خطػػأ كقػػد
يسػػبب ضػػرر للخصػػوـ .أعتقػػد أف األمػػر ٦بػػاُب ٤بنطػػل العدالػػة ك٥بػػلا حػػاء نػػص ا٤بػػادة
 383مرافعػػات الػػلم يقضػػي ٕبػػاالت الػػتهلم مػػن النفػػاذ ا٤بعج ػ ُب ميعػػاد سػػبعة أيػػاـ
أماـ ا﵀كمة االست نافية كيفص في على كحع السرعة مستقبل عن ا٤بوضوع.
كم ػػا أف ال ػػدفع بع ػػدـ القب ػػوؿ أك بع ػػدـ االختص ػػاص أك بوح ػػود ش ػػرط ٙبك ػػيم
كترفض ا﵀كمػة كتسػتمر ُب نهػر الػدعول ٕبجػة أف هػلب الػدفوع ٯبػب اسػت نافاا مػع
ا٢بك ػػم النا ػػائي الص ػػادر ٧بػ ػ ا٣بص ػػومة بش ػػك كام ػ اعتق ػػد أن ػ ال ٰبق ػػل الفائ ػػدة
ا٤برحوة من مث هلب الدفوع ا٤بقررة طبقان للقانوف كمصلالة ا٣بصوـ كهو نفس ا٢بػاؿ
ينطبل على طلبات التدخ سػواء أكػاف هجوميػان أك انضػماميا فمػن ػل مػن يػدعي
أف ل ل أف يتدخ هجوميان ُب الدعول مػن أحػ ٞبايػة قوقػ قبػ هػدكر كػم
ائي ُب ا٣بصومة ا٤باثلة الٍب تنهرها ا﵀كمة فإذا كانت هناؾ دعػول منهػورة ك ضػر
ش ػػخص م ػػن الغ ػػّب طالب ػان الت ػػدخ ُب ا٣بص ػػومة إال أف ا﵀كم ػػة ت ػػرفأ ه ػػلا الطل ػػب
كتستمر ُب نهرها كعلى ا٥با فا ينتهر ا٤بتػدخ إٔب أف يفصػ ُب الػدعول ليكػوف
خصما ُب الطعن أـ علي أف يرفع دعول حديدة.
ليطل ػػب بع ػػد ذل ػػك ض ػػماا إٔب ال ػػدعول األه ػػلية كم ػػا ه ػػو ا٢بك ػػم أيضػ ػان إذا
رفضت ا﵀كمػة الػٍب تنهػر الػدعول رفػأ ضػم الػدعوتْب هػلا األمػر يتطلػب تػدخبل
تشػ ػريعيان ٢بس ػػم مثػ ػ ه ػػلب ا٤بس ػػائ القانوني ػػة كم ػػا فعػ ػ كػ ػ م ػػن ا٤بش ػػرعْب ا٤بص ػػرم
كاألردين ُب إط ػػار إه ػػبلح ا٣بدم ػػة القض ػػائية كلػ ػيس م ػػن زاكي ػػة التخ ػػوؼ م ػػن مس ػػألة
تطوير النصوص القانونية الٍب ٚبدـ العدالة بشك عاـ...
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كم ػػن األمثل ػػة ال ػػٍب ٲبك ػػن أف نس ػػوقاا ُب ه ػػلا البالػ ػ أيضػ ػان القض ػػاء ب ػػرفأ
الدعول ا٤بقابلة( )1الٍب ٥بػا ارتبػاط كثيػل الصػلة بالػدعول األهػلية فمػن غػّب ا٤بنطػل أف
يَبؾ ا٤بشرع اللييب مث هلب ا٤بسائ بعدـ قبوؿ الطعن فياػا مباشػرة ػٌب قبػ الفصػ
ُب ا٣بصػومة ٕبكػم منػ كاعتبارهػا اسػػتثناءات ُب نػص ا٤بػادة  300مرافعػات كهػو نفػػس
ا٢ب ػػاؿ ينطب ػػل عل ػػى رف ػػأ ال ػػدفع ب ػػبطبلف اإلعبلن ػػات أك االختص ػػاص ا﵀ل ػػى كأيضػ ػان
األ كاـ ا٤بتعلقة بالتنفيل ا١بربم.
يتبْب من خبلؿ ٕبثنا أف بعػأ التشػريعات كمناػا الليػيب كا٤بغػريب ٓب يتبنيػا فكػرة
الطعن ا٤بباشر ُب اال كاـ التمايدية أم الٍب تصدر أثناء سّب الدعول القضائية قب
الفص الناائي كالكام فياا.
كقػػد أيػػد بعػػأ الفقػ هػػلا اال٘بػػاب كسػػار القضػػاء الليػػيب علػػى نفػػس هػػلا الػػنا
باعتبػارب يطبػل نصػوص قانونيػة ال يسػتطيع ا٣بػركج عناػا طا٤بػا كانػت هػرٰبة كقاطعػة
إال أف بعػ ػػأ التش ػ ػريعات ٚبلصػ ػػت مػ ػػن مسػ ػػألة ا٣بػ ػػوؼ مػ ػػن فكػ ػػرة تقتيػ ػػت أكاه ػ ػ
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 ا﵀افهػػة
على القاعدة العامة الٍب ال ٘بيز الطعن ُب األ كػاـ التمايديػة إال بعػد هػدكر كػم
ائي ُب ا٣بصومة كلكن مع التقرير ببعأ االستثناءات الٍب اعتربما تلك التشريعات
ػػاالت خاهػػة خارحػػة عػػن الػػنص العػػاـ خدمػػة ٤ببػػدأ االقتصػػاد ُب اإلح ػراءات ك٥بػػلا
ن ػػرل أنػ ػ عل ػػى ا٤بش ػػرع اللي ػػيب أف يط ػػور م ػػن نفسػ ػ كفقػ ػان لبل٘باه ػػات ا٢بديث ػػة ػػوؿ
ا٤بوضوع كذلك بتبػِب بعػأ االسػتثناءات الػٍب ٲبكػن الطعػن فياػا مباشػرة قبػ  .هػدكر
كػػم ػػائي ُب الػػدعوم كالسػػّب علػػى طريػػل ك ػ تبنػػاب ا٤بشػػرع األردين كا٤بصػػرم ُب
( )1الػدعول ا٤بقابلػػة هػػي الػػٍب يرفعاػػا ا٤بػػدعي عليػ أثنػػاء نهػػر الػػدعوم األهػػلية ليكػػوف فياػػا مػػدعيان كلديػ طلبػػات
مستقلة عن تلك ا٤بدرحة ُب الدعول األهلية.
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هلا السياؽ كخاهة ُب القرارات ا٤بتعلقة باألمور االستعجالية كالتنفيػل ا١بػربم ككقػف
الػػدعول كطلبػػات التػػدخ كاإلدخػػاؿ كأيضػان عػػدـ قبػػوؿ الػػدعول ا٤بقابلػػة كطلبػػات رد
القض ػػاة ناهي ػػك عل ػػى ع ػػدـ قب ػػوؿ ال ػػدفوع ا٣باه ػػة بع ػػدـ االختص ػػاص ككح ػػود ش ػػرط
التالكػيم كبطػػبلف أكراؽ اإلعبلنػػات كالتقػػادـ كأخػّبان الػدفع ٕبجػػة األمػػر هػػلب األمػػور
ُب ٦بملاػػا ال نػػرل أ ػػا قػػد تػػلثر علػػى أكهػػاؿ ا٣بص ػومة أك تفتيتاػػا ب ػ علػػى العكػػس
تضمن ٙبقيل عدالة سريعة مضمو ا ٙبقيل األمن كاألماف كاالطم ناف للخصوـ.
كعلػػى الفقػ القػػانوين أف يسػػاهم ُب دراسػػة هكػػلا مواضػػيع ػػٌب يقػػرب الصػػورة
إٔب ا٤بشرع كمن ٍب إٔب القضاء خدمة للعدالة.
 -1ا٤بشرع ا٤بصرم أرسى قاعدة عامػة مفادهػا أنػ ال ٯبػوز الطعػن ُب األ كػاـ
التمايدية الٍب تصدر أثناء سّب ا٣بصومة القضائية إال بعد هػدكر كػم يناػي كامػ
ا٣بصػػومة كعنػػدها يصػػبح الطعػػن عل ػػى األ كػػاـ ٩بكنػػا إذا ت ػوافرت شػػركط  .إال أن ػ
خرج عن هلب القاعدة بإستثناءات هرح ٗبوحباا مكانية الطعن ُب ا٢بكم التمايػدم
الص ػػادر أثنػ ػػاء سػ ػػّب الػ ػػدعول ك ػ ػػددها علػ ػػى سػ ػػبي ا٢بصػ ػػر مث ػ ػ األ كػ ػػاـ الوقتيػ ػػة
كا٤بس ػ ػػتعجلة كالص ػ ػػادرة بوق ػ ػػف ال ػ ػػدعول كاأل ك ػ ػػاـ القابل ػ ػػة للتنفي ػ ػػل ا١ب ػ ػػربم كأخ ػ ػّبان
األ كاـ الصادرة بعدـ االختصػاص كاإل الػة علػى ا﵀كمػة ا٤بختصػة ك الػة االرتبػاط
الٍب قررما ٧بكمة النقأ ا٤بصرية من خبلؿ تطويع النصوص.
 -2س ػػلك ا٤بش ػػرع األردين نف ػػس ال ػػنا ال ػػلم س ػػلك ا٤بش ػػرع ا٤بص ػػرم إال أنػ ػ
أضاؼ بعأ ا٢بػاالت ا٤بسػتثناة عػبلكة علػى مػا سػبل ذكػرب كهػي الػدفع بوحػود شػرط
ٙبك ػػيم كٕبجي ػػة األم ػػر ا٤بقض ػػي أك ٗبض ػػي ا٤ب ػػدة كطلب ػػات الت ػػدخ كاإلدخ ػػاؿ ال ػػة
رفض ػػاا كأيضػ ػان ع ػػدـ قب ػػوؿ ال ػػدعوم ا٤بقابل ػػة كال ػػدفع ب ػػبطبلف أكراؽ التبلي ػػغ لل ػػدعوم
كبعدـ االختصاهي ا٤بكاين.
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 -3ا٤بشػرع الليػيب كأيضػان ا٤بغػريب بقيػػا علػى كضػػعاما مػن خػػبلؿ تطبيػل القاعػػدة
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 .
 -1نوهى ا٤بشرع الليػيب بتطػوير تشػريع كااللتالػاؽ ٗبركػب التشػريعات ا٤بتطػورة
ُب هلا الاؿ خدمة للعدالة القضائية.
 -2عل ػػى ا٤بش ػػرع اللي ػػيب أف ي ػػورد بع ػػأ االس ػػتثناءات عل ػػى ن ػػص ا٤ب ػػادة 300
مرافعػات ٕبيػ ٯبػوز الطعػن ُب بعػػأ األ كػاـ التمايديػة دكف انتهػار هػدكر كػػم
ائي ككام ُب الدعول كما فع ا٤بشرع األردين.
 -3الفق ػ الليػػيب علي ػ دكر كبػػّب بتوضػػيح فكػػرة الطعػػن ُب األ كػػاـ التمايديػػة
عن طريل نشر الفكر القانوين وؿ ا٤بوضوع.
 -4عل ػػى ط ػػبلب العل ػػم الغ ػػوص كالتعم ػػل ُب ن ػػص ا٤ب ػػادة  300مرافع ػػات لي ػػيب
كإمكاني ػ ػػة ط ػ ػػرح بع ػ ػػأ االس ػ ػػتثناءات ع ػ ػػن القاع ػ ػػدة م ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ رس ػ ػػائ ا٤باحس ػ ػػتّب
كأطرك ات الدكتوراب.
 -5ٯبب على ملسسة العدالة تطويع النصوص القانونية ٗبا ٱبدـ ا٣بصوـ.
انــتــهـــــي
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 .1أٞبد أبو الوفاء التعليل علػى قػانوف ا٤برافعػات ا١بػزء األكؿ منشػأة ا٤بعػارؼ
اإلسكندرية 1979ـ.
 .2أٞب ػ ػػد أب ػ ػػو الوف ػ ػػاء نهري ػ ػػة األ ك ػ ػػاـ ُب ق ػ ػػانوف ا٤برافع ػ ػػات منش ػ ػػأة ا٤بع ػ ػػارؼ
اإلسكندرية ط.1980 4
 .3أٞبد عمر أبوزقية دركس ُب قانوف ا٤برافعات ا١بزء األكؿ منشػورات حامعػة
قاريونس بنغازم ط.2003 1
 .4أٞب ػ ػػد هن ػ ػػدم ق ػ ػػانوف ا٤برافع ػ ػػات ا٤بدني ػ ػػة كالتجاري ػ ػػة دار ا١بامع ػ ػػة ا١بدي ػ ػػدة
اإلسكندرية .2003
 .5الك ػػوين أعب ػػودة ق ػػانوف عل ػػم القض ػػاء ا٤برك ػػز الق ػػومي للبال ػػوث كالدراس ػػات
العلمية ط.1998 1
 .6رمػػزم سػػيف الػػوحيز ُب قػػانوف ا٤برافع ػػات ا٤بدنيػػة التجاريػػة مكتبػػة الناض ػػة
ط.1957 1
 .7عبػػدالكرًن الطالػػب الش ػػرح العملػػي لقػػانوف ا٤بس ػػطرة ا٤بدنيػػة ا٤بطبعػػة الوراق ػػة
الوطنية مراكف ا٤بغرب .2009
 .8فتالي كإب الوسي ُب قانوف القضاء ا٤بدين دار الناضة العربية  2001ط.3
٧ .9بم ػػد العش ػػماكم عب ػػدالوهاب العش ػػماكم قواع ػػد ا٤برافع ػػات ج 2ا٤بطبع ػػة
النموذحية .1958
٧ .10بمد الكشبور رقابة اللػس األعلػى علػى ٧بػاكم ا٤بوضػوع ُب ا٤بػواد ا٤بدنيػة
ا٤بغرب ط.2001 2
٧ .11بمػود مصػػطفي يػػونس نهريػة الطعػػن ا٤بباشػػر دار الناضػة العربيػػة القػػاهرة
ط.2001 1
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 .12مصػ ػػطفي الػ ػػدراحي الثبػ ػػات النسػ ػػيب إلطػ ػػار ا٣بصػ ػػومة االبتػ ػػدائي ا٤بكتػ ػػب
ا١بامعي ا٢بدي .2017
 .13نبي ػ ػ عم ػ ػػر الوس ػ ػػي ُب ق ػ ػػانوف ا٤برافع ػ ػػات ا٤بدني ػ ػػة كالتجاري ػ ػػة دار ا١بامع ػ ػػة
ا١بديدة اإلسكندرية .2003
ثاُٚاً  -اجملالت

٧ .1بمد الفيبلٕب األ كاـ التمايدية كأثارها مقاؿ منشور ٔبملة رابطة القضػاء
العدد  3 2السنة 1981 17ـ.
 .2كحػػدل راغػػب الطعػػن ا٤بباشػػر ُب األ كػػاـ الصػػادرة ُب طلبػػات كقػػف النفػػاذ
ا٤بعجػ ػ مق ػػاؿ منش ػػور ٗبجل ػػة -العل ػػوـ القانوني ػػة كاالقتص ػػادية حامع ػػة ع ػػْب
س العدد األكؿ
ثاهجاً  -اهق٘اُني
.1
.2
.3
.4

قانوف ا٤برافعات ا٤بدنية كالتجارية ا٤بصرم .
قانوف ا٤بوحبات األردين رقم  24لسنة .1988
قانوف ا٤برافعات ا٤بدنية كالتجارية اللييب.
البلت ٦ //بلة ا﵀كمة العليا الليبية.
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خيار العىدة لدسخىر 1951م املعدل
( آفاق واشكالياث )
إردادىالدكتور:ىمحمدىنجوبىأحمدىالكبتي ى
كليخ القبنوى جبهعخ هصراتخ
يعػػد الدسػػتور القػػانوف األسػػاس ُب ك ػ دكلػػة يػ تشػػك قواعػػدب األسػػاس
الػػلم يبػػْب شػػك الدكلػػة كالسػػلطات العامػػة فياػػا كا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات العامػػة الػػٍب
ٯبػػب أف يتمتػػع ػػا ا٤ب ػواطن كتتصػػدر القواعػػد الدسػػتورية النهػػاـ القػػانوين ُب الدكلػػة
كٚبضع ل كافة القواعد القانونيػة األخػرل فالدسػتور هػو الػلم ٲبػنح للدكلػة كحودهػا
القػ ػػانوين كييسػ ػػمح ٥بػ ػػا ُب أف توحػ ػػد ُب ا٢بيػ ػػاة الدكليػ ػػة كييشػ ػػك ضػ ػػمانان للالقػ ػػوؽ
كا٢بريات ُب كح التعسف كاالضطااد اللم ٛبارس السلطة السياسية"1".
كقد أقر الشػعب الليػيب ٩بػثبلن ُب ا١بمعيػة الوطنيػة التأسيسػية التجربػة الدسػتورية
األكٔب ُب 7أكتػػوبر 1951ـ كالػػلم أيعلػػن اسػػتقبلؿ ليبيػػا علػػى أساس ػ ُب 24ديسػػمّب
1951ـ كدكلة ذات سيادة ُب نهاـ اٙبادم إٔب أف عدؿ الدستور ٗبوحب القػانوف
رقػػم ""1لسػػنة 1963ـ الػػلم اعػػاد هيكلػػة الدكلػػة مػػن دكلػػة اٙباديػػة إٔب دكلػػة بسػػيطة
مو دة"2".
كييشػػك دسػػتور 51ـ مرحعيػػة مامػػة كأساس ػان انطلقػػت منػ الدكلػػة الليبيػػة بعػػد
االسػػتقبلؿ كٙبقػػل ُب تل ػ تكػػوين الدكلػػة ا٢بديثػػة كتاػػور ملسسػػاما الدسػػتورية إٔب
يػػز الوحػػود ُب إطػػار االقلػػيم الليػػيب ا٤بو ػػد إال أف القواعػػد الدسػػتورية تصػػبح غػػّب
منس ػػجمة كمتناغم ػػة م ػػع التغ ػ ػّبات كالتط ػػورات ال ػػٍب تط ػ ػرأ عل ػػى األكض ػػاع السياس ػػية
كاالقتصادية كاالحتماعية ُب الدكلة ٗبركر الزمن فالقاعدة الدسػتورية – كػأم قاعػدة
تنهيميػػة احتماعيػػة –تتػػأثر بػػالهركؼ ا﵀يطػػة كتػػلثر فياػػا كتتكيػػف ك احػػات التمػػع
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ا٤بتغػػّبة كا٤بتجػػددة فيصػػبح التعػػدي ض ػػركرة تسػػتلزماا سػػن التطػػور ففك ػرة التع ػػدي
تراف ػػل الدس ػػاتّب من ػػل تاوره ػػا لك ػػي ال تص ػػطدـ ب ػػرفأ الش ػػعب ُب ش ػػك ث ػػورة أك
انقبلب"3".
ُب ت هلب ا٤بعطيػات هػ ٲبكػن العػودة لدسػتور 51ـ كهػ تواكػب نصوهػ
التطورات على السا ة الليبية كٗبا يتفل كا٤بعايّب الدكليػة كهػ يسػمح هػلا الدسػتور
بتعديل سب ما تضمن من نصوص ُب هلا الشأف.
ألح ػ توضػػيح هػػلب ا١بوانػػب كاالحابػػة علػػى هػػلب التسػػاؤالت ٬بصػػص خطػػة
البال التالية:ػ ػ
ا٤بطلب األكؿ :طبيعة الدساتّب كأساليب تعديلاا.
ا٤بطلب الثاين :تقييم دستور 51ـ كامكانية تعديل .

تيقسػػم الدسػػاتّب ٕبسػػب طريقػػة تعػػديلاا إٔب دسػػاتّب حامػػدة يشػػَبط لتع ػػدي
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:
اهفسع األٗي  :اهدساتري املسُ :ٞكما سبل اف اشرنا الدسػتور ا٤بػرف هػو الػلم
ٲبكػػن تعديل ػ بػػنفس االح ػراءات الػػٍب تعػػدؿ ػػا الق ػوانْب العاديػػة ٩بػػا يعػػِب أف هػػلب
الدس ػػاتّب تأخ ػػل ذات القيم ػػة القانوني ػػة ا٤بق ػػررة ٥ب ػػلب الق ػوانْب ب ػػأف تس ػػتطيع القػ ػوانْب
العاديػة أف تعػػدؿ النصػػوص الدسػػتورية الػػٍب يتضػػمناا الدسػػتور ا٤بػػرف "4".يػ ٛبلػػك
السػػلطة ا٤بختصػػة بالتش ػريع تعػػدي الدسػػتور باتبػػاع نفػػس االح ػراءات الػػٍب تتبعاػػا ُب
تع ػػدي القػ ػوانْب .كب ػػللك ٚبتف ػػي كػ ػ تفرق ػػة ش ػػكلية ب ػػْب القواع ػػد الدس ػػتورية ا٤برن ػػة
كالتشػ ػريعات العادي ػػة كال يبق ػػى إال االخ ػػتبلؼ ا٤بوض ػػوعي بينام ػػا ٕبك ػػم اخ ػػتبلؼ
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طبيعػػة ا٤بوضػػوعات كا٤بسػػائ الػػٍب يتناك٥بػػا ك ػ منامػػا .كيَبتػػب علػػى هػػلا الػػنا ٛبتػػع
الس ػػلطة التش ػريعية بس ػػلطات كاختصاه ػػات كاس ػػعة ُب إح ػراء التع ػػديبلت الدس ػػتورية
لكي تتناسب مع التشريعات العادية الٍب ترغب ُب إهدارها.
كمػػن ا١بػػدير با٤ببل هػػة أنػ لػػيس هنػػاؾ تػػبلزـ بػػْب الدسػػاتّب العرفيػػة كالدسػػاتّب
ا٤برن ػػة فق ػػد يك ػػوف الدس ػػتور عرفي ػان كلكن ػ حام ػػد يتطل ػػب تعديل ػ اح ػراءات كش ػػركط
معينػػة كمػػن أمثلػػة الدسػػاتّب ا٤برنػػة الدسػػتور اال٪بليػػزم يػ يسػػتطيع الرب٤بػػاف تعػػدي
القواع ػػد ا٤بكتوب ػػة كغ ػػّب ا٤بكتوب ػػة دكف اتب ػػاع احػ ػراءات خاه ػػة .ك ػػللك ينطب ػػل ه ػػلا
الوه ػػف عل ػػى ك ػ ػ م ػػن الدس ػػتور االيط ػػإب لس ػػنة 1848ـ كالركس ػػي لس ػػنة 1918ـ
كالفرنسي لسنة 1930ـ كهي دساتّب مدكنة كلكناا مرنة"5".
تبػػْب ٩بػػا سػػبل أف الدسػػاتّب ا٤برنػػة ٛبتػػاز بسػػاولة تعػػديلاا مػػا ٯبعلاػػا تواكػػب
التطػػورات السياسػػية كاالحتماعيػػة ُب الدكلػػة كمػػا ٯبنػػب الػػببلد األزمػػات السياسػػية
كالثورات الٍب تعصف بالدستور من حراء هعوبة تعديل .
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
الدكلة من نا ية أخرل.
كمػ ػػا ٱبش ػ ػػى أف تغ ػ ػػرل الس ػ ػػاولة ُب التعػ ػػدي الس ػ ػػلطة التش ػ ػريعية إٔب إح ػ ػراء
تع ػػديبلت ال ض ػػركرة ٥ب ػػا كال تقتض ػػياا ا٤بص ػػلالة السياس ػػية كاالحتماعي ػػة لل ػػببلد-أك
يك ػػوف داف ػػع ه ػػلب التع ػػديبلت أغراضػ ػان شخص ػػية للالك ػػاـ كتمدي ػػد فػ ػَبات رئاس ػػية
كتعددها إضافة إٔب البواع كاألهواء ا٢بزبية البغيضة.
ك ػ ذل ػػك ي ػػلدم إٔب العب ػ بقدس ػػية الدس ػػتور كزعزع ػػة االس ػػتقرار كالثب ػػات
لؤلكضاع السياسية ُب الدكلة.
فا هلا يعِب كحوب أف يكوف الدستور حامدان لنرل ذلك ُب الفرع التإب.
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اهفـسع اهجــاُ :ٛاهدســاتري اجلاًــد :ٝهػي الػػٍب يتطلػب ُب تعػػديلاا احػراءات
خاهػػة أش ػػد م ػػن تل ػػك االح ػراءات ا٤بق ػػررة ُب تع ػػدي الق ػوانْب العادي ػػة كغاي ػػة ذل ػػك
اضفاء قدر من الثبات كاالستقرار على أ كاـ الدستور.
كيتالقػػل هػػلا ا١بمػػود بتالديػػد هي ػػة تتػػؤب التعػػدي خػػبلؼ السػػلطة التش ػريعية
ال ػػٍب ٛبل ػػك تع ػػدي القػ ػوانْب العادي ػػة أك اشػ ػَباط اتب ػػاع احػ ػراءات معين ػػة عن ػػد إحػ ػراء
التعػػدي كاش ػَباط احتمػػاع للس ػػْب تش ػريعيْب (الش ػػيوخ-الن ػواب)ُب هي ػػة م ػلٛبر ُب
الدكؿ الٍب تأخل بنهاـ اللسػْب أك اشػَباط أغلبيػة معينػة آعلػى مػن األغلبيػة البلزمػة
لتعػػدي القػوانْب كأخػّبان قػػد يشػػَبط عػػرض التعػػدي علػػى االسػػتفتاء الشػػعيب كسػواء
احتمعت هلب الشركط كاالحراءات كلاا أك بعضاا فإن يكفي فياا أف ٚبتلػف عػن
الشػػركط كاالح ػراءات ا٤بتبعػػة ُب تعػػدي الق ػوانْب العاديػػة كهػػو مػػا يػػلدم إٔب كهػػف
الدستور با١بمود.
كيرتب ٝبػود الدسػتور بإمكانيػة تعديلػ مػن عػدماا فقػد يكػوف ا١بمػود مطلقػان
عنػػدما ٰبهػػر التعػػدي ائيػان علػػى كافػػة نصػػوص الدسػػتور كقػػد يكػػوف حزئيػان عنػػدما
يقتصر هر التعدي على بعأ ا٤بواد.
كُب ػػاالت أخػػرل يكػػوف هػػر التعػػدي نسػػبيان يقتصػػر علػػى نصػػوص معينػػة
لفػػَبة زمنيػػة ٧بػػدكدة فيمػػا يعػػرؼ بػػا٢بهر الػػزمِب للتعػػدي يقابل ػ ا٢بهػػر ا٤بوض ػػوعي
اللم يقتصر على نصوص معينة فق .
كال يػػرل الفقػ عيبػان ُب اشػَباط عػػدـ التعػػدي ا١بزئػػي زمنيػان كػػاف أك موضػػوعيان
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
الػػٍب كضػػعت الدسػػتور ابتػػداءن هػػي سػػلطة هػػا بة سػػيادة ال ٛبلػػك أف تقيػػد سػػلطة
تأسيسػية ال قػػة أل ػػا هػػي األخػػرل هػػا بة سػػيادة أيضػان .كهػػلا مػػا يتفػػل مػػع مػػا أقػػرب
إعبلف قوؽ االنساف لسنة 1973ـ ُب مادت " 28للشػعب ا٢بػل دائمػان ُب أف يراحػع
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دس ػ ػ ػػتورب كيع ٌدلػ ػ ػ ػ كيغ ػ ػ ػػّبب كال ٲبل ػ ػ ػػك حيػ ػ ػ ػ مع ػ ػ ػػْب أف يٱبض ػ ػ ػػع لقوانينػ ػ ػ ػ األحي ػ ػ ػػاؿ
البل قة""7".
كبقياس التجارب الدستورية الليبية لب ا٤بعػايّب نبل ػظ أف دسػتور 51ـ كػاف
دس ػػتوران حام ػػدان يػ ػ أش ػػَبط ُب مادتػ ػ  198إلحػ ػراء التع ػػدي نص ػػابان معينػ ػان يك ػػوف
بانعقػػاد ٦بلػػس األمػػة كبأغلبيػػة موهػػوفة القػرار التعػػدي أمػػا التجربػػة الدسػػتورية الثانيػػة
ٛبثلت ُب االعبلف الدستورم الصادر ُب 1969/12/2ـ اللم رأل أغلب البا ثْب ُب
القػػانوف الدسػػتورم بأنػ دسػػتور مػػرف ألنػ ٓب يشػػَبط إحػراءات ٩بيػػزة لتعديلػ كفػػل مػػا
نصػػت علي ػ ـ  37من ػ الػػٍب أحػػازت -للػػس قيػػادة الثػػورة –آنػػلاؾ تعػػدي الدسػػتور
كهي ذات السلطة الػٍب كضػعت كمػا أف االعػبلف ٓب ييسػمح بػالطعن بعػدـ الدسػتورية
فيمػػا يصػػدر عػػن اللػػس مػػن تشػريعات كأكامػػر ي ػ اف الطعػػن بعػػدـ الدسػػتورية ال
يتالقل إال ُب ت الدساتّب ا١بامدة"6".
كيعيف الشعب اللييب التجربػة الثالثػة اليػان ُب اإلعػبلف الدسػتورم الصػادر ُب
2011/8/3ـ الػ ػػلم نػ ػػص ُب مادت ػ ػ 36علػ ػػى عػ ػػدـ ح ػ ػواز تعػ ػػدي االعػ ػػبلف إال مػ ػػن
السلطة ا٤بختصة بالتشريع كبأغلبية ثلٍب أعضائاا .كهو ما يسم االعبلف بأن حامد.
أما آخر التجارب الدستورية الٍب ٓب تر النػور بعػد كا٤بتمثلػة ُب مشػركع الدسػتور
الػػلم أقرت ػ ا٥بي ػػة التأسيسػػية ُب 2016/4/19ـ الػػلم نػػص ُب مادت ػ ُ 217ب سػػبعة
بنػػود تتعلػػل بػػإحراءات تعػػدي الدسػػتور علػػى هػػر زمػػِب كموضػػوعي لتعػػدي لػػبعأ
نصػػوص الدسػػتور إضػػافة إٔب بعػػأ القيػػود علػػى أليػػة اق ػَباح التعػػدي ككيفيػػة اق ػرارب
كهو ما يدخ الدستور ا٤بقَبح ضمن الدساتّب ا١بامدة .
اهفـ ــسع اهجاهـ ــح :تعـ ــدٙى اهدسـ ــت٘ز :الدس ػػاتّب مكون ػػة م ػػن ٦بموع ػػة قواع ػػد
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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الدس ػػتور آم ػػر يغ ػػاير طبيع ػػة ا١بماع ػػة ُب أف تف ػػرض عل ػػى نفس ػػاا قواع ػػد قانوني ػػة ال
تستطيع تبديلاا.
لك ذلك أٝبع الفق على ضركرة األخل ٗببدأ تعدي الدستور لكػن السػلاؿ
هنػػا مػػن هػػي السػػلطة ا٤بختصػػة بػػإحراء التعػػدي ك ػػدكد اختصاهػػاا كآليػػة اق ػَباح
كاقرار التعدي ك
نستعرض النقاط التالية لئلحابة على هلب التساؤالت:
أوَلً :السػػلطة المختصػػة بالتعػػديل :اختلفػػت آراء الفق ػ كمػػن ٍب الدسػػاتّب ُب
ٙبديػػد ا١باػػة ا٤بختصػػة بػػإحراء التعػػدي فجانػػب مػػن الفق ػ اسػػندب إٔب الشػػعب ألف
الدسػ ػػتور هػ ػػو العقػ ػػد االحتمػ ػػاعي الػ ػػلم ٙبقػ ػػل بإٝبػ ػػاع أف ػ ػراد التمػ ػػع علي ػ ػ كنػ ػػاؿ
موافقتام كبالتإب التعدي ال يتم إالًّ من خبلؿ اٝباع هلب اإلرادة مرة أخرل.
كمػػا ذهػػب ا٘بػػاب آخػػر إٔب اسػػناد مامػػة التعػػدي للسػػلطة ا٤بختصػػة بالتش ػريع
باعتبارهػػا ٛبثػ إرادة الشػػعب مػػن خػػبلؿ نوابػ ُب الرب٤بػػاف كأضػػاؼ آخػػركف إٔب ذلػػك
بأف ييعرض التعدي بعد ذلك على االستفتاء الشعيب"8".
كعػػادة ٰبػػدد الدسػػتور ا١باػػة الػػٍب تسػػند ٥بػػا مامػػة إح ػراء التعػػدي فالدسػػتور
اللي ػػيب لس ػػنة 51ـ أس ػػند س ػػلطة التع ػػدي لل ػػس األم ػػة -النػ ػواب الش ػػيوخ -عل ػػى أف
ييص ػ ػػدؽ عليػ ػ ػ ا٤بل ػ ػػك بع ػ ػػد إقػ ػ ػرارب ـ 198ك ػ ػػللك االع ػ ػػبلف الدس ػ ػػتورم الص ػ ػػادر ُب
2011/8/3ـ حع االختصاص بتعدي الدستور للسلطة ا٤بختصة بالتشػريع كبأغلبيػة
ثلٍب األعضاء ـ.36
كهنػػا يثػػور الس ػلاؿ عػػن مػػدل ريػػة هػػلب السػػلطات ُب التعػػدي ك ٗبعػػُب ه ػ
تتمتع ٕبرية مطلقة ُب ذلك أـ يتوحب علياا مراعاة القيود الٍب نص علياػا الدسػتور.
سنوضح ذلك ُب التإب :ػ
ثانيػاً :نطػػاؽ التعػػديل  :سػػلطة التعػػدي هػػي سػػلطة منشػػأة فاػػي سػػلطة مقيػػدة
بالنطػػاؽ ا﵀ػػدد بالدسػػتور ألف سػػلطة التعػػدي تػػدين للنصػػوص الدسػػتورية بوحودهػػا
كنشػػاطاا فعلياػػا أف ٙبػػَبـ مػػا ح ػاء ُب تلػػك النصػػوص س ػواء فيمػػا يتعلػػل ٗبوضػػوع
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التعػػدي أك االح ػراءات الػػٍب ٯبػػب علياػػا اتباعاػػا عنػػد ٩بارسػػتاا الختصاهػػاا فاػػي
ٚبض ػػع لقواع ػػد تس ػػبل كحوده ػػا كهن ػػا يها ػػر الف ػػرؽ بينا ػػا كب ػػْب الس ػػلطة التأسيس ػػية
األهلية الٍب ال ٚبضع لقواعد تسػبل كحودهػا فاػي سػلطة مطلقػة مػن كػ قيػد إال
قيػ ػد ا َباما ػػا للفك ػػرة القانوني ػػة كالسياس ػػية الس ػػائدة ُب ا١بماع ػػة كال ػػٍب تق ػػوـ عليا ػػا
الدكلة.
كال ٰبػػد مػػن سػػلطة التعػػدي إال مػػا يػػنص علي ػ الدسػػتور ذات ػ بشػػأف ٙبديػػد
النط ػػاؽ ال ػػلم يٲبك ػػن أف يش ػػمل التع ػػدي فيم ػػا يع ػػرؼ ب ػػا٢بهر ا٤بوض ػػوعي كا٢به ػػر
الػػزمِب كأثنػػاء تعػػرض الدكلػػة له ػػركؼ اسػػتثنائية  .كيكػػوف ا٢بهػػر موضػػوعيان عن ػػدما
ينص الدستور على عدـ حواز تعدي بعأ ا٤بواد رغبػة منػ ُب ا﵀افهػة علػى دعػائم
نهػػاـ ا٢بكػػم كٞبايػػة الفكػػرة األساسػػية الػػٍب يقػػوـ علياػػا كمػػن الدسػػاتّب الػػٍب فعلػػت
ذلػػك الدسػػتور الفرنسػػي لسػػنة1946ـ ك1958ـ اللػػلاف نصػػا علػػى عػػدـ حػواز تعػػدي
الشك ا١بماورم للدكلة .كللك الدستور ا٤بغػريب لسػنة 1972ـ الػلم هػر تعػدي
النصػػوص ا٤بتعلقػػة بالنهػػاـ ا٤بلكػػي كالدسػػتور ا١بزائػػرم لسػػنة 76ـ الػػلم منػػع تعػػدي
النهاـ ا١بماورم أك ديػن الدكلػة كا٢بريػات األساسػية كػللك مػا نػص عليػ " دسػتور
اللي ػػيب لس ػػنة 51ـ ُب مادتػ ػ  197ال ػػلم ٓب يس ػػمح ب ػػاقَباح تنق ػػيح النص ػػوص ا٣باه ػػة
بشػك ا٢بكػم ا٤بلكػي كبنهػاـ كراثػة العػػرش كبػا٢بكم النيػايب كٗببػادئ ا٢بريػة كا٤بسػػاكاة
الٍب كفلاا الدستور"9".
أما ا٢بهر الزمِب يكوف عندما ٰبهر الدسػتور تعػدي أ كامػ إال بعػد انقضػاء
فػػَبة زمنيػػة معينػػة ػػٌب تثبػػت أ كامػ قبػ السػػماح بتعػػديلاا كٙبقيػػل أكػػرب قػػدر مػػن
االستقرار كالثبات لؤلكضاع ُب الدكلة خاهة عند إقامة نهػاـ سياسػي حديػد عقػب
االستقبلؿ أك الثورة.
كمن الدساتّب الٍب اتبعت هلا االسلوب الدستور اليوناين لسنة 1930ـ كاللم
رـ تعدي أ كام إال بعد مركر ٟبس سنوات على هدكرب ٞباية للنهاـ ا١بماورم
ا١بديد .كػللك مشػركع الدسػتور الليػيب لسػنة 2016ـ ُب مادتػ  217علػى عػدـ حػواز
تعدي أ كام إال بعد انقضاء ٟبس سنوات من تاري دخول يز النفاذ.
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ته هلب النصوص الٍب ٙبد من سػلطة التعػدي تتمتػع بػالقوة القانونيػة ا٤بلزمػة
٥بلب السلطة طيلة نفاذ الدستور كيقع باطبلن أم تعدي يتعارض معاا.
91
نػػادل العديػػد مػػن الساسػػة ُب ليبيػػا بعػػد ثػػورة 17فربايػػر 2011ـ بعػػودة العم ػ
بدسػػتور 51ـ ا٤بعػػدؿ بالقػػانوف رقػػم 1لسػػنة 63ـ بعػػد إح ػراء بعػػأ التعػػديبلت علي ػ
باسػتبداؿ النهػاـ ا٤بلكػي بالنهػاـ ا١بماػورم الرئاسػي بػدعول أف هػلا الدسػتور يضػم
مػواد ذات أٮبيػػة تتعلػػل بػػا٢بقوؽ كا٢بريػػات األساسػػية كالشػػفافية لكػػن با٤بقاب ػ فػػإف
دسػػتور 51ـ كتعديبلت ػ قػػد يكػػوف هػػا٢بان كمرحعيػػة مفيػػدة للنقػػاش إال أن ػ ال يبػػدك
مبلئمان العودة إلي خاهػة فيمػا يتعلػل بنهػاـ ا٢بكػم كتنهػيم السػلطات العامػة كالػٍب
ٯبب أف تقوـ على التوازف فيمػا بيناػا كهػلا عيػب ال يٲبكػن معا١بتػ باسػتبداؿ ا٤بلػك
بػػالرئيس ا٤بنتخػػب فػػالتغّبات ا﵀ليػػة كالدكليػػة قػػد ٘بػػاكزت نصػػوص هػػلا الدسػػتور كٓب
يعػد يواكباػا فػاألمر ٰبتػاج إٔب تغيػّب حػدرم ٲبػس الفكػرة الػٍب أسػس علياػا الدسػتور
ُب ذات لكن ك ذلك ال ينفي كما أسلفنا أف ب نصوهان يٲبكن اعما٥با كنقلاا عنػد
هياغة دستور حديد للببلد.
فما هي ا٤بزايا الٍب يٲبكن التعوي علياا ُب نصوص دستور 51ـك كالػٍب تيشػك
ملمالان دٲبقراطيان كما هي العيوب الٍب ٯبب استبعادها من أم عم دستورم قػادـ
نوضح هلب ا١بوانب ُب الفركع التالية :ػ
اهفـ ــسع األٗي :اجل٘اُـ ــب اهدميقساطٚـ ــٗ ٞةـ ــري اهدميقساطٚـ ــ :ٞيتض ػػمن
الدسػػتور العديػػد مػػن النصػػوص الػػٍب تتوافػػل مػػع ا٤بعػػايّب الدكليػػة للدٲبقراطيػػة رغػػم أ ػػا
غ ػػّب كافي ػػة لو ػػدها كٙبت ػػاج إٔب نص ػػوص أخ ػػرل تعاض ػػدها كتكملا ػػا كم ػػن هػ ػػلب
النصوص:
-1اسػتقبلؿ القضػػاة ُب أعمػا٥بم بنصػ ُب ـ 145علػى أف " القضػػاة مسػػتقلوف
كال سػػلطاف عل ػػيام ُب قض ػػائام لغ ػػّب الق ػػانوف كه ػػم غ ػػّب ق ػػابلْب للع ػػزؿ ."....لك ػػن
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يلخل علي أن منح ا٤بلك ا٢بل ُب العفو الكام عن العقوبػة ا﵀كػوـ ػا أك ٚبفيفاػا
ـ  .77كمػػا أن ػ ييع ػ رػْب رئ ػػيس كمستش ػػارم ا﵀كم ػػة العلي ػػا ٗبرس ػػوـ كال تنف ػػل أ ك ػػاـ
اإلعداـ الصادرة عن ا﵀اكم الليبية إال بعد موافقة ا٤بلك علياا .ـ .76
 -2يٲبػ ػػنح الدسػ ػػتور أعضػ ػػاء السػ ػػلطة التش ػ ػريعية قػ ػػدران مػ ػػن االسػ ػػتقبللية ع ػ ػػن
نػػاخبيام ي ػ يعتػػرب عضػػو ٦بلػػس األمػػة ٩بػػثبلن لك ػ أف ػراد الشػػعب كمػػا ال ٯبػػوز
للسلطة الٍب عينت – ٦بلس الشيوخ -أك انتخبت ٦ -بلس النوابٙ -بديد ككالت بأم
قيػػد أك شػػرط ـ  108كمػػا تػػنص ا٤بػػادة 136علػػى آليتػػْب للتغلػػب علػػى ػػل الػػنقأ
ا٤بمن ػػوح للمل ػػك ي ػ يٲبك ػػن ٛبري ػػر أم ق ػػانوف بع ػػد رفضػ ػ م ػػن ا٤بل ػػك ٗبوافق ػػة ثلث ػػي
األعض ػػاء للس ػػي النػ ػواب كالش ػػيوخ ُب ا٤ب ػػرة الثاني ػػة كعل ػػى ا٤بل ػػك ُب ه ػػلب ا٢بال ػػة
التصػػديل علػػى القػػانوف كاهػػدارب خػػبلؿ ثبلثػػْب يوم ػان مػػن إببلغ ػ بػػالقرار .كإذا تعػػلر
صػػول عل ػػى ه ػػلب األغلبي ػػة ييع ػػرض الق ػػانوف ُب انعق ػػاد آخ ػػر للم ػػرة الثالث ػػة كيكف ػػي
لتمريػػرب مػػن اللسػػْب صػػول علػػى أغلبيػػة بسػػيطة النصػػف  1كهنػػا ا٤بلػػك يصػػدؽ
عليػ ػ كيص ػػدرب خ ػػبلؿ ثبلث ػػْب يومػ ػان فا٤بل ػػك ٲبنالػ ػ الدس ػػتور س ػػلطة التص ػػديل عل ػػى
القػوانْب كاهػػدارها ا٤بػواد  62,135كلكػػن هػػلب السػػلطة ليسػػت مطلقػػة ففػػي ا٢بػػاالت
سبل اإلشارة إلياا يكوف ا٤بلك ملزمان بالتصديل كإهدار القانوف.
كإف كاف ذلػك ٱبلػل قػدران مػن التػوازف بػْب السػلطات ا٤بلػك كسػلطات ٦بلػس
األمػػة إال أف كام ػ أعضػػاء ٦بلػػس الشػػيوخ يعيػػنام ا٤بلػػك كمػػا ٱبتػػار رئيس ػ  .ا٤ب ػواد
 97 94كهػػلا ال يتفػػل مػػع قواعػػد الدٲبقراطيػػة الػػٍب تقتضػػي أف يكػػوف ٦بلػػس الشػػيوخ
منتخبػان بوهػف أ ػد ركافػد السػلطة التشػريعية ك أداة التعبػّب عػن إرادة الشػعب فاػو
ذك طبيعة ٛبثيلية كما أف رئيس اللس ٯبب أف ينتخب من اللس ذات .
-3على الرغم من أف الدستور يتضمن العديد من النصػوص الػٍب تػوفر ا٢بمايػة
للالق ػ ػػوؽ كا٢بري ػ ػػات ُب التم ػ ػػع ا٤ب ػ ػ ػواد م ػ ػػن12إٔب ُ35ب مواحا ػ ػػة ا٤بمارس ػ ػػات غ ػ ػػّب
الدٲبقراطية من قب السلطات العامة إال أن يضم ُب الوقػت ذاتػ عناهػر تقيػد هػلب
ا٢بقػوؽ يػ ٪بػد ُب ذيػ أغلػب ا٤بػواد عبػارة "علػى النالػو الػوارد بالقػػانوف" أك "ُب
األ واؿ الٍب ينص علياا القانوف" أك باستثناء ا٢باالت الٍب ٰبددها القانوف".
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فاػػلب النصػػوص كإف كانػػت تفيػػد ُب التأكيػػد علػػى أف السػػلطة ا٤بخولػػة بوضػػع
هلب القيود أك التالديد بأف يكوف ذلك بقانوف يصدر عن السلطة التشػريعية كلػيس
بق ػرار مػػن السػػلطة التنفيليػػة لكػػن إضػػافة إٔب ذلػػك كػػاف  .ٯبػػب أف يتضػػمن الػػنص
ٙبديد هلب القيود بشك كاضح كأف ال ٛبس حوهر ا٢بقوؽ األساسية لئلنساف كأف
تيطبػل بشػػك عػاـ دكف اسػػتثناءات .كاف الغػػرض مناػا ٙبقيػػل أهػداؼ مشػػركعة  .كػ
ذلك كاف غائبان عن نصوص الدستور51ـ.
-4الرقابة كالتوازف بْب السلطات ُب غاية األٮبية خاهة عندما تكوف السػلطة
التنفيلي ػػة قوي ػػة ا٤بتمثل ػػة ُب ا٤بل ػػك كا٢بكوم ػػة ال ػػٍب ييش ػػكلاا كم ػػا ُب نص ػػوص دس ػػتور
51ـ ال ػػلم يعط ػػي الكث ػػّب م ػػن الص ػػبل يات للمل ػػك دكف أف تك ػػوف هن ػػاؾ كس ػػائ
للرقاب ػػة عل ػػى ه ػػلب الس ػػلطات فا٤بل ػػك مص ػػوف كغ ػػّب مس ػ ػ وؿ ـ 59كيص ػػدؽ عل ػػى
الق ػوانْب كيصػػدرها كيضػػع الل ػوائح لتنفي ػلها ا٤ب ػواد  63 62ا٤بلػػك هػػو القائػػد األعلػػى
للقوات ا٤بسلالة كهػو مػن يعلػن ا٢بػرب كيعقػد الصػلح كا٤بعاهػدات كيعلػن األ كػاـ
العرفيػػة ك الػػة الطػوارئ ا٤بػواد  .68 69 70كػػللك ا٤بلػػك هػػو مػػن يعػػْب رئػػيس الػػوزراء
كيقيل ػ كيع ػػْب ا٤بمثل ػػْب الدبلوماسػػيْب كينش ػػي ا٤بص ػػاّب العامػػة كيع ػػْب كب ػػار ا٤ب ػػوتفْب
كيع ػز٥بم كغّبهػػا مػػن النصػػوص الػػٍب تعطػػى ا٤بلػػك سػػلطات كاسػػعة ٘بع ػ مػػن نهػػاـ
ا٢بكم ملكيان مطلقان يكوف ا٤بلػك فيػ فػوؽ القػانوف يتمتػع بسػلطات كاسػعة ال يتمتػع
ػػا رئػػيس منتخػػب ُب نهػػاـ دٲبقراطػػي  .كهػػو مػػا ٯبع ػ اق ػَباح اسػػتبداؿ كلمػػة ا٤بلػػك
بػػالرئيس ُب الدسػػتور ا١بديػػد مػػع تقليػ هػػبل يات ا٤بلػػك يعػػد نوعػان مػػن العبػ كلػػن
يلدم إٔب إهبلح ا٣بل ُب التوازف بْب السلطات الثبلثة ُب الدكلة.
-5يفتق ػػد الدسػ ػػتور إٔب نصػ ػػوص كاضػ ػػالة بش ػػأف االنتخابػ ػػات عػ ػػدا مػ ػػا تعلػ ػػل
ٗبجلػػس الن ػواب باعتبػػار االنتخابػػات ا ػػد أهػػم ا٤ببػػادئ كاآلليػػات األهػػيلة لتالقيػػل
الدٲبقراطية فالل التصويت ُب انتخابات سرية كدكرية كمنح فرص متكاف ػة للَبشػح
للمناهب العامة ككحػود هي ػات خاهػة مسػتقلة إلدارة انتخابػات هػي مػن ا٤بسػائ
األساسػػية الػػٍب أغفلاػػا دسػػتور 51ـ فػػنص ا٤بػػادة  176الػػٍب تتعلػػل بػػاإلدارة ا﵀ليػػة ٓب
توحػػب أف تػػدار الو ػػدات اإلداري ػػة ا﵀ليػػة ي ػػات منتخب ػػة مػػن الوس ػ االحتم ػػاعي
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الػػلم تعم ػ في ػ ب ػ حعلػػت ػػٌب تشػػكي ٦بػػالس ٧بليػػة هػػو أمػػر ح ػوازم كهػػو مػػا
حع عند التطبيل نهاـ اإلدارة طيلة فَبة ا٢بكػم ا٤بلكػي نهامػان إداريػان مركزيػان ال تتمتػع
فيػ البلػػديات كا﵀افهػػات بػػأم سػػلطات ُب اٚبػػاذ الق ػرارات الناائيػػة ُب شػػأ ا ا﵀لػػي
يػ كػػاف ا﵀ ػافهوف كعمػػداء البلػػديات ك٦بػػالس البلػػديات كا﵀افهػػات يػػتم تعييػػنام
مباشرة من السلطة ا٤بركزية ُب العاهمة.
اهفسع اهجاُ :ٛاًلاُ ٞٚتعدٙى دست٘ز ٛ :َ 51بر عملية تعػدي الدسػتور 51
ٗب ػػر لتْب اقػ ػَباح التع ػػدي أكالن ٍب اقػ ػرارب ثانيػ ػان كتقتص ػػر عملي ػػة االقػ ػَباح عل ػػى ا٤بل ػػك
كللسػػي الن ػواب كالشػػيوخ كاس ػػتبعد الش ػػعب مػػن االش ػَباؾ ُب هػػلب العملي ػػة عل ػػى
خػػبلؼ الػػلم تأخػػل بػ بعػػأ الدسػػاتّب كالدسػػتور االمريكػػي كالسوسػػّبم كدسػػتور
ايطاليػػا لسػػنة 47ـ .الػػٍب تعطػػى ا٢بػػل ُب ٝبػػع قػػدر معػػْب مػػن التوقيعػػات للم ػواطنْب
القَباح احراء تعديبلت على الدستور.
كتناكلت ا٤بادة  196من الدسػتور حانػب اقػَباح التعػدي كٓب ٰبػدد الػنص نسػبة
معينة ٯبب توافرها لصالة االقَباح كما فع عند اقرارب.
أما ا٤بر لة الثانية ا٤بتمثلة ُب اقرار التعدي فقد تناكلتاا ا٤بادة  198مػن الدسػتور
ك ددت ٦بموعة من الشركط لللك مناا:
-1اشَباط نصاب معْب لصػالة انعقػاد حلسػة ا٤بناقشػة كاالقػَباع بػأف ٰبضػرها
ثبلثة أرباع األعضاء ُب ك ٦بلس .
-2أف يكوف االنعقاد كا٤بناقشة كالتصويت لكػ ٦بلػس منفػردان كبالتػإب ال ٯبػوز
انعقاد اللسْب ُب شك ملٛبر مو د.
-3اشػ ػَباط ال ػػنص أف يتالصػ ػ التع ػػدي عل ػػى أهػ ػوات ثبلث ػػة ارب ػػاع األعض ػػاء
ا٢باضرين لكي يتم إقرارب.
كيسػػتبعد الدسػػتور مػػرة أخػػرل الشػػعب بعػػدـ الػػنص علػػى عػػرض التعػػدي علػػى
االسػتفتاء الشػعيب .كيػرل حانػب مػن الفقػ الدسػتورم أف ذلػك ال ييشػك عيبػان يصػم
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الدسػػتور ألف ضػػعف النضػ السياسػػي كالثقػػاُب لػػدل الشػػعوب ٯبعػ مػػن االسػػتفتاء
خدمة للالكاـ ككسيلة دعاية ٥بم"10".
ككػػاف أهػػم التعػػديبلت ال ػٍب احريػػت علػػى دسػػتور 51ـ التعػػدي الػػلم حػػرل
ٗبوحب القانوف رقم  1لسنة 1963اللم نق الببلد من دكلة اٙبادية إٔب دكلػة مو ػدة
بسيطة ي كاف ذلك مطلبان ملالان لعموـ الشعب اللييب قب إعبلف االستقبلؿ ُب
24ديسػػمرب 1951ـ.كمػػا اعػػاد التعػػدي هيكلػػة اإلدارة ا﵀ليػػة بػػأف قسػػم ا٤بملكػػة إٔب
عشػػرة ك ػػدات إداريػػة-ا﵀افهػػات-تسػػمى بقػرار مػػن ٦بلػػس الػػوزراء كيػرأس كػ مناػػا
يعْب ٗبرسوـ ملكي ـ .201
٧بافظ ِّ
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
كعملية تقف مانعان من ذلك مناا:
 -1يتطلػػب إحػراء التعػػدي موافقػػة ثلػػٍب ٦بلػػس الشػػيوخ كذلػػك ال يتػػأتى لعػػدـ
كحود هلا اللس ُب الواقع اللييب اليان.
 -2غيػػاب ا٤بلػػك الػػلم يشػػَبط الدسػػتور تصػػديق علػػى التعػػدي كإهػػدارب بعػػد
موافقة ٦بلس األمة.
ك ذلػك ٯبعػ مػن إحػراء تعػدي حػوهرم علػى نصػوص دسػتور51ـ ا٤بعػدؿ
آمرا بالغ الصعوبة إف ٓب يكن مستاليبلن كفل التطورات كا٤بستجدات ُب الواقع اللييب
كالػػدكٕب كهػػو مػػا يقتضػػي اٯبػػاد هػػياغة حديػػدة للقواعػػد الدسػػتورية الػػٍب تبػػْب شػػك
الدكلػػة كطبيعػػة نهاماػػا السياسػػي كتػػنهم السػػلطات العامػػة كاختصاهػػاما كا٢بقػػوؽ
كا٢بريات العامة ٤بواطنياا كٗبا يواكب ا٤بتغّبات ا﵀لية كالدكلية.
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مػ ػػن خػ ػػبلؿ م ػ ػػا ًب دراسػ ػػت للجوان ػ ػػب ا٤بتعلقػ ػػة بالدس ػ ػػتور الليػ ػػيب لس ػ ػػنة 51ـ
كتعديبلت توهلت إٔب النتائ كالتوهيات التالية:
أٗالً  :اهِتائر:

