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 شـروط النـشر باجمللــة:
 األخوة األفاضل حرصاً على إخراج اجمللة نرجو التكرم اباللتزام ابآليت: 

 أن ال يكون قد مت نشر البحث من قبل يف أي جملة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى.   - 1
 املراجع. ( صفحة تقريباً مبا فيها قائمة  35أن ال تزيد صفحات البحث عن )  - 2
 Traditional( ونوعه )14. وحجم اخلط )A4هوامش الصفحة من اليمني، على اىل ورق    - 3

Arabic ( وللهوامش .)1( وبني السطور ) 12 .) 
. العناوين اجلانبية: تكتب من أول BOLD(  16العناوين الوسطية تكتب مسودة وحبجم خط )  -4

 رأسيتان. ، وتوضع بعدها نقطتان Bold( 14السطر مسودة وحبجم ) 
 تبدأ الفقرات بعد مخس فراغات.  - 5
 جيب االهتمام بوضع عالمات الرتقيم يف أماكنها املعروفة الصحيحة، وبرموز أمسائها ابخلط العريب.   - 6
«( للنصوص النبوية،    ﴾(، والرمز )»    ضرورة استخدام رمز القوسان املزهران لآلايت القرآنية )﴿  -7

 "( عالمة التنصيص.    والرمز: )" 
تكتب يف اهلوامش أمساء الشهرة للمؤلفني كالبخاري، الرتمذي، أبو داود، ابن أيب شيبة، وال يكتب   - 8

 االسم الكامل للمؤلفني يف اهلوامش. 
 اإلحاالت للمصادر واملراجع تكون يف هوامش صفحات البحث وليس يف آخره.   - 9

تب بياانت النشر للمصادر واملراجع يف اهلامش، وإمنا يكتب ذلك يف قائمة املصادر واملراجع ال تك  - 10
 . 332، ص2يف أخر البحث مثل/ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج

عند اإلحالة إىل كتب احلديث املرتبة على األبواب الفقهية واملوضوعات العلمية تكتب أمساء الكتب   - 11
مع كتابة اجلزء، والصفحة، ورقم احلديث إن وجد. هكذا: أخراجه البخاري يف صحيحه، كتاب. واألبواب،  

 . 1، رقم  12، ص 1اإلميان، ابب اإلميان وقول النيب »بين اإلسالم على مخس«: ج
 12خترج اآلايت القرآنية يف املنت بعد اآلية مباشرة حبجم  - 12

َها ُقْل لِل  ه اْلَمْشر ُق مثل قال هللا تعاىل: ﴿َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء م   َلت ه ُم الَِّت  َكانُوا َعَلي ْ ُهْم َعْن ق ب ْ َن النَّاس  َما َوالَّ
رَاٍط ُمْسَتق يم﴾ البقرة:    .142َواْلَمْغر ُب يَ ْهد ي َمْن َيَشاُء إ ىَلٰ ص 

ابتها، وهوامش يف اهلوامش، يرتك بعد أرقام اهلوامش فراغ واحد مث تبدأ كتابة املعلومات الِت يراد كت  - 13
 كل صفحة تبدأ ابلرقم واحد. 
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 قائمة املصادر ترتب على أمساء الشهرة للمؤلفني، كاآليت:   - 14
الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق: علي حممد  ابن حجر، امحد بن علي بن حممد العسقالين، فتح 

 م. 1992ه   /   1112، سنة  1البجاوي، بريوت: دار اجليل، ط  
 اً لسرياته الذاتية يف حدود صفحة واحدة، ويرفق صورة شخصية له. يرفق الباحث ملخص  - 15
ترسل البحوث، والسرية الذاتية املختصرة مطبوعة على ورق وقرص مدمج لرئيس التحرير مباشرة أو   - 16

 عرب الربيد اإللكرتوين اآليت: 

iaelfared@elmergib.edu.ly 

للمجلة احلق يف رفض نشر أي حبث بدون إبداء األسباب والبحوث الِت ال تقبل للنشر ال ترد إىل   - 17
 أصحاهبا. 

 ترتيب ورود األحباث يف اجمللة ال يدل على أمهية البحث أو الباحث، إمنا للكل التقدير واالحرتام.   - 18
 غيري اخلطوط والتنسيق مبا يناسب إخراج اجمللة ابلصورة الِت تراها. إلدارة اجمللة حرية ت  - 19

ن    أمل من السادة البحاث والقراء املعذرة عن أي خطأ قد حيدث مقدماً، فلله الكمال وحده سبحانه 
 وتعاىل. 

  /مالحظـــة

املسؤولون عن صحة اآلراء الواردة يف هذه البحوث ال تعرب إال عن وجهة نظر أصحاهبا، وهم وحدهم  
 املعلومات وأصالتها، وإدارة اجمللة ال تتحمل أية مسؤولية يف ذلك.
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 جملة العلوم الشرعية والقانونية

 اــة تصدرهــة حمكمــة علميـــجمل
 بــة املرقــجامع -ون باخلمســة القانــــكلي

 

 التــحريـــرس ـيــــرئ
 د. إبراهيم عبد السالم الفرد

 

 هيــأة التحرير
 ي.ــــــ. مصطفى إبراهيم العربد

 د. عبد املنعم احممد الصرارعي.
 ده.ــــــــد. أمحد عثمان امحي

 

 اللجنـــة االستشاريـــة:
 المــأ.د حممد عبد الس                    د. عبد احلفيظ ديكنه.        

 أ.د. سامل حممد مرشان.                 اره.          ـــــأ.د حممد رمضان ب
 د. احممد على أبو سطاش.                د.           ــــد. عمر رمضان العبي

 د. علي أمحد اشكورفو.
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 فهرس املوضوعات
  

 الصفحة إسم الباحث املوضوع

 
 تيمية من مذهب احلنابلة يف القول موقف ابن  

 ابالستحسان والفروع املبنية عليه عندهم 

 حليم مدبر 
اجلامعة: جامعة السلطان حممد  

 . إستانبول الفاتح الوقفية، 
 الرتبة العلمية: ابحث دكتوراه. 

 

8 

 أطر التجرمي والعقاب عن التعدي على العلم الوطين 
 اللييب دراسة يف ضوء أحكام قانون العقوابت 

د. عبد الصمد رجب امشيلة                                                                                
 أ. أسامة منصور هويد 

 

40 

 الَتَسوُُّل بني التجرمي وعدمه، وسبل عالجه 
 يف النظامني اجلنائيني، اإلسالمي والوضعي 

 د/ حممد رافع سامل علي 
املساعد بكلية القانون جبامعة  األستاذ 

 ليبيا   -عمر املختار

 

51 

 
 التعويض االتفاقي ما بني سلطان االرادة وسلطة القاضي 

 حتليلية مقارنة "  " دراسة 

 هلل اجلعيدي حممد عمر للدكتورة امد
 االستاذ املساعد يف القانون املدين 

 قسم القانون اخلاص – كلية القانون  
 ليبيا   –جامعة سرت  

 

81 

 
 القرائن القضائية يف أحكام القضاء اإلداري اللييب 

 . نعيمة عمر الغزير د
 أستاذ القانون العام املشارك 

 قسم القانون/ مدرسة العلوم اإلنسانية 
 األكادميية الليبية للدراسات العليا 

 

104 

 
 القروض العامة وعالقتها أبعمال السيادة

 آم  ال مجعة نصري  أ. 
 /  بكلية االقتصاد  حماضر 
 ة                      ة الزاوي                           جامع

 

119 

 
 

 ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب 

 رافع عبد اهلادي عبد هللا الرتمجاند.  
األستاذ املساعد   كلية القانون    

 جامعة مصراتة   ختصص قضاء شرعي
 هللا عبد العال أ . حممد عبد 

األستاذ املساعد   كلية القانون    
 جامعة مصراتة   ختصص قانون خاص

 
 

 

 
 

134 
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 ديباجة الدستور بني أمهيتها الفلسفية وقيمتها القانونية 
 " دراسة حتليلية مقارنة " 

 أسامة نصيب  أ. 
القانون  عضو هيئة تدريس بقسم 

 العام كلية القانون جامعة بنغازي 

 

159 

 شركة احملاصة 
 " دراسة يف القانون التجاري اللييب "

 بكر عبد السالم بن زيد أ . أبو  
  التخصصعضو هيئة تدريس/ 

كلية العلوم الشرعية  بالقانون اخلاص 
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية  / مسالته

 

 
 

173 

 
 

 ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني 
 " دراسة مقارنة " 

 حممود الدن د. حسام الدين 
أستاذ القانون اخلاص املساعد بكلية  

 نو        ة والقان        الشريع
 فلسطني  -ابجلامعة اإلسالمية بغزة

 أ/ قاسم حممد األسطل 
 فلسطني  - اجلامعة اإلسالمية بغزة

 
 

181 

 
 قراءة نقدية يف بعض نصوص قانون العقوابت اللييب 

 عبد الغين الغال              أ. 
أستاذ مساعد كلية القانون صرمان  

 ة                        ة صربات                           جامع

 

204 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كلمة رئيس التحرير

تبعهم وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني وآله الطيبني الطاهرين ومن   
 إبحسان إىل يوم الدين.

العلوم           جملة  من  األول  العدد  إليكم  أقدم  أن  يسرين جداً  بعد:  أما 
م. رغم كل ما اعرتض عملنا من صعوابت  2022الشرعية والقانونية للعام  

 مجة.
الِت          البحوث  تكون  أن  على  احلرص  الكرام  البحاث  من  وأنمل 

علمية كما عهدانهم، وأن حيرصوا على جدة  يتقدمون هبا للمجلة ذات قيمة  
 البحوث، وأن يكونوا عند حسن الظن هبم من انحية األمانة العلمية.

الناحية          من  حبثه  مسؤولية  يتحمل  أن كل ابحث  للجميع  نبني  فإننا 
األدبية والقانونية إذا أخل بشروط امللكية الفكرية، وخنلي مسؤولية إدارة اجمللة  

 ترتتب على خمالفة ذلك. من أي مسؤولية
ويف اخلتام ال يسعين إال أن أشكر الزمالء الذين اختاروا هذه اجمللة لتكون       

منصة لنشر احباثهم، والزمالء الذين سامهوا بتقييم تلك األحباث بدون مقابل، 
 وكذلك كل من قدم لنا يد املساعدة يف اخراج هذا العدد ابلصورة املطلوبة.  

 ته.والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركا
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 موقف ابن تيمية من مذهب احلنابلة يف القول

 باالستحسان والفروع املبنية عليه عندهم

 

 حليم مدبر .أ                                                                                   

 استانبول. /جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية                                  

 

 امللخص: 
وكثر خوص احلنابلة يف    ،أقوى بىن األصوليون "االستحسان" على العدول عن حكم القياس، إىل حكٍم آخر لدليل  

تعريفه، وبيان أن أكثر النصوص عن أمحد على القول به، لكن انقش ابن تيمية ذلك، وجعله مفرعا على مبحث "ختصيص  
 العلة"، وهذه الورقة ستشري آلراء احلنابلة، وموقف ابن تيمية منهم. 

ستحسان"، وبيان موقف ابن تيمية منه،  وتكمن أمهية الدراسة من جهة احلاجة ملعرفة جهود احلنابلة يف بيان "اال
واعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي بذكر أقوال احلنابلة يف تعريفهم االستحسان، مث املنهج التحليلي بتحليل ما  
ذهب إليه ابن تيمة يف مناقشته للحنابلة، مع استخدام املنهج االستنباطي أبخذ تصوٍر شامٍل ملا ذهب إليه ابن تيمية يف  

 صيل مبحث االستحسان. أت
ولإلجابة على ذلك كان البده من وضع ثالثة مباحث، فاألول لبيان مذهب احلنابلة يف تعريف االستحسان، وحجيته  
عندهم، والثاين لبيان املعامل األساسية الِت اعتمدها ابن تيمية يف مناقشته هلم، والثالث لبيان املسائل الِت انقش فيها ابن  

نبلي. وجاءت نتائج الدراسة ابعتماد احلنابلة لدليل االستحسان وأنه من ابب تقدمي الدليل األقوى على  تيمية املذهب احل
الصحيح ال   القياس  العلة"، وأن  على "ختصيص  مبنياً  الذي جعل االستحسان  تيمية  ابن  الصحيح، وخبالفهم  القياس 

ستحسان ودراسة ما ذهب إليه ابن تيمية مقارنة  تُعارضه الشريعة، وهلذا أوصت الدراسة بزايدة البحوث حول مبحث اال
 مع ابقي املذاهب الفقهية. 

 : االستحسان، ابن تيمية، مذهب احلنابلة، ختصيص العلة. الكلمات املفتاحية 
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 ة: ـــ املقدم 
ال ختلو كتب األصول من مبحث "االستحسان" من جهة ذكر معناه، وأنواعه، وداللته، وصحة العمل به، وهذا  
النوازل   الشرعية على  النصوص  تنزيل  للشريعة، ألجل  العامة  املعاين، واملقاصد  إبراز  الفقهاء يف  راجع حلاجة  االهتمام 

 احلديثة. 
موقف ابن تيمية من االستحسان يف غاية األمهية، من جهة أتثر الكثري من الفقهاء احلنابلة آبرائه االصولية،    وبيان

وهلذا كانت هذه الدراسة لتضيف جهداً متواضعاً    األخرى، من أتباع املذاهب الفقهية    والفقهية، وكذا أتثريه على غريهم
الفقهاء على هذا   بُنيت من  الفقهية الِت  بيان معىن االستحسان، وبيان موقفه من املسائل  حول جهود ابن تيمية يف 

 األصل. 
 أوال. إشكالية البحث:    

 قد رامت هذه الدراسة اجلواب عن أسئلة تتصل ابلتأصيل األصول ملصطلح االستحسان، وعالقته ابلنصوص  
اللفظ فينحصر    األصولية عند. هل احلجة  1 اللغوي له، أم ال بده من مراعاة    االستداللابن تيمية هي  يف املعىن 

 املعاين؟  
 ال؟ نده، أو . ما تعريف "االستحسان" عند ابن تيمية، وهل هو حجة ع2
. ما هي الضوابط األصولية الِت جعلت ابن تيمية يُوضح مذهب اإلمام أمحد يف إعماله االستحسان يف بعض  3

 املسائل الفقهية، دون بعٍض؟ 
 : وتظهر أمهيته يف: اثنيا. أمهية الدراسة

. مصطلح االستحسان من الروافد األصولية الِت ينبين عليها الكثري من القضااي الفقهية، ومع كثرة النوازل احلديثية  1
 عليه.   الفقيهة احلديثةكان النظر إىل هذا األصل له أمهيته يف بناء فروع النوازل 

 . بيان مذهب ابن تيمية يف جواز إعمال االستحسان. 2
 الفقهاء احلنابلة على االستحسان.  بينها ية يف بعض املسائل الفقهية الِت . توضيح موقف ابن تيم 3

 والِت تتمثل يف:  اثلثا. أهداف الدراسة: 
 . إثراء املكتبة األصولية احلنبلية. 1
 . بيان مذهب ابن تيمية يف إعمال االستحسان كدليل أصول. 2
 احلنابلة وفق االستحسان. . توضيح موقف ابن تيمية من املسائل الفقهية الِت بناها 3

   : رابعا. الدراسات السابقة 
معاصر حول موقف ابن تيمية من االستحسان، والبحوث فيه مندرجة    أجد أي حبث خاصبعد حبث وحتري فلم  و 

 ضمن البحوث العامة حول االستحسان، ومن ذلك: 
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العزيز آل منصور،  1 تيمية"، رسالة دكتوراه لصاحل بن عبد  الفقه وابن  الشريعة جبامعة األزهر سنة  . "أصول  كلية 
   ، مل يذكر أي شيء من كالم ابن تيمية، عن مبحث االستحسان يف كتابه.2، ط1405، مصر، دار النصر، 1396

الرسالة،  .  2  مؤسسة  بريوت،  الرتكي،  احملسن  عبد  بن  هللا  عبد  أمحد،  اإلمام  مذهب  ط1990أصول   ،3، 
 (،  575-568)ص:  

كر قول ابن تيمية، ووضَّح فيه أن ابن تيمية يقسم االستحسان إىل قسمني، مردود وهو  فذكر مذهب احلنابلة، مع ذ 
الذي يكون ابلراي احملض، وصحيح وهو الذي يؤيده الدليل، وكان نقله عن ابن تيمية من املسوَّدة، وموضعني من جمموع  

حلنابلة، وخرج أبن مذهب احلنابلة على  ، وأطال النقل عن أئمة مذهب ا  الفتاوى، وكان كالمه خمتصر جدا عن ابن تيمية
األخذ ابالستحسان، وأن رواية إنكاره عن أمحد ليست صرحية، مث قال: "وبذلك تسلم القاعدة األصولية، وهو أن أمحد  

 . يقول ابالستحسان ما دام اتركاً للقياس لدليل"، ويف كالمه بعض النظر أييت بيانه من كالم ابن تيمية نفسه
 املثبتني والنافني، رسالة ماجستري حلمزة زهري، كلية الشريعة جبامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة،  االستحسان بني.  3

(، تكلم على مذهب احلنابلة، وأطال النقل عن أيب يعلى، وأيب اخلطاب، وابن قدامة، دون غريهم من  124-99ص: )
عنه سوى ما وجده يف املسوَّدة، وحىت لهمَّا تطرق ملبحث  أئمة املذهب، مع قصور يف النقل عن ابن تيمية، فلم يذكر  

 ختصيص العلة، نقل ما وجده يف املسهوَّدة، ومل يوضح هل ابن تيمية بىن مسألة االستحسان عليه أو ال؟ 
، وكان  1، ط1408حقيقته وحكمه"، للدكتور عمر بن عبد العزيز، املدينة النبوية،    -. "املعدول به عن القياس4

الِت قيل فيها ذلك، هي موافقة    مثال كل األحول، منع ابن تيمية من إطالق لفظ "النص املخالف للقياس"، ,ان  ُجل حبثه  
ا رأيَ ْيه، وأن  القول ابالستحسان، وحاول اجلمع بني  إليه  الصحيح عنده، ونسب  ابالستحسان وإنكاره    عتبارهللقياس 

القيا  إنكار اسم "خالف  للقياس منسجمان، وذلك أن  "أما  للمخالف  قال:  له، مث  موافقته  ثبت شرعا  ل مَّا  س"  هو 
االستحسان فإنه يشعر أبن دور القياس املعدول عنه قد انتهى ابلنسبة هلذا الذي أفرد حبكم، وأنه ما ينبغي أن يدخل هذا  

يشعر  الفرد يف نطاقه، وأيخذ حكمه، فال يستلزم أاي من تلك اللوازم الباطلة. أضف إىل، ذلك أن اسم االستحسان  
 ابملدح والثناء"، فهو على هذا مل جيل  موقفه من االستحسان ابلصورة املرغوبة. 

كتوراه، كلية الشريعة ابجلامعة األردنية،  د   رسالة "، للدكتور يوسف أمحد البدري،   . "مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 5
النفائس،   عن االستحسان كان مقتضباً، إال أنه أقرب من كالم غريه، ألجل اطالعه على    وإن كان حبثه األردن، دار 

 "قاعدة االستحسان"، وقد بنيَّ مذهب ابن تيمية فيه، لكن ابختصار رمبا ألنه خارج عن شرط حبثه، وإمنا تناوله إطرادا. 
 واإلضافة العلمية يف هذا املبحث هو: 

 ث االستحسان. . بيان معامل منهج ابن تيمية يف تقرير مبح1
 . بيان موقف ابن تيمية من املسائل الفقهية الِت ذكر احلنابلة بناًء على االستحسان. 2

 : اقتضت طبيعة البحث أن يقام على املناهج التالية: خامسًا. منهج البحث
 أ. املنهج االستقرائي: ابستقراء املسألة عند ابن تيمية، من خالل كتبه املطبوعة. 
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التحليلي: بتتبع املسائل الفقهية الِت بناها احلنابلة على االستحسان، وبيان منهجية حتليلها ودراستها من  ب. املنهج 
 ابن تيمية. 

للخروج مبنهج متكامل    االستحسان، مع    تعاملهت. املنهج االستنباطي: من خالل استنباط منهج ابن تيمية، يف  
 حول املنهجية العلمية املتبعة منه. 

 : لبحثسادسًا. خطة ا
 قسمت الدراسة إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، على النحو اآليت: 

 : وفيها فكرة البحث، وخطته. املقدمة 
 . به عند احلنابلة   االستدالل وحكم  تعريف االستحسان، وأنواعه :  املبحث األول  

 . معامل مناقشة ابن تيمية ملبحث االستحسان: املبحث الثان 
 تيمية للتخرجيات الفقهية احلنبلية املبنية على االستحسان. املبحث الثالث: مناقشة ابن  

 : وفيها أهم النتائج والتوصياتاخلامتة 
 قائمة املصادر واملراجع 

وسار الباحث يف هذه الدراسة على اجلادة واملسلك البحثي املعروف يف عزو اآلايت، وختريج األحاديث من مصادرها  
األصلية، وتوثيق النصوص من مصادرها، مع الرتكيز على نقطة البحث وحدوده، والتنكب عن ما قد يكون شاذا من  

 املخل ابملوضوع. اإلستطراد األمثلة، وترك 
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 املبحث األول: 
 : عند احلنابلة اإلستدالل به تعريف االستحسان، وأنواعه، وحكم   

 : االستحسان عند احلنابلة األول: تعريفاملطلب 
 للحنابلة يف تعريف االستحسان عدة تعاريف أشهرها: 

منضبط لالستحسان  ، ولعل هذا التعريف هو أول تعريف  (1) . قال أبو يعلى:" ترك احلكم إىل حكٍم، هو أوىل منه"1
، فقال ابن قدامة: "وهذا  (3) فقال: " أن ترتك حكما إىل حكم هو أوىل منه"  (2) يف املذهب، ووافقه تلميذه يعقوب الرَبَْزبيين

، وقصده أن  (4) مما ال يُنكر، وإن اختلف يف تسميته، فال فائدة يف االختالف يف االصطالحات مع االتفاق يف املعىن"
تلميذ    -، لكن مل يرتض أبو اخلطاب  (5) املقصود من التعريف متفق عليه، من جهة تقدمي دليٍل أقوى من دليٍل آخراملعىن  

هذا التعريف، فقال:" ليس بشيء، ألن األحكام ال يُقال بعضها أوىل من بعض، وال )بعضها( أقوى من    - أيب يعلى
الشرع،   يف  )ترتتب(  )ألهنا(  )لألدلة(،  القوة  وإمنا  بعض"  بعض،  على  بعضها  وليس  (6) ويُقدُم  لفظي،  ملحظ  وهو   ،

 . (7) مبعنوي
، أي تقدمي قياس مأخوذ به، على قياٍس مرتوك، فجعل التعريف  (8) . قال أبو يعلى: "وقيل: هو أوىل القياسني" 2

، واملعىن واحٌد، وذكر  (10) منه"، فقال: "ترك قياس ملا هو أوىل  (9) لقياس، وهكذا صرَّح يف مقدمة كتابه "اجملرد"اقاصراً على  
أبو اخلطاب أن كالم أمحد يُومئ هلذا التعريف، ولعله نظر يف الفتاوى املنقولة عن أمحد فرآها ال خترج عن هذا املعىن، دون  
الكتاب،   بنصوص  التعريف من جهة أن االستحسان يكون  أبو اخلطاب هذا  االستحسان ابلكتاب والسنة. مث وهَّن 

 . (12) ، ووافقه الطويف(11) القياس فقط، قصور يف التعريف والسنة، فتخصيص

 

 . 5/1607 يعلى، أبو العدة، -1
 .1/164 رجب، ابن احلنابلة، طبقات ذيل ،486 تويف احلنبلي، املذهب فقهاء من القاضي، الرَبَْزبيين، إبراهيم بن يعقوب هو: -2
 . 473 ص: قدامة، ابن الناظر، روضة -3
 . 473 ص: السابق، املصدر -4
  .3/198 الطويف، الروضة، خمتصر شرح -5
 . 4/93 الكلواذاين، التمهيد، -6
 453 ص: تيمية، آل  املسودة، - 7
 .1607 /5 يعلى، أبو العدة، -8
 يعلى.  أيب القاضي كتب  من الفقه، يف اجملرد  -9

 .4/1464 مفلح، ابن الفقه، أصول -10
 . 4/92 اخلطاب، أبو التمهيد، -11
 3/203 الطويف، الروضة، خمتصر شرح -12
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من    –، وهو موافق لكالم احلُلَواين  (1) . قال أبو اخلطاب: "العدول عن موجب القياس، إىل دليٍل هو أقوى منه"3
، فاالستحسان عندهم ترجيح  (3) ترك القياس لدليٍل أقوى منه من كتاب، أو سنة، أو إمجاع"فقال: "    (2)  يعلىتالميذ أيب  

 . (4)  عقيلأحد األدلة الشرعية على القياس، وهذا التعريف هو اختيار ابن 
، وليس هذا بظاهر، بل كالم أيب  (5) أيب اخلطاب  من تعريف وبنيَّ اجملد ابن تيمية أن تعريف أيب يعلى األول، أعُم  

ر على أيب يعلى جعل االستحسان يف ابب القياس كما  اخلطاب واضًح، يف تقدمي األدلة على القياس، وهو الذي استنك
 يف التعريف الثاين له، بل كالمهما واحٌد يف أن االستحسان يكون يف القياس، وما هو أقوى منه. 

، وهو اختيار الطويف  (6) . قال ابن قدامة: "العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاٍب، أو سنة"4
 ، وهو مبعىن تعريف أيب اخلطاب. (9) ، وجوَّده ابن بدران(8) ، واتبعه املرداوي(7) قيل"قائال: "وهو أجود ما 

، ويكون معىن االستحسان يف املذهب هو: "العدول  (10)   اللفظيوهذه التعاريف جعلها ابن مفلح من ابب النزاع  
 عن القياس لدليل أقوى منه، من كتاب، أو سنة صحيحة، أو إمجاع". 