-1ينتمي الدستور إٔب عائلة الدساتّب ا١بامػدة كفػل ا٤بعػايّب الػٍب كضػعاا الفقػ
ُب ه ػػلا الش ػػأف يػ ػ يش ػػَبط الدس ػػتور لتعديل ػ اح ػراءات كش ػػكليات معين ػػة غ ػػّب
معاودة ُب تعدي التشريعات النافلة.
-2يتضمن الدستور هػران موضػوعيان علػى حانػب ماػم فيػ ٲبنػع ا٤بسػاس بػ ُب
الة إحراء أم تعدي كا٤بتمث ُب شك ا٢بكم ا٤بلكي كنهاـ كراثة العرش.
-3مػن الشػػركط الػٍب نػػص علياػا الدسػػتور لتعديلػ موافقػػة ثلػٍب ٦بلػػس الشػػيوخ
كضػػركرة تصػػديل ا٤بلػػك علػػى التعػػدي بع ػػد إق ػرارب مػػن ٦بلػػس األمػػة كهػػلا ال يت ػػأتى
اليان لعدـ كحود ٦بلس الشيوخ كغياب ا٤بلك.
-4يعطػ ػػي الدسػ ػػتور سػ ػػلطات مطلقػ ػػة كاختصاهػ ػػات كاسػ ػػعة للملػ ػػك ُب إدارة
ش وف الدكلة ٩با يشك اخبلالن بالتوازف كالفص بْب السلطات.
ثاُٚا :اهت٘صٚات :

يتضمن الدستور نصوهان ٲبكن البناء علياا عند هياغة قواعد دسػتورية مقبلػة
للببلد خاهة فيما يتعلل با٢بقوؽ كا٢بريات نوهي باالست ناس ا.
-2اغل ػ ػ ػػب نص ػ ػ ػػوص الدس ػ ػ ػػتور ال تواك ػ ػ ػػب التط ػ ػ ػػورات كا٤بتغ ػ ػ ػّبات السياس ػ ػ ػػية
كاالحتماعيػػة ٧بلي ػان كدكلي ػان كبالتػػإب ال تبػػدك العػػودة ٥بػػلا الدسػػتور خيػػاران متا ػان مػػن
النا ية السياسية ك٩بكنان من النا ية القانونية.
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-1راحع  -دٰ .بي ا١بم  -النهاـ الدستورم -مطبوعات حامعة الكويت -
 -1961ص -62كللك د .قي إ٠باعي الرببوٌب -القانوف الدسػتورم -دار الشػعب
للطباعة كالنشر كالتوزيع-مصراتة 2004ـ-ص 50كما بعدها.
٤-2بزيػ ػػد مػ ػػن التفصػ ػػي راحػ ػػع د .إ٠باعي ػ ػ مػ ػػزرة -القػ ػػانوف الدسػ ػػتورم -دار
هادر -بّبكت -1969ص 166كما بعدها.
-3د .رم ػػزم طػ ػ الش ػػاعر -النهري ػػة العام ػػة للق ػػانوف الدس ػػتورم -مط ػػابع دار
السياس ػػة -الكوي ػػت -1972ص 648ك ػػللك د .إ٠باعيػ ػ م ػػزرة -ا٤برح ػػع الس ػػابل-
ص.120
-4راحػػع د .عبػػدالغِب بسػػيوين عبػػدا﵁ -الوسػػي ُب الػػنهم السياسػػية كالقػػانوف
الدسػػتورم -مط ػػابع الس ػػعدين –الق ػػاهرة-2004ص .504ك ػػللك د .ق ػػي الربب ػػوٌب-
مرحع سابل-ص.53
-5راح ػػع ُب الش ػػأف د .عب ػػدالفتاح س ػػن -النه ػػاـ الدس ػػتورم ُب الكوي ػػت-
بدكف دار نشر 1968ـ ص 37كللك د .عثماف خلي عثمػاف –ا٤ببػادم الدسػتورية
العامة -مكتبة كهبة-القاهرة1953-ـ.
٤-6بزيػد مػن التفصػي راحػع د .عبدالرضػا سػْب الطعػاف -التنهػيم الدسػػتورم
ُب ليبيا -ا١بزء األكؿ -منشورات حامعة بنغازم 1995ـ –ص 134كما بعدها.
-7راحػػع د .إ٠باعي ػ مػػرزة – مرحػػع سػػابل –ص 317كػػللك تػػركث بػػدكم-
النهم السياسية -ا١بزء األكؿ-دار الناضة العربية القاهرة 1970-ص.85
٤-8بزيد من التفصي راحع د .قي الرببوٌب ا٤برحع السابل-ص.106
-9د .عبدالغِب بسيوين عبدا﵁ ا٤برحع السابل-ص 338كما بعدها.
-10أنهر د .ا٠باعي مرزة-مرحع سابل -ص 338كما بعدها.
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 -1د .إ٠باعي مزرة -القانوف الدستورم -دار هادر -بّبكت .1969
 -2د .تػ ػػركث بػ ػػدكم -الػ ػػنهم السياسػ ػػية -ا١بػ ػػزء األكؿ-دار الناضػ ػػة العربيػ ػػة
القاهرة1970-ـ.
 -3د .ق ػػي إ٠باعيػ ػ الربب ػػوٌب -الق ػػانوف الدس ػػتورم -دار الش ػػعب للطباع ػػة
كالنشر كالتوزيع-مصراتة 2004ـ.
 -4د .رم ػػزم طػ ػ الش ػػاعر -النهري ػػة العام ػػة للق ػػانوف الدس ػػتورم -مط ػػابع دار
السياسة -الكويت .1972
 -5د .عب ػ ػػدالغِب بس ػ ػػيوين عب ػ ػػدا﵁ -الوس ػ ػػي ُب ال ػ ػػنهم السياس ػ ػػية كالق ػ ػػانوف
الدستورم -مطابع السعدين –القاهرة2004ـ.
 -6د .عب ػػدالفتاح س ػػن -النه ػػاـ الدس ػػتورم ُب الكوي ػػت -ب ػػدكف دار نش ػػر
1968ـ.
 -7د .عبدالرضػا سػْب الطعػػاف -التنهػيم الدسػػتورم ُب ليبيػا -ا١بػػزء األكؿ-
منشورات حامعة بنغازم 1995ـ .
 -8د .عثماف خليػ عثمػاف –ا٤ببػادم الدسػتورية العامػة -مكتبػة كهبػة القػاهرة
1953ـ.-9الدستور اللييب لسنة 51ـ-الطبعة الثالثة –دار ا٤بنار القاهرة 2011ـ.
-10االع ػ ػػبلف الدس ػ ػػتورم الص ػ ػ ػادر ُب 2011/8/3ـ دار الش ػ ػػورل -ط ػ ػ ػرابلس
2011ـ.
-11مشػػركع الدسػػتور الليػػيب –هػػادر عػػن ا٥بي ػػة التأسيسػػية لصػػياغة الدسػػتور
ابري 2016ـ.
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جــريـوــت الـخـٌـصـج الـهـاحــفــي
يف القاًىًني الليبي واملصري
" دراست هقارًت "
مػدمىمنىاألدتاذى:ىرليىمحـمدىإبراهومىخلوغظى ى
عضو هيئخ تدريس ثكليخ القبنوى ثنبلود
ًقـ ــدًٞ

الشػػك أف مراقبػػة ا﵀ادثػػات ا٥باتفيػػة مػػن أخطػػر هػػور االعتػػداء علػػى ا٢بػػل ُب
خصوهػػية اإلنسػػاف باعتبارهػػا تكشػػف أدؽ أسػرار ياتػ ا٣باهػػة دكف علمػ فضػػبل
عن امتدادها ألسػرار يػاة أشػخاص آخػرين أبريػاء لػرد اتصػا٥بم بالشػخص ا٤بوضػوع
هاتف ٙبت ا٤براقبة  .كللا ينبغي عدـ تقرير مشركعيتاا إال بصػورة اسػتثنائية كٗبقتضػى
قانوف ٰبدد ا٢باالت الٍب ٯبوز فياا مراقبة ا﵀ادثات ا٥باتفية كالضػمانات الػٍب يقررهػا
منعػػا للتعسػػف كأف يعم ػ القػػانوف حاهػػدا علػػى إقامػػة الت ػوازف بػػْب ػػل التمػػع ُب
مقاكم ػػة ا١برٲب ػػة كتػ ػػوفّب األم ػػن ألف ػ ػرادب كب ػػْب ػ ػػل الف ػػرد ُب ا٣بصوهػ ػػية م ػػع تقريػ ػػر
ا٤بس ػػلكلية ا١بنائي ػػة كا٤بدني ػػة لكػ ػ م ػػن يق ػػدـ عل ػػى مراقب ػػة ا﵀ادث ػػات ُب غ ػػّب األ ػ ػواؿ
( )1
ا٤بنصوص علياا قانونا أك با٤بخالفة للشركط ا٤بقررة ٤بشركعيتاا.
ك رهػ ػػا مػ ػػن ا٤بش ػ ػػرع الليػ ػػيب عل ػ ػػى ٞبايػ ػػة ا﵀ادثػ ػػات ا٥باتفي ػ ػػة مػ ػػن التجس ػ ػػس
كالتلصػص الػػٍب زادت بفض ػ التقػػدـ العلمػػي مػػع بدايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر كإدراكػػا
( )1فاديػ ػ ػػة أبػ ػ ػػو شػ ػ ػػابة ا٢بػ ػ ػػل ُب ا٣بصوهػ ػ ػػية اللػ ػ ػػة ا١بنائيػ ػ ػػة القوميػ ػ ػػة القػ ػ ػػاهرة مصػ ػ ػػر ـ  40ع
مارس/يونيو  /نوفمرب  1997ـ ص 304
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من ألٮبيتاا باعتبارها ٦باال ألسرار ا٢بياة ا٣باهة فقد عم على ٘برٲباػا يػ أشػار
ُب قػ ػػانوف العقوبػ ػػات ُب ا٤بػ ػػادة ( )244إٔب موضػ ػػوع إفشػ ػػاء الرسػ ػػائ الػ ػػٍب ي ػ ػراد مناػ ػػا
ا﵀ادثات ا٥باتفية من قبػ موتػف الربيػد يػ نصػت ا٤بػادة ا٤بػلكورة أعػبلب علػى أنػ
(يعاقب با٢ببس مدة ال تق عن ستة أشار ك موتف عمومي تػابع ٤بصػلالة الربيػد
كالتليفػػوف كال ػػربؽ أخفػػى أك أكق ػػف أك أخ ػػر رسػػالة أك اطل ػػع عليا ػػا كأفشػػى للغ ػػّب م ػػا
وتػ ػ  )1( ).كُب ه ػػلب ا٤ب ػػادة ن ػػص ا٤بش ػػرع اللي ػػيب عل ػػى أنػ ػ " يػ ػراد م ػػن ((الرس ػػالة))
( )2
ا٤بكاتيب كا﵀ادثات التليفونية كالربقيات كما إٔب ذلك من كسائ اإلرساؿ " .
كُب ا٤بقاب ػ حػػرـ ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم ُب قػػانوف العقوبػػات ُب ا٤بػػادة (  309مكػػرر)
اسػَباؽ السػػمع كالتسػػجي كنقػ ا﵀ادثػػات يػ نصػػت علػػى أنػ ( يعاقػػب بػػا٢ببس
مػػدة ال تزيػػد علػػى سػػنة كػ مػػن اعتػػدل علػػى رمػػة ا٢بيػػاة ا٣باهػػة للمػواطن كذلػػك
بأف ارتكب أ د األفعاؿ اآلتية ُب غّب األ واؿ ا٤بصرح ػا قانونػا أك بغػّب رضػا الػِب
عليػ  :أ ػ اسػػَبؽ السػػمع أك سػػج أك نقػ عػػن طريػػل حاػػاز مػػن األحاػػزة أيػػا كػػاف
( )3
نوع ٧بادثات حرت ُب مكاف خاص أك عن طريل التليفوف ).
إضافة إٔب أن حرـ كللك إفشاء أمػر مػن األمػور الػٍب ٙبصػ علياػا كذلػك ُب
نػص ا٤بػػادة (  309مكػرر أ ) يػ نصػت علػػى أنػ (  ...كيعاقػػب بالسػجن مػػدة ال
تزي ػػد عل ػػى ٟب ػػس س ػػنوات كػ ػ م ػػن ه ػػدد بإفش ػػاء أم ػػر م ػػن األم ػػور ال ػػٍب ًب التالصػ ػ
( )4
عليام)...

( )1موس ػػوعة ق ػػانوف العقوب ػػات كالتش ػريعات ا٤بكمل ػػة لػ ػ ػػٌب س ػػنة
القانونية كٕبوث قوؽ اإلنساف ط  2006 1ـ ص . 65
( )2ا٤برحع السابل ص . 65
( )3نص ػػوص ق ػػانوف العقوب ػػات ا٤بص ػػرم س ػػب آخ ػػر تعديبلت ػ دار ا٤بطبوع ػػات ا١بامعي ػػة اإلس ػػكندرية مص ػػر
 2010ـ ص  155كما بعدها .
( )4ا٤برحع السابل الصفالات نفساا .
2005

منش ػػورات ا٤برك ػػز الق ػػومي للدراس ػػات
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إشلاه ٞٚاهبحح ً٘ض٘ع اهدزاس: ٞ

يثار التساؤؿ عن مدل مشركعية التنصت على ا٤بكا٤بػات ا٥باتفيػة مػن عدمػ
فموض ػػوع دراس ػػتنا كال ػػلم ي ػػدكر ػػوؿ " حرٲب ػػة التنص ػػت ا٥ب ػػاتفي " كذل ػػك ُب غ ػػّب
األ ػواؿ ا٤بصػػرح ػػا قانونػػا مػػن ا٤بوضػػوعات الشػػيقة بالنسػػبة للشػػخص الػػلم يسػػعى
للمالافهة علػى أسػرار ياتػ كعػدـ االطػبلع علياػا كمػن هنػا بػرزت عػدة تسػاؤالت
أٮباا  :ه يصح تغليب مصلالة على أخرل ك أـ أنػ باإلمكػاف إقامػة تػوازف كتوافػل
بْب ا٤بصلالة العامة كٚبوي سلطة الدكلة ُب اٚباذ اإلحراءات كالتالرم إلثبات ا١برٲبة
كنسػػبتاا للجػػاين مػػع تػػوفّب األمػػن الػػبلزـ للمجتمػػع كتطبيػػل القػػانوف أك للوقايػػة مناػػا
كبػػْب مصػػلالة الفػػرد ُب ٞبايػػة رمػػة ياتػ ا٣باهػػة كعػػدـ إهػػدار ريت ػ كالتػػدخ ُب
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
أٌٓ ٞٚاهبحح ً٘ض٘ع اهدزاس: ٞ

تربز أٮبية البال موضػوع الدراسػة ُب بيػاف مػدل ا٢بمايػة ا١بنائيػة الػٍب يوفرهػا
قانوف العقوبات اللييب للمالادثات ا٥باتفيػة مقارنػة ٗبػا حػاء ُب التشػريع ا٤بصػرم فمػن
ا٤بفي ػػد إثػ ػػارة هػ ػػلا ا٤بوضػ ػػوع رغبػ ػػة ُب توضػ ػػيح ا٤بسػ ػػلكلية ا١بنائيػ ػػة ٤بػ ػػن يتنصػ ػػت علػ ػػى
ا٤بكا٤بػػات ا٥باتفيػػة باعتبارهػػا مها ػرا مػػن مهػػاهر رمػػة ا٢بيػػاة ا٣باهػػة لئلنسػػاف كك ػ
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 التش ػريع 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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خط ٞاهبحح :

س ػػنتناكؿ ُب ٕبثن ػػا ه ػػلا الطبيع ػػة الفني ػػة ٥ب ػػلب ا٤براقب ػػة كذل ػػك ُب ا٤ببالػ ػ األكؿ
ككػللك أسػػاليب التنصػت ا٥بػػاتفي كذلػك ُب ا٤ببالػ الثػاين كا١بػزاء القػانوين للتنصػػت
ا٥باتفي ُب ا٤ببال الثال كذلك كاآلٌب  :ػ

يعد التنصت ا٥بػاتفي مػن أخطػر الوسػائ الػٍب تقػرر اسػتثناء ػل الشػخص ُب
يات ا٣باهة كتفتيف ا٤بنػازؿ ككػللك ضػب ا٤براسػبلت كاالطػبلع علياػا فباإلضػافة
إٔب أ ا تتم دكف علم الشخص ٧ب ا٤براقبػة إال أ ػا كػللك تتػيح ٠بػاع كتسػجي أدؽ
األسرار كذلك بشك منفرد يستطيع التفتػيف أك االطػبلع علػى الرسػائ أك الوهػوؿ
إليا ػػا فض ػػبل ع ػػن امت ػػدادها إٔب أش ػػخاص آخػ ػرين أبري ػػاء ٗبج ػػرد اتص ػػا٥بم ع ػػن طري ػػل
( )1
ا٥باتف بالشخص ا٤بوضوع ٙبت ا٤براقبة
ل ػػللك يتالق ػػل الس ػػلوؾ اإلحرام ػػي بارتك ػػاب أ ػػد األفع ػػاؿ كاس ػَباؽ الس ػػمع
كالتنص ػػت أك تس ػػجي ا﵀ادث ػػات أك نقلا ػػا يػ ػ أف ا٤بش ػػرع اللي ػػيب ٓب ي ػػنص عل ػػى
٘برٲباا هرا ة برغم أف ا٤بشرع ا٤بصرم قد نص علياا هرا ة ُب ا٤بػادة (  309مكػرر
( )2
ؽ.ع.ـ ) .
من خبلؿ ما سبل سنتطرؽ با٢بػدي عػن ماهيػة التنصػت ا٥بػاتفي كا﵀ادثػات
ا٥باتفية ككللك ضب ا٤براسبلت كذلك كما يلي :

( )1هفية بشػاتْب ا٢بمايػة القانونيػة للاليػاة ا٣باهػة "دراسػة مقارنػة " رسػالة دكتػوراب ُب العلػوـ ٚبصػص قػانوف
حامعة مولود معمرم تيزم كزك ا١بزائر كلية ا٢بقوؽ كالعلوـ السياسية  2012ـ ص. 215
( )2نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص  155كما بعدها .
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المطلبىاألولى ى
ىتطروفىالتنصتىالؼاتغي ى

ٯبدر بنػا ا٢بػدي عػن تعريػف التنصػت ا٥بػاتفي ُب اللغػة ك االهػطبلح كلػدل
شراح القانوف .
أٗال  :اهتِصت يف اهوغ: ٞ

تسمع
ت ٗبعُب السكوت ك
صى
التنصت من نى ى
أنصت استمع ا٢بدي كتنصت ٌ
كاإلنصات االستماع إٔب الصوت مع ترؾ الكبلـ(.)1
ثاُٚا  :اهتِصت يف االصطالح :

اختل ػػف الفقا ػػاء ػػوؿ تعري ػػف التنص ػػت ا٥ب ػػاتفي فق ػػد عرفػ ػ ال ػػبعأ بأنػ ػ "
االسػػتماع سػران بوسػػيلة أيػان كػػاف نوعاػػا إٔب كػػبلـ لػ هػػفة ا٣بصوهػػية أك سػػرم هػػادر
من شخص ما أك متبادؿ بْب شخصْب أك أكثر دكف رضا أم من هلالء "(.)2
كمػػا عرفػ حانػػب مػػن الفقػ بأنػ " تلػػك العمليػػة الػػٍب تػػتم باسػػتخداـ كسػػائ
تقنية ٥با هلة مباشرة بنوعياا السػلكية كالبلسػلكية كالػٍب مػن خبل٥بػا يػتم بػ الكػبلـ
ا٤بتفػػوب بػ كتثبيتػ كاسػػتغبلؿ ا٤بفيػػد منػ ُب التالػػرم كالتالقيػػل " كيقصػػد بػ " الكػػبلـ
ا٤بتػػداكؿ بػػْب األشػػخاص ا٤بسػػتادفْب أك الوس ػ ا٤بتوغ ػ في ػ " كيقصػػد ب ػ أيضػػا "
الكبلـ الواضح كا٤بشفر كاللم عػادة مػا يتبنػاب الرمػوف باسػتعماؿ رمػوز أ يانػا تكػوف
سالة الفام كأ يانا ٙبتاج إٔب ٙبلي "(.)3

(٦ )1بمع اللغة العربية ا٤بعجم الوسي دار ا٤بعارؼ القاهرة  1980ـ ص . 2/925
( )2آدـ آدـ البػػديع ا٢بػػل ُب رمػػة ا٢بيػػاة ا٣باهػػة كمػػدل ا٢بمايػػة الػػٍب يكفلاػػا ل ػ القػػانوف ا١بنػػائي منشػػورات
ا٤بتالدة للطباعة القاهرة مصر ط  2000 1ـ ص . 538
( )3بن عمار مقِب بو راس عبد القادر التنصت على ا٤بكا٤بات ا٥باتفيػة كاعػَباض ا٤براسػبلت للوقايػة مػن حػرائم
الفساد ا٤بلتقى الوطِب وؿ اآلليات القانونية ٤بكافالة الفسػاد كليػة ا٢بقػوؽ حامعػة قاهػدم مربػاح كرقلػة
ا١بزائر يومي  /3 2ديسمرب 2008ـ ص.14
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كاس ػػتخدـ ا٤بش ػػرع اللي ػػيب مص ػػطلح أخف ػػى أك أكق ػػف أك أخ ػػر رس ػػالة أك اطل ػػع
علياػػا كأفشػػى للغػػّب مػػا وت ػ كالػػٍب ٙبم ػ نفػػس معػػُب التنصػػت أك التسػػمع ي ػ
يثػػرم حانػػب مػػن الفق ػ تعريف ػ بقول ػ أف هػػلا األخػػّب " إح ػراء ٙبقيقػػي يباشػػر خلسػػة
كينتاػػك س ػرية األ ادي ػ ا٣باهػػة تػػأمر ب ػ السػػلطة القضػػائية ػػدؼ ا٢بصػػوؿ علػػى
دليػ غػػّب مػػادم للجرٲبػػة كيتضػػمن مػن نا يػػة أخػػرل اسػَباؽ السػػمع إٔب األ اديػ
كهػػي تعت ػػرب أيض ػػا كس ػػيلة هام ػػة مػػن الوس ػػائ ا٢بديث ػػة للبال ػ كالتال ػػرم تس ػػتخدماا
الض ػػبطية القض ػػائية ٤بواحا ػػة اإلح ػ ػراـ ا٣بط ػػّب كت ػػتم ع ػػرب كس ػػائ االتص ػػاؿ الس ػػلكية
( )1
كالبلسلكية ".
المطلبىالثاني ى
تطروفىضبطىالمرادالت ى

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
بطاقة مكشوفة كما اعتػرب القػانوف أف ضػب ا٤براسػبلت إحػراء مػن إحػراءات التالقيػل
الٍب تستق ٗبباشرما سلطة التالقيل(.)2
ػب آخ ػ ػ هػر م ػ ػػن ا٤بختص ػ ػػْب أف ا٤براس ػ ػػبلت يقص ػ ػػد ػ ػػا " التخ ػ ػػابر
كي ػ ػػرل حان ػ ػ ه
كاالتصػػاؿ بػػْب األف ػراد فيمػػا بيػػنام س ػواء بالكتابػػة أك غّبهػػا أم س ػواء كانػػت رسػػائ
بريدية أك مكا٤بات هاتفية " ( )3كما فسرما ا٤بػادة  244يػ نصػت علػى أنػ " ...

( )1ياسر األمّب فاركؽ مراقبة األ ادي ا٣باهة ُب اإلحراءات ا١بزائيػة دار ا٤بطبوعػات ا١بامعيػة اإلسػكندرية
مصر ط  2009 1ـ ص . 150
( )2خليفػػة كلنػػدر عبػػد ا﵁ سػػْب ضػػمانات ا٤بػػتام ُب مر لػػة التالقيػػل االبتػػدائي ُب قػػانوف اإلح ػراءات ا١بنائيػػة
"دراسة مقارنة " دار الناضة العربية القاهرة مصر ط  2000 1ـ ص  418ػ . 419
( )3عبد الرٞبن ميلودة مرحع سابل ص . 85
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كي ػراد مػػن ((الرسػػالة)) ا٤بكاتي ػػب كا﵀ادثػػات التليفونيػػة كالربقي ػػات كمػػا إٔب ذلػػك م ػػن
( )1
كسائ اإلرساؿ "
كيعرفاػا بعػأ شػراح القػانوف ا٤بػدين علػػى أ ػا " الورقػة ا٤بكتوبػػة الػٍب يبعػ ػػا
شخص إٔب آخر ينق ا فكرا أك يناى إلي أمرا كتقوـ على نق هلب الرسالة عػادة
مصػػلالة الربيػػد كمػػا قػػد يسػػلماا شػػخص مباشػػرة بطريػػل رسػػوؿ تػػتم بالتفػػاهم كمػػا لػػو
( )2
كاف ا٤برس إلي أهم "
المطلبىالثالثى ى
ىتطروفىالمحادثاتىالؼاتغوظ ى

المحادثة لغة  :مكا٤بة كا﵀ادثة كالتالادث كالتالدث كالتالدي (.)3
واصطالحا  :هي " األ ادي ا٤بتبادلة بػْب شخصػْب ُب مكػاف خػاص أك عػن
طريل التليفوف كيتم االستماع إلياا بواسطة حااز أيا كاف نوع "(.)4
إذا تعترب هلب ا﵀ادثات أسلوبا من أساليب ا٢بياة ا٣باهة للفرد كتتمتػع ٕبرمػة
تكفػ ػ ٥ب ػػا ا٢بماي ػػة ض ػػد ٝبي ػػع كس ػػائ التنص ػػت كاالس ػػتماع ٕبيػ ػ ال ٯب ػػوز مطلق ػػا
تسػ ػجيلاا أك مراقبتا ػػا بأي ػػة كس ػػيلة إال كف ػػل أ ك ػػاـ ك ػػاالت كش ػػركط ي ػػنص عليا ػػا
القػػانوف (ٕ )5بكػػم أ ػػا تنطػػوم علػػى أدؽ خصوهػػيات ا٤بػػرء سػواء فيمػػا تعلػػل ٕبمايتػ
( )1موسوعة قانوف العقوبات اللييب مرحع سابل ص . 65
( )2عبػػد الػػرزاؽ الس ػػناورم الوهػػيف ُب شػػرح الق ػػانوف ا٤بػػدين دار الناضػػة العربي ػػة القػػاهرة مص ػػر  1968ـ
ص.438
(٧ )3بم ػػد أيب بك ػػر الػ ػرازم ٨بت ػػار الص ػػالاح دار ه ػػادر ب ػػّبكت لبن ػػاف ط  2008 / 1ـ ص  . 88ك ػػللك
الطاهر أٞبد الزاكم ٨بتار القاموس الدار العربية للكتاب  1984ـ ص . 131
(٧ )4بم ػ ػػد لم ػ ػػي س ػ ػػاف ا٢بماي ػ ػػة ا١بنائي ػ ػػة للمالادث ػ ػػات ا٥باتفي ػ ػػة رس ػ ػػالة ماحس ػ ػػتّب كلي ػ ػػة ا٢بق ػ ػػوؽ حامع ػ ػػة
اإلسكندرية مصر  2008ـ ص .214
( )5إب ػراهيم كمػػاؿ ٧بمػػد الض ػواب الشػػرعية كالقانونيػػة ٢بمايػػة قػػوؽ اإلنسػػاف ُب اتصػػاالت الشخصػػية ُب الفق ػ
اإلسبلمي كالقانوف ا١بنائي دار الكتب القانونية القاهرة مصر ط  2010ـ ص . 125
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العائليػػة أك ا٤بانيػػة أك السياسػػية فانػػا يثػػل ا٤بتالػػدث مػػن عػػدـ اس ػَباؽ كفضػػوؿ الغػػّب
على أ اديث فيفصح عن أدؽ أسرار يات دكف رج أك خػوؼ مػن ا٤بتالػدث إليػ
فلالا يعترب التنصت كشفا هرٰبا لسرية دي ا٤بتالدثْب(.)1
كا٤بقصود با٢بدي هنػا " كػ هػوت لػ داللػة التعبػّب عػن ٦بموعػة مػن ا٤بعػاين
كاألفكػار ا٤بَبابطػة " كال يشػَبط ُب ا﵀ادثػة ُب موضػوعنا أف تػتم باسػتخداـ لغػة معينػػة
فػػبل عػػربة باللغػػة الػػٍب ٯبػػرم ػػا ا٢بػػدي طا٤بػػا أ ػػا مفاومػػة أك ٲبكػػن فاماػػا ٤بػػن أراد
ذلك(.)2

سػنتناكؿ هػلا ا٤ببالػ ُب ثػبلث مطالػب أك٥بػا اسػتخداـ حاػاز التنصػت علػػى
ا٢بػ ػػدي أيػ ػػا كػ ػػاف نوع ػ ػ كثانياػ ػػا عػ ػػدـ رضػ ػػا الػ ػػِب علي ػ ػ باس ػ ػَباؽ السػ ػػمع كثالثاػ ػػا
خصوهية مكاف ا﵀ادثة موضوع اسَباؽ السمع كذلك كاآلٌب  :ػ
المطلبىاألولى ى
ادتخدامىجؼازىالتنصتىرلىىالحدوثىأواىكانىنوره ى

أكحب ا٤بشػرع ا٤بصػرم ضػركرة اسػتخداـ ا١بػاين ػ ُب سػبي تنفيػل هػلب ا١برٲبػة ػ
حاػازا سػواء كػػاف بسػػيطا أك كػػاف مػػن أ ػػدث مػػا قػػد يتوهػ إليػ العلػػم مسػػتقببل مػػن
األحازة ا٤بتطورة كاسػتعماؿ أ ػدث األحاػزة يلكػد علػى خطػورة الفعػ كإهػرار ا١بػاين
عل ػػى ارتك ػػاب ا١برٲب ػػة ذل ػػك أف األحا ػػزة ديث ػػة التط ػػور تس ػػا تس ػػجي األق ػ ػواؿ
بفاعلية أكثر .