اخلطاب هذه التعاريف مبنية على جواز ختصيص العلة الشرعية، فالعدول عن القياس املبين على العلة، إىل  وجعل أبو  
غريه هو العدول عن تلك العلة يف تلك احلالة إىل ما هو أقوى منها، فهو ختصيص هلا، وتعجب من صنيع شيخه أيب  

االستشكال،  ، وهذا  (11) سان وال أعرف لقوله وجهاً" يعلى، فقال: "شيخنا مينع من ختصيص العلة، وينصر القول ابالستح
 . (12) أجاب عنه أبو يعلى من جهة أن العدول يف االستحسان يكون عن قياٍس، وغريه، فيمتنع كونه ختصيصاً للقياس

وأما اجملد ابن تيمية، فنبَّه إىل أن العلة عندما يُعدل عنها فإهنا لن تكون اتمَّة وال عامَّة، فال فرق بني القول بتخصيص  
، ومل جيعل القول ابالستحسان مبنياً على ختصيص العلة، وهو مسبوق من ابن عقيل، الذي  (13)   ختصيصهاالعلة، وعدم  

كتخصيص العموم، واالستحسان قد يكون ترك القياس    العلة عندهتخصيص  جعل االستحسان أعم من ختصيص العلة، ف 
 . (14)  اخلربرأساً، كالنسخ، وقد يكون مثل ختصيص العلة وختصيص 

 

 . 4/93 اخلطاب، أبو التمهيد، -1
 .1/246 جب،ر  ابن الطبقات، ذيل ،505 سنة تويف احلنبلي، املذهب فقهاء من احللواين، علي  بن حممد هو: -2
 . 454 ص: تيمية، آل املسودة، -3
 . 2/101 عقيل، ابن الواضح، -4
 . 454 ص: السابق، املصدر -5
 . 473 ص: قدامة، ابن الناظر، روضة -6
 .3/190 الطويف، الروضة، خمتصر شرح -7
 . 8/3824 املرداوي، التحبري، -8
 .291 :ص بدران، ابن املدخل، -9

 .2/1464 مفلح، ابن الفقه، أصول -10
  .4/96 اخلطاب، أبو التمهيد، -11
 . 4/1394 يعلى، ابو العدة، -12
 . 453 ص: تيمية، آل املسودة، -13
 . 2/107 عقيل، ابن الواضح، -14
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وعارضهم كلهم الطويف فنظر إىل االستحسان نظرة مقاصدية، وجعل االستحسان مبين على املصلحة، فكلما كانت  
، وهذا النظر وإن كان صادقاً على بعض  (1) ا على مذهبه يف التوسع فيها املصلحة راجحة كانت االستحسان أرجح، وهذ

 الفروع، فهو غري صادٍق عليها كلها، وإال َلمَّا كان هناك فرق بني القول ابالستحسان، والقول ابملصلحة. 
املرداوي: "ظهر مما تقدم  ومع اتفاق احلنابلة على أن االستحسان ال يكون إال بدليل، فضيقوا من التوسع فيه، فقال    

،  ( 2) أنه ال يتحقق استحسان خمتلف فيه، وإن حتقق استحسان خمتلف فيه، فمن قال به فقد شرع، كما قال الشافعي"
يُدرجا يف تعريفهم لالستحسان، ذكرمها ابن عقيل، وابن   وهلذا مل يعتربوا نوعني من االستحسان، ووهنومها، وابلتال مل 

 : قدامة، والطويف، ومها
. استحسان اجملتهدين: كاستحساهنم جواز دخول احلمام دون تقدير أجرة املال املستخدم، وتعقب ابن قدامة هذا  1

 بثالثة أجوبة: 
 أ. هذا ال يعرف من ضرورة العقل ونظره، ومل يرد يف الوحي نظريه، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. 

خالل النظر يف األدلة، واالستحسان من غري نظر حكم ابهلوى    ب. إمجاع األمة على أن العامل ليس له احلكم إال من
 اجملرد. 

، وجعل ابن عقيل هذا املثال  (3)ت. ما ذُكر من املثال، فهو ما جرى يف عصر النبوة، وأقره الشرع لرفع املشقة عنهم
 . (4) مندرج يف املسائل املبنية على العادة والعرف، ال على االستحسان

وس؛ فإن ما ال يعرب عنه  نفس اجملتهد ال يقدر على التعبري عنه: وردَّه ابن قدامة بقوله: "وهذا ه.  دليل ينقدح يف  2
 ال يدري  

، وهو مسبوق يف توهينه من أيب  (5) هو وهم أو حتقيق، فال بد من إظهاره ليعترب أبدلة الشريعة، فلتصححه أو تزيفه"أ
من (6)  اخلطاب االستحسان  من  النوع  هذا  ر  ُفسه  لكن  النصوص    ،  مع  تعامله  للعامل جراء  الِت حتصل  ابمللكة  الطويف، 
، وهذه امللكة جتعل الفقيه ينظر يف النصوص، وحياول اخلروج ابحلكم األقرب لنصوص الشريعة، ومقاصدها،  (7) الشرعية

ملا قاله  فرجع املعىن للنظر يف األدلة، وهلذا فسَّر ابن مفلح هذا النوع مبا يكون يف نظر الفقيه، ال يف مناظ راته، اتباعاً 
 .(8) اآلمدي

 

 .3/202 الطويف، الروضة، خمتصر شرح -1
 . 3828/8 املرداوي، التحبري، -2
 .576-475 ص: قدامة، ابن الناظر، روضة -3
 . 2/105 عقيل، ابن الواضح، -4
 . 476 ص: قدامة، ابن الناظر، روضة -5
 97/4 اخلطاب، أبو التمهيد، -6
 .3/193 الطويف، الروضة، خمتصر شرح -7
 .4/1463 مفلح، ابن الفقه، أصول -8
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وهلذا فرَّق أبو يعلى بني االستحسان واحلكم ابلتشهي، أن االستحسان يكون ابلنظر يف األدلة، خبالف التشهي فهو  
 . (2) ، ووافقه أبو اخلطاب(1) حتكيم اهلوى ال غري 

 املطلب الثان: حجية االستحسان عند احلنابلة: 
 اإلمام أمحد يف حجية االستحسان: وردت روايتان عن 

 : القول ابالستحسان، ونُقلت عنه رواايت كثرية بذكر لفظ "استحسن"، ومن ذلك: أوالمها
أ. قال صاحل بن أمحد: "سألت أمحد عن املضارب إذا خالف؟ قال: مبنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب املال  

، ونقلها أبو يعلى بلفظ "وكنُت أذهُب إىل أن الربح  (3) بقدر ما عمل" إذا خالف، إال أن املضارب أعجب إلَّ أن يعطي 
 .(4) لصاحب املال، مث استحسنت" 

َد   ب. قال امليموين، قال أمحد: "استحسُن أن يتيمم لكل صالة، ولكن القياس أنه مبنزلة املاء حىت حُيْد ث، أو جيَ 
 .(5) املاء"

أرض السواد، وال جيوز بيعها، فقيل له: كيف يشرتى ممن ال ميلك؟! فقال:  ء  َشْرات. قال املروذي، قال أمحد: "جيوز  
رخصوا يف شرى املصاحف    - صلى هللا عليه وسلم    - القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج أبن أصحاب النيب  

 . (6) وكرهوا بيعها" 
يه النفقة، وليس هذا بشيء  : "الزرُع لرب األرض وعل- يمن غصب أرضاً فزرعهاف  - ث. قال بكر بن حممد: قال أمحد

 . (7) لقياس، استحسُن أن يدفع إليه نفقته" يوافق ا
أبو يعلى(8) ففيها العدول عن حكم آلخر؛ حلجة ظهرت لإلمام  القاضي  الرواية الِت نصرها  ، وأبو  (9)، وهذه هي 

 ، وغريهم.(14) ، واملرداوي(13) ، وابن مفلح(12) قدامة، وابن (11) ، وابن عقيل(10) اخلطاب

 

 . 5/1609 يعلى، أبو العدة، -1
 . 4/97 اخلطاب، أبو التمهيد، -2
 . 1/448 أمحد، بن صاحل املسائل، -3
 . 5/1604 يعلى، أبو العدة، -4
 . 5/1604 السابق، املصدر -5
 . 5/1604 السابق، املصدر -6
 . 5/1605 السابق، املصدر -7
 . 5/1604 السابق، املصدر -8
 . 5/1604 السابق، املصدر -9

 . 4/87 اخلطاب، أبو التمهيد، -10
 . 2/101 عقيل، ابن ضح،الوا -11
 . 473 ص: قدامة، ابن الناظر، روضة -12
 .4/1461 مفلح، ابن الفقه، أصول -13
 . 8/3818 املرداوي، التحبري، -14
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 : عدم القول به: نقلها أبو يعلى، وأبو اخلطاب، وابن مفلح، وحجتهم يف ذلك: اثنيهما
قال أبو طالب عن أمحد قال: "أصحاب أيب حنيفة إذا قالوا شيئاً خالف القياس، قالوا: نستحسُن هذا وندع القياس،  

، فقال أبو يعلى:  (1) يزعمون أنه احلق ابالستحسان، وأان أذهُب إىل كل حديث جاء، وال أقيس عليه"فَيَدعون الذي  
"وظاهر هذا: إبطال القول ابالستحسان"، لكن أبو اخلطاب أتول هذه الرواية على تعقب من يذهب إىل االستحسان  

 ، دون تعقب. (4)واملرداوي،  (3) ، ونقله ابن مفلح(2)  ابلدليلدون دليل، وأنه يستحسن لكن 
 املطلب الثالث: أنواع االستحسان عند احلنابلة: 

 ، وهي: (5) ذكر القاضي أبو يعلى أن االستحسان يرجع إىل ثالثة أقسام، ومثهل لكل قسم منها مبثال
الكتاب على  أ. االستحسان ابلكتاب: شهادة الكافر على املسلم غري معتربة شرعا، لكن الشرع أجاز شهادة أهل  

تعاىل: لقوله  إذا مل جند مسلماً،  السفر  الوصية يف  َدة  ﴿   املسلمني يف  ِحيَن    َشَهَٰ ٱۡلَمۡوت   أََحَدك م   إِذَا َحَضَر  بَۡينِك ۡم 

نك ۡم أَۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيِرك ۡم إِۡن أَنت ۡم َضَرۡبت ۡم فِي   ِصيبَة   ٱۡلَوِصيَِّة ٱۡثنَاِن ذََوا َعۡدٖل م ِ بَۡتك م مُّ ٱۡۡلَۡرِض فَأََصَٰ

من    ، ووجه االستحسان فيها، أن الشهادة(6) [، وهذا من مفاريد أمحد دون بقية الثالثة  106]املائدة:     ﴾ٱۡلَمۡوِت  
   الكافر ال تقبل، وإمنا قبلها اإلمام أمحد لظاهر نص القرآن.

ها، فالزرع لرب األرض، وعلى صاحب اأَلْرض  ب. االستحسان ابلسنة: فريى احلنابلة أن من غصب أرضاً وزرع
النفقة لصاحب الزرع، وحجتهم يف ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم: "من زرع يف أرض قوم، فالزرع لرب األرض،  

، ووجه االستحسان فيها، أن  (8) ، ففيه دليل على أن الغاصب ال جيرب على قلعه؛ ألنه ملك للمغصوب منه(7) وله نفقته" 
القياس يقتضي جعل الزرع لصابح البذر؛ ألنه مناء عني ماله، واستحسن اإلمام أمحد أن يدفع صاحب األرض للزارع  

 .(9) نفقته استحساان، فقال: "هذا شيء ال يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته؛ لألثر"
وزوانت، وأبن القياس أن ال جيوز ذلك، لوجود  : فجوز احلنابلة سلَّم الدراهم والداننري يف املابإلمجاع ت. االستحسان  

 . (11) ، إال أهنم استحسنوا اجلواز بداللة اإلمجاع(10) الصفة املضمومة إىل اجلنس، وهي الوزن

 

 . 5/1604 يعلى، أبو العدة، -1
 . 90-4/89 اخلطاب، أبو التمهيد، -2
 .1463/4 مفلح، ابن الفقه، أصول -3
 . 8/3822 املرداوي، التحبري، -4
 .1609-5/1608 يعلى، أبو العدة، -5
 . 14/171 قدامة، ابن املغين، -6
  سننه،  يف الرتمذيو  ؛3403 رقم: ،282ص ،5ج صاحبها: إذن  بغري األرض يف الرجل زرع إذا ابب البيوع، كتاب  سننه، يف داود أبو -7

 غريب. حسن وقال: ،1366 رقم ،41ص: ،3ج إذهنم، بغري قوم أرض يف  زرع يف جاء ما ابب األحكام، أبواب
 . 7/377 السابق، املصدر -8
 . 7/378 السابق، املصدر -9

 . 6/413 السابق، املصدر -10
 . 5/1609 يعلى، أبو العدة، -11
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، ومثَّل له ابن عقيل، مبا رواه أبو إسحاق السبيعي،  (1) وزاد غريه: االستحسان لقول الصحايب: قاله اجملد ابن تيمية 
فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم األنصاري وامرأة أخرى، فقالت  »  - رضي هللا عنها-ت على عائشة  عن امرأته: أهنا دخل