( )1أٞبد فتالي سركر رقابة ا٤بكا٤بات التليفونية اللة ا١بنائية القومية ـ  6ع  1مارس  1963ـ ص .146
(٧ )2بمد ٧بمػد مصػباح القاضػي ا٢بمايػة ا١بنائيػة للالريػة الشخصػية ُب مر لػة مػا قبػ ا﵀اكمػة ا١بنائيػة " دراسػة
مقارنة " دار الناضة العربية القاهرة مصر  2008ـ ص . 252
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ُب ْب ٪بد أف التشريع الليػيب يفتقػر لػنص ٯبػرـ فيػ اسػتخداـ حاػاز أيػا كػاف
نوعػ للتنصػػت علػػى ٧بادثػػات الغػػّب إال أف ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم ٓب يغفػ عػػن هػػلب النقطػػة
ي ػ ػ اشػ ػػَبط ُب ا٤ب ػػادة (  309مكػ ػػرر ؽ.ع.ـ )( )1أف ترتك ػػب ا١برٲبػ ػػة ع ػػن طريػ ػػل
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
ال ترتك ػػب إذا ٓب يس ػػتعم ا١ب ػػاين حا ػػازا م ػػن األحا ػػزة ا٤بتط ػػورة ال ػػٍب أنتجا ػػا التق ػػدـ
العلمي ا٢بدي (.)2
لللك ينبغي بياف ا٤بقصود بك أسلوب من أسػاليب التنصػت ا٥بػاتفي كذلػك
كاآلٌب :
اهفسع األٗي  :اسرتاق اهشٌع :

يقص ػػد باسػ ػَباؽ الس ػػمع أم التنص ػػت ه ػػو " االس ػػتماع خلس ػػة إٔب ا٢ب ػػدي
ا٥ب ػػاتفي كُب غفل ػػة م ػػن ا٤بتال ػػدث كا٤بتال ػػدث إليػ ػ سػ ػواء ًب ذل ػػك ب ػػاألذف ال ػػردة أك
باستخداـ حااز من األحازة ا٤بتخصصة ُب ذلك(.)3
كلقي ػػاـ ه ػػلا الفعػ ػ ال ػػلم حرمػ ػ الق ػػانوف ال يش ػػَبط بالض ػػركرة ٙبقي ػػل نتيج ػػة
إحراميػػة معينػػة كإ٭بػػا يكفػػي ٦بػػرد التنصػػت علػػى ا﵀ادثػػات ا٥باتفيػػة بغػػأ النهػػر عػػن
الضػرر الػػلم أ يانػػا تسػػبب كالػػدلي علػى ذلػػك أف ا٤بشػػرع ا١بنػػائي ا٤بصػػرم ٓب يشػػَبط

( )1نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص  155كما بعدها .
( )2أٞب ػػد لم ػػي الس ػػيد يوس ػػف ا٢بماي ػػة ا١بنائي ػػة ٢بق ػػوؽ اإلنس ػػاف ُب ياتػ ػ ا٣باه ػػة أطرك ػػة دكت ػػوراب كلي ػػة
ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنصورة مصر  1983ـ ص . 261
( )3عبػػد ا﵁ علػػي سػػعيد بػػن سػػا ورة ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة ٢برمػػة ا٤بسػػكن أطرك ػػة دكتػػوراب كليػػة ا٢بقػػوؽ حامعػػة
القاهرة مصر  2002ـ ص . 388
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ُب نػػص ا٤بػػادة (  309مكػػرر ؽ.ع.ـ)( )1إال السػػلوؾ اإلحرامػػي ا٤بتمثػ ُب اسػَباؽ أك
تسجي ا﵀ادثة ا٥باتفية(.)2
اهفسع اهجاُ : ٛتشذٚى احلدٙح :

يقصػػد بتسػػجي ا٢بػػدي " فػػظ ا٢بػػدي ا٤بتبػػادؿ بػػْب اثنػػْب علػػى أشػػرطة
٨بصصػػة لػػللك ػػٌب يػػتمكن مػػن إعػػادة االسػػتماع أك االطػػبلع علػػى مضػػمون عنػػد
طلب ذلك " ( )3فا٤بشرع ٓب ٰبدد نوعا أك أنواعا معينة من األحاػزة كإ٭بػا تػرؾ ذلػك
دكف ٙبديد مواكبا للتطور العلمي الرهيب ُب ٦باؿ اخَباع كإنتاج األحاػزة ا٢بديثػة ُب
هلا الاؿ(.)4
اهفسع اهجاهح ُ :قى احلدٙح :

عػػرؼ الفقاػػاء نقػ ا٢بػػدي بأنػ " اسػَباؽ السػػمع عػػن طريػػل حاػػاز إلرسػػال
مػػن ا٤بكػػاف الػػلم يقػػاؿ في ػ إٔب مكػػاف آخػػر بواسػػطة حاػػاز " ( )5كٓب يشػػَبط ا٤بشػػرع
هن ػػا أف ي ػػتم النقػ ػ ٔبا ػػاز مع ػػْب كإ٭ب ػػا اس ػػتخدـ عب ػػارة ٔبا ػػاز م ػػن األحا ػػزة أي ػػا ك ػػاف
نوع (.)6
ى

( )1قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص  155كما بعدها .
(٧ )2بمد لمي ٧بمد ساف مرحع سابل ص . 215
( )3ياسْب تػاج الػدين سػبلمة نوفػ ا٢بمايػة ا١بنائيػة للاليػاة ا٣باهػة " دراسػة مقارنػة " أطرك ػة دكتػوراب حامعػة
ا٤بنصورة مصر  2012ـ ص . 287
(٧ )4بمػػود أٞبػػد ط ػ التعػػدم علػػى قػػوؽ اإلنسػػاف ُب س ػرية اتصػػاالت الشخصػػية بػػْب التجػػرًن كا٤بشػػركعية دار
الناضة العربية القاهرة مصر ط  1999 2ـ ص . 44
(٧ )5بمػػد زكػػي أبػػو عػػامر ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة للمالادثػػات كاألكضػػاع ا٣باهػػة حرٲبػػة اإلعتػػداء علػػى ا٢بيػػاة ا٣باهػػة
ٕبػ مقػدـ إٔب مػلٛبر ا٢بػل ُب رمػة ا٢بيػػاة ا٣باهػة ا٤بنعقػد بكليػة ا٢بقػوؽ حامعػة اإلسػػكندرية مصػر  4ػ 6
يونيو  1987ـ ص . 5
(٧ )6بمود أٞبد ط مرحع سابل ص . 44
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المطلبىالثاني ى
ردمىرضاىالمجنيىرلوهىبادتراقىالدمع ى

الكتمػاؿ الػركن ا٤بػادم ُب حرٲبػة التنصػت ا٥بػاتفي ٯبػب أف يػتم فعػ التنصػت
( )2
دكف رض ػػا ال ػػِب عليػ ػ ( .)1كه ػػلا م ػػا نص ػػت عليػ ػ ا٤ب ػػادة (  309مك ػػرر ؽ.ع.ـ )
فاألهػ ػ الع ػػاـ أف رض ػػا ال ػػِب عليػ ػ ال يلع ػػب دكرا ُب إط ػػار التج ػػرًن كال يعت ػػرب س ػػببا
لئلبا ػػة كمػػع ذلػػك فقػػد رتػػب ا٤بشػػرع أف هنػػاؾ بعػػأ ا٢بػػاالت الػػٍب تكػػوف إلرادة
الِب علي أثران من ي إبا ة الفع (.)3
كيَبتب على هلب اإلبا ػة إسػقاط كهػف التجػرًن علػى الفعػ ٩بػا يطلػل عليػ
كه ػػف ا٤بش ػػركعية بص ػػورة اس ػػتثنائية ال ػػٍب ال ٯب ػػوز ا٢بك ػػم عل ػػى مرتك ػػب ه ػػلا الفعػ ػ
بعقوب ػػة أك باٚب ػػاذ أم ت ػػدبّب عق ػػايب ا٘باهػ ػ ( .)4كيكم ػػن أس ػػاس ه ػػلب اإلبا ػػة ُب أف
االعتػػداء ينصػػب علػػى مصػػاّب خاهػػة للفػػرد بػػأف ٠بػػح للغػػّب ريػػة التصػػرؼ كالتػػدخ
فياا دكف أف يضر ٗبصاّب التمع ُب شيء(.)5
فا٤بشػرع ا٤بصػػرم حعػ لرضػػا الػِب عليػ أٮبيػػة بالنسػػبة للجػرائم الػػٍب تقػػع علػػى
ا٢بػػل ُب رمػػة ا﵀ادثػػات ا٥باتفيػػة عكػػس ا٤بشػػرع الليػػيب الػػلم ٓب يػػنص علػػى ذلػػك .
كلكي ينعدـ الركن ا٤بادم ١برٲبة التنصت ا٥باتفي ٯبب أف يصدر الرضػا مػن هػا ب
ا٢بػػل أك ٩بػػن ٲبلكػ قانونػػا كٯبػػب أف يكػػوف هػػادرا عػػن إرادة ػػرة بػػأف ال يكػػوف كليػػد
(٧ )1بمود أٞبد ط مرحع سابل ص . 168
( )2نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم مرحع سابل ص  155كما بعدها .
( )3عبػػد الػػرٞبن ٝبػػاؿ الػػدين ٞبػػزة ا٢بػػل ُب ا٣بصوهػػية ُب مواحاػػة ريػػة اإلعػػبلـ " دراسػػة مقارنػػة بػػْب القػػانوف
الوضعي كالشريعة اإلسبلمية " أطرك ة دكتوراب كلية ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنوفية مصر  2002ـ ص . 191
( )4أٞبػػد فتالػػي سػػركر الوسػػي ُب قػػانوف العقوبػػات القسػػم العػػاـ مطػػابع األه ػراـ التجاريػػة القػػاهرة مصػػر
بػدكف طبعػة سػنة  2010ـ ص  175مشػار إليػ ُب ٧بمػد رشػاد القطعػاين ا٢بمايػة ا١بنائيػة للالػل ُب رمػػة
االتصاالت الشخصية الفتح للطباعة كالنشر اإلسكندرية مصر  2009ـ ص . 216
(٩ )5بػػدكح خلي ػ ٕبػػر العػػاٌب ٞبايػػة ا٢بيػػاة ا٣باهػػة ُب القػػانوف ا١بنػػائي " دراسػػة مقارنػػة " دار الناضػػة العربيػػة
القاهرة مصر  1983ـ ص . 338
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إكراب أك مديد مادم أك معنوم كأف يكوف الرضا سػابقا أك معاهػرا الرتكػاب ا١برٲبػة
ككللك أف يكوف الرضا ٧بددا فرضا الشخص باالستماع إٔب ديثػ ُب كقػت معػْب
ال يعِب رضا ائي دائم باالستماع إٔب ٝبيع ٧بادثات ا٤بستقبلية(.)1
كعموما كلكػي يتالقػل الػركن ا٤بػادم ١برٲبػة التنصػت ا٥بػاتفي ٯبػب أف يرتكػب
فع التنصت ُب غّب األ واؿ ا٤بػرخص ػا قانونػا كيقصػد ػلب األ ػواؿ األفعػاؿ الػٍب
استمدت هفتاا ا٤بشركعة من القانوف مباشرة كيتطلب القػانوف لصػالة القيػاـ بالفعػ
تػوافر شػػركطان معينػػة مناػػا  :أف يتػػوفر السػػبب ا٤بنشػػئ ٥بػػلب السػػلطة كٯبػػب أف يكػػوف
ذلػ ػػك التص ػ ػريح أك الَبخػ ػػيص مطابقػ ػػا للشػ ػػركط الشػ ػػكلية كا٤بوضػ ػػوعية الػ ػػٍب ٰبػ ػػددها
القػػانوف .إال أف الػػبعأ يػػرل اشػَباط ا٤بشػػرع األ ػواؿ ا٤بػػرخص ػػا قانونػػا لػػيس سػػول
إساابا كال يضيف شي ا سول التوضيح(.)2
المطلبىالثالثى ى
ىخصوصوظىمكانىالمحادثظىموضوعىاالدتراقىوىالتنصت ى

إف ض ػ ػػر التنص ػ ػػت ا٥ب ػ ػػاتفي يعت ػ ػػرب م ػ ػػن قبي ػ ػ ػ ا٢بماي ػ ػػة الوقائي ػ ػػة للال ػ ػػل ُب
ػبلؼ فقاػ بػي ػػوؿ مفاػػوـ ا٤بكػػاف ا٣بػػاص باعتبػػارب معيػػارا
ا٣بصوهػػية إال أن ػ أثػػّب خػ ه
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
كاف با٣بارج مشاهدة ما ٯبرم أك ٠باع مػا بداخلػ كلػو كػاف ا٤بوضػوع عامػا ال عبلقػة

( )1سِب ٧بمد السيد ا١بلع رضا الِب علي كآثارب القانونية دراسػة مقارنػة " أطرك ػة دكتػوراب " كليػة ا٢بقػوؽ
حامعة القاهرة  1983ص  . 173مشار إلي ُب ٧بمد رشاد القطعاين مرحع سابل ص  227كما بعدها .
( )2عبد الرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة مرحع سابل ص . 195
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ل با٢بياة ا٣باهة لقائل ( )1كاالستفادة مػن ا٢بمايػة القانونيػة ا٤بقػررة للمكػاف ا٣بػاص
ال تقتصر على ها ب فق كإ٭با ٛبتد إٔب ك من يوحد في (.)2
كا٤بكػػاف العػػاـ هػػو ك ػ مكػػاف يسػػتطيع أم إنسػػاف أف يػػدخ إلي ػ أك ٲبػػر من ػ
س ػواء أك ػػاف ذل ػػك دكف قي ػػد أك ك ػػاف ٗبقاب ػ اس ػػتفاء ش ػػرط م ػػا كيك ػػوف ا٤بك ػػاف عام ػػا
بطبيعت أك بتخصيص(.)3
فانػػا نػػرل غالبيػػة الفق ػ كالتش ػريعات تأخػػل بضػػركرة األخػػل با٤بعيػػار ا٤بوضػػوعي
كهو االعتداد بطبيعة ا٤بكاف إلضفاء ا٣بصوهية علػى ا٢بػدي كاعتػرب ا٢بػدي الػلم
دار ُب مكاف خاص أك عن طريل ا٥بػاتف دلػيبل علػى ا٣بصوهػية ػٌب كإف ٓب يتنػاكؿ
ديثا خاهػا  .كفػل ذلػك يعتػرب ا٢بػدي خاهػا مػٌب ًب ُب مكػاف خػاص بينمػا يعتػرب
عاما مٌب ًب ُب مكاف عاـ بغأ النهر عن مضموف ا٢بدي (.)4
كهنػػا ٪بػػد أف ا٤بشػػرع الليػػيب ٓب يػػنص علػػى هػػلب ا١برٲبػػة هػرا ة كتػػوفّب ا٢بمايػػة
ا١بنائيػػة للمالادثػػات ك ػ هػػلب اإلشػػكالية علػػى خػػبلؼ ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم الػػلم أخػػل
ػػلا ا٤بعيػػار كاسػػتند ُب ذلػػك إٔب نػػص ا٤بػػادة (  309مكػػرر ؽ.ع  .ـ ) كالػػٍب نصػػت
علػػى أنػ " اسػَباؽ السػػمع أك سػػج أك نقػ عػػن طريػػل حاػػاز مػػن األحاػػزة أيػػا كػػاف
نوع ٧بادثات حرت ُب مكػاف خػاص " ( )5ككػللك ا٤بػادة (  95ؽ.إ.ج.ـ ) يػ
نص ػػت عل ػػى أنػ ػ "  ...أك إحػ ػراء تس ػػجيبلت أل اديػ ػ ح ػػرت ُب مك ػػاف خ ػػاص "

(٧ )1بمد زكي أبو عامر اإلحراء ات ا١بنائية دار ا١بامعة ا١بديدة للنشػر اإلسػكندرية مصػر ط
ص . 557
( )2ساـ الدين كام األهواين مرحع سابل ص . 117
( )3عبد الرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة مرحع سابل ص . 179
(٧ )4بمود أٞبد ط مرحع سابل ص . 68
( )5نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص  155كما بعدها .
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ككػ ػػللك ا٤بػ ػػادة (  206ؽ.إ.ج.ـ ) كالػ ػػٍب نصػ ػػت علػ ػػى أن ػ ػ " أف تقػ ػػوـ بتسػ ػػجيبلت
﵀ادثات حرت ُب مكاف خاص "(.)1
المبحثىالثالثى ى
ىالجزاءىالػانونيىلجرومظىالتنصتىالؼاتغي ى

يع ػ ػػد اس ػ ػػتخداـ كس ػ ػػائ االتص ػ ػػاؿ ا٣ب ػ ػػاص تل ػ ػػك ال ػ ػػٍب ي ػ ػػتم نقػ ػ ػ ا﵀ادث ػ ػػات
الشخصػػية بػػْب طػػرفْب تتعلػػل بػػأمور شخصػػية كقػػد اختلفػػت كسػػائ ذلػػك االتصػػاؿ
ا٣ب ػػاص فيم ػػا مض ػػى كان ػػت كس ػػيلة ا٥ب ػػاتف كتقتص ػػر عل ػػى ا﵀ادث ػػات الص ػػوتية كك ػػاف
القػػانوف يفػػرض ٥بػػا ٞبايػػة خاهػػة مػػن االنتاػػاؾ أمػػا ُب العصػػر ا٢بػػدي فقػػد تعػػددت
كس ػػائ االتص ػػاؿ ا٣ب ػػاص كتط ػػورت إمكانيات ػ فمنا ػػا م ػػثبل الربي ػػد اإللك ػَبكين كغ ػػرؼ
الدردشة عرب اإلنَبنت كالٍب يتم فياا نق الكتابة كالصوت كالصور من خبل٥با .
كالقاعػػدة العامػػة الػػٍب ٙبكػػم الب ػ ا٣بػػاص هػػي ا٤بوازنػػة مػػا بػػْب القػػانوف ك ريػػة
االتصاالت ذلك من ي سلطة الرقابة على االتصاالت كبْب لزكـ ا ػَباـ ا٢بػل ُب
ا٣بصوهية ُب ب االتصاؿ ا٣باص فاألكٔب ٛبارس سلطة الرقابة قب األشخاص يتم
تأسيساا على القاعدة الوقائيػة الػٍب تلػزـ ا١بميػع بضػركرة ا ػَباـ القػانوف ُب ػْب أف
الثانيػػة تػػربز تلػػك ا٢بريػػة الػػٍب ٲبارسػػاا األف ػراد مػػن ي ػ ٩بارسػػة قػػوقام الشخصػػية
على أال تتجاكز دكد ا٤بمارسة االعتداء على قوؽ الغّب(.)2
كمن خبلؿ ا٤بوازنة بْب مصلالة الدكلة كمصلالة األفراد فإف ا٤بشرع ا١بنائي ال
يتػواىن عػػن ٞبايػػة هػػلب ا٢بقػػوؽ كا٢بريػػات كذلػػك مػػن خػػبلؿ ٘بػػرًن األفعػػاؿ ا٤باسػػة ػػا
كمعاقب ػػة مقَبفيا ػػا كعن ػػد الت ػ ػوازف ب ػػْب ه ػػاتْب ا٤بص ػػلالتْب ال ٯب ػػوز أف تك ػػوف ٞباي ػػة
ا٤بصلالة العامػة كسػيلة للعصػف بػا٢بقوؽ كا٢بريػات كأف هػلب الضػمانة الػٍب تتمتػع ػا
( )1قانوف اإلحراءات ا١بنائية ا٤بصرم دار العريب القاهرة مصر ط  2008 1ـ ص . 127
( )2أٲبػػن عبػػد ا﵁ فكػػرم ح ػرائم نهػػم ا٤بعلومػػات "دراسػػة مقارنػػة " دار ا١بامعػػة ا١بديػػدة للنشػػر اإلسػػكندرية
مصر  2007ـ ص . 634
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ا٢بق ػػوؽ تعت ػػرب قي ػػدا عل ػػى اإلحػ ػراءات ا١بنائي ػػة ال ػػٍب تتخ ػػل القتض ػػاء ػػل الدكل ػػة ُب
العقاب ٙبقيقا للمصلالة العامة كلقد كف ا٤بشػرع حػزاء حنائيػا للمعتػدم علػى رمػة
ا٢بيػػاة ا٣باهػػة بالتنصػػت غػػّب ا٤بشػػركع علػػى ا﵀ادثػػات ا٥باتفيػػة كهػػلا ا١بػزاء ال بػػد أف
يستادؼ ٙبقيل أغراض معينة ُب نفػس الوقػت كالبػد أف يتجنػب اآلثػار السػلبية الػٍب
من ا٤بمكن أف تَبتب علياا(.)1
يػ ػ إف ه ػػلب ا١ب ػ ػزاءات تنط ػػوم عل ػػى عقوب ػػات أه ػػلية متمثل ػػة ُب ا٢ب ػػبس
كعقوبػػات تكميليػػة متمثلػػة ُب ا٤بصػػادرة ك٧بػػو التسػػجيبلت( .)2كمػػا أف ا١بػزاء ا١بنػػائي
ا٤بقرر ٤برتكب هػلب ا١برٲبػة لػيس كا ػدا ُب ٝبيػع األ ػواؿ فانػاؾ ػاالت يشػدد فياػا
العقػػاب كمػػا أف هنػػاؾ ػػاالت ٱبفػػف فياػػا العقػػاب كعلػػى ضػػوء مػػا تقػػدـ سنوضػػح
العقوبػػات األهػػلية ُب ا٤بطلػػب األكؿ كالعقوبػػات التكميليػػة ُب ا٤بطلػػب الثػػاين كذلػػك
على النالو التإب :
المطلبىاألولى ى
ىالطػوبظىاألصلوظ ى

أفرد ا٤بشرع ا٤بصرم ١برٲبة التنصت ا٥بػاتفي ُب غػّب األ ػواؿ ا٤بصػرح ػا قانونػا
كبغػػّب رضػػا الػػِب عليػ عقوبػػة أهػػلية تتمثػ ُب ا٢بػػبس إذا كػػاف ا١بػػاين فػػردا عاديػػا(.)3
كذلػ ػػك ُب ا٤بػ ػػادة (  309مكػ ػػرر ؽ .ع .ـ ) ي ػ ػ نصػ ػػت علػ ػػى أن ػ ػ " ...يعاقػ ػػب
ب ػ ػػا٢ببس م ػ ػػدة ال تزي ػ ػػد ع ػ ػػن س ػ ػػنة كػ ػ ػ م ػ ػػن اعت ػ ػػدل عل ػ ػػى رم ػ ػػة ا٢بي ػ ػػاة ا٣باه ػ ػػة
للم ػواطن )4("...نبل ػػظ أف ا٤بش ػػرع ا٤بص ػػرم ن ػػص ُب ه ػػلب ا٤ب ػػادة عل ػػى ػػد أقص ػػى
( )1سػػآب رمضػػاف أبػػوبكر امسػػاعد تطػػور ا١ب ػزاء ا١بنػػائي ُب السياسػػة ا١بنائيػػة ا٤بعاهػػرة "رسػػالة ماحسػػتّب" كليػػة
القانوف حامعة ا٤برقب ترهونة ليبيا  2010ـ ص . 21
( )2ياس ػػْب ت ػػاج ال ػػدين س ػػبلمة نوف ػ ا٢بماي ػػة ا١بنائي ػػة للالي ػػاة ا٣باه ػػة دراس ػػة مقارن ػػة "أطرك ػػة دكت ػػوراب" كلي ػػة
ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنصورة  2012ـ ص. 287
( )3فادية أبو شابة مرحع سابل ص. 232
( )4نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص  155كما بعدها .
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لعقوبة ا٢ببس كهي السنة أما ا٢بد األدىن فلم ٰبددب( .)1كمن ٍب يعمػ بػنص ا٤بػادة (
 18ؽ.ع.ـ ) كالػػٍب نصػػت علػػى أن ػ " عقوبػػة ا٢بػػبس ....كال ٯبػػوز أف تػػنقص هػػلب
ا٤بدة عن أربع كعشرين ساعة .)2(" ...
فعقوبة ا٢ببس هي عقوبة كحوبية كال ٧ب لعقوبػة الغرامػة هنػا( .)3علػى عكػس
ا٤بشػػرع الفرنس ػػي ال ػػلم ن ػػص علػػى عقوب ػػة الغرام ػػة كٝب ػػع بيناػػا كب ػػْب ا٢ب ػػبس كعقوب ػػة
كحوبية .
كم ػػن حا ػػة أخ ػػرل إذا ك ػػاف مرتك ػػب ا١برٲب ػػة موتف ػػا عام ػػا فق ػػد حعل ػ ا٤بش ػػرع
ا٤بصرم ترفا مشددا كعوقب بػا٢ببس الػلم يشػَبط ُب ا١بػاين أف يسػتغ ُب ارتكا ػا
مرؤكس كاألحازة الٍب ٛبتلكاا الدكلة اعتمادا على سلطت فتصبح عقوبت ا٢ببس ٤بدة
تَباكح مػن سػنة إٔب ثػبلث سػنوات كفقػا للقواعػد العامػة ( )4علػى عكػس مػا إذا كػاف
ا١بػػاين فػػردا عاديػػا حعػ عقوبتػ مػػدة ال تقػ عػػن أربػػع كعشػرين سػػاعة كال تزيػػد علػػى
سنة كترحع علة تشديد العقوبة إٔب ازدياد ا٣بطورة اإلحرامية ألف طبيعة عم ا٤بػتام
هػػو موتػػف عػػاـ تتػػيح ل ػ هػػبل يات كاسػػعة فيسػػتطيع االعتػػداء علػػى رمػػة ا٢بيػػاة
ا٣باهػػة ُب ك ػ ٢بهػػة ( )5ككػػللك يسػػيء إٔب ٠بعػػة الدكلػػة كيضػػعف ثقػػة األف ػراد ُب
الدكلة كنزاهتاا .

( )1إبػ ػراهيم عي ػػد نايػ ػ ا٢بماي ػػة ا١بنائي ػػة ٢برم ػػة ا٢بي ػػاة ا٣باه ػػة ُب ق ػػانوف العقوب ػػات الفرنس ػػي ( ا٢بماي ػػة ا١بنائي ػػة
للالدي كالصورة ) دار الناضة العربية القاهرة مصر بدكف طبعة  2008ـ ص . 213
( )2نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص . 12
( )3عبدالرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة مرحع سابل ص . 234
( )4عبد الفتاح بيومي جازم ا١برائم ا٤بستالدثة ُب نطػاؽ تكنولوحيػا االتصػاالت ا٢بديثػة دار الناضػة العربيػة
القاهرة مصر ط 2009 1ـ ص. 152
(٧ )5بمد األمْب ا٣برشة مشركعية الصوت كالصورة ُب اإلثبات ا١بنائي دراسة مقارنة " أطرك ة دكتػوراب" كليػة
ا٢بقوؽ حامعة عْب س مصر  2009ـ ص . 281
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بينمػػا ٪بػػد ا٤بشػػرع الليػػيب نػػص ُب ا٤بػػادة (  ) 244علػػى أن ػ " يعاقػػب بػػا٢ببس
مدة ال تق عن ستة أشار ك موتف عمومي تابع ٤بصػلالة الربيػد كالتليفػوف كالػربؽ
أخفى أك أكقف أك أخر رسالة أك اطلع علياا كأفشى للغّب ما وتػ  )1( " ...كهنػا
نبل ػظ أف ا٤بشػرع الليػيب حػرـ التنصػت ا٥بػاتفي كأكقػع العقوبػة ا٤بشػددة علػى مرتكػػب
هػػلب ا١برٲبػػة إذا كقعػػت مػػن موتػػف عمػػومي ككػػللك نبل ػػظ أنػ ػػدد ا٢بػػد األدىن
للعقوبة ا٤بشددة بستة أشار كٓب ٰبػدد ا٢بػد األعلػى للعقوبػة كالػٍب ال تزيػد علػى ثػبلث
سنوات .
أمػا إذا كقعػػت ا١برٲبػػة مػػن قبػ أشػخاص آخػرين فنصػػت ا٤بػػادة ا٤بػػلكورة أعػػبلب
علػى أنػ " ...كإذا ارتكػػب األفعػػاؿ ا٤بػػلكورة أشػخاص آخػػركف تكػػوف العقوبػػة ا٢بػػبس
٤بدة ال تزيد على سػتة أشػار أك الغرامػة الػٍب ال ٘بػاكز عشػرين دينػارا كذلػك بنػاء علػى
( )2
شكول ا٤بتضرر "
كهنػػا نبل ػػظ أف العقوبػػة تكػػوف أخػػف إذا كقػػع فع ػ التنصػػت مػػن أشػػخاص
آخرين غّب ا٤بوتف العمػومي ٕبيػ تكػوف العقوبػة إ ػدل الصػورتْب إمػا ا٢بػبس ٤بػدة
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

( )1نصوص قانوف العقوبات اللييب كالتشريعات ا٤بكملة ل ٌب سنة  2005مرحع سابل ص. 65
( )2موسوعة قانوف العقوبات اللييب كالتشريعات ا٤بكملة ل مرحع سابل ص. 65
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المطلبىالثانيى ى
الطػوبظىالتكمولوظ ى

أضػاؼ ا٤بشػػرع ا٤بصػػرم إٔب العقوبػػة األهػػلية عقوبػػة أخػػرل تكميليػػة متمثلػػة ُب
مص ػػادرة األحاػ ػػزة كالوسػ ػػائ الػ ػػٍب أدت إٔب التنصػ ػػت علػ ػػى ػ ػػدي الغػ ػػّب ا٤بتصػ ػػف
با٣بصوهػػية أك السػرية( )1كذلػػك سػػب نػػص ا٤بػػادة (  309مكػػرر ؽ.ع .ـ ) كالػػٍب
تنص على أن "  ...كٰبكم ُب ٝبيع األ واؿ ٗبصادرة األحاػزة كغّبهػا ٩بػا يكػوف قػد
اس ػ ػػتخدـ ُب ا١برٲبػ ػ ػة أك ٙبصػ ػ ػ عليػ ػ ػ  )2() ...ل ػ ػػلا ٯب ػ ػػب علين ػ ػػا توض ػ ػػيح ا٤بقص ػ ػػود
با٤بصادرة لغة كاهطبل ا .
فا٤بص ػػادرة لغ ػػة  :ه ػػي ا٤بطالب ػػة يق ػػاؿ ه ػػادرب عل ػػى ك ػػلا م ػػن ا٤ب ػػاؿ أم طالبػ ػ
( )4
ب ( )3كاهطبل ا  " :نزع ملكية ماؿ حربا كإضافت إٔب ملك الدكلة بغّب مقاب "
كقػػد نػػص ا٤بشػػرع ا١بنػػائي الليػػيب عل ػى أ كػػاـ ا٤بصػػادرة ُب ا٤بػػادة ( 164 163
ؽ.ع.ؿ ) ي ػ نصػػت ا٤ب ػػادة (  ) 163علػػى أن ػ " ٰبك ػػم دائمػػا ٗبصػػادرة األش ػػياء
اآلتية 1:ػ األشػياء ا﵀صػلة أك ا٤بكتسػبة مػن ا١برٲبػة الػٍب هػدر فياػا ا٢بكػم باإلدانػة أك
بالعفو القضائي ما ٓب يكن ا٤بالك شخصا ال يد ل ُب ا١برٲبة  2 .ػ األشػياء الػٍب يعػد
هنعاا أك استعما٥با أك ٞبلاا أك يازما أك التصرؼ فياا حرٲبػة ُب ذاتػ كذلػك ػٌب
لػػو ٓب يصػػدر كػػم باإلدانػػة " أمػػا ا٤بػػادة (  ) 164فإ ػػا نصػػت علػػى أنػ " ُب الػػة
ا٢بكػػم بالعقوبػػة أك بػػالعفو القضػػائي ٘بػػوز مصػػادرة األشػػياء التاليػػة  1 :ػ األشػػياء الػػٍب
اسػتعملت أك أعػدت الرتكػاب ا١برٲبػة  2ػ األشػياء الػٍب يعػد هػنعاا أك اسػتعما٥با أك
( )1عبد الرٞبن ٝباؿ الدين ٞبزة مرحع سابل ص . 236
( )2نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص . 156
( )3تػاج العػركس لئلمػاـ اللغػوم السػيد ٧بمػد مرتضػى الزبيػدم دار هػادر بػّبكت لبنػػاف ـ  3د  .ط 1966
ـ ص . 329
( )4مصػ ػػطفى إب ػ ػراهيم العػ ػػريب أ كػ ػػاـ ا٤بصػ ػػادرة ُب القػ ػػانوف ا١بنػ ػػائي الليػ ػػيب كا٤بصػ ػػرم "دراسػ ػػة مقارنػ ػػة " رسػ ػػالة
ماحستّب كلية القانوف حامعة طرابلس  2003ص . 3
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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"
نبل ػ ػػظ هن ػ ػػا أف ا٤بش ػ ػػرع اللي ػ ػػيب ُب ا٤ب ػ ػػادة (  163ؽ.ع  .ؿ ) ق ػ ػػد أكحػ ػ ػػب
مصػػادرة األشػػياء ا٤بتعلقػػة با١برٲبػػة الػػٍب هػػدر فياػػا كػػم باإلدانػػة أك العفػػو القضػػائي
علػػى ػػد سػواء كاشػػَبط بػػأال تكػػوف هػػلب األشػػياء ملكػػا لشػػخص آخػػر ال يػػد لػ ُب
ا١برٲبة أما ُب ا٤بادة (  164ؽ.ع  .ؿ ) فإننا ٪بدب قد حع العقوبة تكميليػة حوازيػة
يػ ػ تركا ػػا س ػػب تق ػػدير قاض ػػي ا٤بوض ػػوع ال ػػلم يفصػ ػ ُب ال ػػدعول ا١بنائي ػػة إذ
نص ػػت ا٤ب ػػادة س ػػالفة ال ػػلكر عل ػػى حػ ػواز مص ػػادرة األش ػػياء ال ػػٍب اس ػػتعملت أك أدت
الرتك ػػاب ا١برٲب ػػة كاألش ػػياء ال ػػٍب يع ػػد ه ػػنعاا أك اس ػػتعما٥با أك ٞبلا ػػا أك يازم ػػا أك
التصػػرؼ فياػػا حرٲبػػة ش ػريطة تكػػوف هػػلب األشػػياء ملكػػا لشػػخص ل ػ يػػد ُب ارتكػػاب
ا١برٲبة أما إذا كاف غّب ذلك فإن ال تطبل هلب األ كاـ .
أم ػػا ا٤بش ػػرع ا٤بص ػػرم فق ػػد ن ػػص عل ػػى أ ك ػػاـ ا٤بص ػػادرة العام ػػة ُب ا٤ب ػػادة ( 30
ؽ.ع.ـ ) كالػػٍب تػػنص علػػى أنػ " ٯبػػوز للقاضػػي إذا كػػم بعقوبػػة ا١بنايػػة أك ا١بنالػػة
أف ٰبك ػػم ٗبص ػػادرة األش ػػياء ا٤بض ػػبوطة ال ػػٍب ٙبص ػػلت م ػػن ا١برٲب ػػة كك ػػللك األس ػػلالة
كاآلالت ا٤بض ػػبوطة ال ػػٍب اس ػػتعملت أك ال ػػٍب م ػػن ش ػػأ ا أف تس ػػتعم فيا ػػا كه ػػلا كلػ ػ
بػػدكف إخػػبلؿ ٕبقػػوؽ الغػػّب ا٢بسػػن النيػػة  .كإذا كانػػت األشػػياء ا٤بػػلكورة مػػن الػػٍب يعػػد
ه ػػنعاا أك اس ػػتعما٥با أك يازم ػػا أك بيعا ػػا أك عرض ػػاا للبي ػػع حرٲب ػػة ُب ذات ػ ػ كح ػػب
ا٢بكم با٤بصادرة ُب ٝبيع األ واؿ كلو ٓب تكن تلك األشياء ملكا للمتام "(.)2
ك٩بػ ػػا يبل ػ ػػظ ُب ن ػ ػػص ا٤بػ ػػادة (  30ؽ.ع.ـ ) أف ا٤بص ػ ػػادرة عقوبػ ػػة تكميلي ػ ػػة
كحوبيػػة تعتػػرب خركحػػا علػػى القاعػػدة العامػػة الػػٍب تعتػػرب ا٤بصػػادرة حوازيػػة( )3كٯبػػب أف
( )1موسوعة قانوف العقوبات اللييب كالتشريعات ا٤بكملة ل ٌب سنة  2005ـ مرحع سابل ص . 47
( )2نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص .16
(٧ )3بمد لمي ٧بمد ساف مرحع سابل ص . 226
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تتػوافر ُب ا٤بصػػادرة شػػركط عامػػة كهػػي أال تكػػوف هنػػاؾ مصػػادرة إال بػػنص ُب القػػانوف
كال مص ػػادرة إال م ػػن أحػ ػ فعػ ػ ٯبرمػ ػ الق ػػانوف كتك ػػوف األش ػػياء ا٤بض ػػبوطة ٥ب ػػا ه ػػلة
با١برٲبة(.)1
ككػػللك نصػػت الفقػػرة األخػػّبة مػػن ا٤بػػادة (  309مكػػرر ؽ.ع.ـ ) علػػى أن ػ "
كما ٰبكم ٗبالو التسجيبلت ا٤بتالصلة عػن ا١برٲبػة كإعػداماا"( )2كيعػد ذلػك هػورة
من إعادة ا٢بػاؿ إٔب مػا كػاف عليػ بإزالػة الوضػع اإلحرامػي الناشػئ عػن ا١برٲبػة كٰبكػم
القاضي بللك من تلقاء نفس (.)3
كمع ذلك ٓب يتعرض ا٤بشرع ا٤بصرم لتوقيع العقوبة ُب الة الشركع كمػا فعػ
ا٤بش ػػرع الفرنس ػػي ال ػػلم ٓب يف ػػرؽ ُب العقوب ػػة ب ػػْب أف تق ػػع ا١برٲب ػػة كامل ػػة كب ػػْب ال ػػة
الشركع .
م ػػع تزاي ػػد اال٘ب ػػاب ل ػػدل ا٢بكوم ػػات كا٥بي ػػات كالش ػػركات كاألفػ ػراد ٫ب ػػو نش ػػر
ا٤بلفػػات كالبطاقػػات ا٣باهػػة ػػم علػػى نهػػم ا٤بعلومػػات كمػػع ازديػػاد جػػم اسػػتخداـ
شػػبكة اإلنَبنػػت ُب القيػػاـ با٤براسػػبلت كاالتصػػاالت كا٤بعػػامبلت ا٤بختلفػػة مػػن خبل٥بػػا
فإن ٯبب االلتزاـ ٗببػدأ السػرية اإللكَبكنيػة لتلػك ا٤بعػامبلت كاالتصػاالت يػ تلتػزـ
الدساتّب كالقوانْب الوطنية ٗبراعاة اآلٌب :ػ
 1ػ عػػدـ ح ػواز مراقبػػة االتصػػاالت كا٤براسػػبلت اإللكَبكنيػػة إال لضػػركرة تتعلػػل
باألمن القومي أك النهاـ العاـ أك للوقاية من ا١برائم أك ٢بمايػة ريػات ك قػوؽ الغػّب

( )1ياسْب تاج الدين سبلمة مرحع سابل ص . 349
( )2نصوص قانوف العقوبات ا٤بصرم سب آخر تعديبلت مرحع سابل ص  155كما بعدها .
(٧ )3بمػػود ٪بيػػب سػػِب شػػرح قػػانوف العقوبػػات القسػػم ا٣بػػاص دار الناضػػة العربيػػة القػػاهرة مصػػر  1981ص
 774مشار إلي ُب فادية أبو شابة مرحع سابل ص . 334
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كال يتم الكشف عن ا٤بعلومة أك الرسػالة أك االتصػاؿ إال عػن طريػل السػلطة القضػائية
أك السلطة اإلدارية ألسباب مشركعة ٰبددها القانوف .
 2ػ معاقبػػة أم شػػخص يقػػوـ بعم ػ مراقبػػة التصػػاؿ يػػتم عػػن طريػػل اإلنَبنػػت
حنائي ػػا كم ػػا ه ػػو ا٢ب ػػاؿ ُب ٘ب ػػرًن التنص ػػت كاسػ ػَباؽ الس ػػمع كأش ػػكاؿ التع ػػدم عل ػػى
االتصػ ػػاالت التليفونيػ ػػة مػ ػػع األخػ ػػل ُب االعتبػ ػػار بوحػ ػػود اسػ ػػتثناءات سػ ػػبما كردت
بالتشريعات األكركبية كهي  :ػ
أ ػ ٰبل ٤بقدمي ا٣بدمات ا٤بعلوماتية انتااؾ سرية االتصػاالت إذا كػاف تػدخلام
تربرب الضركرة الفنية .
ب ػ مراقبػة هػا ب العمػ للػلين يعملػوف معػ ُب اسػتخداـ اإلنَبنػت اسػتنادا
إٔب رضػػاهم ا٤بف ػَبض بسياسػػة الرقابػػة ا٣باهػػة ٗبصػػلالة ا٤بشػػركع  .خاهػػة كأف إح ػراء
التنصػػت ا٥بػػاتفي أثبػػت ُب اآلكنػػة األخػػّبة ٪باعت ػ ُب إحاػػاض ا٤بخططػػات اإلحراميػػة
التخريبي ػػة لؤلم ػ ػواؿ كاألركاح كهكػ ػػلا ت ػػربهن اكتشػ ػػافات العل ػػم مػ ػػرة أخ ػػرل هػ ػػدمتاا
للبشرية أل ا أهبل ما كحدت إال لللك .
 1ػ إبػراهيم كمػاؿ ٧بمػد الضػواب الشػرعية كالقانونيػة ٢بمايػة ػل اإلنسػاف ُب
اتص ػػاالت الشخص ػػية ُب الفقػ ػ اإلس ػػبلمي كالق ػػانوف ا١بن ػػائي دار الكت ػػب القانوني ػػة
القاهرة مصر بدكف طبعة سنة  2010ـ .
 2ػ إبراهيم عيد ناي ا٢بماية ا١بنائية ٢برمػة ا٢بيػاة ا٣باهػة ُب قػانوف العقوبػات
الفرنسػػي "ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة للالػػدي كالصػػورة " دار الناضػػة العربيػػة القػػاهرة مصػػر
بدكف طبعة سنة  2000ـ .
 3ػ أٞبد فتالي سركر رقابة ا٤بكا٤بات التليفونيػة اللػة ا١بنائيػة القوميػة ـ  6ع
 1مارس سنة  1963ـ .
 4ػ أٞبػػد فتالػػي سػػركر الوسػػي ُب قػػانوف العقوبػػات القسػػم العػػاـ مطػػابع
األهراـ التجارية القاهرة مصر بدكف طبعة سنة  2010ـ .
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 5ػ أٞبػػد لمػػي السػػيد يوسػػف ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف ُب يات ػ
ا٣باهة أطرك ة دكتوراب كلية ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنصورة مصر سنة  1983ـ .
 6ػ آدـ آدـ البػديع ا٢بػل ُب رمػة ا٢بيػاة ا٣باهػة كمػدل ا٢بمايػة الػٍب يكفلاػا
ل ػ القػػانوف ا١بنػػائي رسػػالة دكتػػوراب منشػػورة ا٤بتالػػدة للطباعػػة القػػاهرة مصػػر ط 1
سنة  2000ـ .
 7ػ الطػاهر أٞبػد الػزاكم ٨بتػار القػاموس الػدار العربيػة للكتػاب بػدكف طبعػة
سنة  1984ـ.
 8ػ أٲبػػن عبػػدا﵁ فكػػرم حػرائم نهػػم ا٤بعلومػػات "دراسػػة مقارنػػة " دار ا١بامعػػة
ا١بديدة للنشر اإلسكندرية مصر سنة  2007ـ .
 9ػ بػػن عمػػار مقػػِب بػػو راس عبػػد القػػادر التنصػػت علػػى ا٤بكا٤بػػات ا٥باتفيػػة
كاعَباض ا٤براسبلت للوقاية من حرائم الفساد ا٤بلتقى الوطِب وؿ اآلليات القانونيػة
٤بكافالػػة الفسػػاد كليػػة ا٢بقػػوؽ حامعػػة قاهػػدم مربػػاح كرقلػػة يػػومي  /3 2ديسػػمرب
سنة  2008ـ.
 10ػ سػػِب ٧بمػػد السػػيد ا١بػػلع رضػػا الػػِب علي ػ كآثػػارب القانونيػػة " دراسػػة
مقارنة " أطرك ة دكتوراب كلية ا٢بقوؽ حامعة القاهرة مصر سنة  1983ـ .
 11ػ خليف ػػة كلن ػػدر عب ػػدا﵁ س ػػْب ض ػػمانات ا٤ب ػػتام ُب مر ل ػػة التالقي ػػل
االبتدائي ُب قػانوف اإلحػراءات ا١بنائيػة دراسػة مقارنػة دار الناضػة العربيػة القػاهرة
مصر طبعة  1سنة  2000ـ .
 12ػ سػآب رمضػاف أبػػوبكر امسػاعد تطػور ا١بػزاء ا١بنػائي ُب السياسػة ا١بنائيػػة
ا٤بعاهرة رسالة ماحستّب كلية القانوف حامعة ا٤برقب ترهونة ليبيا سنة  2010ـ.
 13ػ هػػفية بشػػاتْب ا٢بمايػػة القانونيػػة للاليػػاة ا٣باهػػة دراسػػة مقارنػػة رسػػالة
دكتػػوراب ُب العل ػػوـ ٚبصػػص ق ػػانوف حامع ػػة مولػػود معم ػػرم تيػػزم كزك كلي ػػة ا٢بق ػػوؽ
كالعلوـ السياسية ا١بزائر سنة  2012ـ .
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 14ػ عبػػد الػػرٞبن ميلػػودة أسػػاليب البال ػ كالتالػػرم ُب ا١ب ػرائم ا٤بسػػتالدثة
ملكرة لني شاادة ا٤باحستّب كلية ا٢بقوؽ حامعة سعيدة ا١بزائر سنة  2015ـ .
 15ػ عبد ا﵁ علي سعيد بن سا ورة ا٢بماية ا١بنائية ٢برمة ا٤بسػكن أطرك ػة
دكتوراب كلية ا٢بقوؽ حامعة القاهرة مصر سنة  2002ـ .
 16ػ عبػػد الػػرٞبن ٝبػػاؿ الػػدين ٞبػػزة ا٢بػػل ُب ا٣بصوهػػية ُب مواحاػػة ريػػة
اإلعبلـ " دراسة مقارنة بْب القانوف الوضعي كالشريعة اإلسػبلمية " أطرك ػة دكتػوراب
كلية ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنوفية مصر سنة  2002ـ .
 17ػ عبػػد الػػرزاؽ السػػناورم الوهػػيف ُب شػػرح القػػانوف ا٤بػػدين دار الناضػػة
العربية القاهرة مصر سنة  1968ـ .
 18ػ عب ػػدالفتاح بي ػػومي ج ػػازم ا١بػ ػرائم ا٤بس ػػتالدثة ُب نط ػػاؽ تكنلوحي ػػا
االتصاالت ا٢بديثة دار الناضة العربية القاهرة مصر طبعة  1سنة  2009ـ .
 19ػ فاديػػة أبػػو شػػابة ا٢بػػل ُب ا٣بصوهػػية اللػػة ا١بنائيػػة القوميػػة القػػاهرة
مصر اللد  40العدد  3 2 1مارس/يونيو  /نوفمرب سنة  1997ـ .
 20ػ قػانوف اإلحػراءات ا١بنائيػػة ا٤بصػػرم دار العػريب القػػاهرة مصػػر طبعػػة 1
سنة 2008ـ .
 21ػ ٦بمػع اللغػة العربيػة ا٤بعجػم الوسػي دار ا٤بعػارؼ القػاهرة مصػر سػػنة
 1980ـ .
 22ػ ٧بم ػػد لم ػػي س ػػاف ا٢بماي ػػة ا١بنائي ػػة للمالادث ػػات ا٥باتفي ػػة رس ػػالة
ماحستّب كلية ا٢بقوؽ حامعة اإلسكندرية مصر  2008ـ .
 23ػ ٧بمد ٧بمد مصباح القاضي ا٢بماية ا١بنائية للالرية الشخصية ُب مر لػة
ما قب ا﵀اكمة ا١بنائية " دراسة مقارنة " دار الناضػة العربيػة القػاهرة مصػر بػدكف
طبعة سنة  2008ـ .
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 24ػ ٧بمػػد زكػػي أبػػو عػػامر ا٢بمايػػة ا١بنائيػػة للمالادثػػات كاألكضػػاع ا٣باهػػة
حرٲب ػػة االعت ػػداء عل ػػى ا٢بي ػػاة ا٣باه ػػة ٕبػ ػ مق ػػدـ إٔب مػ ػلٛبر ا٢ب ػػل ُب رم ػػة ا٢بي ػػاة
ا٣باهة ا٤بنعقد بكلية ا٢بقوؽ حامعة اإلسكندرية مصر  4ػ  6يونيو سنة 1987ـ.
 25ػ ٧بم ػػد رش ػػاد القطع ػػاين ا٢بماي ػػة ا١بنائي ػػة للال ػػل ُب رم ػػة االتص ػػاالت
الشخصية الفتح للطباعة كالنشر اإلسكندرية مصر بدكف طبعة سنة  2009ـ .
 26ػ ٧بمػػد األمػػْب ا٣برشػػة مشػػركعية الصػػوت كالصػػورة ُب اإلثبػػات ا١بنػػائي
"دراسػػة مقارنػػة " أطرك ػػة دكتػػوراب كليػػة ا٢بقػػوؽ حامعػػة عػػْب ػػس مصػػر سػػنة
 2009ـ .
 27ػ ٧بمػػد زكػػي أبػػو عػامر اإلحػراءات ا١بنائيػػة دار ا١بامعػػة ا١بديػػدة للنشػػر
اإلسكندرية مصر طبعة  7سنة  2005ـ .
 28ػ ٧بم ػػود أٞب ػػد طػ ػ التع ػػدم عل ػػى ق ػػوؽ اإلنس ػػاف ُب سػ ػرية اتص ػػاالت
الشخصػػية بػػْب التجػػرًن كا٤بشػػركعية دار الناضػػة العربيػػة القػػاهرة مصػػر ط  2سػػنة
 1999ـ .
 29ػ ٧بمػود ٪بيػب سػِب شػرح قػانوف العقوبػات القسػم ا٣بػاص دار الناضػة
العربية القاهرة مصر سنة  1981ـ .
 30ػ ٨بتار الصالاح لئلماـ ٧بمػد أيب بكػر الػرازم دار هػادر بػّبكت لبنػاف
طبعة  1سنة  2008ـ .
 31ػ ٩بدكح خلي ٕبر العاٌب ٞباية ا٢بياة ا٣باهػة ُب القػانوف ا١بنػائي " دراسػة
مقارنة " دار الناضة العربية القاهرة مصر بدكف طبعة سنة  1983ـ .
 32ػ مص ػػطفى إب ػراهيم الع ػػريب أ ك ػػاـ ا٤بص ػػادرة ُب الق ػػانوف ا١بن ػػائي اللي ػػيب
كا٤بصرم "دراسة مقارنة " رسالة ماحستّب كلية القػانوف حامعػة طػرابلس ليبيػا سػنة
 2003ـ .
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 33ػ موسػػوعة قػػانوف العقوبػػات كالتش ػريعات ا٤بكملػػة ل ػ ػػٌب سػػنة  2005ـ
منشػورات ا٤بركػز القػومي للدراسػػات القانونيػة كٕبػوث قػػوؽ اإلنسػاف طبعػة  1سػػنة
 2006ـ .
 34ػ نصوص قانوف العقوبػات ا٤بصػرم سػب آخػر تعديبلتػ دار ا٤بطبوعػات
ا١بامعية اإلسكندرية مصر سنة  2010ـ.
 35ػ ياسر األمّب فاركؽ مراقبة األ ادي ا٣باهة ُب اإلحػراءات ا١بزائيػة دار
ا٤بطبوعات ا١بامعية اإلسكندرية مصر طبعة  1سنة  2009ـ .
 36ػ ياسػْب تػاج الػدين سػبلمة نوفػ ا٢بمايػة ا١بنائيػة للاليػاة ا٣باهػة " دراسػة
مقارنة " أطرك ة دكتوراب حامعة ا٤بنصورة مصر سنة  2012ـ .
 37ػ ياسػْب تػػاج الػدين سػبلمة نوفػ ا٢بمايػة ا١بنائيػة للاليػػاة ا٣باهػة "دراسػػة
مقارنة "أطرك ة دكتوراب كلية ا٢بقوؽ حامعة ا٤بنصورة مصر سنة  2012ـ .
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الخساهاث املرتجن
أهام احملاكن اإلهاراحيت
االدمى:ىمروــمىأحمــدىخلغانىالصندل ى
املؤهل العلوي  0طبلجخ هبجستري يف قسن القبنوى اخلبص يف جبهعخ الشبرقخ.
املقدً: ٞ

ػاس إًنرػا ىخلى ٍقنىػا يك ٍم ًم ٍػن ذى ىكػ ور ىكأينٍػثىػى ىك ىح ىعٍلنىػا يك ٍم يش يػعوبنا
قاؿ تعػأب  ﴿ :يىػا أىيُّػ ىاػا النر ي
ً
ً ً
ً ً
ً
ً
يم ىخبًػّبه﴾ {ا٢بجػرات.}13:
ىكقىػبىائ ى لتىػ ىع ىارفيوا إ رف أى ٍكىرىم يك ٍم عٍن ىد اللر أىتٍػ ىقا يك ٍم إ رف اللر ى ىعل ه
ُب ضػوء هػلب اآليػػة الكرٲبػة يتجلػى لنػػا أف التواهػ اإلنسػاين هػػو غايػة مػن الغايػػات
الٍب كحد ألحلاا اإلنساف كهو من السمات الفطرية الٍب حب علياا.
كحػاءت الَبٝبػػة لتعطػػي اللغػة بعػػدان أكػػرب ك يػزان أكسػع عػػرب نقػ اال تياحػػات
كاألفكار من لغة ألخرل كمن ٦بتمع آلخر كلو ال الَبٝبة لكانػت اللغػات األخػرل
بالنسػػبة لنػػا مػػاهي إال رمػػوز كأهػوات غػػّب مفاومػ كال معػػُب ٥بػػا .كقػػد لعبػػت الَبٝبػػة
دكران ب ػػالغ األٮبي ػػة ُب نقػ ػ العل ػػوـ كا٤بع ػػارؼ كالثقاف ػػات ب ػػْب الش ػػعوب .كتع ػػد الَبٝب ػػة
القانونيػػة أ ػػد أن ػواع الَبٝبػػة ك٥بػػا مػػن األٮبيػػة مػػا ال ٲبكػػن إغفال ػ ُب ٦بػػاؿ القضػػاء
كهي تتسم بصعوبتاا كتعقيدها ٤با ٛبتاز ب من " خصوهػيات كخصػائص دكف غّبهػا
مػػن أن ػواع الَبٝبػػة ا٤بعتمػػدة .إذ أ ػػا ٚبتلػػف كث ػّبان ع ػن أنػواع الَبٝبػػة األخػػرل ألسػػباب
عديدة ٤با ٲبتاز ب ا٣بطاب القانوين من ٠بات معينػة مناػا األسػلوب كا٤بصطلػػالات
كالصيػ ػػاغة كالنهػ ػػاـ الق ػػانوين كغّبه ػػا .كتف ػػرض الَبٝبػ ػػة القانوني ػػة عبلق ػػة معينػ ػػة ب ػػْب
( )1
القانوف كعلػم اللغػة".
( )1كبليدز كونزإب ترٝبة د .سيب الياس ديد ا١بوانب النهرية كالتطبيقية للَبٝبة القانونية.
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للَبٝبة أماـ ا﵀اكم أٮبيػة كبػّبة ٤بػا قػد يَبتػب علياػا مػن نتػائ خطػّبة .فعلػى
أساسػػاا يصػػدر القاضػػي كم ػ فالَبٝبػػة أمػػاـ ا﵀ػػاكم ليسػػت ٦بػػرد إبػػداء لل ػرأم
كللقاضػػي األخػػل بػ أك ترك ػ كمػػا هػػو ا٢بػػاؿ بالنسػػبة للخػػربة .إذ يسػػتند القاضػػي ُب
كم بناءن على ما تتم ترٝبت كما ينقل ا٤بَبحم من معلومات .فا٤بَبحم هو الو يػد
العآب ٗبدل هالة كهدؽ ا٤بعلومات ا٤بنقولة بْب الطرفْب ُ -ب الة عػدـ كحػود مػن
ا٤بَبٝب ػ ػة س ػ ػواب  -كلتل ػػك ا٤بامػ ػػة خطػ ػػورة عل ػػى قػ ػػوؽ النػ ػػاس
ٯبي ػػد اللغػ ػػة األحنبي ػػة ى
كا٤بتعػػاملْب مػػع مرفػػل القضػػاء ب ػ كعلػػى ريػػامم كأركا اػػم أ يانػانهن مػػن أحػ ذلػػك
سعت التشريعات لتنهيم هلب ا٤بانة من خبلؿ كضع القوانْب ا٣باهة ا الػٍب مػدؼ
إٔب ٙبقيل أكرب قػدر مػن االسػتفادة مػن الَبٝبػة أمػاـ ا﵀ػاكم كتقليػ سػلبياما كا٢بػد
من عواقباا.
كمػػع االنفتػػاح العػػا٤بي ا٢بػػإب أهػػبح العػػآب كقريػػة كا ػػدة .فقػػد تضػػم الدكلػػة
الوا دة العديد من ا١بنسيات ا٤بتالدثْب بالعديد من اللغات كمناػا دكلػة اإلمػارات
فاػػي تضػػم ٫بػػو  206حنسػػيات مػػا بػػْب مقيمػػة كعػػابرة كينػػت عػػن ذلػػك التعػػدد ُب
ا١بنسيات كاللغات كاللاجػات ا٢باحػة إٔب الَبٝبػة لتي ىسػ ًا التواهػ بػْب كػ مػن هػو
علػػى أرض الدكلػػة .كتشػػتد ا٢باحػػة للَبٝبػػة ُب كس ػ هػػلا التعػػدد ُب ٦بػػاؿ القضػػاء
فاتػان علػػى ا٢بقػػوؽ لػػللك سػعى ا٤بشػػرع اإلمػػاراٌب كغػػّبب مػن ا٤بشػػرعْب لسػػن قػػانوف
ٱبتص بتنهيم مانة الَبٝبة كبدأ بالقػانوف رقػم (  ) 9لسػنة  1981كمػن ٍب ػ ٧بلػ
القػانوف رقػم (  ) 6لسػنة  2012ككبلٮبػا متعلقػاف بتنهػيم مانػة الَبٝبػة .كقػد تضػمن
هػػلا القػػانوف كأمثالػ ٦بموعػػة مػػن الضػواب الػػٍب تعػػْب علػػى تنهػػيم مانػػة الَبٝبػػة أمػػاـ
ا﵀اكم.
كتض ػػمن ق ػػانوف تنه ػػيم مان ػػة الَبٝب ػػة ٦بموع ػػة م ػػن االلتزام ػػات ال ػػٍب الب ػػد م ػػن
االلتػزاـ ػػا مػػن قًبػ مػػن عقػػد النيػػة علػػى العمػ كمػػَبحم أمػػاـ ا﵀ػػاكمهن كذلػػك ألٮبيػػة
كخطػػورة ال ػػدكر ال ػػلم يق ػػوـ ب ػ  .كلك ػػن م ػػا ه ػػي تل ػػك االلتزام ػػاتك كم ػػا م ػػدل الت ػزاـ
ا٤بَبٝبػْب ُب دكلػة اإلمػػارات ػاك ُب تػ مػا تعانيػ ا﵀ػػاكم مػن قلػػة ُب عػدد ا٤بَبٝبػػْب
كازديػػاد ا٢باحػػة ٤بَبٝبػػْب يتقنػػوف الكثػػّب مػػن اللغػػات كاللاجػػات ا٤بختلفػػة .كمػػاذا عػػن
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أنواع الرقابة ا٤بفركضة على ا٤بَبحم ُب ا﵀اكم اإلماراتية ك ُب سبي اإلحابة على تلػك
التسػ ػػاؤالت سػ ػػأتناكؿ ُب ه ػ ػػلا البال ػ ػ التزام ػ ػػات ا٤بػ ػػَبحم أم ػ ػػاـ ا﵀ػ ػػاكم اإلماراتي ػ ػػة.
كلتالقيل أكرب قدر من الفائدة من ا٤بوضوع سأتناكؿ بدايػة مفاػوـ الَبٝبػة ُب ا٤بطلػب
األكؿ م ػػن ه ػػلا البال ػ ػ  .كالَبٝب ػػة أم ػػاـ ا﵀ ػػاكم ُب ا٤بطل ػػب الث ػػاين .بينم ػػا س ػػيكوف
ا٤بطلب الثال لبياف كاحبات ا٤بَبحم.

ال شػك ُب أف الَبٝبػة تعػد مػن الركػائز األساسػية ألم أمػة مػن األمػم كشػػرطان
رئيسػ ػان م ػػن ش ػػركط ض ػػتاا كتق ػػدمااهن ل ػػللك أه ػػبح الكث ػػّب م ػػن ا٤بفكػ ػرين كالعلم ػػاء
يقرنػػوف تقػػدـ ك ضػػة األمػػم ُب شػػٌب الػػاالت ا٢بيػػاة ٗبػػدل اسػػااماما ُب الَبٝبػػة ُب
٨بتلف العلوـ كاآلداب كالفنوفهن كذلػك نػات عػن الػدكر البػارز الػلم تلعبػ الَبٝبػة ُب
التنمي ػػة البشػ ػرية .كللَبٝب ػػة كغّبه ػػا م ػػن ا٤بص ػػطلالات ع ػػدة تعريف ػػات منا ػػا التعري ػػف
اللغػػوم كالتعريػػف االهػػطبل ي كمػػا ٥بػػا تعريػػف قػػانوين سػػنتطرؽ ل ػ كفػػل مػػا نػػص
عليػ ا٤بشػػرع اإلمػػاراٌب كهػػي كػػللك متعػػددة األنػواع ك علػػى ذلػػك سػػنتعرؼ ُب هػػلا
ا٤بطلػ ب علػػى تعريػػف الَبٝبػػة ُب الفػػرع األكؿ كالفػػرع الثػػاين سػػنتعرؼ فيػ علػػى بعػػأ
أنواع الَبٝبة.
الغرعىاألولى :ى
تطروفىالترجمظ ى

 .1التعريف اللغوي :

الَب يٝبػاف ا٤بفسػر للسػاف
الَب يٝبػاف ك ى
الَبٝبة لغةن كما كردة ُب لساف العرب هػي :ي
كُب ػػدي هرق ػ  :قػػاؿ يلَب يٝبان ػ الَبٝبػػاف بالضػػم كالفػػتح هػػو الػػلم يفسػػر الكػػبلـ
احم كالت ػػاء كالن ػػوف زائ ػػدتاف كق ػػد ترٝب ػ
أم ينقل ػ م ػػن لغ ػػة إٔب أخ ػػرل كا١بم ػػع ال ػ رػَب ي
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الَبٝبػاف
كترحم عن كترٝباف هو من ا٤بث الٍب ٓب يػلكرها سػيبوي  .قػاؿ ابػن حػِب أمػا ي
( )1
كدٞبيساف ككللك التاء أيضان فياما أهلية.
بضم أكل كمثال فيػ ٍعلبلف كعَبفاف ي
كالَبٝبة ُب اللغػة تشػّب إٔب ٟبسػة معػاين فػا٤بعُب األكؿ مناػا  :يشػّب إٔب سػّبة
أت ترٝبػػة فػػبلف أم ق ػرأت سػػّبة يات ػ  .كا٤بعػػُب
ك يػػاة الشػػخص فنقػػوؿ مػػثبلن :ق ػر ي
الثاين يشّب إٔب التالوي فنقوؿ مثبلن أرغب أف تيَبحم األقػواؿ إٔب أفعػاؿ أم أرغػب
أف يٙبػوؿ تلػػك األقػواؿ إٔب أفعػػاؿ .أمػا ا٤بعػػُب الثالػ للَبٝبػػة لغػةن فاػػو يشػػّب إٔب :نقػ
ػت الػػنص العػػريب إٔب
معػػُب الكػػبلـ أك الكتابػػة مػػن لسػػاف إٔب أخػػر فنقػػوؿ مػػثبلن ترٝبػ ي
اللس ػػاف الفرنس ػػي ٗبع ػػُب إن ػػِب نقل ػػت مع ػػُب ال ػػنص م ػػن اللس ػػاف الع ػػريب إٔب اللس ػػاف
الفرنس ػػي .كا٤بع ػػُب الراب ػػع لكلم ػػة الَبٝب ػػة ه ػػو التبي ػػاف كالتوض ػػيح فنق ػػوؿ ت ػػرحم ف ػػبلف
كبلم ػ أم بيٌن ػ ككض ػػال  .أم ػػا ا٤بع ػػُب األخ ػػّب للَبٝب ػػة فا ػػو يش ػػّب إٔب :الكلم ػػة ال ػػٍب
تكػػوف عنػواف البػػاب ُب كتػػاب كهػػي عنػواف القسػػم الػػلم ٯبمػػع مسػػائ مػػن موضػػوع
كا د كمثاؿ ذلك ُب هاليح البخارم باب كيف بدء الػو ي إٔب رسػوؿ ا﵁ هػلى
ػْب ًمػػن
ػك ىك ىمػػا أ ٍىك ى ٍيػنىػػا إً ىٔب نػي و
ا﵁ عليػ كسػػلم كقولػ تعػػأب ﴿ :إًنرػػا أ ٍىك ى ٍيػنىػػا إًلىٍيػ ى
ػوح ىكالنربًيِّػ ى
بىػ ٍع ًدبً﴾ {النساء  }163 :فالب ترٝبة األ ادي الٍب تندرج ٙبت هلا الباب.
 .2الترجمة اصطالحاً :

الَبٝبة ُب االهطبلح ٙبددت ٗبعُب نق الكبلـ من لغة إٔب أخرل أك ٙبوي
نػػص مكتػػوب بلغػػة مػػا إٔب نػػص مسػػاك ل ػ بلغػػة أخػػرل .كهػػلا يعػػِب أف الَبٝبػػة هػػي
عمليػة نقػ األلفػػاظ كا٤بعػػاين كاألفكػػار بػ كػ ا٤بعلومػػات ا٤بوحػػودة ُب نػػص مكتػػوب
بلغة معينة إٔب لغة أخرل .فاو علم ُب معرفػة قيقػة عمليػة نقػ الكػبلـ مػن لغػة إٔب
أخرل .كلكن العملية نفساا قد تكفي ٗبجرد ا٤بعرفة الشاملة عن شيءهن كذلك أل ػا
( )2
فن من الفنوف العملية الٍب تتطلب ا٤باارة كالدربة فضبلن عن ا٤بوهبة السلوكية.
العىرب اللد  12ص
( )1ابن منهور لساف ى
( )2د.يعقوب ٞبد الباقر ا٢باج مقدمة إٔب فن الَبٝبة ص 5
66
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عػرؼ ا٤بشػػرع اإلمػػاراٌب مانػػة الَبٝبػػة بأ ػا  ":القيػػاـ ٢بسػػاب الغػػّب كعلػػى كحػ
اإلعتياد ٗبزاكلة أعماؿ الَبٝبة بتالوي النصوص كالكلمػات كاألفكػار كاإلشػارات مػن
( )1
لغة ألخرل".
٪بد ُب هلا الاؿ أف ا٤بشػرع اإلمػاراٌب توسػع ُب مفاػوـ الَبٝبػةهن يػ لػت
الَبٝبػة ترٝبػة النصػوص كالكلمػػات ككػللك األفكػار مػن لغػػة ألخػرل .كٛبيػز ا٤بشػػرع
اإلمػاراٌب عػن غػػّبب مػن التشػريعات بإضػافة ترٝبػػة اإلشػارة إذ تصػػنف لغػة اإلشػػارة ُب
كقتنا ا٢بإب من ضمن اللغات العا٤بية.
كمن ك هلب التعريفات الٍب سبل تناك٥با نص إٔب نتيجػة مفادهػا أف الَبٝبػة
تعػػِب نق ػ معػػُب الكتابػػة أك الكػػبلـ مػػن لغػػة إٔب أخػػرل ٗبعػػُب أ ػػا تنق ػ الكتابػػة أك
الكػبلـ مػػن اللغػة األهػ إٔب اللغػة ا٥بػػدؼ كبصػػيغة أخػرل ٲبكننػػا القػوؿ بأ ػػا التعبػػّب
ع ػػن معػ ػػُب كػ ػػبلـ ُب لغػ ػػة بك ػػبلـ آخػ ػػر مػ ػػن لغػ ػػة أخ ػػرل مػ ػػع الوفػ ػػاء ٔبميػ ػػع معاني ػ ػ
كمقاهدب.
كقد يوحد كح شب بػْب الَبٝبػة كغّبهػا مػن ا٤بصػطلالات كػا٣بربة كالتعريػب
إال أ ػػا ٨بتلفػػة عناػػا ٝبيعاػػا فػػا٣بربة لغػػة مػػن ا٣بػػرب أم النبػػأ .يقػػاؿ أخبػػار كأخػػابّب
كرح خابر كخبّب ( بفتح ا٣باء ككسر الباء ا٤بشػددة ) أم عػآب بػ كأخػربب أم أنبػأب
ما عندب )2( .كا٣بربة ُب الاؿ القانوين تعد مػن طػرؽ اإلثبػات يػ ٰبتاحاػا العمػ
القضػػائي كلمػػا هػػادؼ ُب النػزاع ا٤بطػػركح أمامػ مسػػألة يتطلػػب لاػػا معلومػػات فنيػػة
خاهة ال علم للقاضي ا كٰبتاج إٔب مػن يبيناػا لػ  .كيقػوـ بأعمػاؿ ا٣بػربة ٦بموعػة
م ػػن ا٣بػ ػرباء ينت ػػدبوف ألداء ما ػػاـ يكلفا ػػم ػػا القض ػػاء كتتع ػػدد ٦ب ػػاالمم كالط ػػب
كا٥بندس ػػة كا﵀اس ػػبة كغّبه ػػا .كاالس ػػتعانة ب ػػا٣بربة ُب ٦ب ػػاؿ القض ػػاء كم ػػا يتوهػ ػ لػ ػ
( )1القانوف اإلٙبادم رقم (  ) 6لسنة ُ 2012ب شأف تنهيم مانة الَبٝبة.
( )2الفّبكز ابادم القاموس ا﵀ي فص ا٣باء ص . 488
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ا٣ببّب كيقدم ُب تقارير تضم إٔب ملف الدعول تعترب غّب ملزمة للقاضي فتبقػى لػ
سلطة تقديرية ُب ذلك .كذلك علػى خػبلؼ الَبٝبػة إذ لػيس للقاضػي سػلطة تقديريػة
فياػاهن فمػػا يقولػ ا٤بػػَبحم مػن أقػواؿ ال يعػػرب فيػ عػػن نفسػ كإ٭بػػا هػو ُب األهػ ينقػ
أقػواؿ ا٣بصػػوـ أك ا٤بػػتام أك الشػػاود أك غػػّبهم سػػب األ ػواؿ فيعػػد ا٤بػػَبحم ُب
هلب ا٢بالة لقة كه بْب القضاء كا٤بتعاملْب مع .
اب ُب ا٤بعػػُب الُّلغػػوم ىمتسػػاكياف
كفيمػػا ٱبػػص التعريػػب فػػإف التػ ٍرعريًػػب كا ًإل ٍعػر
ي
ى
صػػح )1( .فػػإذا كػػاف
ف
أ
ٍ
ي
كهػ ىػو ا ًإلبانػػة كٮبػػا ىمػأٍ يخوذىاف مػػن ىع ػرب كأ ٍىعػ ىػرب ٗبىعػػُب أىبىػػاف ك ى
ً
لالػظ أف
ا ًإل ٍع ىػراب ييفص
ػح عػػن ا٤بع ًػاين با٢بركػػات الػٍب ىتفػ ًرؽ بػْب الوتػػائف النالويػة كيي ى
ي
( )2
الفػػا ًر يؽ
ا ًإلع ػراب أهػػبح خاه ػان ب ػ ػ  " :ا ًإلبىانىػ ًػة ىعػػن ا٤بعػ ًػاين باألىلٍ ىفػػاظ "  .أك هػػو  " :ى
ى
بػػْب ا٤بعػ ًػاين " ( .)3كأىمػػا ا٤بعػػاين فقصػػد مناػػا الوتػػائف النالويػػة كبًاألىلٍفػػاظ عبلمػػات
ا ًإل ٍعىراب.
أمػا اهػػطبل ان فالتعريػب لػ مع و
ػاف ٨بتلفػػة فاػو تعريػػب االسػ ًم األعجمػػي أم
ٌ
ً
أف تىػٍنطق ػ العػػرب علػػى منااحاػػا .كقػػد عرف ػ ا٤بعجػ يػم الوسػػي ي بأىنٌػ ي :هػػبغ ا٤بص ػطىلح
ي
بصػػبغة عربيػػة عنػػد نقلاػػا بلفهاػػا األحنػػيب إٔب اللغػػة العربيػػة .كمػػا يطلػػل لفػػظ التعريػػب
علػػى عمليػػة ترٝبػػة النصػػوص مػػن اللغػػات األحنبيػػة إٔب اللغػػة العربيػػة .بينمػػا التعريػػب
سياسػػيان فاػػو يشػػّب إٔب السياس ػةه الػػٍب تتبعاػػا الدكلػػة ػػدؼ تشػػجيع التمػػع علػػى أف
تكوف اللغة العربية هي لغة العلم كالعم كالفكر كاإلدارة ُب تلك الدكلة.
كيع ػػداف  -الَبٝب ػػة كالتعري ػػب  -ه ػػنواف متك ػػامبلف فالَبٝب ػػة ت ػػتم ع ػػن طري ػػل
االطبلع على معارؼ الغّب كُب سرعتاا تعجي الفائدة كبعد ا٥بضػم التػاـ ٤بػا تػرحم
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العىرب مادة (عرب) اللد
( )1ابن منهور لساف ى
( )2ابن حِب ا٣بصائص ٙبقيل ٧بمد علي النجار ج 1ص.35
رعاليب ٙبقيل د .ياسْب األيويب فق اللغة ص.66 -65
( )3الث ٌ
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( )1
إٔب الرقي.
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يػ يكػوف هػو اإلبػداع ا٢بقيقػي الػلم يفضػي

الغرعىالثانيى:ى ى
أنواعىالترجمظ ى

تعددت أراء العلماء كاللغويْب وؿ تقسػيم الَبٝبػة مػن يػ كسػائ أدائاػا
فمػػنام مػػن يقػػوؿ بػػأف الَبٝبػػة تنقسػػم إٔب نػػوعْب ٮبػػا الشػػفوية كالتالريريػػة أك ا٤بكتوبػػة
كهػو تقسػػيم مباشػػر علػى أسػػاس مػػادم تػاهر بينمػػا أضػػاؼ أخػركف نػػوع ثالػ كهػػو
الَبٝبػػة اآلليػػة )2(.كاسػػتنادان إٔب هػػلا التقسػػيم الثبلثػػي للَبٝبػػة سػػنتناكؿ أن ػواع الَبٝبػػة
كفل ما يلي:
 .1الترجمة الشفوية :

هػي الَبٝبػة الػٍب تػتم شػفايان كتعػِب  ":نقػ منطػوؽ إٔب منطػوؽ تلبيػةن ٢باحػػة
التفاهم بْب ا٤بتكلمْب بلغتْب كهلا النوع قدًن النشأة ا تاج إلي الناس منل القػدـ
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
كقت السلم دؼ القياـ با٤ببادالت االقتصادية كالتجارية كغّب ذلػك مػن تعػامبلت
أك كقت ا٢برب كما يقتضي ا٤بوقػف مػن تعامػ مػع األسػرل كعقػد اتفاقيػات الصػلح
( )3
كما إٔب ذلك.

لقػة نقػاش الَبٝبػة كاللغػة العربيػة كالتعريػب

( )1أ.د .قصماين طػ بػن عبػدا﵁ تعريػب ا٤بصػطلالات العلميػة
ص 477
( )2زيداف يوسف الَبٝبة ُب الَباث العريب نق بتصرؼ ص 174
( )3د٧.بمد فوزم عطية علم الَبٝبة ص 28
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كهار ٥بػلا النػوع مػن الَبٝبػة ُب العصػر ا٢بػإب أٮبيػة كبػّبة بػ هػار هػنعة أك
اختصػػاص يػيػدرس ُب ا٤بعاه ػد كالكليػػات ا٤بتخصصػػة  -كليػػات اللغػػات كالَبٝبػػة ك ػػا
( )1
أقساـ خاهة بالَبٝبة الفورية – كل برا٦ب كأهول كأساليب .
كللَبٝبػػة الشػػفاية ٦با٥بػػا ُب ا٤ب ػلٛبرات كالنػػدكات العامػػة كا﵀اض ػرات باإلضػػافة
إٔب القض ػػاء يػ ػ يس ػػتعاف ب ػػا٤بَبحم ُب القض ػػاءهن للقي ػػاـ بعملي ػػة الَبٝب ػػة ب ػػْب أ ػػد
ا٣بص ػػوـ أك الش ػػاود أك ا٤بتام ػػْب كب ػػْب القاض ػػي أك هي ػػة التالقي ػػل ُب ال ػػة ع ػػدـ
إحػػادمم للغ ػػة التقاضػػي ُب تل ػػك الدكل ػػة كذلػػك لض ػػماف ٧باكمػػة عادل ػػة .كيس ػػتعْب
القض ػػاء ب ػػا٤بَبحم للَبٝب ػػة الش ػػفوية ُب ش ػػٌب أن ػواع ال ػػدعاكل كال يقتص ػػر ذل ػػك عل ػػى
الػػدعاكل ا١بزائيػػة .فالَبٝبػػة تػػتم لكػ مػػن لػ دعػػول معركضػػة أمػػاـ القضػػاء كال ٯبيػػد
لغة ا﵀اكم.
 .2الترجمة التحريرية :

ه ػػي الَبٝب ػػة ال ػػٍب ت ػػتم بالكتاب ػػة كتع ػػِب :نقػ ػ ن ػػص مكت ػػوب بلغ ػػة إٔب ن ػػص
مكتػػوب بلغػػة أخػػرل كيفػػَبض ُب هػػلا النػػوع مػػن الَبٝبػػة الدقػػة أكثػػر مػػن تلػػك الػػٍب
تتػوافر ُب الَبٝبػػة الفوريػػة ألف أدامػػا الورقػػة كالقلػػمهن كبالتػػإب يفسػػح فياػػا الػػاؿ للتػػأين
كاإلحادة ي تتاح للمَبحم الفَبة الزمنية الكافيػة للقيػاـ بعمليػة الَبٝبػة أكثػر مػن
تلػػك ا٤بػػدة الزمنيػػة ا٤بتا ػػة للَبٝبػػة الفوريػػة بػػالرغم مػػن ذلػػك فػػإف كبلٮبػػا يسػػتلزماف
اإلحادة كالدقة كا٢بلر من تغيّب ا٤بعُب أك تشويا .
كتنص ػػب ا٢باح ػػة إٔب ه ػػلا الن ػػوع م ػػن الَبٝب ػػات ُب كث ػػّب م ػػن ال ػػاالت فق ػػد
ٰ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
للدكلػػة كُب الػػة كانػػت بغػػّب تلػػك اللغػػة فيشػػَبط ترٝبتاػػا ترٝبػػة معتمػػدة مػػن قب ػ
ا٤بتخصصْب بللك الػلين منالػتام الدكلػة ذلػك االختصػاص ػٌب ٲبكػن قبػوؿ تلػك
( )1د٧ .بمد فوزم عطية مرحع سابل ص
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ا٤بستندات كاألكراؽ كاالستناد إلياا كما هو ا٢باؿ ُب القضاء إذ تشَبط الكثّب من
الػػدكؿ أف تق ػػدـ ٝبي ػػع األكراؽ كا٤بس ػػتندات للقض ػػاء باللغ ػػة الر٠بي ػػة للدكل ػػة .كس ػػنلكد
على ذلك من خبلؿ النصوص التشريعية ُب ا٤بطلب الثاين من هلا البال .
كهلا النوع من الَبٝبة ينقسم بدكرب إٔب قسمْب الَبٝبة العملية كالٍب تدخ
ُب عم ػ ػ االدارات كال ػػدكائر كا٤بلسس ػػات كهػ ػػي تش ػػم الَبٝب ػػة االداريػ ػػة ُب إدارات
الدكلػػة كا٤بنهمػػات كتشػػم أيض ػان الَبٝبػػة السياسػػية ُب الصػػالف كال ػبلت ككسػػائ
اإلعبلـ باإلضافة إٔب الَبٝبة التجارية كا٤بعرفية.
كه ػػلا م ػػا فعلػ ػ ٧بم ػػد عل ػػي باش ػػا عن ػػدما ك ػػم مص ػػر فق ػػد ا٘بػ ػ بسياست ػ ػ
اإلهبل يػة إٔب نقػ – ترٝبة – مػا عنػػد الغػرب مػن علػم حديػػد كمػن نهػػم كقوانػػْب
( )1
حديػدة ُب ا١بيػف كاالسطػوؿ كا٤بػدارس كا٤بستشفػيات كاإلدارات ا٢بكوميػػة.
أما القسم الثاين من أقساـ الَبٝبة التالريرية فاػو الَبٝبػة الثقافيػة كالػٍب تيعػُب
بنق الكتب كا٤بللفات األدبيػة كالفنيػة كالعلميػة كالتقنيػة مػن لغػة ألخػرل .ك٥بػلا النػوع
من الَبٝبػة أٮبيػة عهيمػة يػ تعتػرب سػبيبلن لتبػادؿ الثقافػات بػْب األمػم كالشػعوب
كما أ ا من سب التقدـ العلمي كا٢بضارم.
 .3الترجمة اِلية :

الصػ ػػناعات اللٌغويٌػ ػػة ا٢باس ػ ػػوبيٌة .فا ػ ػػي
ٌ
الَبٝبػ ػػة اآلليٌػ ػػة تعت ػ ػػرب فػ ػػرع م ػ ػػن ف ػ ػػركع ٌ
تتجس ػػد ُب ترٝب ػػة نص ػػوص أك ٝبػ ػ أك ألف ػػاظ م ػػن لغ ػػة إٔب لغ ػػة أخ ػػرل كذل ػػك م ػػن
خبلؿ استخداـ بر٦بيات ا٢باسوب.
كلع أهم أسباب التوح ٥بلا النوع من الَبٝبة هو السػرعة الفائقػة الػٍب يعمػ
ػػا ا٢باس ػػب اآلٕب كال ػػلم ي ػػلثر بش ػػك مباش ػػر عل ػػى ج ػػم إنتاحػ ػ عن ػػد مقارنتػ ػ
بالَبٝبة البشرية الٍب ٙبتاج إٔب الكثّب من الوقت كا١باد كالَبكيز .كبػالرغم مػن ذلػك
فػػإف الَبٝبػػة البشػرية مػػا زالػػت تعػػد أكثػػر دقػػة مػػن الَبٝبػػة اآلليػػة الػػٍب تكػػوف رفيػػة ُب
( )1د .الشياؿ ٝباؿ الدين تاري الَبٝبة كا٢بركة الثقافية ُب عصر ٧بمد علي ص
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أغلػػب األ ي ػػافهن ٩ب ػػا يػػلدم إٔب تغي ػػّب أك تش ػػوي ا٤بعػػُب ا٤بطل ػػوب .كبالت ػػإب ٲبك ػػن أف
يتسبب هلا النػوع مػن الَبٝبػة ُب كحػود نػص يتصػف بأنػ ركيػك مػن يػ الصػياغة
كا٤بعػُب ٩بػا يػلثر بشػك سػليب علػى ا﵀تػول .كال يتصػور اسػتخداـ الَبٝبػة األليػة أمػاـ
القضاء – اليػان – إال لػؤلكراؽ كا٤بسػتندات بػالرغم مػن أف القػوانْب كمناػا القػانوف
اإلماراٌب يلكد على أف الَبٝبة لؤلكراؽ كا٤بسػتندات ا٤بقدمػة للقضػاء ٯبػب أف تػتم مػن
قب مكاتب الَبٝبة ا٤بعتمدة كا٤برخص ٥با بللك ُب الدكلة )1( .فعلػى مكاتػب الَبٝبػة
بشػػك عػػاـ كعلػػى ا٤بػػَبحم بشػػك خػػاص مراعػػاة ذلػػك مػػن خػػبلؿ بػػلؿ قصػػارل
حاػػدب ُب إٛبػػاـ أعمػػاؿ الَبٝبػػة ا٤بوكلػػة إلي ػ بشػػك هػػاليح كبالدقػػة البلزمػػة كعػػدـ
االعتماد على الَبٝبة األلية ُب هلا الاؿ.
 .4ترجمة لغة اإل،ارة :

البد لنا عند ا٢بػدي عػن أنػواع الَبٝبػة أف نتالػدث عػن ترٝبػة لغػة اإلشػارة
كالٍب أهبالت ُب كقتنا ا٢بإب لغة عا٤بيػة كالػٍب تعتػرب كسػيلة مػن كسػائ التواهػ إذ
يس ػ ػػتخدماا ذكم اال تياحػ ػ ػػات ا٣باه ػ ػػة – الصػ ػ ػػم كالػ ػ ػػبكم – كي ػ ػػتم فياػ ػ ػػا ٙبوي ػ ػ ػ

( )1كرد ُب الطع ػ ػػن رق ػ ػػم  427لس ػ ػػنة  19القض ػ ػػائية الص ػ ػػادر بت ػ ػػاري  ( 2000 / 4/23م ػ ػػدين ) م ػ ػػن ا﵀كم ػ ػػة
اال ٙبادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُب دكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات ا٤بنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ا٤بوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإللكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَبكين لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزارة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ
 http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspxأن ػ ٤ ":بػػا كػػاف مػػن ا٤بقػػرر أف الطعػػن بػػالنقأ
ل شخصي للمالكوـ 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
اللغة العربية ما ٓب تكن هلب الَبٝبة قد ٛبت ٗبعرفة مَبحم مرخص ل كفقػان أل كػاـ القػانوف عمػبلن بػنص ا٤بػادة
 12مػن القػػانوف االٙبػػادم رقػم  9لسػػنة ُ 1981ب شػػأف تنهػػيم مانػة الَبٝبػػة ككػػاف الثابػت مػػن مطالعػػة هػػورة
سند ككالة السيد ا﵀امي ا٤بقرر بالطعن أن ٧برر على ٭بوذج مطبوع ٰبم عنوانان بلغػة أحنبيػة كيتضػمن حانػب
من بيانات مليلة بتوقيعا ت لب اللغة يقابلاا ترٝبة باللغة العربية أشػّب فياػا أب أف اسػم ا٤بوكػ هػو " الشػركة
" دكف إضافة أك تعريف أك بياف ٩بثلاا كخلت من أ٠باء أهػالاب التوقيعػات السػالف اإلشػارة إلياػا مَبٝبػة
كمػدل هػػلتام ػلب الشػػركة كمػا إذا كػػانوا ٨ب ٌػولْب ُب إهػػدار التوكيػ كدليػ ذلػك كمػػن ٍب فػإف الطعػػن ا٤باثػ
يكوف غّب مقبوؿ لرفع من غّب ذم هفة".
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الكلم ػػات كالعب ػػارات ا٤بنطوق ػػة إٔب رك ػػات باس ػػتخداـ الي ػػدين كا١بس ػػم كالعك ػػس
هػػاليح .كا٤ب ػراد بالَبٝبػػة هنػػا  :بيػػاف الكػػبلـ كفام ػ كتفايم ػ بلغت ػ بػػْب العػػاحز عػػن
النطل كبْب غّبب كإذا كانػت اإلشػارة مفاومػة بػْب الطػرفْبهن ألنػ يص ٌػح  -لغػة  -أف
يطلل على ك ما في بياف كإيضاح من األلفاظ ترٝبػة )1( .كقػد ٛبيػز ا٤بشػرع اإلمػاراٌب
ُب ه ػػلا ال ػػاؿ ب ػػأف أض ػػاؼ لغ ػػة اإلش ػػارة ُب ق ػػانوف تنه ػػيم مان ػػة الَبٝب ػػة كخص ػػاا
ٗبجموعة من القواعد الٍب تساهم ُب ا ػَباـ هػلب الف ػة مػن التمػع مػن حانػب كُب
ف ػػظ ق ػػوقام كض ػػماف ع ػػدـ اس ػػتغبلؿ عج ػػزهم م ػػن حان ػػب أخ ػػر .كي ػػلدم ذل ػػك
بطبيعة ا٢باؿ إٔب ضماف سن سّب العدالة.