أم ولد زيد بن أرقم: اي أم املؤمنني، إين بعت غالماً من زيد بن أرقم بثمامنئة درهم نسيئة، واين ابتعته بستمئة درهم نقداً.  
صلى هللا عليه وسلم   -اشرتيت، وبئسما شريت، إن جهاده مع رسول هللا  : بئسما  -رضي هللا عنها -فقالت هلا عائشة 

هذه  بتحرم    فالقياس أن البيع صحيح، لالختالف بني البيعتني، لكن حكمت عائشة  ؛(2) «قد بطل، إال أن يتوب  -
 . (3) املعاملة، درأً للراب، وهبذا أخذ احلنابلة استحساان 

لقياس أصل والعرف طارئ،  احلنابلة، إال أهنم استنكروا ترك القياس ألجل العرف، ألن ا ومع هذه األنواع الِت عمل هبا  
 .  (5) ، وابن بدران(4) بن عقيلكما قال ا

 . ( 7) ملرداوي، ووافقه ا(6)  حمتملةابلقياس اخلفي، خلفائه، وكون علته وذكر ابن مفلح أن احلنابلة ال يستحسنون 
 

 املبحث الثان: 
 :مناقشة ابن تيمية ملبحث االستحسانمعامل 

ليل على إبطال التحليل"،  البن تيمية كالم يف االستحسان ذكره يف بعض املواضع من جمموع الفتاوى، ويف "إقامة الد
، فكانت قاعدة أطال فيها ابن تيمية البحث أتصياًل، وتفريعاً، يف هذا  (8) تصر، مث طبع "قاعدة يف االستحسان"وهو خم 

 المه فيها قاٍض على أي كالم يف موضع آخر. املبحث وك 
وَلمَّا أتخر طبع هذه القاعدة، فلم يطلع عليها الكثري من الذين كتبوا يف موقف ابن تيمية يف االستحسان، ولذا كانت  
أحكامهم فيها بعض النظر، ومن ذلك، قول الدكتور الرتكي، أن ابن تيمية يرى القول ابالستحسان املبين على العدول  

الصحيح عدوال عن  االستحسان  ، وهذا يعارض قول ابن تيمية القائل: " وحينئذ فال يكون  (9)   أقوىالقياس إىل دليل    عن
، وسبب ذلك أن ابن تيمية بىن مسألة  (10) جيوز العدول عنه حبال، وهذا هو الصواب"  قياس صحيح، والقياس الصحيح ال 

 األصوليني. االستحسان خبالف ما بناها مجهور 

 

 . 451 ص: تيمية، ابن آل املسودة، -1
 . 15755 :رقم ،19 ص: ،8ج الرهن، من  للمرهتن حيل ما ابب البيوع، كتاب  املصنف، يف مهام بن الرزاق عبد -2
 . 6/261 قدامة، ابن املغين، -3
 . 2/105 عقيل، ابن الواضح، -4
 .293-292 ص: بدران، آل املدخل، -5
 4/1466 مفلح، ابن الفقه، أصول -6
 . 8/3830 املرداوي، التحبري، -7
 مشس. عزير بتحقيق -8
 .472 ص: الرتكي، أمحد، مذهب أصول -9

 . 2/197 تيمية، ابن املسائل، جامع -10
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 يربز موقف ابن تيمية يف االستحسان يف من خالل ثالثة معامل مهمة، وهي: 
 . تفسري رواية أمحد يف إبطال االستحسان: 1

اإلمام  أمحد يف ترك القول ابالستحسان، أتوهلا أبو اخلطاب على االستحسان دون دليل على    رواية أيب طالب عن 
ما سبق تقريره، لكن ابن تيمية، رأى أن معىن هذه العبارة، أمشل من ذلك، بل مراد اإلمام أمحد هو استعمال النصوص،  

تعارضني، مث يستثين موضع االستحسان  كل نٍص يف موضعه، دون أن يقيس أحد النصني على اآلخر، حبيث جيعلهما م 
من أحدمها، إما لنص أو إمجاع، وهذا إعمااًل منه بوجوب اطراد العلة الصحيحة، وأن انتقاضها مع تساويها يف حماهلا  

 . (1)يوجب فسادها، وبنيه ابن تيمية يف عدة فروع فقهية، أن اإلمام أمحد أعمل النصوص على وفق هذا األصل
، من ابب مجع نصوص اإلمام أمحد كلها، وحماولة فهمها على نسٍق واحٍد، كأهنا نٌص واحد، ال  وهذا من ابن تيمية 

 . حدى  على فهم النصوص كٌل على
 . حترير النزاع يف ختصيص العلة: 2

اختلف األصوليون يف ختصيص العلة على أربعة أقوال: أوهلا: جواز ختصيصها مطلقاً، والثاين: املنع من ذلك مطلقاً،  
 . (2)  نقضهاوالثالث: جواز ختصيص املنصوصة دون املستنبطة، والرابع: منع ختصيص العلة الشرعية وجتويز ختصيص  

ي العلة املؤثرة يف احلكم، واملناسبة له، ال الطرد احملض، الذي  ووضَّح ابن تيمية، أن العلة املختلف يف ختصيصها، ه
ا،  يُعلم خلوه من املعاين املعتربة، فهو ال حيتج به عند العلماء اتفاقاً، وأن العلة املرادة هنا هي العلة التامَّة، املستلزمة ملعلوهل

: "من قال: إن العلة ال جيوز ختصيصها مطلقاً،  فمىت وجدت وجد لوازمها، وإذا انتقضت بطُلت، وبُطل لوازمها، وهلذا قال
ال لفوات شرٍط، وال لوجود مانٍع، فهذا خمطئ قطعاً، وقوله خمالف إلمجاع السلف كلهم، األئمة األربعة، وغريهم؛ فإهنم  
قال:   أكثر من أن حيصر، وهذا معىن قول من  الفرق، وكالمهم يف ذلك  العلة ملعىن يوجب  يقولون بتخصيص  كلهم 

 . (3) ها مذهب األئمة األربعة" ختصيص
وهذا التحرير منه أبن التخصيص راجع إىل فوات شرط، أو وجود مانع، بناه على أن العلة التامة، جيب وجود معلوهلا  
ولوازمه، خبالف العلة الناقصة، فهي الِت من شأهنا أن تقتضي احلكم، لكن بشرط عدم وجود ما هو أقوى منها، فهذه  

لنقص الثابت فيها ابلفرق بينهما، والذي يقتضي دخول التخصيص  خُتصص عند فقدان الشرط، أو وجود املانع، وينجرب ا
 .(4)  عليها

 

 . 2/167 السابق، املصدر -1
 . 7/171 الزركشي، احمليط، البحر -2
 . 2/186 تيمية، ابن املسائل، جامع -3
 20/168 تيمية، ابن الفتاوى، جمموع -4
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، وهذا  (2)، وأيب بكر الرازي(1) ونبهه ابن تيمية على أن هذا الرأي منه يف ختصيص العلة، هو قول أيب احلسني البصري
 القول يقابله قوالن ضعيفان عند ابن تيمية، ذكرمها، وبنيَّ وهنهما: 

صيص العلة، ال ملانع موجود، وال لفوات شرط، بل مبجرد الدليل، ويكون هذا من ابب ختصيص العموم  أ. من جيوه ز خت 
 اللفظي، وهذا بعيد عن املعىن املقصود من ختصيص العلة. 

ب. من جيعل العلة املنصوصة، إذا دخلها التخصيص جزئه من العلة، وليست علة، وهذا ألن دخول التخصيص يف  
، ال   يدل على وهن العلة يف كل موضع، وال على أهنا جزء علة، بل يدل على تقدمي غريها من العلل عليها،  املوضع املعنيَّ

فالعلل يًقدم بعضها على بعض يف اجلزئية املعينة، كتقدمي الدليل على الدليل يف املوضع املعني، وال يدل على وهن الدليل  
 .(3) املرجوح هنا مطلقاً 

 اإلسالم هلذا الرأي منه مبين على مسلكني: وكان نظر شيخ 
أ. توضيح معىن العلة، وأهنا كالدليل قوة، وضعفا، وأن صحتها ال تقتضي عموم ثبوهتا يف كل موضع، كما  أن وهنها  

م  يف بعض املواضع ال يدل على وهنها يف كل موضع، قال ابن تيمية: "لفظ العلة يراد به العلة التامَّة، وهو جمموع ما يستلز 
احلكم حبيث إذا وجد ُوجد احلكم، وال يتخلف عنه؛ فيدخل يف لفظ العلة على هذا االصطالح: جرب العلة، وشروطها،  

 . (4) وعدم املانع"
ب. النظر الفقهي يف املسائل الفقهية املبنية على هذا األصل، وحاول ابن تيمية هنا، بيان استواء الصورتني، وابلتال  

  يكون  ال وابلتال م، وإما بيان وجوه االختالف بني الصور، وابلتال االختالف يف العلة واحلكمالتساوي يف العلة، واحلك

  بني  املؤثر  الفرق  لثبوت   الثانية،  احلالة  يف  لالستحسان  داعي  وال  القياس،  لصحة  ؛األوىل  احلالة  يف  لالستحسان  داعي  هناك

 العلتني. 
 سادها من خالل: ويؤكد ابن تيمية على أن العلة املستنبطة، يظهر ف

 أ. خمالفة العلة للنص الشرعي الصحيح. 
 ب. افتقار العلة للمصدر املصحح هلا. 

 وهذا ما ال يكون يف العلة املنصوصة، مث العلة املستنبطة تُنقض من جهة: 
 أ. ال دليل على تنصيص الشرع عليها، وال دليل من العمومات الشرعية عليها. 

 املشاهبة، الِت وقعت للناظر، ولكن يف حقيقة األمر هي من ابب الظن ال غري. ب. أن التعليل هبا من ابب 

 

 .2/296 البصري، احلسني أبو املعتمد، -1
 .4/243 الرازي، بكر أبو الفصول، -2
 .6/201 تيمية، ابن الكربى، الفتاوى -3
 .21/356 تيمية، ابن الفتاوي، جمموع -4
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ت. عدم العلم أن مورد النص خيتص مبعىن يوجب ثبوت الفرق بني الصور، فقد جيوز أن تكون العلة معىًن آخر، أو  
 . (1) تكون بعض علة، وابلتال ال يكون احلكم الشرعي مفرتقاً من مجيع موارد ما قد يُظن أنه علة

 . اإلنكار على توسع الفقهاء يف القول ابلنسخ: 3
إذا وقع نظر الكثري من الفقهاء يف النصوص، وظهر ثبوت التعارض بني احلكمني، كان الكثري منهم يرون نسخ أحد  

على هذا  خذ ابن تيمية هذا املسلك الفقهي، وذكر الكثري من الفروع الِت بُنيت  وهذا كثري يف الفروع الفقهية، وأ  النصني،
 املسلك، ومنها: 

 . وردت نصوص يف إثبات القرعة، منها:  1
مثل املدهن يف حدود هللا والواقع فيها،  » قال النيب صلى هللا عليه وسلم:    النعمان بن بشري رضي هللا عنهما: أ. عن  

 . (2) «مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم يف أسفلها وصار بعضهم يف أعالها

ني أقرعت  أن عثمان بن مظعون طار له سهمه يف السكىن، ح»األنصارية رضي هللا عنها، قالت:  أم العالء ب. عن  
 . (3) «األنصار سكىن املهاجرين

ه، فأيتهن  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا أراد سفرا أقرع بني نسائ»الت:  عائشة رضي هللا عنها قت. عن 
 .(4) « خرج سهمها  خرج هبا معه

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول،  »ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  أيب هريرة رضي هللا عنه: أن رسو ث. عن  
 . (5) «وا إال أن يستهموا عليه الستهموامث مل جيد 

َمتۡ ﴿فذهب بعض احلنفية إىل إنكار القرعة، وأهنا تشبه األزالم املنهي عنها شرعا، قال هللا تعاىل:   ر ِ   َعلَۡيك م    ح 

َوَمآ   م  َولَحۡ   َوٱلدَّم    ٱۡلَمۡيتَة   يَة  َوٱلنَِّطيَحة   تََرد ِ ۡنَخنِقَة  َوٱۡلَمۡوق وَذة  َوٱۡلم  بِِهۦ َوٱۡلم   ِ أ ِهلَّ ِلغَۡيِر ٱَّللَّ   ٱۡلِخنِزيِر َوَمآ 

و ِب َوأَن تَۡستَۡقِسم  ِم   أََكَل ٱلسَّب ع  إَِّلَّ َما ذَكَّۡيت ۡم َوَما ذ بَِح َعلَى ٱلنُّص  [، وأن هذه اآلية  3]املائدة:    ﴾اْ بِٱۡۡلَۡزلََٰ
 . (6) متأخرة النزول فهي انسخة لرواايت إثبات القرعة

 . وردت الرواايت يف أمر النيب صلى هللا عليه وسلم املأمومني ابلصالة جلوساً، إذا صلى اإلمام جالسا، منها: 2

 

 .187-2/186 تيمية، ابن املسائل، جامع -1
 . 6862 رقم: ،181ص: ،3ج املشكالت، يف القرعة ابب الشهادات، كتاب  البخاري،  صحيح -2
 . 2687 قم:ر  ،181ص: ،3ج املشكالت، يف القرعة ابب الشهادات، كتابر  البخاري، صحيح -3
 . 2688 رقم:  ،183ص: ،3ج املشكالت، يف القرعة ابب الشهادات، كتاب  البخاري،  صحيح -4
 2689 رقم: ،181ص: ،3ج املشكالت، يف القرعة ابب الشهادات، كتاب  البخاري،  صحيح -5
 .5/293 حجر، ابن الباري، وفتح ؛4/86 القرطيب، القرآن، ألحكام اجلامع -6



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

21 
 

صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى  »عائشة أم املؤمنني أهنا قالت:  أ. عن  
وراءه قوم قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا. فلما انصرف قال: إمنا جعل اإلمام ليؤمت به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا،  

 . (1) «جلوساوإذا صلى جالسا فصلوا  
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه األمين، فصلى  »  مالك: أنس بن  ب. عن  

صالة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إمنا جعل اإلمام ليؤمت به؛ فإذا صلى قائما فصلوا  
مسع هللا ملن محده، فقولوا: ربنا ولك احلمد، وإذا صلى قائما فصلوا  قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال:  

 .(2)  «أمجعونذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قياما، وإ 
وعارض هذه الرواايت صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرض موته، مع أيب بكر جالساً، وأبو بكر والصحابة  

 .  (4) مأموما، فذهب املالكية، والشافعية، واحلنفية، إىل نسخ رواايت األمر ابجللوس، فقيل كان إماماً، وقيل كان  (3) قائمون
:  - صلى هللا عليه وسلم   -هللا    . وردد النهي عن مس الشعر يف العشر من ذي احلجة، عن أم سلمة: قال رسول3

ورض ظاهره حبديث عائشة،  وع،  (5) « من بشرته شيئاإذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فال أيخذ من شعره وال »
، فذهب ابن عباس وبعض  (6) « وسلم، فيبعث هبا، مث ميكث حالال  أفتل قالئد الغنم للنيب صلى هللا عليهكنت  »قالت:  

التابعني إىل أن احملرم إذا أرسل هداي، بقي حمرما حىت يُذبح، وعارضه من نسخ حديث أم سلمة حبديث عائشة، وسوَّى  
واْلُمهدي، كاملالكية واحلنفية، وذهب غريهم إىل اجلمع بني النصني، ومحلوا حديث أم سلمة على املضحي  بني املضحي 

 . (7)  غري اْلُمهدي، وحديث عائشة على اْلُمهدي
، وعورض احلديث حبديث جابر قال صلى  (8)   العاريةالنص بقطع يد املرأة املخزومية، الِت كانت جتحد    وردت.   4

، فذهب أكثر الفقهاء على عدم قطع يدها، وجعلوا حديث جابر انسخ  (9)   «قطعليس على اخلائن  »  وسلم: هللا عليه  
 .(10)  ابلقطعووردت رواية عن أمحد  اخلوارزمية، حلديث 

 

 . 688 رقم: ،139 رقم: ،1ج به، ليؤمت  اإلمام جعل إمنا ابب األذان، كتاب  البخاري،  صحيح -1
 . 968 رقم: ،139 رقم: ،1ج به، ليؤمت  اإلمام جعل إمنا ابب األذان، كتاب  البخاري،  صحيح -2
 . 768 رقم: ،139 رقم: ،1ج به، ليؤمت  اإلمام جعل إمنا ابب األذان، كتاب  البخاري،  صحيح -3
 . 3/61 قدامة، ابن املغين، -4
 ، 1656ص:  ،3ج  ،اإلسالم  أول  يف  ثالث  بعد  األضاحي  حلوم  أكل  عن  النهي  من  كان   ما   بيان   ابب:  األضاحي،  كتاب  مسلم،  صحيح  -5

 .1977 رقم:
  ؛1703 رقم: ،170ص: ،2ج الغنم، تقليد ابب احلج، كتاب  البخاري،  صحيح -6
 .10/23 و ،3/546 حجر، ابن الباري، وفتح ؛13/138 النووي، مسلم، شرح -7
 ؛ 6788 رقم: ،160 ص: ،8ج احلدود، يف الشفاعة كراهة  ابب احلدود، كتاب  البخاري،  صحيح -8
 ما   ابب  احلدود،  أبواب  سننه،  يف  الرتمذيو   ،4391  رقم: ،445ص:  ،6ج  اخللسة،  يف  القطع  ابب  احلدود،  كتاب  سننه،  يف  داود  وأب  -9

 صحيح  حسن وقال: ،1448 رقم ،118ص: ،3ج اخلائن، يف جاء
 . 12/417 قدامة، ابن املغين، -10
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صلى هللا    –. وردت النصوص الكثرية يف ثبوت العقوابت املالية، فقال ابن القيم: وقد جاءت السنة عن رسول هللا  5
 وعن أصحابه بذلك يف مواضع:   -عليه وسلم 

صلى هللا عليه   - سلب الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجده، ومثل: أمره  -صلى هللا عليه وسلم   -منها: إابحته 
صلى    - دانن اخلمر وشق ظروفها، ومثل: أمره لعبد هللا بن عمرو أبن حيرق الثوبني املعصفرين، ومثل: أمره    بكسر  -وسلم  

بكسر القدور الِت طبخ فيها حلم احلمر اإلنسية، مث استأذنوه يف غسلها، فأذن هلم. فدل    -يوم خيرب    -هللا عليه وسلم  
اجبة، ومثل: هدمه مسجد الضرار، ومثل: حتريق متاع الغال، ومثل:  على جواز األمرين، ألن العقوبة ابلكسر مل تكن و 

حرمان السلب الَّذي أساء على انئبه، ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما ال قطع فيه من الثمر والَكثَر، ومثل: إضعافه  
ومثل: أمره البس خامت  الغرم على كامت الضالة، ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعاىل،  

الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد، ومثل: قطع خنيل اليهود، إغاظة هلم" وعورضت هذه الرواايت أبحاديث  
 . (1) النهي عن إضاعة املال، وقيل بنسخها، وهذا مذهب مجهور الفقهاء

  : -صلى هللا عليه وسلم-  . عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن رسول هللا6
من أصاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه، ومن خرج بشيء منه  »أنه سئل عن الثمر املعلق فقال:  

، فأثبت احلديث  (2) «رين فبلغ مثن اجملن، فعليه القطعفعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه اجل
بة على من خرج بشيء من أرض قوٍم، وعورض هذا احلكم من مجهور الفقهاء وقالوا هو منسوخن  تضعيف الغرم والعقو 

اْ   ﴿ بقوله تعاىل:  ؤ  ٓ ث   َسي ِئَة   َسي ِئَةٖ  َوَجَزَٰ  . (3) [، ومل أيخذ بظاهر احلديث سوى أمحد"40]الشوري:  ﴾ ل َها   م ِ
،  (4) احلديبية، أن يرد أي مسلم أييت إىل املدينة، ويسلمه لقريش. كان من شروط النيب صلى هللا عليه وسلم يف صلح  7

،  (5) «و ابطلمن اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فه» ضته، بقوله صلى هللا عليه وسلم:  وهذا احلكم رأي بعض الفقهاء معار 
 . (6) وأن ما وقع يف قصة احلديبية فهو منسوخ 

ببعض، مث القول بنسخ  بعضها  لفقهاء، يعارضون هذه الرواايت،  ووضهح ابن تيمية أن السبب الذي جعل مجلة من ا 
بعضها، إمنا هو راجٌع جلعل علة احلكم بني النصوص واحدة، ولكن احلكم خمتلف، وابلتال كان عليهم القول بنسخ أحد  

ونه يف الناسخ ال  النصني، وإبقاء اآلخر حمكماً، وهذا املسلك مل يقتصر عندهم ابلنسخ بل، بغريه، فقال: "وكثري مما يدع
يعلمون أنه قيل بعد املنسوخ. فهذا وحنوه من دفع النصوص البينة الصرحية بلفظ جممل أو قياس هو مما كان ينكره أمحد  
وغريه، وكان أمحد يقول: " أكثر ما خيطئ الناس من جهة التأويل والقياس". وقال: "ينبغي للمتكلم يف الفقه أن جيتنب  

 

 . 2/695 القيم، ابن احلكمية، الطرق -1
 .4390 رقم: ،443ص: ،6ج: فيه، قطع ال ما ابب احلدود، كتاب  سننه، يف داود أبو -2
 . 12/438 قدامة، ابن املغين، -3
 . 2711 رقم: ،198ص: ،3ج الشروط، من جيوز ما ابب الشروط، كتاب  البخاري،  صحيح -4
 .2735 رقم: ،198ص: ،3ج املكاتب، ابب الشروط، كتاب  البخاري،  صحيح -5
 . 13/160 قدامة، ابن املغين، -6
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النظر يف  هذين األصلني: اجململ وا  أنه ال يعارض هبما ما ثبت بنص خاص، وال يعمل مبجردمها قبل  لقياس". ومراده 
النصوص واألدلة اخلاصة املقيدة. واملطلق يدخل يف كالمه وكالم غريه من األئمة كالشافعي وغريه يف اجململ، ال يريدون  

 . (1) ة، فإن هذا ال جيوز االحتجاج به حبال"ابجململ ماال يفهم معناه كما يظنه بعض الناس، وال ماال يستقل ابلدالل
 فيمكن تلخيص املعامل املذكورة يف كالم ابن تيمية يف ثالثة أصول، وهي: 

 . القول بتخصيص العلة على ما سبق تقريره. 1
 ب. األخذ بكل حديث فيما ورد فيه، دون القول مبعارضته للنصوص العامة، مث استثناؤه. 

 يعارض الشرع الصريح. ت. القياس الصحيح ال  
وفرَّع ابن تيمية على هذه األصول، مسألة االستحسان، وهذا التفريع، معارض كل املعارضة ملن سبقه من احلنابلة،  
الذين أسسوا القول ابالستحسان على قاعدة "عدم معارضة النص الشرعي"، وقاعدة "العدول عن حكم شرعي حلكم  

صيص العلة، كأيب يعلى، وابن عقيل، فأما ابن تيمية فكان نظره  أقوى منه"، بل الكثري منهم، كانوا ال يرون القول جبواز خت 
 يف هذه املسألة مبين على "ختصيص العلة"، والنظر يف مسألتني مهمتني، ومها:  

 هل معارضة الدليل األقوى للقياس سيؤدي إىل "نقض العلة"؟  
   هل الفقيه حيتاج إىل كل هذا االستدالل، وأمامه النصوص الشرعية الِت تكفيه؟ 

مع ترك ابن تيمية التوسع يف "نقض العلة"، والِت ينظر إليها على أن نقضها يؤدي إىل تفريق ما مجعه الشرع، ومجع  
ما فرقه، وهلذا قال: " إذا جاء نصان حبكمني خمتلفني يف صورتني ومث صور مسكوت عنها فهل يقال: القياس هو مقتضى  

املعىن الفارق بينه وبني اآلخر. فهذا هو االستحسان الذي تنوزع    أحد النصني؟ فما سكت عنه نلحقه به وإن مل نعرف 
فيه، فكثري من الفقهاء يقول به، كأصحاب أيب حنيفة وكثري من أصحاب أمحد وغريهم. وهذا هو الذي ذكره القاضي  

 . (2) بقوله: "اعرتاض النص على قياس األصول ". وهو يف احلقيقة قول بتخصيص العلة"
كون يف قيام الدليل على التماثل واالستواء، أو االختالف واالفرتاق، أو ال يقوم على واحد منهما،  فأول نظر الفقيه ي

فانتقاض العلة يوجب بطالهنا قطعاً إذا مل ختتص صورة النقض بفرق معنوي، فالشارع حكيم عادل ال يفرق بني املتماثالت،  
 وهنا األحوال ثالثة: 

رتني، كان ذلك دلياًل على افرتاقهما يف نفس األمر، وإن مل يُعلم ثبوت علة الفرق  أ. إن ُعلم أن الشرع فرَّق بني الصو 
 عندان. 