للَبٝبة أماـ ا﵀اكم أٮبية عهمى فبل ٲبكن االستغناء عػن ا٤بػَبحم ُب قاعػات
ا﵀ػاكم فعػدـ كحػودب يتسػػبب ُب تأحيػ ا١بلسػات .إذ يعتػرب كحػػود ا٤بػَبحم ػل مػػن
قػػوؽ األطػراؼ ُب الػػدعول كهػػو ػػل كفلتػ الكثػػّب مػػن التشػريعات علػػى ا٤بسػػتول
الػػدكٕب كالػػداخلي خاهػػة مػػع ٙبديػػد التشػريعات للغػػة التقاضػػي ُب كػ دكلػػة .كعلػػى
ذلػك سػنتعرؼ علػػى لغػة التقاضػي ُب الفػػرع األكؿ مػن هػلا ا٤بطلػػب أمػا الفػرع الثػػاين
فسألقى الضوء في على ضركرة توفّب مَبحم أماـ ا﵀اكم.

( )1الشاطر ٧بمد مصطفى القوؿ السديد ُب كم ترٝبة القرآف اليد ص  10ك.11
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الغرعىاألولى:ى ى
لعظىالتػاضي ى

اللغ ػػة هػ ػػي رم ػػز مػ ػػن رم ػػوز الدكلػ ػػة كثاب ػػت مػ ػػن ثوابتا ػػا ب ػ ػ إ ػػا تعػ ػػد مػ ػػن
مقدسػاما كمػا أ ػػا تعػد شػػاهدا مػن شػواهد ضػػارما كتقػدماا لػػللك ٙبػدد الػػدكؿ
اللغة الر٠بية ٥با ُب دساتّبها كتلكد على استعما٥با ُب مرافقاا العامة كالتقاضي يعػد
م ػػن أكحػ ػ االس ػػتفادة م ػػن اللغ ػػة ُب ا٤براف ػػل العام ػػة للدكل ػػة كتػ ػرتب اللغ ػػة بالتقاض ػػي
باعتبارها أدات األساسية كا٤بتالدث الر٠بػي با٠بػ لػللك تلكػد كػ دكلػة علػى أٮبيػة
التزاـ ا سواء من قب العاملْب ُب مرفل القضاء أك من قب ا٤بتعاملْب مع .
فمعهم الدكؿ العربية ٙبدد اللغة العربية كلغة ر٠بية للدكلة كٙبددها باعتبارها
لغػة التقاضػي كمػن ذلػك مػػا نػص عليػ ا٤بشػرع اإلمػػاراٌب ُب ا٤بػادة ا٣بامسػة عشػر مػػن
القػػانوف االٙبػػادم رقػػم (  ) 3لسػػنة 1983ـ ُب شػػأف السػػلطة القضػػائية االٙباديػػة ُب
دكلة اإلمارات العربية ا٤بتالدة على أف " لغة ا﵀اكم هي اللغة العربية .كعلػى ا﵀كمػة
أف تسػمع أقػواؿ ا٣بصػوـ أك الشػػاود الػلين ٯبالػػوف اللغػة العربيػػة بواسػطة مػػَبحم بعػػد
لف اليمػْب" .كذات ا٢بكػم قػررب ا٤بشػرع ا٤بصػرم ُب ا٤بػادة ( )19مػن قػانوف السػلطة
القضػػائية ا٤بصػػرم رقػػم (  ) 46لسػػنة 1972ـ .ككػػللك ا٢بػػاؿ ُب ا٤بػػادة ا٣بامسػػة مػػن
اتفاقي ػ ػػة التنه ػ ػػيم القض ػ ػػائي ا٤بو ػ ػػد ب ػ ػػْب دكؿ اٙب ػ ػػاد ا٤بغ ػ ػػرب الع ػ ػػريب كغّبه ػ ػػا م ػ ػػن
التشريعات.
كلع أكثر ما يعػد ٘بسػيدان للعبلقػة بػْب اللغػة كالتقاضػي هػو ا٢بكػم الػلم بػ
يعػرب القضػػاء عػن موقػػف القػػانوف مػن كاقعػػة معينػة كيتكػػوف ا٢بكػػم مػن كقػػائع كتعليػ
كمنطوؽ فالوقائع يعػرب فياػا القاضػي بشػك ٨بتصػر عػن ا٤برا ػ الػٍب مػر ػا ا٤بلػف
كموقػػف أط ػراؼ الػػدعول .أمػػا التعلي ػ فاػػو تلػػك األسػػباب الػػٍب بىػػُب علياػػا القاضػػي
كم كتعرؼ بتسبيب األ كػاـ كهػو بػللك يعػد برهػاف ا﵀كمػة ا٤بماػد للنتيجػة
أم منطوؽ ا٢بكم كٲبكن اعتبارب من كسائ ٞباية اللغة ا٤بكتوبة ُب القضاء.
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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 لكػ
شػػخص مػػن ا١بماػػور ضػػور حلسػػات ا٤برافعػػات كحلسػػات النط ػل باأل كػػاـ فيمػػا
عدا ا٢باالت الٍب يقػرر فياػا القاضػي سػرية ا١بلسػاتهن كذلػك العتبػارات معينػة أحػاز
ل القانوف ذلك فياا.
كيعت ػػرب مب ػػدأ ش ػػفوية ا٤برافع ػػات مب ػػدأ مكمػ ػبلن ٤بب ػػدأ عبلني ػػة ا١بلس ػػات كم ػػن
مقتضػػيات هػػلا ا٤ببػػدأ أف القاضػػي يفص ػ ُب الػػدعول بنػػاء علػػى أق ػواؿ ا٣بصػػوـ الػػٍب
يبدك ا شفاهة ُب ا١بلسة كبناءن على ما يتخػل فياػا مػن إحػراءات ُب ضػورهم مػع
األخ ػػل بع ػػْب االعتب ػػار أف ه ػػلا ا٤بب ػػدأ ال ي ػػلثر عل ػػى إمكاني ػػة تق ػػدًن األقػ ػواؿ كال ػػدفاع
كا٤بلكرات مكتوبة يتباد٥بػا ا٣بصػوـ كيطلعػوف علياػا بعػد تقػدٲباا للمالكمػة .أم أنػ
ٲبكنن ػػا الق ػػوؿ أف ال ػػدفاع ا٤بكت ػػوب ُب م ػػلكرة مص ػػرح ػػا ه ػػو تتم ػػة لل ػػدفاع الش ػػفوم
ا٤ببدل ٔبلسة ا٤برافعة أك هو بدي عن إف ٓب يكن قد أيبدم فياا.
أمػػا فيم ػا ٱبػػص ا٤بسػػتندات كاألكراؽ ا٤بقدمػػة للقضػػاء فيجػػب أف تقػػدـ باللغػػة
العربية فإف كانػت بغّبهػػا التػػزـ ها باػػا بَبٝبتاػػا للغػػة العربيػػة هػلا مػػا نصػت عليػ
ا٤بػػادة (  ) 46مػػن قػػانوف اإلح ػراءات ا٤بدنيػػة الصػػادر بالقػػانوف االٙب ػػادم رقػػم ( ) 11
لسػ ػػنة 1992ـ ُب البنػ ػػد رقػ ػػم (  ) 4مناػ ػػا ي ػ ػ حػ ػػاء في ػ ػ أن ػ ػ " ٯبػ ػػب أف تكػ ػػوف
ا٤بستندات مَبٝبة ر٠بيا إذا كانت ٧بررة بلغة أحنبية".
كمػػن تطبيقػػات ذلػػك مػػا قضػػت ب ػ ا﵀كمػػة االٙباديػػة العليػػا ي ػ حػػاء ُب
كماا أن " من ا٤بقرر أف ملدل نص ا٤بادة (  ) 4/46من قانوف اإلحػراءات ا٤بدنيػة
أن ٯبػب علػى مػن يقػدـ مسػتندات ٧بػررة بلغػة أحنبيػة أف يقػدـ ترٝبػة ر٠بيػة عربيػة ٥بػا
كهو ما الزم أال يقػوـ القاضػي بَبٝبتاػا أك تعػدي ترٝبتاػا فػيالكم بعلمػ الشخصػي
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ُب مس ػػائ فني ػػة ٓب ي ػػن ب ػ التص ػػدم ٥ب ػػا إذ ه ػػو يتلق ػػى أدل ػػة اإلثب ػػات كالنف ػػي كم ػػا
يقدماا ا٣بصوـ دكف تدخ من حانب .)1( "...
كنسػ ػػتنت مػ ػػن ذلػ ػػك الت ػ ػزاـ األط ػ ػراؼ ُب الػ ػػدعول بَبٝبػ ػػة مػ ػػا يقدمون ػ ػ مػ ػػن
مس ػػتندات كإف ك ػػاف القاض ػػي عل ػػى عل ػػم بلغ ػػة ا٤بس ػػتندات األه ػػليةهن ألنػ ػ إف ق ػػاـ
بَبٝبتاػػا أك ػػٌب إف عػػدؿ علػػى ترٝبتاػػا يعػػد كمػػن كػػم بعلم ػ الشخصػػي األمػػر
الػػلم ٲبنعػ القػػانوف منػ  .كمػػا أنػ ال ٯبػػوز أف ٘بػػرم ا﵀اكمػػة بلغػػة أحنبيػػة كلػػو اتفػػل
ا٣بصوـ على ذلك .كيتعْب على ا﵀كمة ُب هلب ا٢بالة أف تستعْب ٗبَبحم عند ٠بػاع
أقواؿ ا٣بصوـ أك الشاود اللين ٯبالوف اللغة العربية.
كٲبكػػن أف ٪بػػد ٤ببػػدأ لغػػة التقاضػػي أساسػػا ُب الفق ػ اإلسػػبلمي .ففيمػػا يتعلػػل
بالص ػػفات ا٤بش ػػَبطة ُب ه ػػالة كالي ػػة القاض ػػي فيق ػػوؿ بع ػػأ الفقا ػػاء أنػ ػ " ينبغ ػػي
للقاضي أف يكػوف متيقهػان كثػّب التالػرز مػن ا٢بيػ كمػا يػتم مثلػ علػى العقػ النػاقص
أك ا٤بتااكف كأف يكوف عا٤با بالشركط عارفا ٗبا البد من مػن العربيػة كاخػتبلؼ معػاين
العربيػػة كالعب ػػارات ف ػػإف األ ك ػػاـ ٚبتلػػف ب ػػاختبلؼ العب ػػارات ُب ال ػػدعاكل كاإلق ػرار
كالشاادات كغّب ذلك  ."...كمن نا ية أخرل ينبغػي للقاضػي " أف يتخػل مَبٝبػا
كإذا اختص ػػم إلي ػ ػ م ػػن ال ي ػػتكلم بالعربي ػػة كال يفا ػػم عن ػ ػ فلي ػػَبحم عن ػ ػ ثق ػػة مس ػػلم
( )2
مأموف."...
كُب شػػأف ٙبديػػد طبيعػػة عمػ ا٤بػػَبحم ٪بػػد أف الفقاػػاء – ُب الفقػ اإلسػػبلمي
 ٓب ٱبتلفػوا فيمػػا بيػػنام ُب ضػػركرة تػػوفّب مػػَبحم كاالسػػتعانة بػ ُب ٦بػػاؿ القضػػاء إالأ ػػم اختلفػوا ُب ٙبديػػد طبيعػػة عمػ ا٤بػػَبحم يػ اشػػَبط الشػػافعية كا٢بنابلػػة كبعػػأ
ا٢بنفيػ ػػة تعػ ػػدد ا٤بَبٝبػ ػػْب ُب ك ػ ػ دعػ ػػول كتعػ ػػدد الشػ ػػاود علػ ػػى اعتبػ ػػار أف ا٤بػ ػػَبحم
( )1دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة ا٤بتالػػدة كػػم ا﵀كمػػة االٙباديػػة العليػػا  23ينػػاير سػػنة 2008ـ الطعػػن رقػػم
لسػػنة  25ؽ .ع نقػػأ م ػػدين منشػػور ُب ٦بلػػة ا٤بي ػزاف الػػٍب تص ػػدر عػػن كزارة العػػدؿ بدكل ػػة اإلمػػارات العربي ػػة
ا٤بتالدة س  9العدد  101مارس  2008ـ ص  54كما بعدها.
( )2ا٢بنفي معْب األ كاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األ كاـ ص  14كما بعدها.
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كالش ػػاهد ف ػػبل ب ػػد ُب ك ػ ػ دع ػػول مػ ػػن ع ػػدد م ػػن ا٤بَبٝب ػػْب كل ػػو ُب دع ػػول زنػ ػػا.
ك جػػتام ُب ذلػػك أن ػ نىػ ٍق ػ مػػا ىخفػػي علػػى ا٢بػػاكم إلي ػ فيمػػا يتعلػػل با٤بتالػػاكمْب
فوحػػب فيػ العػػدد كالشػػاادةهن ألف مػػا ال يفامػ ا٢بػػاكم كحػػودب عنػػدب كغيبتػ فػػإذا
تيػرحم لػ كػػاف كنقػ اإلقػػرار إليػ مػن غػػّب ٦بلسػ  .كال يقبػ ذلػػك إال مػػن الشػػاهدين
فعلى هلا تكوف الَبٝبة شاادة تفتقر إٔب العدد كالعدالة كيعترب فياا من الشركط مػا
يعتػػرب ُب الشػػاادة )1( .بينمػػا قػػاؿ ا٤بالكيػػة كا٢بنفيػػة كركايػػة عػػن اإلمػػاـ أٞبػػد كاختػػارب
شػي اإلسػبلـ ابػن تيميػػة كاختػارب أيضػا ابػن أيب الػػدـ مػن الشػافعية ( )2أنػ يكفػػي ُب
أم دعول مَبحم كا د ثقػة عػدؿ ك جػتام ُب ذلػك ػدي ترٝبػة زيػد بػن ثابػت
ك ػػدب للنػػيب هػػلى ا﵁ علي ػ كسػػلم كترٝبػػة أيب ٝبػػرة البػػن عبػػاس .كقػػالوا أيض ػان  :أف
الَبٝبػػاف ال ٰبتػػاج إٔب أف يقػػوؿ أشػػاد بػ يكفي ػ ٦بػػرد اإلخبػػار كتفسػػّب مػػن الػػلم
يَبحم عن  .كهلا ما أخلت ب أيضان ٦بلة األ كاـ العدلية ُب ا٤بادتْب  71ك .1825
ككفل الكثّب من التشريعات العربية يعد ا٤بَبحم عػوف مػن أعػواف القضػاء كمػا
هػػو ا٢بػػاؿ ُب التش ػريع اإلمػػاراٌب إذ كرد ذك ػػر األ كػػاـ ا٤بتعلقػػة بػػا٤بَبٝبْب ُب ق ػػانوف
السػ ػػلطة القضػ ػػائية اإلمػ ػػاراٌب (ُ )3ب الب ػ ػاب السػ ػػادس من ػ ػ ٙبػ ػػت عن ػ ػواف ( ُب أع ػ ػواف
القضاء) .كعلي يعترب ا٤بَبحم أماـ القضاء اإلماراٌب عوف من أعػواف القضػاءهن كبالتػإب
تسػػرم عليػ األ كػػاـ ال ػواردة ُب قػػانوف السػػلطة القضػػائية كا٤بتعلقػػة بػػأعواف القضػػاء
باإلضػػافة إٔب س ػرياف قػػانوف تنهػػيم مانػػة الَبٝبػػة علػػيام فيمػػا ٓب يػػرد بشػػأن نػػص ُب
قانوف السلطة القضائية كقانوف ا٤بوارد البشرية.
ى
ى

( )1ابن قدامة ا٤بغِب ج  14ص
( )2السرخسي ا٤ببسوط ج  8ص  275ك ابن أيب الدـ آدب القضاء ص .112
( )3قانوف السلطة القضائية اإلماراٌب رقم (  ) 3لسنة 1983
84
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الغرعىالثانيى:ى ى
ضرورةىتوفورىمترجمىأمامىالمحاكم ى

ت ػػنص التشػ ػريعات الدكلي ػػة عل ػػى أٮبي ػػة ت ػػوفّب م ػػَبحم ُب ا﵀اكم ػػات لض ػػماف
الوهػػوؿ ﵀اكمػػة عادلػػة كمػػنح األط ػراؼ ا٢بػػل ُب الػػدفاع كمػػن أمثلػػة ذلػػك مػػا نػيػص
علي ػ ػ ػ ُب ا٤ب ػ ػ ػػادة (  / 3 /14أ ك) م ػ ػ ػػن العا ػ ػ ػػد الػ ػ ػػدكٕب ا٣ب ػ ػ ػػاص ب ػ ػ ػػا٢بقوؽ ا٤بدني ػ ػ ػػة
كالسياسػية يػ حػػاء فيػ أف " لكػ مػتام ٔبرٲبػػة أف يتمتػع أثنػػاء النهػر ُب قضػػيت
كعلى قدـ ا٤بساكاة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
أ .أف يػػتم إعبلم ػ س ػريعا كبالتفصػػي كَب لغػػة يفاماػػا بطبيعػػة التامػػة ا٤بوحاػػة
إلي كأسبا ا
ك .أف يػػزكد ٦بانػػا بَبٝبػػاف إذا كػػاف ال يفاػػم أك ال يػػتكلم اللغػػة ا٤بسػػتخدمة ُب
ا﵀كمة
أمػا منهمػة العفػو الدكليػة فقػد أكػدت علػى ذلػك ا٢بػل ُب الفصػ الثػػامن ُب
ا٤بادة (  ) 2 / 3ي حاء فياا أن " ٯبػب أف تقػدـ ا٤بعلومػات ا٤بتعلقػة بػالتام بلغػة
يسػتطيع ا٤بػتام أف يفاماػا .كإذا كػاف الشػػخص ا٤بػتام ال يػتكلم اللغػة ا٤بسػػتخدمة أك
يفاماا يتعْب ترٝبة كثيقة االماـ إٔب لغة يفاماا ا٤بتام".
كفصػػلت ُب الفصػ الثالػ كالعشػرين مناػػا ُب ػػل االسػػتعانة ٗبػػَبحم شػػفاي
كالَبٝبػػة التالريريػػة كحػػاء في ػ أن ػ " لك ػ مػػن يػػتام بارتكػػاب فع ػ حنػػائي ا٢بػػل ُب
ا٢بص ػػوؿ عل ػػى مس ػػاعدة م ػػن م ػػَبحم متخص ػػص دكف مقابػ ػ إذا ٓب يك ػػن يفا ػػم أك
يػ ػػتكلم اللغػ ػػة ا٤بسػ ػػتخدمة ُب ا﵀كمػ ػػة .كمػ ػػا أف ل ػ ػ ا٢بػ ػػل ُب ا٢بصػ ػػوؿ علػ ػػى ترٝبػ ػػة
للوث ػػائل ".كحػ ػػاءت تفص ػػيبلت ذلػ ػػك ُب بع ػػأ موادهػ ػػا فا٤ب ػػادة (  ) 1/23تعلقػ ػػت
بالَبٝبة الشفاية كالتالريرية كا٤بادة (  ) 2/23كانت بشأف ا٢بل ُب االستعانة ٗبػَبحم
كفء بينما ا٢بل ُب ا٢بصوؿ على ترٝبة للوثائل فجاء ُب ا٤بادة ( . ) 3/23
كعلػى ا٤بسػتول الػداخلي نصػت الكثػّب مػن التشػريعات علػى ا٢بػل ُب الَبٝبػة
كمناػػا مػػا نػػص علي ػ ا٤بشػػرع ُب دكلػػة اإلمػػارات ُب ا٤بػػادة (  ) 15مػػن قػػانوف السػػلطة
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القضائية االٙبادم رقم (  ) 3لسنة 1983ـ على أف " لغة ا﵀اكم هي اللغة العربيػة.
كعل ػػى ا﵀كم ػػة أف تس ػػمع أق ػ ػواؿ ا٣بص ػػوـ أك الش ػػاود ال ػػلين ٯبال ػػوف اللغ ػػة العربي ػػة
بواسطة مَبحم بعد لف اليمْب".
كمػ ػػا تػ ػػنص ا٤ب ػ ػػادة (  ) 4مػ ػػن قػ ػػانوف اإلح ػ ػراءات ا٤بدنيػ ػػة الصػ ػػادر بالق ػ ػػانوف
االٙبادم رقػم (  ) 11لسػنة 1992ـ علػى أف " :لغػة ا﵀ػاكم هػي اللغػة العربيػة كعلػى
ا﵀كمػػة أف تسػػمع أق ػواؿ ا٣بصػػوـ أك الشػػاود أك غػػّبهم الػػلين ٯبالػػوف اللغػػة العربيػػة
بوس ػػاطة م ػػَبحم بع ػػد لف ػ ػ اليم ػػْب م ػػا ٓب يك ػػن قػ ػػد لفا ػػا عن ػػد تعيين ػ ػ أك عنػ ػػد
الَبخيص ل بالَبٝبة".
كأك ػ ػػد ا٤بش ػ ػػرع اإلم ػ ػػاراٌب ُب ق ػ ػػانوف اإلحػ ػ ػراءات ا١بزائي ػ ػػة الص ػ ػػادر بالق ػ ػػانوف
االٙبػادم رقػم (  ) 35لسػػنة 1992ـ علػى أٮبيػػة تػوفّب مػػَبحم فنصػت ا٤بػػادة ( ) 70
منػ علػػى أف " ٯبػرم التالقيػػل باللغػػة العربيػة .كإذا كػػاف ا٤بػتام أك ا٣بصػػوـ أك الشػػاهد
أك غّبهم ٩بن ترل النيابػة العامػة ٠بػاع أقػوا٥بم ٯباػ اللغػة العربيػة فعلػى عضػو النيابػة
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 كعنػواف هػػلا البػػاب هػػو " ٙبقيػػل النيابػػة العامػػة " .كال يفاػػم مػػن ذلػػك أف
هلا ا٢بكم يقتصر علػى ٙبقيقػات النيابػة العامػة فقػ بػ يطبػل أيضػا علػى التالقيػل
الػػلم ٘بري ػ ا﵀كم ػػة ُب ا١بلس ػػة كعل ػػى ك ػ إح ػراءات ا﵀اكم ػػة األخ ػػرل عل ػػى ػػد
سواء ُب ٝبيع مرا الدعول.
كُب ذلػػك قضػػت ا﵀كمػػة االٙباديػػة العليػػا ُب أ ػػد أ كاماػػا بأن ػ ٤ " :بػػا كػػاف
الطػػاعن أحنبيػػا ال يعػػرؼ اللغػػة العربيػػة كفػػقا ٤بػا حػػاء ُب ٧بضػػر النيابػػة العامػػة إذ ٛبػػت
االسػػتعانة ٗبػػَبحم ٩بػػا يػػدؿ علػػى عػػدـ إلػػماـ الطػػاعن باللغػػة العربيػػة ك٥بػػلا كػػاف يتعػػْب
االستعانة ٗبَبحم أثناء ٧باكمتػ أمػاـ ٧بكمػة البدايػة كأمػاـ ٧بكمػة االسػت ناؼ كبػػما
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أف ذلػك ٓب ٰبػدث فػإف مػػلدل ذلػك اإلخػبلؿ ٕبق ػ ُب الػػدفاع لػعػػدـ معرفت ػ ٗبػا اٚبػػل
( )1
من إحراءات أمػاـ ا﵀اكم األمػر اللم يلدم إٔب نقأ ا٢بكم مع اإل ػالة" .
كمػا حػاء ُب أ ػػد أ كػاـ ٧بكمػة نقػػأ أبػوتيب أنػ ٤ " :بػػا كانػت ا٤بػػادة ()12
من القانوف رقم  23لسنة  2006بشأف دائرة القضػاء ُب إمػارة أبػوتيب قػد نصػت علػى
أف ( :اللغػة العربيػػة هػػي لغػػة ا﵀ػػاكم كيسػػتعاف ٗبػػَبحم مػػٌب اقتضػػى األمػػر ذلػػك بعػػد
لف اليمْب ) كنصت ا٤بادة الرابعة من قػانوف اإلحػراءات ا٤بدنيػة االٙبػادم علػى أف:
( لغة ا﵀اكمة هػي اللغػة العربيػة كعلػى ا﵀كمػة أف تسػمع أقػواؿ ا٣بصػوـ أك الشػاود
أك غّبهم اللين ٯبالوف اللغػة العربيػة بواسػطة مػَبحم ) ...كمػا نصػت ا٤بػادة ( ) 70
من قانوف اإلحراءات ا١بزائية االٙبػادم علػى أف ( :ٯبػرل التالقيػل باللغػة العربيػة كإذا
كػػاف ا٤بػػتام أك ا٣بصػػوـ أك الشػػاود أك غػػّبهم ٩بػػن تػػرل النيابػػة العامػػة ٠بػػاع أق ػوا٥بم
ٯباػ اللغػػة العربيػػة فعلػػى عضػػو النيابػػة العامػػة أف يسػػتعْب ٗبػػَبحم بعػػد أف ٰبلػػف ٲبينػػا
بأف يلدم مانت باألمانة كالصدؽ ) كهو ما يسرل علػى إحػراءات االسػتدالؿ كعلػى
التالقيػػل الػػلم ٘بريػ ا﵀كمػػة ٤بػػا هػػو مقػػرر مػػن أف سػلاؿ ا٤بػػتام األحنػػيب الػػلم ٯباػ
اللغة العربيػة ٗبالضػر ٝبػع االسػتدالؿ أك أمػاـ ا﵀كمػة كالػلم يقػيم قضػاءب عليػ دكف
االستعانة ٗبَبحم ٧بلف ألخل أقوال – اؿ حال باللغة العربية – يصم هلا اإلحراء
بػػالبطبلف٤ .بػػا كػػاف ذلػػك ككػػاف البػػْب مػػن ا٢بكػػم االبتػػدائي ا٤بليػػد ألسػػباب كا٤بكم ػ
با٢بكم ا٤بطعوف في أن قد تساند ُب إدانة الطاعن إٔب اعػَباؼ ا٤بػتام اآلخػر ٗبجلػس
القضاء  -أمػاـ ا﵀كمػة  -الػلم أدٔب بػ دكف االسػتعانة ٗبػَبحم رغػم كونػ أحنبيػا -
هنػدم ا١بنسػية  -ٯباػ اللغػػة العربيػة بػدلي سػلال ٗبػػَبحم ُب ٙبقيقػات النيابػة العامػػة
كٗبالضر ٝبع االستدالالت كمن ٍب فاف هلا االعَباؼ يكػوف قػد هػدر بػاطبل .كإذ
اعتمػػدت علي ػ ا﵀كمػػة بػػدرحتياا  -ضػػمن مػػا اعتمػػدت عليػ مػػن أدلػػة ُ -ب إدانت ػ
( )1دكل ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة ا٤بتال ػػدة ا﵀كم ػػة االٙبادي ػػة العلي ػػا 1993 / 6 / 9ـ الطع ػػن رق ػػم  51لس ػػنة
القضائية ٦بموعة األ كاـ الدائرة ا١بزائية س  15رقم  48ص  238كما بعدها.
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فإ ا تكوف قد اعتمدت علػى دليػ باطػ ٗبػا يبطػ ا٢بكػم ا٤بطعػوف فيػ كال نعػِب ُب
ذلك ما أكردت ا﵀كمة 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
الرأم اللم انتات إلي ا﵀كمة فإن يتعػْب نقػأ ا٢بكػم ا٤بطعػوف فيػ كاإل الػة بغػّب
( )1
احة لبال باقي أكح الطعن".
ٓب يق ػػف ا٤بش ػػرع اإلم ػػاراٌب عن ػػد ذل ػػك ا٢ب ػػد ُب ش ػػأف االهتم ػػاـ بتنه ػػيم مان ػػة
الَبٝبػػة كإ٭ب ػػا أهػػدر الق ػػانوف االٙبػػادم رق ػػم (  ) 9لسػػنة  1981كم ػػن ٍب ػ ٧بل ػ
القػ ػػانوف االٙبػ ػػادم رقػ ػػم (  ) 6لسػ ػػنة  .2012كتضػ ػػمن ذل ػ ػك القػ ػػانوف ٦بموعػ ػػة م ػ ػػن
الضواب الٍب تضمن ٙبقيل مبػدأ ػل الػدفاع كٙبقيػل ٧باكمػة عادلػة فاشػَبط ذلػك
القػػانوف ٦بموعػػة مػػن الشػػركط الػػٍب ٯبػػب توافرهػػا ُب ا٤بػػَبحم كبىػ رػْب قػػوؽ ككاحبػػات
ا٤بَبحم كأخضع للقيد ُب ا١بدكؿ اللم يتم مػن قبػ هي ػة ٚبػتص بشػلكف ا٤بَبٝبػْب
كمػػا ػػدد ا٤بسػػلكلية ا٤بَبتبػػة علػػى ٩بارسػػت ٥بػػلب ا٤بانػػة .كهػػلا هػػو ذات ػ مػػا قامػػت ب ػ
بعػػأ الػػدكؿ العربيػػة الػػٍب هػػدر فياػػا قػوانْب خاهػػة بتنهػػيم مانػػة الَبٝبػػةهن سػػعيان مناػػا
لضب ا٤بانة كضماف سن سّب العدالة.
إذ هػػدر ُب ا١بماوريػػة ا٤بغربيػػة القػػانوف رقػػم (  ) 50.00لسػػنة  2001كأطلػػل
علي ػ تسػػمية "ق ػانوف الَباٝبػػة ا٤بقبػػولْب لػػدل ا﵀ػػاكم" كهػػدر كػػللك ُب ا١بماوريػػة
التونسػػية القػػانوف رقػػم (  ) 80لسػػنة  1994كأطلػػل علي ػ تسػػمية "قػػانوف تنهػػيم مانػػة
ا٤بَبٝبػػْب ا﵀لفػػْب" بينم ػػا نيػػص عل ػػى هػػلا ا٢ب ػػل ُب ٝباوريػػة مص ػػر العربيػػة ُب ق ػػانوف
السػلطة القضػػائية كذلػك ُب الفصػ الرابػػع منػ كعلػػى كحػ التالديػػد ُب ا٤بػواد ( 156
ك  ) 157فجػػاء ُب نػػص ا٤بػػادة (  ) 156منػ أنػ " :يلالػػل بكػ ٧بكمػػة العػػدد الػػبلزـ

( )1دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة ا٤بتالػػدة ٧بكمػػة نقػػأ أبػػوتيب  2010 / 6 / 8الطعػػن رقػػم  361لسػػنة
سلسة أ كاـ ٧بكمة النقأ االستعانة ٗبَبحم ُب ضوء أ كاـ ٧بكمة الػنقأ مػن سػنة  2008إٔب 2013
الطبعة الثانية  2014ص .117
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من ا٤بَبٝبْب ) 1( ".بينما خصص الفص ا٣بامس كالسادس كالسابع من هلا القانوف
أل كاـ خاهة بالعاملْب با﵀اكم ٗبن فيام ا٤بَبٝبْب.
كعلينػػا أف ال ننسػػى دكر الش ػريعة اإلسػػبلمية ُب هػػلا الػػاؿ فاػػي السػػباقة ُب
ذلػػك إذ سػػعت إٔب التأكيػػد علػػى أٮبيػػة الَبٝبػػة كال سػػيما ُب ٦بػػاؿ القضػػاء ٤بػػا ٥بػػا
م ػػن دكر ب ػػالغ األٮبي ػػة كال يس ػػتااف بػ ػ ُب ٙبقي ػػل مب ػػدأ ػػل ال ػػدفاع كا٤بواحا ػػة ب ػػْب
ا٣بصػػوـ فقػػد قػػاؿ ابػػن قدام ػ – رٞب ػ ا﵁  ": -إن ػ إذا ٙبػػاكم إٔب القاضػػي العػػريب
أعجمياف ال يعرؼ لسا ما أك أعجمي كعريب فبل بػد مػن مػَبحم عنامػا )2( ".بينمػا
قاؿ اإلماـ السرخسي " :كإذا اختصم إٔب القاضي قوـ يتكلموف بغػّب العربيػة كهػو ال
( )3
يفق لسا م فإن ينبغي ل أف يَبحم عنام رح مسلم ثقة"

يٙب ًم ػ ػ ك ػ ػ مان ػػة أك كتيف ػػة ٩بارس ػػياا ٦بموع ػػة م ػػن الواحب ػػات ال ػػٍب م ػػدؼ
للمالافهػة علػػى ٠بعتاػا كشػػرفاا كاسػتمراريتاا علػػى الوحػ الصػػاليح الػلم يسػػعى لػ
ا٤بشرع كعلي يقع على عاتل ا٤بَبحم أماـ ا﵀اكم عدد من الواحبات الٍب ٯبب على
من يرغب ٗبمارسة مانة الَبٝبة أماـ ا﵀اكم االلتزاـ ا .كُب سبي إلقاء الضػوء علػى
كاحبات ا٤بَبحمهن سأتناكؿ ُب الفػرع األكؿ مػن هػلا ا٤بطلػب كاحبػات ا٤بػَبحم السػابقة
علػ ػػى التعي ػ ػػْب .كس ػ ػػيكوف الف ػ ػػرع الث ػ ػػاين ٧ب ػ ػبلن لواحب ػ ػػات ا٤ب ػ ػػَبحم البل ق ػ ػػة للتعي ػ ػػْب.
كسأتطرؽ للرقابة على عم ا٤بَبحم ُب الفرع الثال .
ى
ى
( )1قانوف السلطة القضائية ا٤بصرم رقم (  ) 46لسنة .1972
( )2ابن قدام ا٤بغِب ص 14 / 84
( )3السرخسي ا٤ببسوط ج  8ص .78
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الغرعىاألولى:ى ى
واجباتىالمترجمىالدابػظىرلىىالتطوون ى

يعترب القيد ُب حدكؿ ا٤بَبٝبْب من أهم الواحبات السابقة علػى التعيػْب ا٤بلقػاة
على عاتل ا٤بَبٝبْب أماـ القضاء كقد نص على ذلػك ا٤بشػرع اإلمػاراٌب ُب ا٤بػادة ()2
مػػن قػػانوف تنهػػيم مان ػػة الَبٝبػػة إذ حػػاء فياػػا أن ػ  ":ال ٯبػػوز أل ػػد أف ي ػزاكؿ مان ػػة
الَبٝبة ُب الدكلة إال بعد القيد ُب ا١بدكؿ كا٢بصوؿ على ترخيص بللك مػن السػلطة
ا٤بختصة ُب اإلمارة ا٤بعنية ".كنصت ا٤بادة (  ) 2من قانوف تنهيم مانة الَبٝبة ا﵀لفػة
السورم ( )1على أن  ":ال ٯبوز ألم شخص مزاكلة مانة الَبٝبة ا﵀لفة إال بعػد القيػد
ُب ا١ب ػػدكؿ كا٢بص ػػوؿ عل ػػى إح ػػازة ر٠بي ػػة ٙبمػ ػ توقي ػػع ال ػػوزير كخ ػػاًب ال ػػوزارة كتعط ػػى
اإلحازة لقاء رسم قدرب عشرة آالؼ لّبة سورية يلكؿ إيػرادا للخزينػة العامػة ".كنصػت
ا٤بػادة (  )8مػن قػانوف الَباٝبػة ا٤بقبػولْب لػػدل ا﵀ػاكم ُب الفقػرة الثانيػة مناػا علػى أنػ :
"يقي ػد الَبٝبػػاف ا٤بقبػػوؿ لػػدل ا﵀ػػاكم بق ػرار لػػوزير العػػدؿ كبػػاقَباح مػػن اللجنػػة ا٤بشػػار
إلياا ُب ا٤بادة  4أعبلب ُب حدكؿ ٧بكمة االسػت ناؼ الػٍب يوحػد ػا موطنػ " .كبالتػإب
يعترب القيد ُب ا١بدكؿ من كاحبات ا٤بػَبحم أمػاـ ا﵀ػاكم ا٤بتفػل علياػا بػْب التشػريعات
العربية الٍب أهدرت قوانْب خاهة بتنهيم مانة الَبٝبة.
أداء اليم ػ ػػْب القانوني ػ ػػة أيضػ ػ ػان يعت ػ ػػرب م ػ ػػن الواحب ػ ػػات ا٤بتف ػ ػػل عليا ػ ػػا ُب بع ػ ػػأ
التشػريعات .ففػػي ذلػك نػػص ا٤بشػػرع اإلمػاراٌب ُب ا٤بػػادة (  ) 5مػػن قػانوف تنهػػيم مانػػة
الَبٝبػ ػػة علػ ػػى أن ػ ػ ٰ -1 ":بلػ ػػف ا٤بػ ػػَبحم بعػ ػػد قيػ ػػدب با١بػ ػػدكؿ أمػ ػػاـ إ ػ ػػدل دكائػ ػػر
االس ػػت ناؼ اليم ػػْب اآلتي ػػة  :أقس ػػم ب ػػا﵁ العه ػػيم أف أؤدم أعم ػػاؿ مان ػػٍب بكػ ػ دق ػػة
كأمانػ ػػة كإخػ ػػبلص كٗب ػ ػػا ٰبفػ ػػظ كرامتا ػ ػػا كاعتبارهػ ػػا مراعي ػ ػان ُب ذل ػ ػػك أهػ ػػوؿ ا٤بان ػ ػػة
كتقاليدهاٰ -2 .برر ٧بضر ٕبلف اليمْب يودع ُب ملػف ا٤بػَبحم ".كنصػت ا٤بػادة ()7
من القانوف السورم على أن  " :أ .يلدم الَبٝباف ا﵀لف بعد قيػدب ُب ا١بػدكؿ أمػاـ
( )1القانوف السورم رقم (  ) 22لعاـ
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٧بكمػ ػػة االسػ ػػت ناؼ ا٤بدنيػ ػػة األكٔب اليمػ ػػْب اآلتيػ ػػة  ( :أقسػ ػػم بػ ػػا﵁ العهػ ػػيم أف أؤدم
أعماؿ مانٍب بك دقة كأمانػة كإخػبلص كأف أ ػافظ علػى كرامتاػا كأف أراعػي أهػوؿ
ا٤بانػػة كتقاليػػدها ) .بٰ .بػػرر ٧بضػػر ٕبلػػف اليمػػْب يػػودع ُب ملػػف الَبٝبػػاف ا﵀لػػف".
كُب ذلػػك نصػػت ا٤بػػادة (  ) 24مػػن القػػانوف ا٤بغػػريب علػػى أن ػ  ":ال يسػػج ُب حػػدكؿ
الَباٝبػػة ا٤بقبػػولْب لػػدل ا﵀ػػاكم الَبٝبػػاف ا٤بتمػػرف الػػلم احتػػاز بنجػػاح امتالػػاف ايػػة
التمرين إال بعػد أدائػ أمػاـ ٧بكمػة االسػت ناؼ الػٍب سيسػج بػدائرما اليمػْب التاليػة :
(أقس ػػم ب ػػا﵁ العه ػػيم ب ػػأف أت ػػرحم بأمان ػػة ككف ػػاء األق ػ ػواؿ ال ػػٍب ينط ػػل ػػا أك يتباد٥ب ػػا
األش ػخاص ككػػلا الوثػػائل الػػٍب يعاػػد إٕب ػػا ُب هػػلا الصػػدد كأف أ ػػافظ علػػى السػػر
ا٤باػِب ).ال ٯبػدد اليمػْب مػػا داـ الَبٝبػاف مسػجبلن ُب ا١بػػدكؿ .كيػلدل ا٤بػَبحم اليمػػْب
خبلؿ حلسة ٰبضرها رئيس ا١بمعية ا٤بانية للَباٝبة ا٤بقبولْب لدل ا﵀اكم أك ٩بثل ".
أداء اليمْب القانونية من قب ا٤بَبحم أمر ال مفر من كلكن ال يشَبط تكػرارب
عند ك عملية ترٝبػة يقػوـ ػا كيكفػي ُب ذلػك أدائػ لليمػْب عنػد تعيينػ كُب ذلػك
قضػػت ا﵀كمػػة االٙباديػػة العليػػا أن ػ ٤" :بػػا كػػاف الثابػػت مػػن األكراؽ أف الطػػاعن أدٔب
بأقوال ُب مرا ا﵀اكمة كالتالقيل كاالستدالؿ ٕبضور مَبٝبػْب مػن ا﵀كمػة كالنيابػة
العام ػػة كالش ػػرطة ق ػػاموا بأعم ػػاؿ الَبٝب ػػة كه ػػلالء موتف ػػوف ع ػػاملوف مام ػػتام الَبٝب ػػة
كيفػَبض فػيام أف ٰبلفػوا اليمػػْب قبػ أدائاػم لعملاػم بػػأف يقومػوا بالَبٝبػة علػى الوحػ
الصػػاليح بأمانػػة كهػػدؽ كيكفػػى أف ٰبلفػوا اليمػػْب قبػ مباشػػرمم ألعمػػاؿ كتيفػػتام
مرة كا دة شأ م ُب ذلك شػأف سػائر ا٤بػوتفْب العمػومْب كال يلػزـ أف ٰبلفػوا اليمػْب
عند ك ترٝبة يقوموف ػا هػلا فضػبل عػن الطػاعن ٓب يػدع أف أ ػد ا٤بَبٝبػْب ا٫بػرؼ
ُب الَبٝب ػػة ع ػػن قيق ػػة أقوال ػ ػ ال ػػٍب أدٔب ػ ػػا كم ػػن ٍب ف ػػإف النع ػػي يك ػػوف عل ػػى غػ ػػّب
( )1
أساس".
( )1دكلػة اإلمػارات العربيػػة ا٤بتالػدة ا﵀كمػػة االٙباديػة العليػا الطعػػن رقػم  77لسػػنة  14قضػائية بتػػاري / 26
 .1992 / 12كمنشور على ا٤بوقع اإللكَبكين لقوانْب الشرؽ http://www.eastlaws.com
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عنػد االسػػتعانة ٗبػػَبحم مػػن غػػّب ا٤بقيػػدين ُب ا١بػػدكؿ أك العػػاملْب لػػدل ا﵀ػػاكم
 ألم سػػبب كػػاف  -يلتػػزـ ا٤بػػَبحم بػػأداء اليمػػْب كإال اعتػػرب االح ػراء باط ػ كيػػلدملبطبلف كافة األدلة ا٤بستندة إلي  .كُب ذلػك كرد ُب كػم ﵀كمػة نقػأ أبػوتيب أنػ :
"٤بػػا ك ػػاف ذل ػػك كك ػػاف البػػْب م ػػن ا٢بك ػػم االبت ػػدائي ا٤بليػػد ألس ػػباب كا٤بع ػػدؿ ب ػػا٢بكم
ا٤بطعػػوف في ػ أنػ قػػد تسػػاند ُب إدانػػة الطػػاعن إٔب أق ػواؿ 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
الثابػت بتلػػك ا﵀اضػػر أف هػػلا اإلحػراء قػػد ًب باالسػػتعانة ٗبػػَبحم يػػدعى  .......دكف
أف يرد ا ذكر إٔب أن قد لف اليمْب القانونية قب أداء مامتػ فػإف تلػك ا﵀اضػر
تكػػوف باطلػػة لتخل ػػف هػػلا اإلح ػراء ا١بػػوهرم كيك ػػوف الػػدلي ا٤بس ػػتمد مناػػا ب ػػاطبل
بػػدكرب كإذ اعتمػػدت ا﵀كمػػة بػػدرحتياا علياػػا مػػن اإلدانػػة فإ ػػا تك ػوف قػػد اعتمػػدت
علػػى دليػ باطػ ٗبػػا يبطػ ا٢بكػػم ا٤بطعػػوف فيػ كيوحػػب نقضػ كاإل الػػة بغػػّب احػػة
( )1
لبال باقي أكح الطعن".
تعػػد تلػػك االلتزامػػات – سػػالفة الػػلكر – مػػن االلتزامػػات ا٤بلقػػاة علػػى عػػاتل
ا٤بػػَبحم قب ػ البػػدء ُب ٩بارسػػة مانػػة الَبٝبػػة إذ بعػػد ت ػوافر الشػػركط ا٤بنصػػوص علياػػا
قانونان ُب ا٤بَبحم كتنفيلب لتلك االلتزامات يكوف من ػل ا٤بػَبحم ٩بارسػة ا٤بانػة أمػاـ
ا﵀ػاكم باعتبػارب مػَبحم ٧بلػف أك معتمػد أك مػرخص  -أيػان كانػت التسػمية – كمػػن
ٍب تَبتب باقي االلتزامات األخرل ا٤بنصوص علياا قانونان كيصبح ملزمان بالتقيد ا.
ى
ى

( )1دكلة اإلمارات العربية ا٤بتالدة ٧بكمة نقأ أبوتيب الطعن رقم  651لسنة  2008سلسة أ كػاـ ٧بكمػة
الػػنقأ االس ػػتعانة ٗب ػػَبحم ُب ض ػػوء أ ك ػػاـ ٧بكم ػػة ال ػػنقأ م ػػن س ػػنة  2008إٔب  2013الطبع ػػة الثاني ػػة
 2014ص  93ك .94
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الغرعىالثانيى:ى ى
واجباتىالمترجمىالالحػظىللتطوونى ى

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 عليػ بػػْب التشػريعات مػػن التزامػػات أف يػػلدم ا٤بػػَبحم أعمػػاؿ الَبٝبػػة
بكػ دقػػة كأمانػػة كإخػػبلص كٗبػػا ٰبفػػظ كرامػػة مانتػ كاعتبارهػػا مراعينػػا ُب ذلػػك أهػػوؿ
ا٤بانػػة كتقاليػػدها .كأف يقػػوـ بنفسػ بأعمػػاؿ الَبٝبػػة الػػٍب يعاػػد ػػا إلي ػ فلػػيس ل ػ أف
يف ػػوض غ ػػّبب للقي ػػاـ ػػا .كعليػ ػ أف يب ػػلؿ العناي ػػة البلزم ػػة لتط ػػوير مااراتػ ػ كمواكب ػػة
التطورات ُب ٦باؿ اللغػة ا٤بػرخص لػ بَبٝبتاػا .كباإلضػافة إٔب التقيػد بالَبٝبػة مػن كإٔب
اللغات ا٤برخص ل ا .كمػا يلتػزـ بعػدـ افشػاء ا٤بعلومػات الػٍب يكػوف قػد اطلػع علياػا
ٕبكم قيام بأعماؿ الَبٝبة.
كمن التزامات ا٤بَبحم ا٤بتفل علياا كللك التزام بأف يقػرف ا٠بػ كخاٛبػ كرقػم
قيػػدب كاسػػم ا٤بكتػػب علػػى ٝبيػػع مطبوعاتػ كمراسػػبلت كالشػػاادات كالتقػػارير الػػٍب يقػػوـ
بالتوقيع علياا .كأف ٱبطر الوزارة بك تغيّب يطرأ على عنواف ا٤بكتب اللم يعم من
خبلل ػ  .كال ٱبفػػى علػػى أ ػػد أٮبيػػة أف يضػػع ا٤بػػَبحم ا٠ب ػ كخاٛب ػ كرقػػم قيػػدب كاسػػم
ا٤بكتب على ٝبيع مطبوعات كمراسبلت كالشاادات كالتقاريرهن إذ بللك ٲبكن ٙبميلػ
مسلكلية ما قد يرتكب من أخطاء ُب الَبٝبة كمسلكلية عدـ التزام بالَبٝبػة مػن كإٔب
اللغ ػػة ا٤ب ػػرخص ل ػ ػػا باإلض ػػافة إٔب مس ػػلكلية ع ػػدـ التزام ػ بالقي ػػاـ بأعم ػػاؿ الَبٝب ػػة
ا٤بوكلة إلي بنفس .
أمػػا االلتزامػػات ا٤بختلػػف بشػػأ ا بػػْب بعػػأ التشػريعات فاػػي تتمثػ ُب ٙبميػ
مكتػػب الَبٝبػػة الػػلم يعمػ مػػن خبللػ ا٤بػػَبحم ُب دكلػػة اإلمػػارات بػػبعأ االلتزامػػات
ا٣باهػػة ب ػ  .فجػػاء ُب نػػص ا٤بػػادة (  ) 14مػػن القػػانوف كا٤بػػادة (  ) 15مػػن البلئالػػة
التنفيلية ل أن " يلتزـ مدير ا٤بكتب ٗبا يأٌب :
 .1كضع شاادة القيد كترخيص ا٤بكتب ُب مكاف بارز من .
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 .2إخطار اإلدارة ا٤بختصػة بػا٤بَبٝبْب الػلين يعملػوف مػن خػبلؿ مكتبػ كبكػ
تغيّب يطرأ عليام خبلؿ شار من صوؿ التغيّب.
 .3إخطػػار اإلدارة ا٤بختصػػة بكػ تعػػدي أك تغيػػّب يطػرأ علػػى بيانػػات الَبخػػيص
خبلؿ شار من صوؿ التغيّب.
 .4اال تف ػػاظ بس ػػج خ ػػاص ي ػػدكف فيػ ػ بيان ػػات أعم ػػاؿ الَبٝب ػػة الػ ػٍب أ٪بزه ػػا
كتارٱباا كاسم طالباا.
 .5التقيد بالَبٝبة من كإٔب اللغات ا٤برخص للمَبٝبْب ا.
كال ػػزـ ا٤بش ػػرع التونس ػػي ( - )1دكف غ ػػّبب  -ا٤ب ػػَبحم بواح ػػب التف ػػرغ للعم ػ ػ
كذلػػك ُب نػػص الفصػػلْب (  16ك  )17مػػن القػػانوف .كفيسػػر ذلػػك ُب دلي ػ إح ػراءات
ا٤بَبحم ا﵀لف ( )2بأن  ":نهران ألٮبية عم ا٤بػَبحم ا﵀لػف كمػا يتطلبػ منػ مػن حاػد
كعنايػة فقػػد أكحػػب عليػ ا٤بشػػرع التفػػرغ لعملػ بصػػفة كليػػة كاالمتنػػاع عػػن ٩بارسػػة أم
مانة أخرل فبل ٲبكن ل أف:
 ﺍلجمع بْب ٩بارسة الَبٝبة كالعضػوية ٗبجلػس ﺍلنﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍلجمع بينامػا كبػْبكتيفػػة عموميػػة مػػن شػػأ ا ﺃﻥ تسػػتوحب إعطػػاء منالػػة مػػن مػػاؿ ﺍلﺩﻭلة ﺃﻭ ﺍلجماعاﺕ
العمومية ﺍلمالليػة ﺃﻭ ﺍلمﺅسػساﺕ العمومية.
 تع ػ ػػاطي ﺍلتجاﺭﺓ بأنواعا ػ ػػا كمباش ػ ػػرة ﺍلمسﺅﻭلية في ش ػ ػػركات ﺃﻭ ملسس ػ ػػاتهناعية أك ٘بارية أك مالية من شأ ا أف تكسب هفة التاحر.
 غيﺭ أنػ ٲبكن ػ ﺇلى حانػػب مانت ػ األهػػلية ٩بارسػػة ﻭﻅيفة التػػدريس ﻭﺍلقياﻡٗبام عرضية ٧بددة ال تتعدل ٟبسة أعواـ" .

( )1القانوف التونسي رقم (  ) 80لسنة  1994ا٤بتعلل بتنهيم مانة ا٤بَبٝبْب ا﵀لفْب .
( )2دلي ا٤بَبحم ا﵀لف هادر بقرار من كزير العدؿ ك قوؽ اإلنساف
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كُب سػػبي ا﵀افهػػة علػػى اسػػتقبلؿ ك يػػاد ا٤بػػَبحم نػػص ا٤بشػػرع التونسػػي علػػى
عػدـ ٛبكػن ا٤بػػَبحم ا﵀لػف ا٤برسػم ُب ا١بػػدكؿ مػن أف يػرفأ ترٝبػػة مػا يطلػب منػ إٔب
اللغة ا٤برخص ل فيااهن إال إذا كاف هناؾ مانع قػانوين أك عػلر مقبػوؿ ﺃﻭ قﺩﺡ ناشػئ
عػػن القرابػػة ﺃﻭ ﺍلمصاهﺭﺓ ﺃﻭ ُب الػػة كحػػود ركاب ػ عائليػػة فإن ػ بإمكػػاف ا٤بػػَبحم
ا﵀لف يناا أف يرفأ العم ا٤بعركض علي .
الغرعىالثالثى:ى ى
الرقابظىرلىىرملىالمترجم ى

ذكرنا ُب الفرع السابل أف من كاحبات ا٤بػَبحم أف يػلدم أعمػاؿ الَبٝبػة بكػ
دقة كأمانة كإخػبلص كٗبػا ٰبفػظ كرامػة مانتػ كاعتبارهػا مراعينػا ُب ذلػك أهػوؿ ا٤بانػة
كتقالي ػػدها .كأف يق ػػوـ بنفسػ ػ بأعم ػػاؿ الَبٝب ػػة ال ػػٍب يعا ػػد ػػا إليػ ػ  .ه ػػلب الواحب ػػات
كااللتزامات ا٤بلقاة على عاتل ا٤بَبحم ُب دكلة اإلمارات ٛبث عبء كبّب عليػ – دكف
غّبب من مَبٝبي ٧باكم الدكؿ األخػرل  -بػالرغم مػن أننػا ذكرنػا سػابقان أ ػا تعتػرب مػن
االلتزامػػات ا٤بتفػػل علياػػا ُب التش ػريعات العربيػػة الػػٍب أهػػدرت ق ػوانْب خاهػػة بتنهػػيم
مانػة الَبٝبػةهن كالسػػبب ُب ذلػك يرحػػع لقلػة عػػدد ا٤بَبٝبػْب ُب ا﵀ػػاكم .فػبعأ ٧بػػاكم
دكلػػة اإلمػػارات تعػػاين مػػن نقػػص كبػػّب ُب عػػدد ا٤بَبٝبػػْب ٩بػػا يػػلدم إٔب إرهػػاؽ كاه ػ
ا٤بَبٝبػػْب ا٤بتواحػػدين ب ػإلزامام بالعم ػ ا٤بتواه ػ كالػػدائمهن تفادي ػان لتأحي ػ ا١بلس ػػات
كتػأخّب ا٤بتقاضػْب .كهػلا ُب ػد ذاتػ يػلدم إٔب اإلخػبلؿ بواحػب تأديػة العمػ بدقػة
كأمانػػة إذ يكلػػف ا٤بػػَبحم كمنػػل بدايػػة اليػػوـ إٔب ايت ػ بالتنق ػ ا٤بسػػتمر بػػْب قاعػػات
ا﵀كمة كُب كثّب من األ ياف إٔب مباين أخرل ﵀كمػة أخػرل ُب نفػس اإلمػارة .هػلا
الاود الشاؽ أدل مػع الوقػت ألف يتجػ ا٤بػَبحم إٔب اإلسػراع ُب عمليػة الَبٝبػة رغبػةن
من ػ ُب إٛبػػاـ كافػػة األعمػػاؿ ا٤بكلػػف ػػا ُب كقتاػػا ا﵀ػػدد ٥بػػا .كُب سػػبي ذلػػك فاػػو
يستعج كٱبتصر بشك كبّب لتجنب التأخّب كال شك أف ُب ذلك إضرار ٗبصلالة
ا٤بتقاضْب كعلى كح ا٣بصوص من ال يتالدث العربية كا تاج للَبٝبة.
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كيعػػد كػػللك الت ػزاـ بالَبٝبػػة مػػن كإٔب اللغػػات ا٤بػػرخص ل ػ ػػا مػػن االلتزامػػات
الٍب يتم ٘باهلاا أ يانان نتيجة نقص عدد ا٤بَبٝبْبهن ككثرة انشغا٥بم فإف كاف ا٤بػَبحم
يلم إٔب د ما بلغة أخرل غّب الٍب ص على الَبخيص بشأ ا فتػتم االسػتعانة بػ
ٕبجة ٘بنب تأحي ا١بلسات كتعطي ا٤بتقاضْب.
ذكرنا أيضان أف من كاحبػات ا٤بػَبحم ا٤بتفػل علياػا أف يبػلؿ العنايػة البلزمػة ُب
تطػػوير مااراتػ كمواكبػػة التطػػورات ُب ٦بػػاؿ اللغػػة ا٤بػػرخص لػ بَبٝبتاػػا .كهػػلا ُب ػػد
ذات يشك عبء على مَبٝبي ا﵀اكم ُب دكلة اإلماراتهن إذ أف ذلػك يتطلػب ا٤بزيػد
من الوقػت كالنفقػات .األمػر الػلم يرهػل كاهػ ا٤بَبٝبػْب ُب دكلػة اإلمػارات خاهػةن
مػػع الت ػػدين الشػػديد للم ػػردكد ا٤ب ػػادم ألكل ػػك ا٤بَبٝب ػػْب .فتطػػوير ا٤با ػػارات كالق ػػدرات
يتطلػػب ا٤بشػػاركة ُب دكرات كم ػلٛبرات كن ػػدكات كذلػػك يتطلػػب كقػػت ك٦با ػػود
كأم ػواؿ تص ػ ُب بعػػأ األ يػػاف إٔب ثل ػ أك نصػػف مػػدخوؿ ا٤بػػَبحم الشػػارم .مػػع
األخػػل بعػػْب االعتبػػار أف بعػػأ حاػػات العم ػ ُب دكلػػة اإلمػػارات تتكف ػ مشػػكورة
بإشراؾ ا٤بَبٝبْب ُب بعأ الدكرات على نفقتاا.
ه ػػلا كٓب ي ػػرد ُب الق ػػانوف اإلم ػػاراٌب أم ن ػػص يفي ػػد خض ػوع ا٤ب ػػَبحم العامػ ػ ُب
ا﵀ػػاكم ألم نػػوع مػػن أنػواع الرقابػػة .فمػػا كرد ُب نػػص ا٤بػػادة (  ) 28مػػن قػػانوف تنهػػيم
مانة الَبٝبػة مػن أنػ " :يك ػػوف للموتفػ ػْب اللي ػػن يص ػػدر بتالديػديام قػ ػرار م ػػن الػوزير
هف ػػة مأم ػػورم الضػػب القضػػائي بالنس ػػبة للجػرائم الػػٍب تق ػػع با٤بخالفػػة أل ػػكاـ هػػلا
القانػػوف كالئالت التنفيليػػة كالقػرارات الص ػػادرة تنفيػلا لػ كذلػك ُب نطػاؽ اختصػاص
كػ مػػنام ".يعتػػرب نػص خػػاص بالرقابػػة علػى عمػ ا٤بػػَبحم العامػ ُب مكتػػب الَبٝبػػة
فق دكف ا٤بَبحم العام ُب ا﵀اكم.
كعلي تنالصر الرقابة علػى عمػ ا٤بػَبحم ُب ا﵀كمػة علػى علػم رئػيس ا﵀كمػة
عند نهرب لبعأ الدعاكل أك القاضي اللم ينهر الدعول أك ا﵀امي أك ا٣بصوـ
أك أ ػد ا٢بضػور باللغػػة األحنبيػة الػػٍب تػتم الَبٝبػة مناػػا كإلياػا كاعَباضػ علػى ترٝبػػة
ا٤بَبحم أثناء ا١بلسة فق ال غّب .كا٢بقيقة اف علم أ ػد ا٤بتواحػدين ُب قاعػة ا﵀كمػة
 -أيان كاف  -باللغة األحنبية ا٤بَبحم مناا كإلياا يعد من األمور غّب الشائعة.
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هػػلا كتعػػاين بعػػأ ا﵀ػػاكم ُب دكلػػة اإلمػػارات مػػن عػػدـ كحػػود مَبٝبػػْب لػػبعأ
اللغ ػػات كالصػ ػػينية كالركس ػػية كالفرنسػ ػػية .إذ ت ػػتم االسػ ػػتعانة ُب ه ػػلب ا٢بالػ ػػة بػ ػػأم
شػػخص يتواحػػد ُب ا﵀كمػػة مػػٌب كػػاف يعػػرؼ اللغػػة العربيػػة كاللغػػة األحنبيػػة األخػػرل
كيقػػوـ بالَبٝبػػة بعػػد لف ػ اليمػػْب .كمػػن ٍب ٰبص ػ علػػى أتعػػاب مقاب ػ ذلػػك يقػػدرها
القاضػي .كُب ٝبيػع ا٢بػػاالت كسػواء ٛبػت الَبٝبػػة مػن قبػ مػػَبحم معػْب ُب ا﵀كمػػة
أك مػػن قب ػ أم شػػخص أخػػر فػػبل ٚبضػػع الَبٝبػػة ُب ٧بػػاكم دكلػػة اإلمػػارات إٔب أم
نوع من أنواع الرقابة سول ما ًب ذكرب كاللم ال يكفى كال يلدم الغرض ا٤بنشود مػن
الرقابة.
خبله ػػة الق ػػوؿ أف قل ػػة ع ػػدد مَبٝب ػػي ا﵀ ػػاكم ككث ػػرة األعم ػػاؿ ا٤بلق ػػاة عل ػػى
ك ػػاهلامهن ت ػػلدم إٔب ع ػػدـ ٛبك ػػنام م ػػن االلتػ ػزاـ بواحب ػػامم ا٤بنص ػػوص عليا ػػا قانونػ ػان.
كافتقػػار القػػانوف اإلمػػاراٌب لنصػػوص تفػػرض الرقابػػة علػػيام ٘بع ػ مػػن ٘باه ػ ا٤بػػَبحم
لواحبات أمر أكثر شيوعان.
كختام ػان ك٩بػػا ال شػػك في ػ أف الَبٝبػػة تعػػد مػػن العلػػوـ ا٥بامػػة ُب التمػػع فاػػي
تلثر على تقدم كرقي ب هي شاهد من شػواهد تقػدـ األمػم كا٢بضػارات كتطورهػا.
كتتعدد ٦باالت الَبٝبة كال تقتصر أٮبيتاا على أ د الػاالت دكف غػّبب .فاػي ذات
أٮبية كبّبة ُب شٌب الاالت.
كقػػد رأينػػا أف للَبٝبػػة ُب ٦بػػاؿ القضػػاء دكر بػػالغ األٮبيػػةهن لػػللك سػػعت الكثػػّب
م ػػن التش ػ ػريعات إٔب التأكي ػػد عل ػػى أٮبي ػػة اللغ ػػة باعتباره ػػا م ػػن مقدس ػػات الدكل ػػة ُب
دسػاتّبها كقوانيناػػا العاديػػة كالتأكيػػد علػػى ضػركرة تػػوفّب مػػَبحم لكػ مػػن ا٣بصػػوـ أك
ا٤بتامػػوف أك الشػػاود ككػ مػػن تػػرل ا١باػػات ا٤بعنيػػة ضػػركرة لسػػماعام كاعتبػػارب ػػل
مػن قػػوقام ُب ٝبيػػع مرا ػ التقاضػػي .كمػػا اهتمػػت بإهػػدار قػوانْب خاهػػة بتنهػػيم
مانة الَبٝبةهن كذلك إٲبانان مناا بتفعي دكر ا٤بَبحم أمػاـ القضػاء .كقػد تضػمنت تلػك
التشريعات ٦بموعة من الشركط الواحب توافرها ُب ا٤بَبحم كبينت قوق ككاحبات
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باإلض ػػافة إٔب ضػ ػواب عمػ ػ ا٤ب ػػَبحم كمكات ػػب الَبٝب ػػة ُب الدكل ػػة كذل ػػك ٕبس ػػب
السياسة التشريعية لك دكلة.
تطرقت كللك ُب هلا البال إٔب كاحبات ا٤بػَبحم أمػاـ ا﵀ػاكم ا٤بتفػل علياػا
بػػْب التش ػريعات الػػٍب أهػػدرت ق ػوانْب خاه ػة بتنهػػيم مانػػة الَبٝبػػة .كالواحبػػات غػػّب
ا٤بتفل علياا بْب تلػك التشػريعات .كأ يػت البالػ بتنػاكؿ الرقابػة علػى عمػ ا٤بػَبحم
ُب اإلمارات .كقد توهلت ُب اية البال إٔب النتائ كالتوهيات التالية:
أٗالً  :اهِتائر :

.1
.2

.3
.4

للَبٝبة ُب ا﵀اكم اإلماراتية أٮبية كبّبة نتيجػة تنػوع كتعػدد ا١بنسػيات ا٤بقيمػة ُب
الدكلة كاللم ينت عن تعدد ُب اللغات كاللاجات.
تعػػاين ا﵀ػػاكم ُب دكلػػة اإلمػػارات مػػن قلػػة عػػدد ا٤بَبٝبػػْب بػػالرغم مػػن كثػػرة عػػدد
ا١بنسػػيات ا٤بقيمػػة علػػى أرض الدكلػػة ككثػػرة الػػدعاكل الػػٍب ٯبػػب فياػػا االسػػتعانة
ٗبَبحم.
عػػزكؼ ا٤ب ػواطنْب ُب دكل ػػة اإلمػػارات ع ػن العم ػ ُب ٦بػػاؿ الَبٝب ػػة أمػػاـ ا﵀ ػػاكم.
كالسبب الرئيس ُب ذلك قلة ا٤بردكد ا٤بادم ٤بث هلب األعماؿ.
ٓب ينص ا٤بشرع اإلماراٌب ُب قانوف تنهػيم مانػة الَبٝبػة أك غػّبب مػن قػوانْب الدكلػة
علػػى فػػرض رقابػػة علػػى عم ػ ا٤بػػَبحم بشػػك عػػاـ كالتأكػػد بشػػك خػػاص مػػن
مدل التزام بواحبات ا٤بفركضة علي قانونان.
ثاُٚاً  :اهت٘صٚات :

 .1العمػ ػ عل ػػى زي ػػادة ع ػػدد ا٤بَبٝب ػػْب كخاه ػػة مَبٝب ػػي اللغ ػػات الن ػػادرة كالص ػػينية
كالركسية كغّبها من اللغػات الػٍب تشػك عػائل أمػاـ ا﵀ػاكم مػن إٛبػاـ ا١بلسػات
ُب مواعيدها بسبب عدـ توفر مَبحم يتقن اللغة األحنبية ا٤بطلوبة.
 .2علػػى دكلػػة اإلمػػارات أف تسػػعى لتشػػجيع أبنائاػػا للعمػ ُب الػػاؿ الَبٝبػػة الػػلم
يكػػاد ينعػػدـ فيػ كحػػود مػواطنْب 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 .
 .3على ا٤بشرع اإلماراٌب أف يتنب ٤بسألة الرقابة على ا٤بَبحم أثناء تأديت ٤باامػ هن بػأف
ينص ُب قانوف تنهيم مانة الَبٝبة أك غّبب من القوانْب ما يفيػد خضػوع ا٤بػَبحم
للرقابةهن ُب سػبي التأكػد مػن مػدل التزامػ بواحباتػ ا٤بفركضػة عليػ قانونػان كعػدـ
االكتفاء ٗبجرد اعَباض أ د ا٤بتواحدين ُب قاعة ا١بلسة علػى الَبٝبػة فػللك ال
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
العريب  :الواقع كا٤بأموؿ بّبكت  :ملسسة الفكر العريب ط .2005 1
ابن أيب الدـ إبراهيم بن عبد ا﵁ بن عبػد ا٤بػنعم ا٥بمػداين آدب القضػاء ٙبقيػل
 :د٧ .بمد مصطفى الز يلي دمشل  :دار الفكر ط .1982 – 1402 2
ابػػن حػػِب أبػػو الفػػتح عثمػػاف ا٣بصػػائص ٙبقيػػل ٧بمػػد علػػي النجػػار القػػاهرة :
دار الكتب ا٤بصرية ط  2ج 1952 1
ابن قدامة موفل الػدين أيب ٧بمػد عبػد ا﵁ بػن أٞبػد بػن ٧بمػد ا٤بغػِب القػاهرة :
مكتبة القاهرة ج 1388 14هػ 1968 -ـ
ابن منهور ٧بمد بن مكرـ بن علي أبو الفض ٝباؿ الدين ابػن منهػور األنصػارم
الع ػػرب بػػّبكت  :دار هػػادر ط  1اللػػد رق ػػم 1
الركيفعػػى األفريقػػى لسػػاف ى ى
1968ـ .
ابن منهور ٧بمد بن مكرـ بن علي أبو الفض ٝباؿ الدين ابػن منهػور األنصػارم
الع ػ ػػرب ب ػ ػػّبكت  :دار ه ػ ػػادر ط  1الل ػ ػػد 12
الركيفعػ ػػى األفريقػ ػػى لسػ ػػاف ى ى
1968ـ .
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الثعاليب أبػو منصػور عبػد ا٤بلػك بػن ٧بمػد ٙبقيػل د .ياسػْب األيػويب فقػ اللغػة
صريرة ط1419 1هػ 1999 /ـ.
الع ٍ
بّبكت :ا٤بكتبة ى
ا٢بنفي اإلماـ عبلء الدين علي بن خلي الطرابلسػي معػْب األ كػاـ فيمػا يػَبدد
ب ػػْب ا٣بص ػػمْب م ػػن األ ك ػػاـ الق ػػاهرة  :دار الفك ػػر للطباع ػػة كالنش ػػر كالتوزي ػػع
.1883
د .الشػػياؿ ٝب ػاؿ الػػدين تػػاري الَبٝبػػة كا٢بركػػة الثقافيػػة ُب عصػػر ٧بمػػد علػػي
القاهرة  :دار الفكر العريب .1951
د٧ .بم ػ ػػد ف ػ ػػوزم عطي ػ ػػة عل ػ ػػم الَبٝب ػ ػػة م ػ ػػدخ لغ ػ ػػوم الق ػ ػػاهرة  :دار الثقاف ػ ػػة
ا١بديدة .1406 -1986
د .يعقوب ٧بمد الباقر ا٢باج مقدمة إٔب فن الَبٝبة مركز البالػوث ماليزيػا:
ا١بامعة اإلسبلمية العا٤بية ط .2005 1
دلي ا٤بَبحم ا﵀لف الصادر بقرار من كزير العدؿ ك قوؽ اإلنسػاف ا٤بػلرخ ُب 24
نوفمرب  1998كا٤بتعلل با٤بصادقة على دلي اإلحراءات ا٣باهة با٤بَبحم ا﵀لف.
زيػػداف يوسػػف الَبٝبػػة ُب ال ػَباث العػػريب ُ -ب مركػػز دراسػػات الو ػػدة العربيػػة
بّبكت  :ا٤بركز للو دة . 2000
السرخس ػػي أب ػػو بك ػػر ٧بم ػػد ب ػػن أٞب ػػد ب ػػن أيب س ػػا ا٤ببس ػػوط ب ػػّبكت  :دار
ا٤بعرفة ج  8ط .1989 – 1409 1
الشاطر ٧بمد مصطفى القوؿ السديد ُب كػم ترٝبػة القػرآف اليػد القػاهرة :
مطبعة جازم .1355
العاد الدكٕب ا٣باص با٢بقوؽ ا٤بدنية كالسياسية.
الفػػّبكز آبػػادم أبػػو طػػاهر ٦بيػػد الػػدين ٧بمػػد بػػن يعقػػوب بػػن ٧بمػػد بػػن إب ػراهيم
الشّبازم القاموس ا﵀ي بّبكت  :ملسسة الرسالة ط .1987 2
القانوف االٙبادم رقم (  ) 6لسنة ُ 2012ب شأف تنهيم مانة الَبٝبة.
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القػػانوف االٙبػػادم رقػػم ( )3لسػػنة 1983ـ ُب شػػأف السػػلطة القضػػائية االٙباديػػة ُب
دكلة اإلمارات العربية ا٤بتالدة.
ق ػػانوف اإلح ػراءات ا١بزائي ػػة اإلم ػػاراٌب الص ػػادر بالق ػػانوف االٙب ػػادم رق ػػم ( )35لس ػػنة
1992ـ.
قانوف اإلحراءات ا٤بدنية الصادر بالقانوف االٙبادم رقم ( )11لسنة 1992ـ.
قانوف السلطة القضائية ا٤بصرم رقم  46لسنة 1972ـ.
القانوف السورم رقم (  ) 22لعاـ  2014ا٤بتعلل بتنهيم مانة الَبٝبة ا﵀لفة .
قانوف رقم (  ) 80لسنة  1994ا٤بتعلل بتنهيم مانة ا٤بَبٝبْب ا﵀لفْب.
كونزإب كبليدز ترٝبة د .سيب الياس ديد ا١بوانب النهرية كالتطبيقية للَبٝبة
القانوني ػ ػ ػ ػ ػة مقالػ ػ ػ ػ ػػة منشػ ػ ػ ػ ػػورة بتػ ػ ػ ػ ػػاري  2015/09/22علػ ػ ػ ػ ػػى ا٤بوقػ ػ ػ ػ ػػع اإللكػ ػ ػ ػ ػػَبكين
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=285734أخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر زي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة ُب
2016 / 9 / 15
منهمة العفو الدكلية.
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عقد املشاركت بالىقج
"دراست حتليليت هقارًت"
إردادى:ىوودفىمختارىالمدتوري ى
هعيد ثقسن القبنوى اخلبص ،كليخ القبنوى -جبهعخ هصراتخ
ًقدًٞ

بسم ا﵁ الرٞبن الر يم كالصبلة كالسبلـ على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب كبعد:
يعتػػرب عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت مػػن العقػػود ا٢بديثػػة نسػػبيان الػػٍب تاػػرت ُب ٦بػػاؿ
السػػيا ة فاػػو يقػػوـ علػػى فكػػرة أساسػػية تتمث ػ ُب إش ػراؾ أكػػرب عػػدد مػػن النػػاس ُب
العطػ كاإلحػازات ٕبيػ
االستفادة من الو دات السيا ية أك الفندقية لقضػاء أيػاـ ي
يػربـ مػن يرغػب مػنام ُب هػلب االسػتفادة عقػدان مػع مالػك الو ػدة لغػرض التمتػع ٕبػػل
اإلقامػػة فياػػا ٤بػػدة زمنيػػة ٧بػػددة مػػن ك ػ عػػاـ قػػد تكػػوف أسػػبوعان أك أكثػػر كلسػػنوات
طويلة قد تصػ إٔب عشػر سػنوات أك أكثػر كذلػك بالتنػاكب مػع غػّبب مػن ا٤بتعاقػدين
اللين يستفيدكف من باقي الوقت ُب السنة.
كمػػا يػػربز أٮبيػػة هػػلا العقػػد ُب الواقػػع العملػػي أنػ يعطػػي للمسػػتفيد مكنػػة قضػػاء
فػ ػػَبة العطلػ ػػة أك اإلحػ ػػازة بتكلفػ ػػة مناسػ ػػبة فبػ ػػدؿ أف يشػ ػػَبم الو ػ ػػدة الفندقيػ ػػة أك
السػيا ة بأكملاػػا كبػػثمن قػػد يكػػوف باههػان كال يسػػتعملاا إال مػػدة ٧بػػددة مػػن السػػنة
فإن ػ سػػينتفع ػػلب الو ػػدة ا٤بػػدة الػػٍب يرغباػػا كذلػػك بالتنػػاكب مػػع بػػاقي ا٤بسػػتفيدين
للفَبات األخرل.
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كبػػالنهر إٔب تعػػدد الصػػيغ كالصػػور الػػٍب يػػتم ػػا إب ػراـ هػػلا العقػػد فض ػبلن عػػن
داثػػة تنهيمػ ُب ليبيػػا ٗبوحػػب قػرار " اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة" رقػػم  3لسػػنة
2005هن سيتم تسلي الضوء علي لكون يثّب الكثّب من اإلشكاليات لع أبرزها:
 ٙبديد مفاوم القانوين كأهم ا٣بصائص الٍب ٛبيزب عن غّبب من العقود. ٙبديد الطبيعة القانونية ل ٤بعرفة األ كاـ الٍب ستطبل علي .كُب سبي ذلك سيعتمد البال ُب ا٤بوضوع على ا٤بنا التالليلي مػن خػبلؿ
بس اآلراء الفقاية كموازنتاا إضػافة إٔب دراسػة نصػوص قػرار "اللجنػة الشػعبية العامػة
للس ػػيا ة" دراس ػػة نقدي ػػة إلبػ ػراز مػ ػواطن القص ػػور كمك ػػامن الض ػػعف فيا ػػا ه ػػلا إٔب
حانػ ػػب االعتمػ ػػاد عل ػ ػػى ا٤بػ ػػنا ا٤بقػ ػػارف س ػ ػواء بػ ػػْب نصػ ػػوص الق ػ ػرار السػ ػػابل كأه ػ ػػم
التش ػريعات ا٤بقارن ػػة كالق ػػانوف الس ػػعودم كالق ػػانوف الفرنس ػػي أك ب ػػْب نص ػػوص القػ ػرار
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 .
الفقرة الثانية /خصائص عقد ا٤بشاركة بالوقت .
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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يع ػػد عق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت م ػػن العق ػػود ا٤بس ػػتالدثة ال ػػٍب تا ػػرت ُب ٦ب ػػاؿ
السػػيا ة كالػػٍب تػػدكر فكرمػػا ػػوؿ إش ػراؾ أكػػرب عػػدد مػػن النػػاس ُب االسػػتفادة مػػن
الو دات السيا ية كالفندقيةهن كبناء علي سيتم تعريف هلا العقد (الفقرة األكٔب) ٍب
عرض أبرز ا٣بصائص ا٤بميزة ل (الفقرة الثانية).
الغػرةىاألولى ى
تطروفىرػدىالمذاركظىبالوقت ى

يعود أكؿ تاور لفكرة ا٤بشػاركة بالوقػت إٔب بدايػة السػتينات مػن القػرف ا٤باضػي
كٙبدي ػػدان ُب سويسػ ػرا ع ػػاـ  1963بواس ػػطة ملسس ػػة  Hapimageكُب فرنس ػػا تا ػػرت
فكػػرة هػػلا العقػػد بشػػك عملػػي عػػاـ  1967عنػػدما هػػدؼ مانػػدس فرنسػػي لتسػػويل
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"
ٍب انتشرت الفكرة ُب عدد من دكؿ العآب(. )1

( )1انهػػر :علػػي أٞبػػد شػػكورفو الػػوحيز ُب التش ػريعات السػػيا ية ٧باض ػرات مطبوعػػة أيلقيػػت علػػى طلبػػة يشػػعبة
السػػيا ة بقس ػػم الس ػػيا ة كاآلث ػػار بكلي ػػة اآلداب– حامعػػة مص ػراتة ص 58إش ػراؽ ه ػػباح ه ػػا ب عق ػػد
ا٤بشػػاركة الزمنيػػة (التػػاًن شػػّب) ٕبػ منشػػور ٗبجلػػة رسػػالة ا٢بقػػوؽ تصػػدر عػػن كليػػة ا٢بقػػوؽ حامعػػة ك ػرببلء
س 2ع 2010 1ص.194
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هػػلا كق ػػد تع ػػددت التسػػميات ا٤بقَب ػػة للعق ػػد إذ يطلػػل علي ػ أ يان ػان ا٤بلكي ػػة
السيا ية( )1أك عقد اقتساـ الوقت( )2أك عقد ا٤بشاركة الزمنيػة( )3أك عقػد التملػك
الزمِب( )4أك ا٤بلكية الزمنية أك ا٤بتعاقبة()5هن كلكن التسمية األدؽ الٍب تبْب ماهية العقد
كفكرت كالٍب أيٌدها كأخل ا أغلب الفق هي  :عقد ا٤بشاركة بالوقت(.)6
كقد كردت عدة تعريفات لعقد ا٤بشاركة بالوقت سواء على الصػعيد التشػريعي
أك على الصعيد الفقاي:
(ٝ )1بػػاؿ فػػاخر النكػػاس نهػػاـ ا٤بلكيػػة السػػيا ية  multipropriété, Time-sharingهػػورب كمزايػػاب
كعيوب ػ "دراس ػػة مقارن ػػة" ٕبػ ػ منش ػػور ٗبجل ػػة ا٢بق ػػوؽ الكويتي ػػة تص ػػدر ع ػػن ٦بل ػػس النش ػػر العلم ػػي ٔبامع ػػة
الكويت س 20ع 2يونيو  1996ص 88كقد أشار إٔب تسميات عديدة تطلل على العقد.
( )2انهر :قرار ما كاف يسمى "باللجنة الشػعبية العامػة للسػيا ة" رقػم  3لسػنة  2005بشػأف تنهػيم مزاكلػة نشػاط
تسويل ل االنتفاع ُب الو دات الفندقية أك السيا ية بنهاـ اقتساـ الوقت مدكنػة اإلحػراءات س 5ع4
بتػػاري  2006/3/20ص 175نس ػرين ٧باسػػنة عقػػد اقتسػػاـ الوقػػت ( )Timeshareدراسػػة قانونيػػة ُب
القانوف األردين كالقوانْب ا٤بقارنة ٕب منشور ٗبجلة إٔباث الّبموؾ "سلسػلة العلػوـ اإلنسػانية كاالحتماعيػة"
٦بلػػة علميػػة فصػػلية ٧بكمػػة تصػػدر عػػن عمػػادة البالػ العلمػػي كالدراسػػات العليػػا ٔبامعػػة الّبمػػوؾ اللػػد 23
ع 3أيلوؿ  2007ص.1015
( )3إشراؽ هباح ها ب مرحع سابل ص.192
( )4انهػر :قػرار ٦بمػع الفقػ اإلسػبلمي الػدكٕب بشػأف عقػد التملػك الػزمِب  Time sharingرقػم )8/18(170
ا٤بنعقػػد ُب دكرت ػ الثامنػػة عش ػػرة ُب بوتراحايػػا (ماليزيػػا) ُب الفػػَبة م ػػن  2007/7/14-09موحػػود علػػى موق ػػع
المع على اإلنَبنت www.iifa-aifi.org :
( )5يرحع أه التسمية إٔب ا٤بصطلح الفرنسي .La propriété Temps
( )6انهر :هادم سْب الكعيب سبلمة عبدالزهرة الفػتبلكم أٞبػد عبػد ا٢بسػْب الياسػرم ا٤بفاػوـ القػانوين لعقػد
ا٤بشػػاركة بالوقػػت "دراسػػة مقارنػػة" ٦بلػػة ا﵀قػػل ا٢بلػػي للعلػػوـ القانونيػػة كالسياسػػية تصػػدر عػػن كليػػة القػػانوف
ٔبامع ػػة باب ػ ػ ٦بل ػػد 1س 7ع 2015 2ص 231ن ػػدل س ػػآب ٞب ػػدكف مبلعل ػػو عق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوقػ ػػت
"دراسػػة مقارنػػة" ٕب ػ منشػػور ٗبجلػػة الش ػريعة كالقػػانوف ٦بلػػة علميػػة ٧بكمػػة تعػػُب بنشػػر الدراسػػات الشػػرعية
كالقانونية تصدر عن كلية الشريعة كالقانوف – حامعة اإلمارات العربية ا٤بتالػدة س 26ع 51يوليػو 2012
ص 366سػػن عبدالباسػ ٝبيعػػي التعامػ علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوقػػت " Time
 "shareبػدكف دار نشػر  1997كقػد اسػػتخدـ ا٤بشػرع السػعودم ذات التسػػمية ُب نهػاـ ا٤بشػاركة بالوقػػت
رقم  206لسنة  1427ق.
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أوَلً :التعريفات التشريعية :