 ب. إن ُعلم أنه سوَّى بني الصورتني، كان ذلك دلياًل على استوائهما يف احلكم، ويف العلة.  
 . (3)  ذلكت. إن مل يُعلم ال هذا، وال ذاك، مل جُيز أن جيمع ويسوَّى بينهما، إال بدليل يقتضي 

 

 . 2/190 تيمية، ابن املسائل، جامع -1
 . 2/191 السابق، املصدر -2
 . 2/195 السابق، املصدر -3
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وهذا النظر األصول أيده ابن تيمية بتفسري نص اإلمام أمحد، يف قوله ابالستحسان، فقال: "وأمحد قال ابالستحسان  
ألجل الفارق بني صورة االستحسان وغريها، وهذا من ابب ختصيص العلة للفارق املؤثر، وهذا حق. وأنكر االستحسان  

دُعون القياس الذي هو حق عندهم، لالستحسان "، وهذا أيضا هو  إذا خصت العلة من غري فارق مؤثر، ولذا قال: "ي
االستحسان الذي أنكره الشافعي وغريه، وهو منكر كما أنكروه. فإن هذا االستحسان وما عدل عنه من القياس املخالف  

له وأمر هللا ورسوله،  له يقتضي فرقاً، ومجعاً، بني الصورتني بال دليل شرعي، بل ابلرأي الذي ال يستند إىل بيان هللا ورسو 
 . (1) أبدافهو ليس له وضع الشرع 

وانقش ابن تيمية علة إنكار الكثري من الشافعية، واحلنابلة، لالستحسان، وسبب توهينهم له، وأرجع ذلك، لسببني،  
 مها:

 . أن الكثري من االستحساانت الِت ُخصصت من قياسات، وقع معارضتها لقياسات أخرى أصح. 1
 من االستحساانت كانت دون بيان الفرق املؤثر بني املتماثالت. . أن الكثري 2

والصواب عند ابن تيمية أنه ال تعارض بني القياس الصحيح، واالستحسان الصحيح، وإال فعند التعارض يلزم بطالن  
ة، وإما أن يكون  أحدمها، فإن مل يكن بني الصورة املخُصوصة وغريها فرٌق، لزم التسوية، وحينئذ فإما أن تكون العلة ابطل 

 . (2) ختصيص تلك الصورة ابالستحسان ابطاًل، وهذا التقرير قال فيه ابن تيمية: "هذا هو الصواب"
وبسبب إثبات االستحسان دون النظر إىل "ختصيص العلة"، فقد وقع الكثري يف إنكار صحة القياس الذي خالفوه  

اترة  الصحيح ألجل االستحسان الذي ليس له دليل شرعي عندهم، و ألجل االستحسان، واترة يف إنكار خمالفة القياس 
ينكرون صحة االثنني معا، فال يكون القياس صحيحا، وال يكون ما خالفوه ألجله صحيحا، بل كال احلجتني ضعيفة،  

 . (3) فقال ابن تيمية: "وإنكار هذا كثري يف كالم هؤالء"
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 ملبحث الثالث: ا
 تيمية للتخرجيات الفقهية احلنبلية املبنية على االستحسان مناقشة ابن  

انقش ابن تيمية الكثري من املسائل الفقهية الِت بناها احلنابلة على مسألة االستحسان، وحاول يف مناقشته هذه، بيان  
من   الكثري  وأن  بعيد،  االستحسان  على  خترجيها  وأن  الصحيح،  القياس  على  خترجيه  ميكن  منها  الكثري  القياسات  أن 

 الصحيحة املوافقة للعلل املنصوصة يف الكتاب والسنة، قد متَّ جتاوزها من الكثري؛ ألجل استحساانت ضعيفة املأخذ. 
 ومن هذه الفروع الفقهية، ما يلي: 

 . املسألة األوىل: التيمم لكل صالة: 1
 اختلف الفقهاء يف حكم إعادة التيميم لكل صالة، على قولني، مها: 

 ، وقول بعض الصحابة: (1) يمم، لكل صالة: وهي الرواية املشهورة عن أمحد. إعادة الت1
 .(3) ، ويف سنده احلارث بن عبد هللا األعور، وهو ضعيف(2) علي بن أيب طالب -
 . (5) ، ويف سنده عامر األحول، وهو سيء احلفظ(4) عبد هللا بن عمر -
 . (7) عمارة، وهو مرتوك، ويف سنده احلسن بن (6) عبد هللا بن عباس -
 . (9) ، وسنده منقطع، فقتادة وعامر األحول مل يسمعا من عمرو(8) عمرو بن العاص  -

 

 . 1/341 قدامة، ابن املغين، -1
 . 1707 رقم: ،342 ص:  ،2ج يصلي، كم  التيمم يف ابب الطهارة، كتاب  املصنف، يف شيبة أيب ابن -2
 .146 ص: حجر، ابن التهذيب، تقريب -3
 . 551 رقم: ،57ص:  ،2ج صالة، لكل التيمم ذكر ابب التيمم، كتاب  األوسط، يف املنذر ابن -4
 .288 ص: حجر، ابن التهذيب، تقريب -5
 . 861 - 860 رقم: ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  املصنف، يف الرزاق عبد -6
 .162 ص: حجر، ابن التهذيب، تقريب -7
 863 رقم: ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  املصنف، يف الرزاق عبد -8
 .1/155 احلبري، التلخيص  "،شديد إرسال فيه احلافظ: قال ؛255 ص: العالئي، التحصيل، جامع -9
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، وهو الذي اختاره، ربيعة الرأي،  (4)، ومكحول الدمشقي(3) ، وعامر الشعيب (2) ، وقتادة(1) وهو قول إبراهيم النخعي
 . (8) ، وإسحاق ابن راهويه(7) ، والشافعي(6)مالك بن أنسهو قول  و ،  (5) وحيىي بن سعيد األنصاري، والليث بن سعد

،  (11) ، وعطاء بن أيب رابح(10) ، واحلسن البصري(9) . ليس عليه اإلعادة ما مل حيدث: وهو قول سعيد بن املسيب2
هارون(12) والزهري بن  ويزيد  الثوري،  سفيان  قول  وهو  حنيفة(13) ،  وأيب  والظاهرية(14) ،  عباس  ،  (15) ،  ابن  عن  وروي 
 . (17)، ويف سنده أيب عمر، وهو: النضر بن عبد الرمحن، وهو مرتوك(16) كذلك

ونصر ابن تيمية القول الثاين، وهو الذي استحسنه اإلمام أمحد، فروى امليموين، عن أمحد قال: "إنه ليعجبىن أن يتيمم  
، وكان القياس الصحيح موافقاً لالستحسان  (18) حيدث"لكل صالة، ولكن القياس أنه مبنزلة الطهارة حىت جيد املاء، أو  

 عند ابن تيمية، من جهات، هي: 
 . جبعل التيميم بداًل، عن املاء يف كل أحكامه، بداللة النصوص الشرعية: 1
نۡ   َعلَۡيك م   ِليَۡجعَلَ   ٱَّللَّ    ي ِريد    َما ﴿قال هللا تعاىل:    - ِكن   َحَرجٖ   م ِ َرك مۡ   ي ِريد    َولََٰ   ﴾ َعلَۡيك مۡ   نِۡعَمتَهۥ   َوِلي تِمَّ   ِلي َطه ِ

 [. 6]املائدة: 
 . (19) «الصعيد الطيب طهور املسلم ولو مل جيد املاء عشر سنني »غفاري، قال صلى هللا عليه وسلم: عن أيب ذر ال  -

 

 . 862 رقم: ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف الرزاق عبد -1
 .863 رقم:  ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف الرزاق عبد -2
 .1708  ،342 ص:  ،2ج يصلي، كم  التيمم يف ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف شيبة أيب ابن  -3
 . 1712 رقم: ،342 ص:  ،2ج يصلي، كم  التيمم يف ابب الطهارة، كتاب  املصنف،  يف شيبة، أيب ابن -4
 .2/57 املنذر، ابن األوسط، -5
 .1/346 حطاب، اجلليل، مواهب -6
 .2/295 النووي، اجملموع، -7
 .2/75 املنذر، ابن األوسط، -8
 . 586 رقم: ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف الرزاق عبد -9

 . 586 رقم: ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف الرزاق عبد -10
 . 1710 ،342 ص:  ،2ج يصلي، كم  التيمم يف ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف شيبة أيب ابن -11
 . 486 رقم: ،472 ص: ،1ج واحد، بتيمم يصلي كم  ابب الطهارة، كتاب  ،املصنف يف الرزاق عبد -12
 .2/58 املنذر، ابن األوسط، -13
 . 1/56 الكاساين، الصنائع، بدائع -14
 .2/128 حزم، ابن احمللى، -15
 . 455 رقم: ،57ص:  ،2ج صالة، لكل التيمم ذكر ابب التيمم، كتاب  األوسط، يف املنذر ابن -16
 .562 ص: حجر، ابن التهذيب، تقريب -17
 . 1/313 قدامة، ابن املغين، -18
  التيمم   ابب:   الطهارة،  أبواب  سننه،  يف  الرتمذي  ،332  رقم:  ،246  ص:  ،1ج:  يتيمم،  اجلنب  ابب  الطهارة،  كتاب  سننه،  يف   داود  أبو  -19
 صحيح. حسن وقال: ؛124 :،رقم ،165ص: ،1ج: املاء، جيد مل إذا نبللج
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. فتسمية  (1) «وطهوراجعلت ل األرض مسجدا  »لم:  عن جابر بن عبد هللا، قال رسول هللا صلى هللا عليه وس  -
     الشارع للتيميم طهورا، داللة على أنه كاملاء يف احلكم. 

. بضعف آاثر الصحابة الِت استدل هبا أصحاب القول األول، فقال ابن املنذر: "أما حديث علي وابن عباس فغري  2
، ومثلهم ابن  (3) وعنهم ما خيالفها"، وقال ابن تيمية: "وهي ضعيفة،  (2) اثبت عنهما وحديث ابن عمر أحسنها إسنادا"

 . (5) ، وابن حجر(4) الرتكماين
. عارض اجلمهور هذا القياس أبن التيمم مبيح للعبادة، وليس رافعاً هلا، ألجل أن النيب صلى هللا عليه وسلم وصف  3

 .(6) «اي عمرو، صليت أبصحابك وأنت جنب؟» صالته أبصحابه، أبنه جنب، فقال: عمرو بن العاص، بعد  

لكن هذا االعرتاض انقشه ابن تيمية مبيه نا ضعفه، من جهة أن احلدث ليس أمراً حمسوسا كطهارة اجلنب، بل هو أمٌر  
 معنوي مانع من الصالة، فقال:  

 "إن قالوا: هو مانع، لكنه ال مينع مع التيمم، فاملانع الذي ال مينع ليس مبانع. 
 قيل: هو حينئذ! يوجد املانع.  فإن قيل: هو مينع إذا قدر على استعمال املاء،

فإن قالوا كيف يعود املانع من غري جتدد حدث؟، قيل: كما عاد احلاظر من غري جتدد حدب، فاحلاظر للصالة هو  
 املانع، واملبيح هلا هو الرافع هلذا املانع.

كما يقال: أابح إابحة  فإن قيل: أابحها إىل حني القدرة على استعمال املاء، قيل: وأزال املانع إىل حني القدرة، ف
 موقتة، يقال: إنه رفع رفعا موقتا. 

كاملاء قيل: وال نقبل إال ما يبيح مطلقا كاملاء...فإن قيل: الصالة ابلتيمم   وإن قالوا: حنن ال نقبل إال ما يرفع مطلقا ً
مانعا مل جتز الصالة.    رخصة كأكل امليتة يف املخمصة، والرخصة استباحة احملظور مع قيام احلاظر ومنع املانع، فلو بقي

فعلم زوال املانع...قيل: هذا قياس فاسد، وذلك أنه آكل امليتة مل يتغري، لكن تغري حال اآلكل، وهنا ليس إال احملدث  
الذي كانت الصالة حمرمة عليه، مث صارت واجبة عليه أو جائزة ابلتيمم، فلو مل يتغري حاله ابلتيمم ملا جازت صالته،  

ث يف الشرع، فأبيحت له الصالة يف حال، وحرمت عليه يف حال، مع تسميته يف حال اإلابحة  وليس هنا إال احلد
، ومبثل هذه املناقشة، جعل ابن تيمية القياس الصحيح بكون التيمم  (7) متطهرا، وجعل الرتاب طهورا كما جعل املاء طهورا"

 رافعاً للجنابة يف حال التيمم. 