ٓب ييعػ ِّػرؼ ق ػرار اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة "سػػابقا" رقػػم ( )3لسػػنة
بشػػأف تنهػػيم مزاكلػػة نشػػاط تسػػويل ػػل االنتفػػاع ُب الو ػػدات الفندقيػػة أك السػػيا ية
بنهاـ اقتساـ الوقتهن عقد ا٤بشاركة بالوقت هرا ةن كإ٭با نص ُب ا٤بادة ( )1منػ علػى
أف  " :يقصػػد بػػاإليواء السػػيا ي بنهػػاـ اقتسػػاـ الوقػػت أف ينتفػػع العضػػو ا٤بشػػَبؾ ُب
هلا النهاـ ٕبل اإلقامة ُب ك دة فندقية أك سيا ية لفَبة زمنيػة ك٤بػدة أسػبوع أك أكثػر
مدفوعة الثمن سلفان" ٍب أشػار ُب ا٤بػادة ( )7إٔب الصػيغة الػٍب يػتم ػا إبػراـ عقػود مػع
راغػػيب االنتفػػاع بنهػػاـ اقتسػػاـ الوقػػت كالػػٍب يكػػوف ٧بلاػػا إمػػا ملكيػػة صػػة شػػائعة ُب
اقتساـ الوقت أك ل انتفاع باقتساـ الوقت.
ُب ػػْب ع ػرؼ ا٤بشػػرع السػػعودم العقػػد ُب نهػػاـ ا٤بشػػاركة بالوقػػت رقػػم 206
لسنة  1427ق ُب ا٤بادة ( )3/1بأنػ " :عقػد أك ٦بموعػة عقػود تػربـ مقابػ مبلػغ مػإب
معػػْب ٤بػػدة ال تق ػ 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".
كقد عرف ا٤بشػرع الفرنسػي ُب قػانوف ا٤بشػاركة بالوقػت رقػم  888لسػنة ُ 2009ب
ا٤ب ػػادة ( )L .121-61بأن ػ ػ (" :)1عق ػػد دائػ ػػم ألكثػ ػػر م ػػن عػ ػػاـ كا ػ ػػد كب ػ ػ يػ ػػتم مػ ػػنح
ا٤بسػػتالك خاه ػػية االسػػتخداـ الس ػػكِب كالتمتػػع باإلقام ػػة ُب ا٤بمتلكػػات العقاري ػػة أك
ا٤بنقولة الستخداـ السكن لفَبات ٧بددة أك قابلة للتالديد".
بينم ػػا رعرف ػ ٦بم ػػع الفق ػ اإلس ػػبلمي ال ػػدكٕب بأن ػ " :عق ػػد عل ػػى ٛبل ػػك ص ػػص
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
2005

( )1مشػػار إلي ػ لػػدل :هػػادم سػػْب الكعػػيب كآخػػركف ا٤بفاػػوـ القػػانوين لعقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت "دراسػػة مقارنػػة"
مرحع سابل ص.229
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االنتفػػاع بػػالعْب ا٤بملوكػػة أك ا٤بنفعػػة ا٤بسػػتأحرة با٤باايػػأة الزمنيػػة أك ا٤باايػػأة ا٤بكانيػػة مػػع
تطبيػػل خيػػار التعيػػْب ُب بعػػأ ا٢بػػاالت الختصػػاص كػ مػػنام بفػػَبة زمنيػػة ٧بػػددة"
كذلك ُب قرارب رقم .)8/18( 170
ثانياً /التعريفات الفقهية:

عرؼ بعأ الفق عقد ا٤بشاركة بالوقت بأن ٛ" :بليك منفعة ُب ك ػدة سػكنية
سيا ية – ملثثة ك٦بازة لبلستخداـ اليومي– ٤بدة ال تق عن سنتْب على أف ينتفع
ا ا٤بستفيد ٤بدة ٧بددة مػن كػ سػنة– أسػبوع أك مضػاعفات ُ -ب مقابػ مبلػغ نقػدم
يدفع ػ ٤بال ػػك الو ػػدة الس ػػيا ية أك مس ػػتغلاا كال ػػلم يلت ػػزـ أيضػ ػان بتق ػػدًن ا٣ب ػػدمات
السيا ية كالفندقية"(.)1
كعرف ػ ػ الػ ػػبعأ اآلخ ػػر بأن ػ ػ " :عقػ ػػد يلت ػػزـ ب ػ ػ مال ػػك ا٤بنشػ ػػأة السػ ػػيا ية أك
مستغلاا بنق ملكية صػة ُب ك ػدة سػيا ية أك نقػ منفعتاػا إٔب ا٤بسػتفيد علػى أف
ينتف ػ ػػع ػ ػػا األخ ػ ػػّب م ػ ػػدة ٧ب ػ ػػددة م ػ ػػن ك ػ ػ س ػ ػػنة مقابػ ػ ػ مبل ػ ػػغ نق ػ ػػدم يلت ػ ػػزـ بدفعػ ػ ػ
ا٤بستفيد"(.)2
كما عرف البعأ بأن " :عقد شراء ملكيػة عػْب أك منفعػة ملقتػة ٤بػدة ٧بػددة
أك مشاعة لو دة عقارية إما معينة أك كفل كهف معْب قاب لنق االنتفػاع ٗبالػ
آخر عن طريل البائع نفس أك بواسطة طرؼ ثال "(.)3
ُب ػْب اقػَبح الػبعأ علػى ا٤بشػرع تعريػف العقػد بأنػ " :عقػد يػتم إبرامػ بػػْب
ا٤بستفيد كمنشأة من ا٤بنش ت الوارد تعريفاا ُب ا٤بقَبح مٌب كػاف ذلػك العقػد ياػدؼ
ُب نهّب ا٤بقاب ا٤بادم اللم يدفعػ ا٤بسػتفيد إٔب ٛبكينػ مػن ا٢بصػوؿ علػى ػل عيػِب
( )1ا٤برحع السابل ص.261
( )2ندل سآب ٞبدكف مبلعلو عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.371
( )3أٞبػد بػػن عبػػدالعزيز العمػػّبة نػوازؿ العقػػار "دراسػػة فقايػػة تأهػػيلية ألهػػم قضػػايا العقػػار ا٤بعاهػػرة" دار ا٤بيمػػاف
للنشر كالتوزيع الرياض – ا٤بملكة العربية السعودية ط 2011 1ص.434
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أك شخصػػي ٱبولػ اإلقامػػة ُب ك ػػدة مػػن ك ػػدات مشػػركع اقتسػػاـ الوقػػت لفػػَبة زمنيػػة
٧بػػددة مػػن العػػاـ كعلػػى مػػدار ٟبسػػة أعػواـ متتاليػػة علػػى األق ػ بالتبػػادؿ مػػع غػػّبب مػػن
ا٤بستفيدين"(.)1
كالػػلم ييبل ػػظ علػػى هػػلب التعريفػػات سػواء التشػريعية مناػػا أك الفقايػػة هػػو أ ػػا
رٌكزت على حانب معْب من حوانب العقد كأغفلت بعأ حوانب األخػرل كمػا أ ػا
ٓب ٙب ػػدد الطبيع ػػة القانوني ػػة للعق ػػد عل ػػى ٫ب ػػو دقي ػػل كرٗب ػػا يرح ػػع ذل ػػك بالتالدي ػػد إٔب
اخػػتبلؼ التشػريعات كمػػن بعػػدها الفقػ ُب تكييػػف العقػػد كٙبديػػد هػػورب إضػػافة إٔب
أف الواقػػع العملػػي يكشػػف ع ػػن تعػػدد كتنػػوع ُب الصػػيغ ال ػػٍب مػػن ا٤بمكػػن أف يك ػػوف
علياا العقد كال شك أف ذلك يبػْب مػدل خصوهػية هػلا العقػد بػالنهر إٔب داثتػ
كما يتسم ب من خصائص.
الغػرةىالثانوظ ى
خصائصىرػدىالمذاركظىبالوقت ى

يشَبؾ عقد ا٤بشػاركة بالوقػت مػع غػّبب مػن العقػود ُب بعػأ ا٣بصػائص ككونػ
عقدان من عقود ا٤بعاكضة كأن ملػزـ للجػانبْبهن كُب ا٤بقابػ فإنػ ينفػرد ٖبصػائص قػد ال
توحػػد ُب غػػّبب مػػن العقػػود مناػػا أن ػ عقػػد زمػػِب عقػػد شػػكلي عقػػد غػػّب الزـ مػػن
حانػػب ا٤بسػػتفيد عقػػد إذعػػاف كهػػو عقػػد مركػػب كالتػػإب سػػيتم تنػػاكؿ ك ػ خاهػػية
على دة:
أوَلً /عقد المشاركة بالوقت عقد زمني :

ييعػرؼ العقػػد الػزمِب بأنػ العقػد الػػلم يكػوف الػػزمن عنصػران حوهريػان فيػ لكونػ
ا٤بقيػػاس الػػلم يتالػػدد ب ػ ٧ب ػ العقػػد( )1كيعتػػرب عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت مػػن العقػػود

( )1انهػػر مقػػَبح بقػػانوف لتنهػػيم اقتسػػاـ الوقػػت ُب مصػػر سػػن ٝبيعػػي التعامػ علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ
ا٤بشاركة ُب الوقت " "Time shareمرحع سابل ص.139
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الزمني ػػة يػ ػ إف ال ػػزمن م ػػن األم ػػور ا٤بام ػػة فيػ ػ فا ػػو ق ػػائم عل ػػى اس ػػتثمار الوق ػػت
( )2
كتسػػميت مشػػتقة من ػ كييبل ػػظ الػػبعأ أف عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت باعتبػػارب عقػػدان
زمنيػان هػػو عقػػد مسػػتمر التنفيػػل كدكرم التنفيػػل ُب نفػػس الوقػػت فيمػػا يتعلػػل باسػػتيفاء
ا٤بنفع ػػة فا ػػو مس ػػتمر التنفي ػػل ُب كػ ػ ف ػػَبة انتف ػػاع للمس ػػتفيد بالو ػػدة الس ػػيا ية أك
الفندقية ٌب انتااء هلب ا٤بدة كهو دكرم التنفيل ألف هلا االنتفاع يتكرر دكريان ٤بدة
٧بددة من ك سنة كالوقت ا٤بتبقي يوزع على ا٤بستفيدين اآلخرين.
كهنا ال بد مػن التفرقػة بػْب مػدة العقػد كمػدة االسػتفادة أك االنتفػاع( .)3كقػرار
"اللجن ػػة الش ػػعبية العام ػػة للس ػػيا ة" ا٤بش ػػار إليػ ػ س ػػابقان ػػدد م ػػدة س ػػنة كال ػػد أدىن
للعقد ُب ْب تطلب ا٤بشرع السعودم كمػا ٛبػت اإلشػارة سػابقان أالٌ تقػ هػلب ا٤بػدة
ع ػػن ث ػػبلث س ػػنواتهن أم ػػا ا٤ب ػػدة ال ػػٍب يس ػػتطيع خبل٥ب ػػا ا٤بس ػػتفيد أف ينتف ػػع بالو ػػدة
السػػيا ية أك الفندقيػػة بشػػك دكرم كػ سػػنة هػػلب ا٤بػػدة كفقػان لقػرار اللجنػػة الشػػعبية
العامة للسيا ة ا٤بشار إلي قد تكوف أسبوعان أك أكثر.
كيَبتب على أف عقد ا٤بشاركة بالوقت عقد زمِب عدة نتػائ فيمػا يتعلػل بػأثر
الفس ككقف التنفيل كاإلعلار كتطبيل نهرية الهركؼ الطارئة(.)4
ثانياً /عقد المشاركة بالوقت عقد ،يلي:

األه ػ ُب العقػػود هػػو الرضػػائية فالرضػػا ك ػػدب كػ و
ػاؼ إلنشػػاء العقػػد( )5لكػػن
اسػتثناء مػػن ذلػك قػػد يتطلػب ا٤بشػػرع شػكلية معينػػة ُب بعػأ العقػػود لتنبيػ ا٤بتعاقػػدين
=

( )1انهر :ثركت بيػب ا٤بصػادر اإلراديػة لبللتػزاـ ُب القػانوف ا٤بػدين الليػيب منشػورات حامعػة قػاريونس
ص.75
( )2ه ػػادم س ػػْب الكع ػػيب كآخ ػػركف ا٤بفا ػػوـ الق ػػانوين لعق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت "دارس ػػة مقارن ػػة" مرح ػػع س ػػابل
ص.232
( )3انهر :ندل سآب ٞبدكف مبلعلو عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.413
( )4راحع ُب ذلك :ثركت بيب مرحع سابل ص.77 76
( )5انهر :ثركت بيب ا٤بصادر اإلرادية لبللتزاـ ُب القانوف ا٤بدين اللييب مرحع سابل ص.60
1978
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٣بطػػورة اآلثػػار الػػٍب ٲبكػػن أف تَبتػػب علػػى مػػا يقػػدموف علي ػ مػػن تعاقػػد( )1كبػػالنهر
ألٮبيػ ػػة عقػ ػػد ا٤بشػ ػػاركة بالوقػ ػػت علػ ػػى الصػ ػػعيد العملػ ػػي مػ ػػن نا يػ ػػة تعلق ػ ػ بالتعام ػ ػ
بالو ػػدات السػػيا ية أك الفندقي ػة كلصػػلت الوثيقػػة بالنشػػاط السػػيا ي ي ػ تكثػػر
الشػػركات السػػيا ية الػػٍب تسػػوؽ هػػلا العقػػد األمػػر الػػلم قػػد يػػلدم إٔب الكثػػّب مػػن
ػػاالت اال تيػػاؿ كالتغريػػر خصوه ػان ُب ت ػ عػػدـ كضػػوح مبلمػػح الطبيعػػة القانونيػػة
للعقػػد إضػػافة إٔب أف مالػػك الو ػػدة السػػيا ية أك الفندقيػػة قػػد يػػربـ عػػدة عقػػود م ػع
أكثر من مستفيد كللفَبة الزمنيػة نفسػاا ٩بػا يػلدم إٔب مشػاك كاقعيػة كضػياع الفائػدة
ا٤برحوة من العقد(.)2
نه ػ ػران لك ػ ػ ذلػ ػػك ٪بػ ػػد أف أغلػ ػػب التش ػ ػريعات اشػ ػػَبطت الشػ ػػكلية ُب عقػ ػػد
ا٤بشػ ػػاركة بالوق ػ ػػت( )3كق ػ ػػد تطلبػ ػػت ا٤ب ػ ػػادة ( )9م ػ ػػن ق ػ ػرار "اللجن ػ ػػة الش ػ ػػعبية العام ػ ػػة
للس ػػيا ة" أف ٙب ػػرر عق ػػود االنتف ػػاع بالو ػػدات الس ػػيا ية أك الفندقي ػػة بنه ػػاـ اقتس ػػاـ
الوقت باللغة العربية كذلك من ثبلث نس يكوف لك متعاقد نسػخة كتػودع الثالثػة
" باللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة" كمػػا نصػػت ا٤بػػادة ( )15مػػن ذات الق ػرار علػػى
أف" :يلتزـ مالك الو دة الفندقية أك السيا ية أك من يديرها بإخطار اللجنػة الشػعبية
العامػػة للسػػيا ة بص ػػورة مػػن العقػػود ال ػػٍب يربماػػا مػػع ا٤بنتفع ػػْب بنهػػاـ اقتسػػاـ الوق ػػت
كذل ػػك أكالن ب ػػأكؿ كإثب ػػات مض ػػمو ا كبيانام ػػا بالس ػػج ا٤بع ػػد ل ػػللك ل ػػدل اإلدارة
ا٤بختص ػػة باللجن ػػة الش ػػعبية العام ػػة للس ػػيا ة كي ػػتم خ ػػتم نس ػػخة العق ػػد ال ػػٍب تس ػػلم
للمنتفع كا٤بالك أك ا٤بستغ ٗبا يفيػد القيػد بالسػج ا٤بشػار إليػ كٯبػب إخطػار أمانػة

ج٦ 1بل ػ ػػد1

( )1عبػ ػػدالرزاؽ أٞبػ ػػد السػ ػػناورم الوسػ ػػي ُب شػ ػػرح القػ ػػانوف ا٤بػ ػػدين ا١بديػ ػػد مصػ ػػادر االلت ػ ػزاـ
منشورات ا٢بليب ا٢بقوقية بّبكت – لبناف ط 2011 3ص.163
( )2انهر :ندل سآب ٞبدكف مبلعلو عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.380 379
( )3انهػػر ا٤بػػادة ( )4مػػن نهػػاـ ا٤بشػػاركة بالوقػػت السػػعودم ا٤بػػادة ( )L .121-63مػػن قػػانوف ا٤بشػػاركة بالوقػػت
الفرنسي رقم  888لسنة .2009
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اللجن ػػة الش ػػعبية العام ػػة للس ػػيا ة ب ػػأم تع ػػديبلت تطػ ػرأ عل ػػى العق ػػد ٗبوح ػػب كت ػػاب
مسج بعلم الوهوؿ".
ثالثاً /عقد المشاركة بالوقت غير َلزـ من جانب المستفيد:

األه ُب العقود هو اللزكـ فالعقد شريعة ا٤بتعاقدين ال ٯبوز نقض أك تعديلػ
إال باتفػػاؽ الطػػرفْب أك لؤلسػػباب الػػٍب يقررهػػا القػػانوف( )1إال أف التش ػريعات ا٤بقارنػػة
الٍب نهمت عقد ا٤بشػاركة بالوقػت حعلتػ غػّب الزـ( )2بػأف أعطػت للمسػتفيد ك ػدب
ػػل الرح ػػوع ع ػػن العق ػػد كفس ػػخ بإرادتػ ػ ا٤بنف ػػردة خ ػػبلؿ م ػػدة زمني ػػة معين ػػة ٰب ػػددها
القانوف( )3كال شك ُب ذلػك فيػ ٞبايػة للمسػتفيد باعتبػار أف عقػد ا٤بشػاركة بالوقػت
مػػن العقػػود ا٤بامػػة كالػػٍب تكػػوف مػػدما طويلػػة نسػػبيان كبالتػػإب فػػإف للمسػػتفيد أف يعيػػد
النهػػر ُب التعاقػػد مقػػدران مزايػػاب كعيوب ػ كمػػدل مبلءمػػة العقػػد ال تياحات ػ الشخصػػية
كاألسرية(.)4
كبالتإب فإف عدـ لزكـ العقد يرحع إٔب نص القانوف فالقانوف هو اللم منح
ا٤بسػػتفيد ػػل الرحػػوع عػػن العقػػد خػػبلؿ مػػدة معينػػة كذلػػك ٗبوحػػب خيػػار قػػانوين مػػن
خصائص ػ أن ػ مف ػػركض ٗبوحػػب القػػانوف إض ػػافة إٔب أن ػ خيػػار انف ػرادم يسػػتأثر ب ػ

( )1ا٤بادة  1/147من القانوف ا٤بدين اللييب انهر ُب نفس ا٤بوضوع :عبدالقادر عبلؽ أسػاس القػوة ا٤بلزمػة للعقػد
ك ػػدكدها "دراس ػػة مقارنػ ػػة" م ػػلكرة لني ػ ػ شػ ػػاادة ا٤باحس ػػتّب ُب الق ػػانوف ا٣بػ ػػاص حامع ػػة أب ػػوبكر بلقايػ ػػد–
تلمساف كلية ا٢بقوؽ  2008/2007ص 8كما بعدها.
( )2انهر ا٤بادة -1/5أ من نهاـ ا٤بشاركة بالوقت السػعودم ا٤بػادة ( )L . 121-69مػن قػانوف ا٤بشػاركة بالوقػت
الفرنسي.
( )3انهر ندل سآب ٞبدكف مبلعلو عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.383
( )4انهر :هادم سْب الكعيب كآخركف ا٤بفاوـ القػانوين لعقػد ا٤بشػاركة بالوقػت "دراسػة مقارنػة" مرحػع سػابل
ص 234سػػن عبدالباسػ ٝبيعػػي التعامػ علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوقػػت " Time
 "shareمرحع سابل ص.128
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ا٤بستفيد دكف مالك الو ػدة السػيا ة أك الفندقيػة فا٤بسػتفيد هػو الػلم يقػرر ٗبالػأ
إرادت ٩بارسة هلا ا٣بيار من عدم (.)1
كهػػلا ُب الواقػػع مػػا نصػػت علي ػ ا٤بػػادة ( )16مػػن ق ػرار "اللجنػػة الشػػعبية العامػػة
للسػػيا ة" ا٤بشػػار إلي ػ ي ػ حػػاء فياػػا " :ٲبػػنح ا٤بنتفػػع بو ػػدة فندقيػػة أك سػػيا ية
بنهاـ اقتساـ الوقت فَبة التفكّب مدما سبعة أياـ تبدأ مػن تػاري توقيػع العقػد كلػ ُب
هلب ا٤بدة ل فس العقد كاسَبداد ا٤ببالغ الػٍب قػد يكػوف دفعاػا بالكامػ كُب الػة
ما إذا طلب فس العقػد بعػد مضػي تلػك ا٤بػدة يلتػزـ ا٤بنتفػع بػدفع مبلػغ كقػدرب %25
من إٝبإب قيمة العقد".
رابعاً /عقد المشاركة بالوقت عقد إذعاف:

النمػوذج التقليػدم ُب العقػود هػو أ ػا تقػػوـ علػى ا٤بسػاكمة كا٤بفاكضػة بػْب طػػرُب
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
مناقشة كهلا هو حوهر عقود اإلذعاف أك االنضماـ(.)2
كيػػلهب اال٘بػػاب التقليػػدم( )3إٔب أف عقػػود اإلذعػػاف تنالصػػر ُب دائػػرة ٙبػػددها
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
( )1انهػػر بتفص ػػي أكثػػر :يوس ػػف ش ػػندم أثػػر خي ػػار ا٤بس ػػتالك ُب الرحػػوع ُب التعاق ػػد عل ػػى ٙبديػػد ٢به ػػة إب ػراـ
العقػػد ٕب ػ منشػػور ٗبجلػػة الشػػريعة كالقػػانوف ٦بلػػة علميػػة ٧بكمػػة تعػػِب بنشػػر الدراسػػات الشػػرعية كالقانونيػػة
تصدر عن كلية الشريعة كالقانوف – حامعة اإلمارات العربية ا٤بتالدة س 24ع 43يوليو  2010ص.289
( )2انه ػػر  :عب ػػدا٢بي ج ػػازم النهري ػػة العام ػػة لبللتػ ػزاـ كفقػ ػان للق ػػانوف الك ػػويٍب "دراس ػػة مقارن ػػة" ج 1مص ػػادر
االلتزاـ ٦بلد 1مطبوعات حامعة الكويت  1982ص.463
( )3انه ػػر :عبػ ػػدالرزاؽ السػ ػػناورم الوسػ ػػي ُب شػ ػػرح القػ ػػانوف ا٤بػ ػػدين ا١بديػ ػػد مصػ ػػادر االلت ػ ػزاـ مرحػ ػػع سػ ػػابل
ص 245ثركت بيب ا٤بصادر اإلرادية لبللتزاـ ُب القانوف ا٤بدين اللييب مرحػع سػابل ص 115علػي علػي
سػػليماف ال نهريػػة العامػػة لبللت ػزاـ مصػػادر االلت ػزاـ ُب القػػانوف ا٤بػػدين ا١بزائػػرم دي ػواف ا٤بطبوعػػات ا١بامعيػػة –
ا١بزائر ط 2003 5ص.38
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تق في ا٤بنافسة كذلك من خبلؿ شركط مو ػدة كثابتػة موحاػة للجماػور ُب هػيغة
مطبوعة كغالبان ما تكوف ُب مصلالة ا٤بوحب.
ُب ػػْب يػ ػػلهب اال٘ب ػػاب ا٢بػ ػػدي ( )1إٔب أف ا٤بعي ػػار ا١بػ ػػوهرم كالو ي ػػد لعقػ ػػد
اإلذعػػاف هػػو أف يػػتم القبػػوؿ ُب هػػورة التسػػليم بالشػػركط الػػٍب يضػػعاا ا٤بوحػػب لسػػائر
عمبلئ ػ دكف أدىن مناقشػػة( )2كمػػن هنػػا يػػدعو بعػػأ أنصػػار هػػلا اال٘بػػاب إٔب تطػػوير
فك ػػرة عق ػػد اإلذعػ ػػاف لتس ػػتوعب ض ػػركرات ٞبايػ ػػة ا٤بس ػػتالك ُب مواحا ػػة ٦بتمعػ ػػات
اإلنتػػاج الض ػػخم كش ػػبكات توزي ػػع الس ػػلع كا٣بػػدمات ال ػػٍب تتعام ػ م ػػن خ ػػبلؿ عق ػػود
٭بوذحية ال تقب ا٤بناقشة كالتفاكض(.)3
كهػ ػػلا مػ ػػا ٰبػ ػػدث ُب عقػ ػػود ا٤بش ػ ػػاركة بالوقػ ػػت ي ػ ػ يقػ ػػوـ مالػ ػػك الو ػ ػػدة
السيا ية أك الفندقيػة بإعػداد هػيغ ٭بوذحيػة ٥بػلب العقػود تكػوف موحاػة للجماػور كال
تقب ػ أم مناقشػػة فلػػيس أمػػا ا٤بتعاق ػػد إال أف يقب ػ أك يػػرفأ فق ػ هن لػػللك ي ػػلهب

( )1انهػػر ك ػ مػػن :عمػػر ٧بمػػد عبػػدالباقي ا٢بمايػػة العقديػػة للمسػػتالك "دراسػػة مقارنػػة بػػْب الش ػريعة كالقػػانوف"
منشػػأة ا٤بعػػارؼ باإلسػػكندرية  2004ص 467ح ػاؾ غسػػتاف ا٤بطػػوؿ ُب القػػانوف ا٤بػػدين "تكػػوين العقػػد"
ترٝبػػة /منصػػور القاضػػي مراحعػػة /فيص ػ كلثػػوـ ا٤بلسسػػة ا١بامعيػػة للدراسػػات كالنشػػر كالتوزيػػع بػػّبكت –
لبن ػػاف ط 2008 2ص 96منص ػػور ػػاًب ٧بس ػػن إٲب ػػاف ط ػػارؽ مك ػػي الق ػػوة ا٤بلزم ػػة للش ػػركط األ ادي ػػة
التالريػػر ُب العقػػد ٕب ػ منشػػور ٗبجلػػة ا﵀قػػل ا٢بل ػػي للعلػػوـ القانونيػػة كالسياسػػية تصػػدر عػػن كليػػة الق ػػانوف
ٔبامع ػػة باب ػ ػ س 1ع 2009 1ص 204كم ػػا بع ػػدها ٧بم ػػد إبػ ػراهيم بن ػػدارم ٞباي ػػة ا٤بس ػػتالك ُب عق ػػد
اإلذعػػاف ٕب ػ منشػػور ُب ٦بلػػد خػػاص يضػػم ٦بموعػػة األٕبػػاث ا٤بقدمػػة لنػػدكةٞ" :بايػػة ا٤بسػػتالك ُب الش ػريعة
كالقانوف" الٍب نهمتاا كلية الشريعة كالقانوف ٔبامعة اإلمارات العربية ا٤بتالدة ُب الفَبة من 1998/12/7-6
ص.15
( )2حاء ُب نص ا٤بادة ( )100من القانوف ا٤بدين اللييب أف" :القبوؿ ُب عقػود اإلذعػاف يقتصػر علػى ٦بػرد التسػليم
بشركط مقررة يضعاا ا٤بوحب كال يقب مناقشة فياا".
( )3ساـ الدين كام األهواين ٞباية ا٤بستالك ُب إطار النهرية العامة للعقد ٕب منشور ضػمن ٦بلػد خػاص
يضػػم ٦بموعػػة األٕبػػاث ا٤بقدمػػة لنػػدكة ٞ" :بايػػة ا٤بسػػتالك ُب الش ػريعة كالقػػانوف" الػػٍب نهمتاػػا كليػػة الش ػريعة
كالقانوف ٔبامعة اإلمارات العربية ا٤بتالدة ُب الفَبة من  1998/12/7-6ص.6
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البعأ( )1إٔب أف عقد ا٤بشاركة بالوقػت هػو عقػد إذعػاف كفقػان لبل٘بػاب ا٢بػدي كهػلا
مػػن شػػأن أف ٰبقػػل ا٢بمايػػة القانونيػػة للمسػػتفيد ا٤بتمثلػػة ُب السػػلطة ا٤بمنو ػػة للقضػػاء
إلعادة التوازف العقدم عن طريػل تعػدي الشػركط التعسػفية أك إعفػاء الطػرؼ ا٤بػلعن
مناا فضبلن عن تفسّب العبارات الغامضة ُب العقد ٤بصلالت (.)2
خامساً /عقد المشاركة بالوقت عقد مركب:

ييعػ ػرؼ العق ػػد ا٤برك ػػب أك ا٤بخ ػػتل بأنػ ػ " :م ػػا ك ػػاف مزٯبػ ػان م ػػن عق ػػود متع ػػددة
اختلط ػػت ٝبيعػ ػان فأه ػػبالت عق ػػدان كا ػػدان"( )3أك ه ػػو " :العق ػػد ال ػػلم يتك ػػوف م ػػن
سلسلة مػن العقػود الػٍب تكػوف ُب ٦بموعاػا عقػدان كا ػدان ٕبيػ ال ٲبكػن أف نقطػع ُب
انتسا ا لصنف معْب من العقود ما ٯبعل غّب قاب لبلنقساـ أك التجزئة"(.)4
كهنا تثور مشكلة الطبيعة القانونية للعقػد ٤بعرفػة القواعػد الػٍب ٙبكمػ كتطبػل
علي كيبدك أف األمر ال ٱبرج عن أ د الفرضْب التاليْب(:)5
فإمػػا أف يػػتم تكييػػف العقػػد تكييفػان توزيعي ػان ٕبيػ يػػتم تطبيػػل أ كػػاـ ٨بتلػػف
العقػود الػٍب يتكػوف مناػػا العقػد ا٤بركػب كػ علػػى ػدة أك أف يػتم األخػل بػػالتكييف
الشػموٕب ٕبيػ يػػتم تغليػػب أ ػد العقػػود كتطبيػػل أ كامػ باعتبػػارب العنصػػر األساسػػي
ُب العقد ا٤بركب.
ك٤با كاف عقد ا٤بشاركة بالوقت ال يقتصر علػى تػوفّب ٦بػرد اإلقامػة للمسػتفيد
كإ٭بػا يقػوـ مالػك الو ػػدة السػيا ية أك الفندقيػة بتػوفّب بعػػأ ا٣بػدمات األخػرلهن فػػإف
( )1ه ػػادم س ػػْب الكع ػػيب كآخ ػػركف ا٤بفا ػػوـ الق ػػانوين لعق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت "دراس ػػة مقارن ػػة" مرح ػػع س ػػابل
ص.239
( )2ا٤بادتْب  153 149من القانوف ا٤بدين اللييب.
( )3عبدالرزاؽ السناورم الوسي ُب شرح القانوف ا٤بدين ا١بديد مصادر االلتزاـ مرحع سابل ص.169
( )4مقاؿ بعنواف :العقد ا٤بركب متاح على موقع ا٤بعرفة القانونية على الراب :
.www.anibrass.blogspot.com
ًب االطبلع علي بتاري 2016/5/25 :
( )5انهر :ا٤بقاؿ السابل.
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بعػػأ الفق ػ ()1يػػلهب إٔب أف ػػل ا٤بسػػتفيد ُب عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت ُب اس ػػتعماؿ
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.
كهلا ما يستفاد هرا ة من نصوص قرار "اللجنة الشػعبية العامػة للسػيا ة"
كٙبديدان ا٤بادة ( )12الٍب تػنص علػى أف  " :يلتػزـ مالػك الو ػدة الفندقيػة أك السػيا ة
أك من يديرها بتقدًن ا٣بدمات الفندقية األساسية للمنتفعْب ا طيلة مدة إقامتام".
هػػلا فض ػبلن عػػن الت ػزاـ ا٤بالػػك كفق ػان للمػػادة ( )11مػػن الق ػرار بالقيػػاـ بكاف ػػة
أعم ػػاؿ النهاف ػػة كالص ػػيانة البلزم ػػة للو ػػدات ك٧بتويام ػػا ٗب ػػا ُب ذل ػػك أعم ػػاؿ التغي ػػّب
كالتجديػػد ١بميػػع األثػػاث كالتجاي ػزات الداخليػػة علػػى ٫بػػو ٯبعلاػػا دائم ػان ُب مسػػتول
حيد كحاهز لبلستخداـ.

ال توحػػد ُب ا٢بقيقػػة هػػورة أك هػػيغة كا ػػدة لعقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت ف ػػالواقع
العمل ػػي كالتنه ػػيم التش ػريعي ُب أغل ػػب ال ػػدكؿ يكش ػػفاف ع ػػن تع ػػدد الص ػػور ال ػػٍب م ػػن
ا٤بمكن أف يكػوف علياػا العقػد األمػر الػلم ٯبعػ مػن تكييػف العقػد كٙبديػد طبيعتػ
القانونية مامة هعبة اختلفت بشأ ا يسػبي ك٧بػاكالت الفقػ فضػبلن عػن تبػاين مواقػف
التشريعات ا٤بقارنة.

( )1سن ٝبيعي التعام علػى الو ػدات العقاريػة بنهػاـ ا٤بشػاركة ُب الوقػت " "Time shareمرحػع سػابل
ص.59
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كعلى أية اؿ فإف تكييػف العقػد كإسػباغ الوهػف القػانوين الصػاليح عليػ ٗبػا
يتفػػل مػػع قيقت ػ ( )1أمػػر بػػالغ األٮبيػػة لتالديػػد نطػػاؽ قػػوؽ كالتزامػػات ا٤بتعاقػػدين
كلػللك سػػيتم عػرض هػػور عقػد ا٤بشػػاركة بالوقػت ُب بعػػأ التشػريعات ا٤بقارنػػة (فقػػرة
أكٔب) قب ا٢بدي عن هور العقد ُب التشريع اللييب (فقرة ثانية).
الغػرةىاألولى ى
صورىرػدىالمذاركظىبالوقتىفيىبطضىالتذروطاتىالمػارنظ ى

سنقتصػ ػػر هنػ ػػا علػ ػػى بيػ ػػاف هػ ػػور العقػ ػػد ُب القػ ػػانوف السويسػ ػػرم (أكالن) ٍب ُب
القانوف الفرنسي (ثانيان).
أوَلً /صور العقد في القانوف السويسري:

ُب ت عياب التنهيم التشريعي لعقد ا٤بشػاركة بالوقػت فقػد ًب االعتمػاد علػى
ملكية الشيوع كأساس يتم التعام من خبلل على الو دات السيا ية عرب عدد مػن
الصيغ الٍب يكشف عناا العم كهي كالتإب(:)2
 .1اقَبح بعأ الفق أف يتم تطبيل النصوص ا٤بنهمة ٤بلكية الطبقات ٗبوحػب قػانوف
 1963م ػن خػػبلؿ االع ػَباؼ للسػػائح ٕبػػل عيػػِب علػػى ا٤ببػػُب أك المػػع السػػيا ي
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
تقريب ا٤بلكية السيا ية مػن ملكيػة الطبقػات ا٤بنهمػة بقػانوف  1963الػلم أدخػ
العدي ػػد م ػػن التع ػػديبلت عل ػػى الق ػػانوف ا٤ب ػػدين السويس ػػرم فمن ػػع تقس ػػيم ا٤بلكي ػػة

( )1انهػػر :عػػامر عاشػػور عبػػدا﵁ تكييػػف العقػػد ُب القػػانوف ا٤بػػدين ٕب ػ منشػػور ٗبجلػػة حامعػػة تكريػػت للعلػػوـ
القانونية كالسياسية تصدر عن كلية القانوف -حامعة تكريت س 2ع 2010 6ص.160
( )2انهػػر بتفصػػي أكثػػرٝ :بػػاؿ النكػػاس نهػػاـ ا٤بلكيػػة السػػيا ية Multipropriété, Time-sharing
هورب كمزاياب كعيوب "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.105

عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركت بالىقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

197

الشػػائعة علػػى الطبقػػات كمػػا أن ػ تطلرػػب إٝبػػاع ا٤ب ػبلٌؾ علػػى ق ػرار تغيػػّب ٚبصػػيص
ي
ا٤ببُب.
 .2أف ي ػػتم تطبي ػػل النه ػػاـ الق ػػانوين ا٣ب ػػاص ٗبلكي ػػة الش ػػقل (ا٤ب ػػادة  646م ػػن الق ػػانوف
ا٤بػدين السويسػرم) علػى أسػاس أف ييلالػل بالنهػػاـ اتفػاؽ بػْب ا٤بػبلٌؾ يػتم تقسػػيم
ي
ا٤ببُب أك المع من خبلل إٔب ك دات ٱبصص االنتفاع ا بالتناكب بْب ا٤ببلرؾ.
ي
 .3الصػػيغة الػػٍب ًب اعتمادهػػا ُب العم ػ تقػػوـ علػػى ا١بمػػع بػػْب النهػػامْب السػػابقْب
ٕبيػ يكػوف ػل السػائح خليطػان مػػن ا٤بلكيػة الشػائعة علػى ا٤ببػُب ككػ كا٤بلكيػػة
الشػػائعة علػػى الو ػػدة ا٤بخصصػػة ل ػ مػػع غػػّبب مػػن ا٤ب ػبلٌؾ الػػلين ينتفعػػوف بػػلات
ي
الشقة أك الو دة.
كعلى الرغم من االنتقادات الٍب كحااػا بعػأ الفقػ السويسػرم ٥بػلب الصػيغة
إال أف اللجػػوء إلياػػا ُب العمػ متكػػرر بػػالنهر إٔب ا٤بزايػػا الػػٍب تقػػدماا كعلػػى األخػػص
ا٤بي ػػزة ال ػػٍب يربزه ػػا كيش ػػيد ػػا بع ػػأ الفقػ ػ كال ػػٍب تتمثػ ػ ُب أف ا٤بب ػػُب ككػ ػ ٱبض ػػع
للملكيػػة ا٤بشػػَبكة للطبقػػات مػػن يػ تنهيماػػا كإدارمػػا ُب ػػْب ٚبضػػع كػ ك ػػدة
للملكيػػة ا٤بشػػَبكة للشػػقل مػػن ي ػ اسػػتخداماا بػػْب ا٤ب ػبلٌؾ ُب الزمػػاف كمػػن ي ػ
ي
إدارما(.)1
ثانياً /صور العقد في القانوف الفرنسي:

قب عاـ ٓ 1971ب يكن هناؾ أم تنهيم قػانوين خػاص بنهػاـ اقتسػاـ الوقػت
ب ػ كػػاف النمػػوذج السػػائد هػػو نهػػاـ ملكيػػة الشػػيوع (ا٤بػػادة  815مػػدين فرنسػػي) الػػٍب
ٙبهر اسػتمرار الػة الشػيوع ألكثػر مػن ٟبػس سػنوات ٩بػا يعػِب أف للمالػك ا٢بػل ُب
ترؾ ا٤بلكية الشائعة أك طلب القسمة هو ما يتعارض مع طبيعة اقتساـ الوقت(.)2

( )1انهر :ا٤برحع سابل ص.106
( )2انهرٝ :باؿ النكاس نهاـ ا٤بلكية السيا ية مرحع السابل ص .95
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كبعػػد هػػدكر القػػانوف رقػػم 579-71لسػػنة  1971بشػػأف الشػػركات الػػٍب تتػػؤب
إنشاء كبيع الو دات العقارية فإن يتم توزيع العقار اللم تقع علي ا٢بصػص الزمنيػة
للمشػػاركْب ُب اقتسػػاـ الوقػػت علػػى ا٤بسػػاٮبْب مػػن خػػبلؿ اختصػػاص ك ػ مػػنام ٕبػػل
ملكية أك ٕبل انتفاع(.)1
كُب عاـ  1986أهدر ا٤بشرع الفرنسي القانوف رقم  18بشأف شػركات اقتسػاـ
الوقػػت كالػػلم علػػى ضػػوئ يػػتم اقتسػػاـ الو ػػدات العقاريػػة زمنيػان كمكانيػان مػػن خػػبلؿ
إنشػػاء الشػػركات ٕبيػ تػػوزع االسػػتفادة الزمنيػػة بالو ػػدات علػػى الشػػركاء مػػن خػػبلؿ
اختصاص ك منام ٕبصة زمنية ُب استعماؿ الو دة العقاريػة ا٤بملوكػة للشػركة مقػدرة
ُب دكد صة ك شريك ُب هلب الشركة(.)2
كمنػل ذلػك الوقػػت اسػتقر الفقػ الفرنسػي -بعػػد تػردد طويػ – علػى تكييػػف
عقد ا٤بشاركة بالوقػت كمػا ينشػأ عنػ مػن ػل ُب اإلقامػة ُب الو ػدات السػيا ية بأنػ
عقد شركة(.)3
إال أف الفقػ قػػد اختلػػف ػػوؿ ٙبديػػد طبيعػػة ػػل اإلقامػػة ا٤بقػػرر للشػريك ُب
اقتساـ الوقت على ا٘باهْب(:)4
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
كا٤بػػنهم بواس ػػطة الش ػػركة ال يتمت ػػع ب ػػأم ػػل مباش ػػر عل ػػى أم ػواؿ الش ػػركة كعقارام ػػا
ي ػ إن ػ لػػيس با٤بسػػتأحر كال هػػو با٤بالػػك ٥بػػلب العقػػارات كال هػػا ب ػػل عي ػػِب
( )1انهػر :سػن ٝبيعػي التعامػ علػى الو ػدات العقاريػة بنهػاـ ا٤بشػاركة ُب الوقػت " "Time shareمرحػع
سابل ص.13
( )2ا٤برحع السابل نفس الصفالة.
( )3ه ػػادم س ػػْب الكع ػػيب كآخ ػػركف ا٤بفا ػػوـ الق ػػانوين لعق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت "دراس ػػة مقارن ػػة" مرح ػػع س ػػابل
ص.245
( )4انهر بتفصي أكثر :سن ٝبيعي مرحع سابل ص 31كما بعدها.
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عقػػارم علياػػا كبالتػػإب فػػإف ػػل اإلقامػػة ال ٲبكػػن إال أف يكػػوف نصػػيبان للشػريك مػػن
أرباح الشركة.
كقػ ػػد انتقػ ػػد هػ ػػلا ال ػ ػرأم علػ ػػى أسػ ػػاس أف الش ػ ػريك ال ياػ ػػدؼ ُب الواقػ ػػع إال
للالصػػوؿ علػػى ػػل اإلقامػػة مػػن خػػبلؿ ص ػػة زمنيػػة علػػى ك ػػدة عقاريػػة ٗبػػا ٯبنب ػ
التكلفػػة ا٤برتفعػػة لئلقامػػة باألمػػاكن ا٤بػػلحرة أك تكلفػػة شػراء ك ػػدة خاهػػة بػ كهػػو مػػا
ٯبنب أيضان مشكبلت كنفقات إدارما كهيانتاا كبالتإب فإنػ مػن غػّب ا٤بقبػوؿ اعتبػار
ل اإلقامة نصيبان للشريك ُب األرباح ٗبا يَبتب على ذلك رمانػ مػن هػلا ا٢بػل أك
ٙبديدب ُب الة خسارة الشركة .
كما أف هلا الرأم يتعارض مع التنهيم القانوين لشركات اقتسػاـ الوقػت الػٍب
منػػل تأسيسػػاا تقػػوـ بتقسػػيم ا٢بصػػص العقاريػػة كتوزيػػع ا٢بصػػص الزمنيػػة علػػى الشػػركاء
دكف انتهػار ٙبقيػل أم أربػاح كال شػك أف اعتبػار ػل اإلقامػة للشػريك نصػيبان لػ ُب
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
مقصػػوران علػػى الشػػركاء ك ػػدهم فقػ دكف الغػػّب فإنػ مػػن ا٤بسػػتالي عمليػان أف ٙبقػػل
الشركة أم أرباح(.)1
كأمػاـ هػػلب االنتقػػادات يػػلهب غالبيػة الفقػ الفرنسػػي( )2إٔب أف ػػل الشػريك
ُب اإلقامػػة هػػو ػػل شخصػػي ُب مواحاػػة الشػػركة يػػنجم عػػن هػػفت كشػريك ك يػ
إنػ ٲبتلػػك صص ػان أك أسػػامان ُب الشػػركة فػػإف ل ػ قػػوؽ ُب مواحاػػة الشػػركة ينهماػػا
الق ػػانوف كالنه ػػاـ األساس ػػي للش ػػركة مثػ ػ قػ ػ ُب ا٢بص ػػوؿ عل ػػى األرب ػػاح كا٢ب ػػل ُب
( )1هادم الكعيب كآخركف ا٤بفاوـ القانوين لعقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.247
( )2مشػػار إٔب ذل ػػك لػػدل :س ػػن ٝبيع ػػي التعام ػ عل ػػى الو ػػدات العقاري ػػة بنه ػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوق ػػت مرح ػػع
سابل ص 33كما بعدها.
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اقتسػػاـ رأس مػػاؿ الشػػركة مػػع بػػاقي الشػػركاء عنػػد ػ الشػػركة أك تصػػفيتاا كهػػو مػػا
يعِب أف ل اإلقامة يرتب ٗبا ال يقب التجزئة ٕبصة الشريك ُب الشركة.
كق ػػد أت ػػى موق ػػف ا٤بش ػػرع الفرنس ػػي ُب ق ػػانوف ش ػػركات اقتس ػػاـ الوق ػػت ملي ػػدان
٤بوقف غالبية الفق من اعتبار ل اإلقامة ل شخصي(.)1
كعلػػى الػػرغم مػػن ذلػػك فػػإف حانبػان مػػن الفقػ الفرنسػػي شػ ركك ُب اعتبػػار ػػل
الش ػريك ُب اإلقامػػة علػػى أن ػ ػػل شخصػػي مسػػتندان إٔب أف هػػلا ا٢بػػل باعتبػػارب يػػرد
علػ ػػى عقػ ػػار فػ ػػإف مػ ػػن ا٤بمكػ ػػن تشػ ػػبيا بػ ػػا٢بقوؽ ا٤بتفرعػ ػػة عػ ػػن ػ ػػل ا٤بلكيػ ػػة كالػ ػػل
االستعماؿ أك السكُب.
كما ذهب حانب آخر إٔب أف الشريك يعترب مالكان على الشيوع.
إال أف ه ػػلب اآلراء ق ػػد تعرض ػػت للنق ػػد كًب ال ػػرد عليا ػػا عل ػػى أس ػػاس أف س ػػلطة
الش ػ ػريك ا٤بس ػػاهم ليس ػػت س ػػلطة مباش ػػرة كليس ػػت س ػػلطة مطلق ػػة ٗب ػػا يتن ػػاقأ مػ ػػع
خصػػائص ػػل ا٤بلكيػػة علػػى كحػ ا٣بصػػوص كمػػع خصػػائص ا٢بقػػوؽ العينيػة األهػػلية
على كح العموـ(.)2
الغػرةىالثانوظ ى
صورىرػدىالمذاركظىبالوقتىفيىالتذروعىاللوبي ى

بػػالرحوع إٔب ا٤بػػادة  7مػػن قػرار " اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة" رقػػم  3لسػػنة
 2005بشأف نهاـ اقتساـ الوقت ٪بدها تنص على أف ٧ب العقود الٍب يربماػا مالػك
الو ػدة الفندقيػػة أك السػػيا ة مػع راغػػيب االنتفػػاع بنهػػاـ اقتسػاـ الوقػػت إمػػا أف يكػػوف:
ملكية صة شائعة ُب اقتساـ الوقت (أكالن) أك ل انتفاع باقتساـ الوقت (ثانيان).

( )1انهر :سن ٝبيعي التعام على الو دات العقارية بنهاـ ا٤بشاركة ُب الوقت مرحع سابل ص.33
( )2انهر هلب اآلراء كالردكد علياا :ا٤برحع السابل ص.39-34
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أوَلً /مليية حصة ،ائعة في اقتساـ الوقت:

إف نقػ ملكيػػة ا٢بصػػة الشػػائعة إٔب ا٤بسػػتفيد يػتم ٗبوحػػب عقػػد بيػػع بينػ كبػػْب
مالك الو دة الفندقية أك السيا ية يػ يصػبح ا٤بسػتفيد مالكػان ٥بػلب ا٢بصػة ملكػان
تامانهن ففػي هػلب الصػورة ٲبلػك أكثػر مػن شػخص ملكيػة مشػَبكة بالو ػدة الفندقيػة أك
السػػيا ية ٕبي ػ يتنػػاكبوف االنتفػػاع ػػا ا٤بػػدة الزمنيػػة ا٤بتفػػل علياػػا بيػػنام (أسػػبوع أك
أكث ػػر سػ ػػنويان) هػ ػػم ككرث ػػتام مػ ػػن بعػ ػػدهم( )1ي ػ ػ إف مالػ ػػك الو ػ ػػدة الفندقيػ ػػة أك
السيا ية يقوـ بتقسيماا إٔب أحزاء كبيعاا إٔب أشخاص متعددين ٕبي يشَبم ك
كا د منام صة ُب الو دة كيصبح مالكان علػى الشػيوع مػع ا٤بػبلرؾ اآلخػرين الػلين
ي
يشَبكف با٤بقاب ا٢بصص الباقية( )2كلللك تطبل هنا أ كػاـ الشػيوعهن إال أف طريقػة
االنتفاع بالو دة الفندقية أك السيا ية تكوف ٧بػددة سػلفان كيػرل أغلػب الفقػ ( )3أنػ
ٯبػػوز االتفػػاؽ ُب العقػػد علػػى أف يػػتم االنتفػػاع بالو ػػدة كفقػان أل كػػاـ ا٤باايػػأة ا٤بكانيػػة
أك الزمانية طا٤با أف إرادة ا٤بتعاقػدين ا٘باػت إٔب ذلػك خاهػة كأنػ ال يوحػد مػا ٲبنػع
من ذلك قانونان.
كبػػالنهر إٔب أف ا٤باايػػأة ا٤بتفػػل علياػػا ُب عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت يَبتػػب علياػػا
انتفػػاع ك ػ ش ػريك بالو ػػدة الفندقيػػة أك الس ػػيا ية ا٤بػػدة الزمنيػػة ا٤بتف ػػل علياػػا بي ػػنام
(أسػػبوع أك أكثػػر) ك٤بػػدة قػػد تطػػوؿ أ يان ػان فتصػ إٔب  20سػػنة مػػثبلن ٕبسػػب مػػا يتفػػل
( )1ا٤ب ػػادة  1/7م ػػن قػ ػرار "اللجن ػػة الش ػػعبية العام ػػة للس ػػيا ة" ا٤بش ػػار إلي ػ ُب ا٤ب ػػًب انه ػػر ُب ذات الش ػػأف :عل ػػي
شكورفو الوحيز ُب التشريعات السيا ية مرحع سابل ص.67
( )2انهر :ندل سآب ٞبػدكف مبلعلػو عقػد ا٤بشػاركة بالوقػت "دراسػة مقارنػة" مرحػع سػابل ص 422ربػا ٧بمػد
بلوط اآلثار ا٤بَبتبة على عقد اقتساـ الوقت رسالة مقدمػة لنيػ درحػة ا٤باحسػتّب ُب ا٢بقػوؽ حامعػة الشػرؽ
األكس – كلية ا٢بقوؽ  2015ص.53
( )3نػػدل سػػآب ٞبػػدكف مبلعلػػو مرحػػع سػػابل ص 423إش ػراؽ هػػباح هػػا ب عقػػد ا٤بشػػاركة الزمنيػػة مرحػػع
سػػابل ص 197ه ػػادم الكعػػيب كآخ ػػركف ا٤بفاػػوـ الق ػػانوين لعقػػد ا٤بش ػػاركة بالوقػػت "دراس ػػة مقارنػػة" مرح ػػع
سػػابل ص 251سػػن ٝبيعػػي التعام ػ علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب الوقػػت مرحػػع سػػابل
ص 76كما بعدها.

عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركت بالىقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

901

عليػ خاهػػة كأف "قػرار اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة" ا٤بشػػار إليػ ٓب ٰبػػدد ػػدان
أعلػى ٤بػػدة العقػد ٩بػػا يَبتػػب عليػ ا تمػػاؿ أف تسػتمر ا٤باايػػأة ا٤بتفػػل علياػا ٤بػػدة تزيػػد
علػػى  5سػػنواتهن فػػإف ذلػػك سيصػػطدـ تم ػان بػػنص ا٤بػػادة ( )850مػػن القػػانوف ا٤بػػدين
اللييب الٍب ال ٘بيز أف يتم االتفاؽ على ا٤باايأة ٤بدة تزيد على  5سنوات إضػافة إٔب
أف طػػوؿ مػػدة العق ػػد يتعػػارض م ػػع ػػل ك ػ ش ػريك ُب طلػػب القس ػػمة كإ ػػاء ال ػػة
الشيوع األمر اللم يثّب تساؤالن ػوؿ كيفيػة إٯبػاد ٨بػرج قػانوين ينسػجم مػع نصػوص
القانوف كيربر القوؿ بإمكانية االتفاؽ على ا٤باايأة ُب عقد ا٤بشاركة بالوقتك
لئلحابػػة علػػى هػػلا التسػػاؤؿ ٪بػػد أف ا٤بػػادة ( )854مػػن القػػانوف ا٤بػػدين الليػػيب
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".
ك٤بػا كػػاف هػلا الػػنص يقػرر مبػػدأن عامػان كمطلقػان(ُ )1ب شػػأف ا٢بػاالت الػػٍب ٲبكػػن
فياػػا اعتبػػار الشػػيوع إحباريػانهن فإنػ يسػػمح باعتبػػار الشػػيوع ا٤بَبتػػب عػػن عقػػد ا٤بشػػاركة
بالوقت شيوعان إحباريان فمما الشك في أف هلا العقد ما نشأ إال بغرض إبقاء ا٤بػاؿ
الشػػائع دائمػان ُب الػػة شػػيوع إحبػػارم فاػػو كإف كػػاف قػػد نشػػأ بالَباضػػي إال أنػ يعػػد
إحباريػان مػػن يػ االلتػزاـ بالبقػػاء فيػ ٕبسػػب الغػػرض الػػلم أعػػد مػػن أحلػ ا٤بشػػركع
السيا ي(.)2
كبالنسبة لنص ا٤بادة ( )850من القانوف ا٤بدين بتالديػد مػدة قسػمة ا٤باايػأة
ف ػػّبل بع ػػأ الفقػ ػ ( )3كٕب ػػل أنػ ػ ال ٯب ػػب تطبيقػ ػ عل ػػى الش ػػيوع ُب عق ػػد ا٤بش ػػاركة
بالوقت ألف الغرض من النص يستند إٔب مػا سػبل كأف قػررب ا٤بشػرع مػن هػر البقػاء
ُب الشيوع مدة تزيد على  5سنوات أما كقد انتاينا إٔب أف الشيوع ُب عقػد ا٤بشػاركة
( )1انهػػر :علػػي علػػي سػػليماف شػػرح القػػانوف ا٤بػػدين الليػػيب "ا٢بقػػوؽ العينيػػة األهػػلية كالتبعيػػة" منشػػورات حامعػػة
قاريونس ط 1978 2ص.122
( )2انهر :سن ٝبيعي التعام على الو دات العقارية بنهاـ ا٤بشاركة ُب الوقت مرحع سابل ص.76
( )3ا٤برحع السابل ص.78
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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.
ثانياً /حق انتفاع باقتساـ الوقت:

ُب هػػلب الصػػورة يكػػوف االنتفػػاع بنهػػاـ اقتسػػاـ الوقػػت عػػن طريػػل ٘بزئػػة ا٤بلكيػػة
ٕبي ػ يكػػوف للمسػػتفيد ػػل االنتفػػاع بالو ػػدة الفندقيػػة أك السػػيا ية ٱبول ػ سػػلطٍب
االستعماؿ كاالستغبلؿ أما ملكية الرقبة فتبقى ٤بالك الو دة(.)1
كهػػا ب ػػل االنتف ػػاع يكتس ػػب ه ػػلا ا٢ب ػػل عل ػػى الش ػػيوع كم ػػا ُب الص ػػورة
األكٔب كمػػا ٯبػػوز االتفػػاؽ ُب العقػػد علػػى أف يػػتم االنتفػػاع كفقػان أل كػػاـ ا٤باايػػأة الػػٍب
تسػػمح لصػػا ب ػػل االنتفػػاع باسػػتعماؿ كاسػػتغبلؿ الو ػػدة الفندقيػػة أك السػػيا ية
خبلؿ ا٤بدة الزمنية ا﵀ددة(.)2
ففػػي هػػلب الصػػورة كٗبوحػػب نػػص ا٤بػػادة  7مػػن ق ػرار "اللجنػػة الشػػعبية العامػػة
للسػ ػػيا ة"  ..." :يكػ ػػوف للشػ ػػخص كلورثت ػ ػ مػ ػػن بعػ ػػدب االنتفػ ػػاع بو ػ ػػدة فندقيػ ػػة أك
سػػيا ية ٩بلوكػػة لغػػّبب مقاب ػ مبلػػغ مػػإب كذلػػك ٤بػػدة زمنيػػة ٧بػػددة (أسػػبوع أك أكثػػر
سػػنويان) بالتنػػاكب مػػع غػػّبب مػػن سػػائر ا٤بنتفعػػْب ا٤بتعاقػػدين مػػع مالػػك الو ػػدة كٯبػػوز
للمنتفػػع أف يتنػػازؿ عػػن ق ػ ُب االنتفػػاع بالو ػػدة إٔب غػػّبب ُب ػػدكد ا٤بػػدة ا٤بتعاقػػد
علياا".
كمػػا نصػػت ا٤بػػادة ( )8مػػن ذات الق ػرار علػػى أف " :ال ٯبػػوز تقسػػيم الو ػػدة
الفندقية أك السيا ية ا٤بنتفع ػا بنهػاـ اقتسػاـ الوقػت فػإذا طالػب الورثػة بقيمػة تلػك
الو دة يتؤب ا٤بالك بيعاا ٢بسا م".
كمن خبلؿ قراءة هلين النصْب كبالرحوع إٔب القواعد العامة ٢بل االنتفػاع ُب
القانوف ا٤بدين ٲبكن إبداء ا٤ببل هات التالية:
( )1انهر :علي شكورفو الوحيز ُب التشريعات السيا ية مرحع سابل ص.67
( )2انهر :سن ٝبيعي مرحع سابل ص.61
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 .1إف ػػل االنتفػػاع ُب عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت يكػػوف للشػػخص كلورثت ػ مػػن بعػػدب
كهو ُب الواقع ما ٯبرم علي العم كهو ما ٰبقػل غايػة ا٤بسػتفيد مػن التعاقػد إذ
لو علم األخّب أف العقد ينتاػي بوفاتػ كال ينتقػ إٔب كرثتػ ٤بػا أقػدـ علػى التعاقػد
كمػػا أف القػػوؿ بانتاػػاء العقػػد ٗبػػوت ا٤بسػػتفيد ٯبعػ مػػن العقػػد قليػ األٮبيػػة كغػػّب
ذم فائدة فقد يتوَب ا٤بستفيد بعد التعاقد بفَبة كحيزة كينتاي العقد بوفات (.)1
كال شػػك أف ُب ذلػػك ٨بالف ػػة كاضػػالة لػػنص ا٤ب ػػادة ( )997مػػن الق ػانوف ا٤ب ػػدين
اللييب الٍب تقضي بانتااء ل االنتفاع بانقضػاء األحػ ا٤بعػْب كهػو ينتاػي علػى أم
ػػاؿ ٗبػػوت ا٤بنتفػػع ػػٌب قبػ انقضػػاء األحػ ا٤بعػػْب كيػػلهب أغلػػب الفقػ ( )2إٔب أف
هلب القواعد تتعلل بالنهاـ العاـ كيقع باطبلن ك اتفاؽ على ٨بالفتاا.
فالػػل االنتفػػاع ػػل ملقػػت بطبيعتػ كفقػان للقػػانوف لكػػي ال تػػدكـ الػػة ٘بزئػػة
ا٤بلكية الٍب تتعارض مع سن استثمار ا٢بقوؽ العينية األهلية(.)3
 .2إف ػػل االنتف ػػاع ه ػػو ػػل عي ػػِب أه ػػلي ٲبارس ػ ا٤بنتف ػػع دكف كس ػػاطة م ػػن أ ػػد
فمالػك الرقبػػة يػػَبؾ ا٤بنتفػع ينتفػػع ٗبلكػ كفػل الغػػرض الػػلم أعػد لػ أمػػا ا٤بسػػتفيد
ُب عق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت ال يس ػػتطيع أف ينتف ػػع بالو ػػدة الفندقي ػػة أك الس ػػيا ية
ٗبفػػردب كدكف تػػدخ مػػن ا٤بالػػك الػػلم يلتػػزـ بتجايػػز الو ػػدة كإعػػدادها كهػػيانتاا
كالقي ػػاـ بأعم ػػاؿ النهاف ػػة كالتغي ػػّب كالتجدي ػػد عل ػػى ٫ب ػػو ٯبعلا ػػا ُب مس ػػتول حي ػػد

( )1انه ػػر :ه ػػادم الكع ػػيب كآخ ػػركف ا٤بفا ػػوـ الق ػػانوين لعق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت "دراس ػػة مقارن ػػة" مرح ػػع س ػػابل
ص.254
( )2انهر :علي علي سليماف شرح القػانوف ا٤بػدين الليػيب مرحػع سػابل صٝ 341بعػة ٧بمػود الزريقػي ا٢بقػوؽ
العيني ػػة األه ػػلية كالتبعي ػػة ُب التش ػ ػريع اللي ػػيب ج 2ب ػػدكف ناش ػػر ط 2010/2009 3ص٧ 397بم ػػد ط ػ ػ
البشػػّب غػػِب سػػوف ط ػ ا٢بقػػوؽ العيني ػػة ج 1كزارة التعلػػيم العػػإب كالبال ػ العلمػػي ا١بماوريػػة العراقي ػػة
ص.309
( )3انهر :علي شكورفو الوحيز ُب التشريعات السيا ية مرحع سابل ص.69 68
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كحػػاهز لبلسػػتخداـ ٩بػػا يعػػِب أف هنػػاؾ التزامػػات متبادلػػة بػػْب ا٤بالػػك كا٤بسػػتفيد
كهو ما ال يصدؽ على ل االنتفاع كفل القواعد العامة(.)1
 .3إف ا٤بادة الثامنة ا٤بشار إلياا أعبلب هرت تقسيم الو دة الفندقيػة أك السػيا ية
ا٤بنتفع ا كهو أمر قػد تقتضػية طبيعػة الو ػدة ذامػا ألف تقسػيماا يتعػارض مػع
طبيعػػة االسػػتغبلؿ السػػيا ي كمػػا قػػد يسػػتوحب إح ػراء تعػػديبلت داخليػػة علػػى
الو دة كهو ما ال يتأتى غالبان(.)2
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.
يتبػػْب ٩بػػا سػػبل أف ا٤بشػػرع ُب تنهيم ػ ٢بػػل االنتفػػاع باقتسػػاـ الوقػػت ٗبوحػػب
القػ ػرار رق ػػم  3لس ػػنة  2005الس ػػابل اإلش ػػارة إلي ػ ػ هن ق ػػد أت ػػى بأ ك ػػاـ خاه ػػة ٨بالف ػػة
للقواعد العامة ا٤بتعلقة ٕبل االنتفاع الواردة ُب القانوف ا٤بدين.
كا٤بسػػتغرب أف هػػلب األ كػػاـ ا٣باهػػة قػػد كردت ُب تش ػريع فرعػػي (الئالػػة)
با٤بخالف ػػة ٤ب ػػا كرد ُب التشػ ػريع الع ػػادم (الق ػػانوف ا٤ب ػػدين) كالقاع ػػدة ا٤بس ػػتقرة ه ػػي أف
التش ػريع الفرع ػػي األدىن ٯب ػػب أالٌ ٱب ػػالف التش ػريع الع ػػادم األعل ػػى مرتب ػػة كُب ػػاؿ
التعارض تغلب قواعد التشريع األعلى(.)3
يض ػ ػػاؼ إٔب ذل ػ ػػك أف ا٢بق ػ ػػوؽ العيني ػ ػػة كاردة ُب التش ػ ػريع الع ػ ػػادم (الق ػ ػػانوف
ا٤بدين) على سبي ا٢بصر كبالتإب فػإف إنشػاء أم ػل عيػِب حديػد ال بػد أف يكػوف
بتش ػريع عػػادم مػػن نفػػس القػػوة كالدرحػػة كلػػيس بتش ػريع فرعػػي (الئالػػة) كهػػو مػػا ٓب
ييراعي عند إنشاء ل االنتفاع باقتساـ الوقت ٗبوحب قرار الئالػي  .كمػن هنػا أقػَبح
( )1انهر :ندل سآب ٞبدكف مبلعلو عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسة مقارنة" مرحع سابل ص.426
( )2انهر :علي شكورفو الوحيز ُب التشريعات السيا ية مرحع سابل ص.69
( )3انهر :الكوين علي اعبودة أساسػيات القػانوف الوضػعي الليػيب (القػانوف) ا٤بركػز القػومي للبالػوث كالدراسػات
العلمية طرابلس – ليبيا ط 2003 4ص.221
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عل ػػى ا٤بش ػػرع أف يت ػػدخ بتنه ػػيم عق ػػد ا٤بش ػػاركة بالوق ػػت كم ػػا يتعل ػػل بػ ػ م ػػن أ ك ػػاـ
ٗبوح ػػب تشػ ػريع ع ػػادم خ ػػاص يراع ػػي الطبيع ػػة ا٣باه ػػة للعق ػػد كييطبر ػػل أم ػػاـ عم ػػوـ
نصوص القانوف ا٤بدين(.)1
ُب ختػػاـ هػػلا البالػ الػػلم تعػػرض لػػبعأ ا١بوانػػب القانونيػػة لعقػػد ا٤بشػػاركة
بالوقػػت بداي ػػة بتالديػػد ماهيت ػ ٍب بيػػاف طبيعت ػ القانونيػػة ٗبعرف ػػة أهػػم ه ػػوربهن ٲبك ػػن
تسجي النتائ التالية:
 نهران ٢بداثػة العقػد فقػد تعػددت التسػميات ا٤بقَب ػة لػ بغػرض تسػويق كتركٯبػ
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
األدؽ كاألكثر مناسبة لطبيعة العقد هي (عقد ا٤بشاركة بالوقت).
 لقػػد تعػػددت التعريفػػات ا٤بقَب ػػة للعقػػد س ػواء التش ػريعية مناػػا أك الفقايػػة كرغػػم
ذلػك فإ ػػا ٓب تكػػن حامعػػة مانعػػة تغطػػي كػ حوانبػ القانونيػػة فمػػا ييبل ػػظ علػػى
هلب التعريفات هو تركيزها على حانب معْب من حوانب العقد فضبلن عن عػدـ
ٙبديدها لطبيعت القانونية على ٫بو دقيل.
 يتميػػز عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت بعػػدد مػػن ا٣بصػػائص الػػٍب تعكػػس طابع ػ ا٣بػػاص
مقارنة بغّبب من العقودهن فاو عقد زمِب يعترب الزمن عنصران حوهريان في سواء فيمػا
يتعلػػل ٗبػػدة العقػػد ككػ أك مػػدة االسػػتفادة سػػنويان كمػػا أنػ عقػػد شػػكلي تشػػَبط
فيػ أغلػػب التشػريعات أف يكػػوف مكتوبػان سػواء كػػاف ذلػػك لبلنعقػػاد أـ لئلثبػػات
إضافة إٔب ضركرة تسجيل ُب ا١باة الٍب ٰبددها القانوف كهو عقد غػّب الزـ مػن
( )1من هلا الرأم :علي شكورفو مرحع سػابل ص 70هػادم الكعػيب كآخػركف ا٤بفاػوـ القػانوين لعقػد ا٤بشػاركة
بالوقػت "دراسػة مقارنػة" مرحػع سػابل ص 256نػدل سػآب ٞبػدكف مبلعلػو عقػد ا٤بشػاركة بالوقػت "دراسػػة
مقارنة" مرحع سابل ص.468
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حانب ا٤بستفيد اللم أعطاب القانوف ا٢بػل ُب فسػ العقػد بإرادتػ ا٤بنفػردة خػبلؿ
مدة زمنية معينة كهػو أيضػان عقػد إذعػاف يػ يقػوـ فيػ مالػك الو ػدة الفندقيػة
أك السػيا ية بإعػداد هػيغ ٭بوذحيػة للعقػػد توحػ للجماػور كال تقبػ أم مناقشػػة
كهو عقد مركب ألف ا٤بالك يقوـ في بتقدًن بعأ ا٣بدمات األخرل للمستفيد.
 إف التنهيم التشػريعي لعقػد ا٤بشػاركة بالوقػت ُب أغلػب الػدكؿ يكشػف عػن تعػدد
كتنوع الصور الٍب مػن ا٤بمكػن أف يكػوف علياػا العقػد كهػو مػا يػلدم إٔب هػعوبة
تكييف العقد كٙبديد طبيعت القانونية.
 لقد نهٌم ا٤بشرع اللييب ٗبوحب قرار الئالي هورتْب اثنتػْب لعقػد ا٤بشػاركة بالوقػت
كٮب ػػا :إم ػػا ملكي ػػة ص ػػة ش ػػائعة ُب اقتس ػػاـ الوق ػػت كإم ػػا ػػل انتف ػػاع باقتس ػػاـ
الوقػػتهن كهػػلا التنهػػيم يثػػّب العديػػد مػػن اإلشػػكاليات تتمث ػ ُب أن ػ أت ػى بأ كػػاـ
خاهػػة ٨بالفػػة للقواعػػد العامػػة ال ػواردة ُب القػػانوف ا٤بػػدين كذلػػك مػػن خػػبلؿ ق ػرار
الئالي ٨بالف لتشريع عادم أعلػى مرتبػة كفقػان لقاعػدة تػدرج التشػريعات إضػافة
إٔب إنش ػػائ ٢بق ػػوؽ عيني ػػة أه ػػلية حدي ػػدة ك ػػاف األكٔب أف ي ػػتم إنش ػػاؤها ٗبوح ػػب
تشريع عادم كليس بقرار الئالي.
كبنػػاء علي ػ فػػإنِب أقػػَبح أف يػػتم تنهػػيم عقػػد ا٤بشػػاركة بالوقػػت ٗبوحػػب قػػانوف
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
لتعدد كثراء حوانبػ القانونيػة فضػبلن عػن جػم اإلشػكاليات الػٍب يثّبهػا كالػٍب يصػعب
التعرض ٥با ٝبلة ُب ٕب مصغر كالا.
مت حبمد اهلل
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أٞبػػد بػػن عبػػدالعزيز العمػػّبة ن ػوازؿ العقػػار "دراسػػة فقايػػة تأهػػيلية ألهػػم قضػػايا
العق ػ ػػار ا٤بعاه ػ ػػرة" دار ا٤بيم ػ ػػاف للنش ػ ػػر كالتوزي ػ ػػع الري ػ ػػاض – ا٤بملك ػ ػػة العربي ػ ػػة
السعودية الطبعة األكٔب .2011
الكوين علي اعبػودة أساسػيات القػانوف الوضػعي الليػيب (القػانوف) ا٤بركػز القػومي
للبالوث كالدراسات العلمية طرابلس – ليبيا الطبعة الرابعة .2003
ث ػػركت بي ػػب ا٤بص ػػادر اإلرادي ػػة لبللتػ ػزاـ ُب الق ػػانوف ا٤ب ػػدين اللي ػػيب منش ػػورات
حامعة قاريونس .1978
حاؾ غستاف ا٤بطوؿ ُب القانوف ا٤بدين "تكوين العقد" ترٝبة /منصور القاضػي
مراحعػة /فيصػ كلثػػوـ ا٤بلسسػة ا١بامعيػػة للدراسػػات كالنشػر كالتوزيػػع بػػّبكت –
لبناف الطبعة الثانية .2008
ٝبعػػة ٧بمػػود الزريقػػي ا٢بقػػوؽ العينيػػة األهػػلية كالتبعيػػة ُب التش ػريع الليػػيب ا١بػػزء
الثاين بدكف دار نشر الطبعة الثالثة .2010/2009
سػػن عبدالباس ػ ٝبيعػػي التعام ػ علػػى الو ػػدات العقاريػػة بنهػػاـ ا٤بشػػاركة ُب
الوقت " "Time shareبدكف دار نشر .1997
عبدا٢بي جازم النهرية العامة لبللتزاـ كفقان للقانوف الكويٍب "دراسة مقارنة"
ا١ب ػ ػػزء األكؿ مص ػ ػػادر االلتػ ػ ػزاـ الل ػ ػػد األكؿ مطبوع ػ ػػات حامع ػ ػػة الكوي ػ ػػت
.1982
عبػػدالرزاؽ أٞب ػػد الس ػػناورم الوس ػػي ُب شػػرح الق ػػانوف ا٤ب ػػدين ا١بدي ػػد مص ػػادر
االلتػزاـ ا١بػػزء األكؿ اللػػد األكؿ منشػػورات ا٢بلػػيب ا٢بقوقيػػة بػػّبكت – لبنػػاف
الطبعة الثالثة ا١بديدة .2011
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 .9علي أٞبد شكورفو الػوحيز ُب التشػريعات السػيا ية ٧باضػرات مطبوعػة أيلقيػت
عل ػػى طلبػ ػػة ش ػػعبة السػ ػػيا ة بقس ػػم السػ ػػيا ة كاآلث ػػار بكليػ ػػة اآلداب – حامعػ ػػة
مصراتة.
 .10علي علي سليماف النهرية العامة لبللتزاـ مصػادر االلتػزاـ ُب القػانوف ا٤بػدين
ا١بزائرم ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية – ا١بزائر الطبعة ا٣بامسة .2003
 .11عل ػػي عل ػػي س ػػليماف ش ػػرح الق ػػانوف ا٤ب ػػدين اللي ػػيب "ا٢بق ػػوؽ العيني ػػة األه ػػلية
كالتبعية" منشورات حامعة قاريونس الطبعة الثانية .1978
 .12عم ػػر ٧بم ػػد عب ػػدالباقي ا٢بماي ػػة العقدي ػػة للمس ػػتالك "دراس ػػة مقارن ػػة ب ػػْب
الشريعة كالقانوف" منشأة ا٤بعارؼ باإلسكندرية .2004
٧ .13بم ػػد ط ػ ػ البش ػػّب غ ػػِب س ػػوف ط ػ ػ ا٢بق ػػوؽ العيني ػػة ا١ب ػػزء األكؿ كزارة
التعليم العإب كالبال العلمي ا١بماورية العراقية.
ثاُٚاً /اهسسائى اهعوٌ:ٞٚ

 .1ربا ٧بمد بلوط اآلثار ا٤بَببة على عقد اقتسػاـ الوقػت رسػالة مقدمػة لنيػ درحػة
ا٤باحستّب ُب ا٢بقوؽ حامعة الشرؽ األكس – كلية ا٢بقوؽ .2015
 .2عبدالقادر عبلؽ أسػاس القػوة ا٤بلزمػة للعقػد ك ػدكدها "دراسػة مقارنػة" مػلكرة
لني شاادة ا٤باحستّب ُب القانوف ا٣باص حامعة أبوبكر بلقايد– تلمساف كلية
ا٢بقوؽ .2008/2007
ثاهجاً /اهبح٘خ ٗاملقاالت:

 .1إشػراؽ هػػباح هػػا ب عقػػد ا٤بشػػاركة الزمنيػػة "التػػاًن شػػّب" ٕبػ منشػػور ٗبجلػػة
رسػالة ا٢بقػوؽ تصػػدر عػن كليػة القػػانوف – حامعػة كػرببلء السػػنة الثانيػة العػػدد
األكؿ  2010ص.192
ٝ .2بػ ػػاؿ فػ ػػاخر النكػ ػػاس نهػ ػػاـ ا٤بلكيػ ػػة السػ ػػيا ية multipropriété, Time-
 sharingهػػورب كمزايػػاب كعيوب ػ "دراسػػة مقارنػػة" ٕب ػ منشػػور ٗبجلػػة ا٢بقػػوؽ
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الكويتيػػة تصػػدر عػػن ٦بلػػس النشػػر العلمػػي ٔبامعػػة الكويػػت السػػنة العشػػركف
العدد الثاين يونيو  1996ص. 85
سػػاـ الػػدين كام ػ األه ػواين ٞبايػػة ا٤بسػػتالك ُب إطػػار النهريػػة العامػػة للعقػػد
ٕبػ منشػػور ضػػمن ٦بلػػد خػػاص يضػػم ٦بموعػػة األٕبػػاث ا٤بقدمػػة لنػػدكة ٞ" :بايػػة
ا٤بس ػػتالك ُب الش ػ ػريعة كالقػ ػػانوف" ال ػ ػٍب نهمتا ػػا كليػ ػػة الش ػ ػريعة كالق ػػانوف ٔبامعػ ػػة
اإلمارات العربية ا٤بتالدة ُب الفَبة من 1998/12/7-6ـ.
عػػامر عاش ػػور عبػػدا﵁ تكيي ػػف العق ػػد ُب القػػانوف ا٤ب ػػدين ٕب ػ منش ػػور ٗبجل ػػة
حامعػػة تكريػػت للعلػػوـ القانونيػػة كالسياسػػية تصػػدر عػػن كليػػة القػػانوف -حامعػػة
تكريت السنة الثانية العدد السادس  2010ص.160
٧بمػد إبػراهيم بنػدارم ٞبايػػة ا٤بسػتالك ُب عقػد اإلذعػػاف ٕبػ منشػور ُب ٦بلػػد
خ ػػاص يض ػػم ٦بموعػ ػػة األٕب ػػاث ا٤بقدم ػػة لنػ ػػدكةٞ" :باي ػػة ا٤بس ػػتالك ُب الش ػ ػريعة
كالقانوف" الٍب نهمتاا كلية الشػريعة كالقػانوف ٔبامعػة اإلمػارات العربيػة ا٤بتالػدة ُب
الفَبة من  1998/12/7-6ـ.
منصػور ػاًب ٧بسػن إٲبػاف طػارؽ مكػي القػوة ا٤بلزمػة للشػركط األ اديػة التالريػر
ُب العقػػد ٕب ػ منشػػور ٗبجلػػة ا﵀قػػل ا٢بلػػي للعلػػوـ القانونيػػة كالسياسػػية تصػػدر
عن كلية القانوف ٔبامعة باب السنة األكٔب العدد األكؿ  2009ص.184
ندل سآب ٞبدكف مبلعلو عقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسػة مقارنػة" ٕبػ منشػور
ٗبجل ػػة الشػ ػريعة كالق ػػانوف ٦بل ػػة علمي ػػة ٧بكم ػػة تع ػػُب بنش ػػر الدراس ػػات الش ػػرعية
كالقانونية تصدر عن كلية الشػريعة كالقػانوف– حامعػة اإلمػارات العربيػة ا٤بتالػدة
السنة السادسة كالعشركف العدد الوا د كا٣بمسوف يوليو  2012ص.355
نس ػرين ٧باسػػنة عقػػد اقتسػػاـ الوقػػت ( )Timeshareدراسػػة قانونيػػة ُب القػػانوف
األردين كالق ػوانْب ا٤بقارن ػػة ٕب ػ منش ػػور ٗبجل ػػة إٔب ػػاث الّبم ػػوؾ "سلس ػػلة العل ػػوـ
اإلنسػػانية كاالحتماعيػػة" ٦بلػػة علميػػة فصػػلية ٧بكمػػة تصػػدر عػػن عمػػادة البال ػ
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اللد23

العلمي كالدراسات العليا ٔبامعة الّبموؾ
ص.1015
 .9هػادم سػْب الكعػػيب سػبلمة عبػدالزهرة الفػػتبلكم أٞبػد عبدا٢بسػْب الياسػػرم
ا٤بفاوـ القانوين لعقد ا٤بشاركة بالوقت "دراسػة مقارنػة" ٦بلػة ا﵀قػل ا٢بلػي للعلػوـ
القانونية كالسياسية تصدر عن كلية القانوف ٔبامعة باب السػنة السػابعة العػدد
الثاين اللد األكؿ  2015ص.224
 .10يوسف شندم أثر خيار ا٤بستالك ُب الرحػوع ُب التعاقػد علػى ٙبديػد ٢بهػة
إبراـ العقد ٕب منشور ٗبجلة الشريعة كالقانوف ٦بلة علميػة ٧بكمػة تعػُب بنشػر
الدراس ػػات الش ػػرعية كالقانوني ػػة تص ػػدر ع ػػن كلي ػػة الشػ ػريعة كالق ػػانوف – حامع ػػة
اإلمارات العربية ا٤بتالدة السنة الرابعة كالعشركف العدد الثال كاألربعوف يوليو
 2010ص.255
 .11العقد ا٤بركب مقاؿ موحود على موقع ا٤بعرفة القانونية على اإلنَبنت:
ًب االطبلع علي بتاري www.anibrass.blogspot.com 2016/5/25 :
زابعًا  /اهق٘اُني ٗاهقسازات:
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القانوف ا٤بدين اللييب لسنة  1953كتعديبلت .
قػرار اللجنػػة الشػػعبية العامػػة للسػػيا ة "سػػابقا" رقػػم( )3لسػػنة  1373ك.ر ()2005
مسيالي بشأف تنهػيم مزاكلػة نشػاط تسػويل ػل االنتفػاع ُب الو ػدات الفندقيػة
أك السػػيا ية بنهػػاـ اقتسػػاـ الوقػػت مدكنػػة اإلح ػراءات السػػنة ا٣بامسػػة العػػدد
الرابع  1374/3/20ك.ر ( )2006إفر٪بي.
نهاـ ا٤بشاركة بالوقت السعودم رقم  206لسنة  1427ق.
قػرار ٦بمػػع الفقػ اإلسػػبلمي الػػدكٕب بشػػأف عقػػد التملػػك الػػزمِب Time sharing
رقػػم  )8/18(170ا٤بنعقػػد ُب دكرت ػ الثامنػػة عشػػرة ُب بوتراحايػػا (ماليزيػػا) ُب الفػػَبة
من  2007/7/14-09موحود على موقع المع على اإلنَبنت :
www.iifa-aifi.org
ًب االطبلع علي بتاري 2016/4/12 :