 

 .335 رقم: ،74ص: ،1ج: التيمم، ابب  التيمم، كتاب  صحيحه، يف البخاري -1
 .2/58 املنذر، ابن األوسط، -2
 . 2/209 تيمية، ابن املسائل، جامع -3
 .1/221 الرتكماين، ابن النقي، اجلوهر -4
 .1/155 ،حجر ابن احلبري، التلخيص  -5
  رقم: ،249 ص: ،1ج التيمم، اجلنب خاف إذا ابب التيمم، كتاب  سننه، يف داود أبو ووصله ؛1/454 الصحيح، يف البخاري علقه -6

334. 
 .212-2/211 تيمية، ابن املسائل، جامع -7
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عاص، من ابب االستفهام، ال اإلخبار، فلما أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم  مث جعل ابن تيمية حديث عمرو بن ال 
وإال فلو كان املراد اخلرب وهو قد صلى مع    وسلم،أنه تيمم خلشية الربد، تبني أنه مل يكن جنبا، فأقره النيب صلى هللا عليه  

"أصليت وأنت جنب بال تيمم    له: . وهو مل يقل  اجلنابة ملا سأله. وإن كانت اجلنابة مانعة من الصالة مطلقا مل يقبل عذره
 . (1) "، ليكون قد استفهمه عن حال التحرمي، بل أطلق الصالة مع اجلنابة

وهبذا التقرير من ابن تيمية، كان كالم اإلمام أمحد، بذكر القياس الصحيح، املوافق لالستحسان، صحيحا، دون معارضة  
للخروج ابستحسان إعادة التيمم    -مع ضعف الكثري منها   -آاثر الصحابةالنصوص بنقض العلة، مث ذكر نصوص من  

لكل صالة، ولذا قال ابن تيمية: "فقد تبني هنا أن القياس هو الصحيح، دون االستحسان الذي يناقضه، وختصيص  
ام من حكم  العلة، وهو كون هذا بدال طهورا مبيحا يقوم مقام املاء عند تعذره يف مجيع أحكامه، مث خيص بعض األحك

 . (2) البدلية والطهوريه واإلابحة"
 . املسألة الثانية: املضاِرب إذا خالف صاحب املال: 2

 اختلف الفقهاء يف املضارب إذا خالف صاحب املال، فاشرتى غري ما أُمر به، فهل الربح له، أو لصاحب املال: 
 .  (3) ابن عمر، وأمحد، وابن راهويه أ. الربح لصاحب املال: وهو مذهب أيب قالبة اجلرمي، وانفع موىل 

 . (4) ب. الربح على ما اشرتطا عليه: وهو مذهب إايَّس بن معاوية، ومالك بن أنس
 . (5) ت. الربح للمضارب، ويتصدق ابلفضل: وهو مذهب أيب حنيفة

 . (6) هذه أشهر األقوال، وفيه ثالثة أقوال أخرى ذكرها ابن املنذر
تحق قسط املثل يف الربح، أو أجرة املثل ؟ وهذا بناء على أنه يف عمله يف املضاربة،  وأصل املسألة أن املضارب هل يس

 هل هو شريك، أو أجري؟، فعلى أنه شريك فهو مستحق لقسط املثل يف الربح، وعلى أنه أجري فهو يستحق أجرة املثل. 
صوَّب ابن تيمية مذهب أيب حنيفة يف هذه  ، وهلذا  (7) ومذهب أمحد كون املضارب شريكاً، ال مؤاجراَ أبجرة معلومة

املسألة، وأما اآلخرون، فجعلوا املضاربة من ابب اإلجارة، مث ذكروا أهنا ختالف القياس الصحيح، مث استحسنوا من ابب  
 رفع احلرج جوازها. 

 

 . 2/213 السابق، املصدر -1
 . 2/213 السابق، املصدر -2
 . 6/105 املنذر، ابن االشراف، منازل على اإلشراف -3
 . 6/105 السابق، املصدر -4
 . 7/162 قدامة، ابن واملغين، ؛22/48 السرخسي، املبسوط، -5
 . 6/150 املنذر، ابن االشراف، منازل على اإلشراف -6
 . 2/214 تيمية، ابن املسائل، جامع -7
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احبه عند  مث املضارب عند أيب حنيفة إذا خالف صاحب املال، فهو كالفضول، والفضول بيعه موقوف على إجازة ص
، وعورضوا ممن جعله بيعا ابطالً،  (4) ، ورواية عن أمحد(3) ، والشافعي يف القدمي(2) ، واملالكية (1) مجهور لفقهاء، من احلنفية

، وعلى هذا األصل عند أيب حنيفة رجع عمل  (6) ، والرواية املشهورة عن أمحد(5)وهو املعتمد عند الشافعي يف اجلديد
وجاء عن اإلمام    املال، فإن قَب ل ابملعاملة صار البيع صحيحاً، وللمضار ب قسط من الربح عليها. املضار ب إىل صاحب  

أمحد استحسان ما ذهب إليه أبو حنيفة، فقال صاحل بن أمحد: "سألته عن املضارب إذا خالف، قال: "مبنزلة الوديعة،  
، ونقله أبو يعلى  (7) ل أن يعطى بقدر ما عمل"عليه الضمان، والربح لرب املال إذا خالف، إال أن املضارب أعجب إ

، وجعلها ابن تيمية من ابب رجوع أمحد عن قوله  (8) بلفظ: "وكنت أذهب إىل أن الربح لصاحب املال، مث استحسنت" 
 املشهور عنه هنا، وكان هذا االستحسان مبين على أمرين: 

املال، ومعاملته بغري إذنه اتبعة إلذنه، فإن أذن هبا،  أ. موافقته للقياس الصحيح، فاملضارب شريك يف مال صاحب  
 كان للمضارب قسط من الربح. 

ب. أن هذا ما عليه عمل الصحابة، فلما أقرض أبو موسى األشعري ابنيه من مال الفيء مائِت ألف درهم وخصهما  
ا بلغ به املال مثامنائة ألف درهم،  هبا دون سائر املسلمني، فرأى عمر بن اخلطاب أن ذلك حماابة خاصة وأن الربح كان كثري 

فأمرمها أن يدفعا املال ورحبه إىل بيت املال، فقال له ابنه عبد هللا: إن هذا ال حيل لك؛ فإن املال لو خسر وتلف كان  
ذلك من ضماننا فلماذا جتعل علينا الضمان وال جتعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: جنعله مضاربة  

بني املسلمني: هلما نصف الربح وللمسلمني نصف الربح فعمل به عمر، فقال ابن تيمية: "هذا مما اعتمد عليه  بينهم و 
الفقهاء يف املضاربة وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن اخلطاب ووافقه عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ابلنماء؛ فإن احلق    أحدمها ابلربح وال جتب عليهم الصدقة وهو العدل؛ فإن النماء حصل مبال هذا وعمل هذا فال خيتص
، وهبذا استظهر ابن تيمية موافقة استحسان  (9) هلما ال يعدومها؛ بل جيعل الربح بينهما كما لو كاان مشرتكني شركة مضاربة"

 اإلمام أمحد، وأنه موافق للقياس الصحيح، وال تعارض بينهما. 
 تصرف يف املغصوب مبا يُزيل امسه، ووصفه: . املسألة الثالثة: الغاصب إذا 3

 

 . 5/150 الكاساين، الصنائع، بدائع -1
 .4/270 حطاب، جلليل،ا مواهب -2
 .9/260 النووي، املهذب، شرح اجملموع -3
 .4/283 املرداوي، االنصاف، -4
 9/260 النووي، املهذب، شرح اجملموع -5
 .4/283 املرداوي، االنصاف، -6
 . 1/448 أمحد، بن صاحل املسائل، -7
 . 5/1604 يعلى، أبو العدة، -8
 .30/323 تيمية، ابن الفتاوى، جمموع -9
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اختلف الفقهاء يف حكم الغاصب إذا غصب شيئاً، فأزال امسه ووصفه، كغصب القمح وطحنه، وغصب اللباس  
 وإعادة نسجه، على ثالثة أقوال:  

 . (1) أ. كل ذلك للمالك: وهو مذهب الشافعي
 . (2) حنيفةب. هو ملك للغاصب، وعليه بدله األصلي، وهو مذهب أيب 

 .(3) ت. خيري املالك فيه، وهو مذهب مالك 
، وهلذا مل يذكرها  (4) وعن أمحد ثالثة رواايت مبثل هذه األقوال الثالثة، لكن الرواية املوافقة لقول مالك، غري مشهورة

 ، ولكن نصرها ابن تيمية، وجعلها موافقة للقياس واالستحسان الصحيحان، وحجته يف ذلك: (5) ابن قدامة
 . األصل أن التصرفات موقوفة، على ملك صاحبها، فما رضي به كان له ذلك. أ

ب. الواجب إزالة الظلم ابلعدل، ال بظلم آخر، فكونه ظاملاً، يظهر يف تضمينه حلقه، ال يف أن يؤخذ أثر عمل غريه،  
 فيعطى لصاحب األصل بال عوض، فإن هذا ظلم له. 

من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم، فليس له من  »:  - هللا عليه وسلم صلى  - ل هللا ت. عن رافع بن خديج: قال رسو 
، وهذا النص يوافق القياس يف كون الزرع بني الغاصب واملغصوب من ابب املزارعة، أو يكون  (6) «نفقتهالزرع شي، وله  

املين، ولو وطيء ذكٌر أنثى، كان  وقال ابن تيمية: " الزرع يف األرض كاحلمل يف البطن، وإلقاء البذر كإلقاء    لرب األرض. 
احلمل ملالك األنثى دون مالك الذكر، وهذا اختيار ابن عقيل وغريه. لكن املين ال يقوم، خبالف الزرع، فلهذا جعل له  

، فهذا هو القياس الصحيح، وأما من ذهب إىل أن هذا يعارض القياس من جهة جعل الزرع لزارعه، كما قال  (7) نفقته"
، فهو ضعيف عند ابن تيمية، فليس عنده تعارض بني النص والقياس الصحيح يف كون الزرع لرب  (8) لىالقاضي أبو يع

"الزرُع لرب األرض  األرض. اإلمام أمحد:  تيمية قول  ابن  النفقة، وليس هذا بشيء يوافق    وعلى هذا صحَّح  ، وعليه 
، لكن حكم بوجوب نفقة الزرع عليه لتعطى    األرض، فجعل أمحد الزرع لرب  (9) القياس، استحسُن أن يدفع إليه نفقته"

للغاصب، ألن الغاصب ليس كاملضارب عمل جماان، بل هو غاصب من جهة، وشريك من جهة أخرى، ألنه شارك يف  
األرض ببذره، فكان االستحسان أن يعطى له نفقته، وهذا االستسحسان من أمحد، موافق للقياس الصحيح عنده، ولذ  
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 .5/279 حطاب، اجلليل، مواهب -3
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، ومل يعارض نصًان بل كان موافقا للنص الصحيح، والقياس    ، أن هذا االستحسان مل ينقض قياساكان رأي ابن تيمية
 واالستحسان الصحيح. 

 ، وبيعها: (1)  السوَّاد. املسألة الرابعة: التفريق بني شراء أرض  4
 ، على أربعة أقوال هي: -ومنها أرض السوَّاد  –اختلف الفقهاء يف حكم بيع أرض اخلراج  

 .(2)  احلنفيةأ. جيوز أن تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهو مذهب 
 . (3)  املالكيةب. ال جيوز بيع ما فُتح عنوة، خبالف ما فُتح صلحاً، وهو مذهب 

 . (4)  الشافعيةت. جيوز أتجري ما فُتح عنوة، دون بيعها، وهو مذهب 
واستحسن اإلمام أمحد جواز شراء أرض السواد، مع كراهة بيعها، وهذا استحساان ألصل تفريق الصحابة بني جواز  

،  (5) ذا يشبه ذلك" شراء املصاحف، وكراهة بيعها، فقال: "رخَّصوا يف َشْري املصاحف، وكرهوا بيعها"، فقال أبو يعلى: "ه
وعلَّل ابن قدامة ذلك فقال: "ألن بعض الصحابة اشرتى، ومل يسمع عنهما البيع، وألن الشراء استخالص لألرض، فيقوم  

 . (6) فيها مقام من كانت يف يده، والبيع أخذ عوض عن ما ال ميلكه وال يستحقه، فال جيوز"
 ونصر ابن تيمية هذا القول، وذكر ما يشهد له: 

العلة موجودة يف البيع دون الشراء، فاملشرتي راغب يف املصحف، معظ ٌم له، ابذٌل فيه ماله، والبائع معتاٌض عنه  أ.  
ابملال، والشرع يفرق بني هذا وهذا، كما فرق بني املعطي واآلخذ يف إعطاء املؤلفة قلوهبم بني املعطي واآلخذ، وافتداء  

 األسري. 
د يف إحدى الروايتني، وظاهر مذهبه أنه إذا بيع واشرتي بثمنه فإن هذا من  ب. إبدال املصحف آبخر جائز عند أمح

 .)7) جنس اإلبدال، ففيه صرف نفعه لنظري املستحق إذا تعذر صرفه إىل عينه 
، لكن هذا األصل، غري  (8) ت. من منع بيع وشراء أرض السوَّاد، علَّل ذلك بكوهنا أرض وقف، وبيع الوقف ال جيوز

أرض السواد تورث وتوهب، بل خالفهم يف األراضي، دون املساكن، فقال أبو عبيد: "إمنا كان اختالفهم  صحيح هنا؛ ألن  
يف األرضني املغلة، الِت يلزمها اخلراج من ذات املزارع، والشجر، فأما املساكن، والدور أبرض السواد، فما علمنا أحًدا كره 

يف زمن عمر، وهو أذن يف ذلك، ونزهلا من كبار أصحاب رسول    شراءها، وحيازهتا، وسكنها، قد اقتسمت الكوفة خططًا
، وكان منهم سعد بن أيب وقاص، وعبد هللا بن مسعود، وعمار، وحذيفة، وسلمان، وخباب،  - صلى هللا عليه وسلم    -هللا  
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التابعون بعد    وأبو مسعود، وغريهم، مث قدمها علي عليه السالم، فيمن معه من الصحابة فأقام هبا خالفته كلها، مث كان
هبا، فما بلغنا أن أحًدا منهم اراتب هبا، وال كان يف نفسه منها شيء حبمد هللا ونعمته، وكذلك سائر السواد، واحلديث  

 ، فافرتقا يف احلكم، ومل يصح قياس أحدمها على اآلخر. (1) يف هذا أكثر من أن حيصى"
"الصحابة الذين كرهوا شراها إمنا كرهوه لدخول املسلم يف  ث. بنيَّ ابن تيمية علة كراهة شراء أرض السوَّاد، فقال:  

فقد التزم الصغار، وإن مل يؤده   - وهو جزية - خراج أهل الذمة، أو إبطال حق املسلمني به، فإن املشرتي إن أدى اخلراج 
 .(2) أبطل حق املسلمني، فلذا كره ذلك عمر وغريه من الصحابة، وهنوا عن الشرى"

نفع للمسلمني من جهة أن أرض السوَّاد كانت يف بداية الفتح بيد أهل الذمة؛ لئال يشتغل املسلمون  وأما البيع ففيه  
ابلفالحة عن اجلهاد، فلما كثر املسلمون، وصار أكثرهم غري جماهدين، صار أداؤهم اخلراج أنفع لعموم املسلمني من كوهنا  

سكة    -صلى هللا عليه وسلم   -رض اخلراجية، فرأى النيب  أبيدي أهل الذمة، وهذا احلكم عند ابن تيمية غري خمتص ابأل
 . (4) ، فكان الشرع ينهى عن االشتغال عن اجلهاد يف بداية اإلسالم(3) فقال: "ما دخلت هذه دار قومي إال دخلها الذل "

حكم شراء وبيع   وهبذا التقرير بنيَّ ابن تيمية أن تفريق أمحد بني الشراء والبيع يف املصاحف، هو الذي يقاس عليه يف
الناس، وحتقيق املصاحل واملقاصد   العلة اجلامعة بني الشراء والبيع الختالف أحوال  القياس، وقوة  أرض السواد، لصحة 

 الشرعية لألمة.  
 . املسألة اخلامسة: قبول شهادة أهل الذمة يف الوصية يف السفر 5

َدة    ﴿اختلف الفقهاء يف حكم شهادة أهل الذمة يف قوله تعاىل:     ِحينَ   ٱۡلَمۡوت    أََحَدك م    َحَضرَ   إِذَا  بَۡينِك مۡ   َشَهَٰ

نك مۡ   َعۡدلٖ   ذََوا  ٱۡثنَانِ   ٱۡلَوِصيَّةِ  بَۡتك م  ٱۡۡلَۡرِض   فِي  َضَرۡبت مۡ   أَنت مۡ   إِنۡ   َغۡيِرك مۡ   ِمنۡ   َءاَخَرانِ   أَۡو   م ِ ِصيبَة    فَأََصَٰ   مُّ

   [، على ثالثة أقوال:106]املائدة:  ﴾ٱۡلَمۡوِت  

نُكمۡ  َعۡدل    ذََويۡ   َوأَۡشِهُدوا   ﴿ أ. أهنا منسوخة بقوله تعاىل:   [، وهو مذهب مالك بن أنس. 2]الطالق:  ﴾  م ِ
 ب. أهنا حمكمة غري منسوخة، لكنها يف أهل اإلسالم، دون غريهم من أهل امللل، وهو قول الشافعي. 

 .(5) و قول أمحدت. أهنا حمكمة غري منسوحة، وهي يف شهادة أهل الذمة يف السفر، وه
 ة مذهب أمحد من جهات متعددة، هي: ي ونَصَر ابن تيم

أ. مل يرد أي نص من القرآن والسنة على عموم منع شهادة أهل الذمة على املسلمني، فوجب األخذ بظاهر اآلية،  
 ويكون حكمها خاصاً، ال يعارض أي حكم آخر. 
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القرآن ما يدل على منع شهادة أهل الذمة على املسلمني، وعليه  ب. إذا تعذر إشهاده املسلمني يف السفر، فليس يف  
فال يوجد قياس خيالف هذه اآلية، وقد عمل بظاهر اآلية الكثري من الصحابة والتابعني، فقال القرطيب: " وهو األشبه  

ى األشعري وعبد  بسياق اآلية، مع ما تقرر من األحاديث. وهو قول ثالثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، أبو موس
 .(1) هللا بن مسعود، وعبد هللا بن عباس"

ت. ابب الشهادات مبين على الفرق بني حال القدرة وحال العجز، وهلذا قبلت شهادة النساء فيما ال يطلع عليه  
ة:  الرجال. وكذا يف اجلراح إذا اجتمعن ومل يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن يف احلمامات واألعراس، وقال ابن تيمي 

 ، فحال السفر مثل ذلك، ويكون قياس هذا على ذاك هو القياس الصحيح. (2) "وهو الصواب" 
، فقصد ابن تيمية بيان أنه ال حاجة لالستحسان  (3) وهذا املثال ذكره أبو يعلى يف بيان صحة االستحسان ابلقرآن

يع ال  الصحيح  فالقياس  و ا هنا،  اآلية،  بظاهر  األخذ  على صحة  يدل  وهو  مث  رضه شيء،  القياس آبخر،  معارضة  أن 
 استحسان احلكم بقياس آخر بعيد عن مقصد الشرع. 

 .املسألة السادسة: من نذر ذبح ولده أو نفسه:  6
 اختلف الفقهاء يف نذر ذبح ولده أو نفسه: 

 . (4) أ. عليه كفارة اليمني، وهي الرواية املشهورة عن أمحد
  َكانَ   لَّقَدۡ   ﴿ب. قال عطاء بن أيب رابح: أن رجال جاء ابن عباس، فقال: نذرت ألحنرن نفسي، فقال ابن عباس: 

ِ  َرس ولِ  فِي  لَك مۡ  ه   ﴿[، مث تال:  21]األحزاب:  ﴾  َحَسنَة   أ ۡسَوة    ٱَّللَّ [،  107]الصافات:  ﴾  َعِظيمٖ  بِِذۡبح    َوفََدۡينََٰ
 ، ورواية عن أمحد. (6) ، وهو قول أيب حنيفة(5) كبشمث أمره بذبح  

 . (7)  الشافعية ت. ليس عليه شيء، ألنه نذر حمرم، فال كفارة عليه، وال وفاء، وهو مذهب 
ث. ومن نذر أن ينحر ابنه ومل يقل عند مقام إبراهيم، فال شي عليه، ومن جعل ابنه هداي أهدى عنه، وهو قول  

 .(8)  أنس مالك بن  
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، وهو مقتضى القياس والنص، حىت قال ابن تيمية: "وهذا  (1) وذهب أمحد يف رواية عنه التباع ما ثبت عن ابن عباس 
يصرح به يف مواضع..وذلك ألن من نذر نذرا فعليه املنذور أو بدله يف الشرع، وهنا  أصح الرواايت عن أمحد، وهو الذي 

 . (2) ملا تعذر املنذور انتقل إىل البدل الشرعي، وهو الكبش، كما يف نظائره، فليس هنا ما خيالف القياس الصحيح"
على غريه، وكل هذا يعارضه ابن   وهذا املثل ذكره أبو يعلى لبيان أن املخصوص من مجلة القياس يُقاس عليه، ويُقاس

تيمية، ألجل أن أمحد، مل خيصص نصاً ابلقياس، ومل يقص على ذلك املخصوص، بل ذهب النباع ظاهر النصوص، وكان  
القياس موافقاً له، يف أن النذر حيتاج إىل الوفاء به، وملا تعذر الوفاء به حلرمة ذبح االبن، انتقل إىل البديل، ونص القرآن  

يل يف قصة اخلليل عليه الصالة والسالم، مع متابعة قول الصحايب، كل هذا يؤيد صحة ما ذهب إليه ابن تيمية  على البد
 يف تعقبه أليب يعلى.  

وبعد مناقشة كل هذه الفروع الفقهية من ابن تيمية، يصح قوله: "تدبرت عامة هذه املواضع الِت يدعي من يدعي  
ياس الصحيح، أو أن العلة الشرعية الصحيحة خضت بال فرق شرعي من فوات  فيها من الناس أهنا تثبت على خالف الق

شرط أو وجود مانع، أو أن االستحسان الصحيح يكون على خالف القياس الصحيح من غري فرق شرعي، فوجدت  
 . (3) األمر خبالف ذلك"

 : اخلامتة
 ابلنتائج اآلتية: ج بعد متام هذه الدراسة األصولية، مُيكن اخلرو 

أن  1 لفظي، وكلها يدور على معىن  .  بينهما  أقوال، واخلالف  أربعة  احلنابلة اختلفوا يف تعريف االستحسان على 
 "العدول عن القياس الصحيح إىل قياس آخر، بدليل شرعي". 

 . نًقل عن اإلمام أمحد يف االستحسان، روايتان، أشهرمها رواية اجلواز، وهي الِت أخذ هبا كبار علماء املذهب.2
مرجع احلنابلة يف ذكر االستحسان، هو ما كتبه القاضي أبو يعلى، والذي ذكر ثالثة أنواع لالستحسان:    . كان3

ابلكتاب، وابلسنة، وابإلمجاع، وزاد ابن عقيل االستحسان بقول الصحايب، ومل ير احلنابلة االستحسان ابلقياس اخلفي،  
 وال ابلعادة والعرف. 

 ستحسان يف عدد من كتبه، لكنَّه أفرد هلا قاعدًة خاصَّة. . كانت مناقشة ابن تيمية ملسألة اال4
 . بىن ابن تيمية مسألة االستحسان على ثالثة أصول، هي: 5

 أ. القول بتخصيص العلة عند فوات شرٍط، أو وجود مانٍع، وأما دون ذلك فهو خطأ.  
 ناؤه. ب. األخذ بكل حديث فيما ورد فيه، دون القول مبعارضته للنصوص العامة، مث استث 

 ت. القياس الصحيح ال يعارض الشرع الصريح. 

 

 . 4/1397 يعلى، أبو العدة، -1
 . 2/228 تيمية، ابن املسائل، جامع -2
 . 2/206 السابق، املصدر -3
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.  ابن تيمية ال يرى صحة القياس إذا عارض نصا، وال قياسا صحيحاً، بل هو ال يرى أصاًل وقوع التعارض بني  6
آخر   لقياس  صحيح  قياس  عن  عدول  هو  االستحسان  يف كون  األصوليني  وطريقة  الصحيحة،  والقياسات  النصوص 

الصحيح عدوال عن قياس صحيح،  االستحسان  تيمية وال يراها صحيحة، ويقول:" وحينئذ فال يكون  صحيح، يوَّهنها ابن  
 . (1) جيوز العدول عنه حبال، وهذا هو الصواب"  والقياس الصحيح ال

  املأخذ . وضح ابن تيمية أن كل النقول املروية عن اإلمام أمحد يف جعلها على معىن االستحسان األصول، ضعيفة 7
بل هي موافقة للقياس الصحيح من وجه آخر، وابلتال فكالم اإلمام أمحد فيه موافقة لصحيح القياس ال للقول بصحة  

 االستحسان. 
 ة مبا يلي: الدراس توصيوهلذا 

 لبحوث الفقهية جبمع كل ما نقل عن اإلمام أمحد وبيان منهجه يف االستدالل ابالستحسان. . زايدة ا 1
. زايدة البحوث العلمية حول منهجية ابن تيمية يف مناقشة االستدالالت األصولية على صحة نسبة األقوال لإلمام  2
 أمحد. 
 

The position of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah on the 
doctrine of 

The Hanbalis in the opinion of Istihsan and the branches based 
on it according to them 

The topic of Istihsan as legal evidence is one of the issues that the 
fundamentalists built on reversing a ruling based on analogy, to another 
ruling for stronger evidence, and the Hanbalites are many in defining it, and 
clarifying that most of the texts on the authority of Imam Ahmad say it . 

But Ibn Taymiyyah discussed this rooting, and made the topic a branch 
on the topic of “specifying the cause.” This research paper will refer to the 
opinions of the Hanbalis in Istihsan ,with a statement of what Ibn 
Taymiyyah went to, as a basis for his saying, and a discussion of what the 
Hanbalis mentioned from the branches of jurisprudence based on their 
rooting . 

 

 . 2/197 السابق، املصدر  -1



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

36 
 

The importance of the study lies in terms of the need to know the efforts 
of the Hanbalis to clarify the meaning of Istihsan for them, and to clarify 
Ibn Taymiyyah’s position on what they mentioned, rooting and 
differentiating, The study relied on the inductive approach by mentioning 
the sayings of the Hanbalis in their definition of Istihsan ,then the analytical 
method by analyzing and discussing what Ibn Taymiyyah went to in his 
discussion of the issues that the Hanbalis branched into saying Istihsan with 
the use of the deductive approach by taking a comprehensive perception of 
what Ibn Taymiyyah went to in rooting the topic of Istihsan . 

In order to answer that, three sections had to be developed, the first to 
explain the Hanbali doctrine in defining Istihsan ,and its authenticity to 
them, the second topic to clarify the basic features adopted by Ibn 
Taymiyyah in his discussion of the study of Istihsan ,and the third topic to 
clarify the issues in which Ibn Taymiyyah discussed the Hanbali doctrine. 
The results of the study came with the adoption of the Hanbalis for the 
evidence of Istihsan and that it is the door to provide the strongest evidence 
for the correct analogy, and unlike them Ibn Taymiyyah, who made the 
Istihsan based on “the allocation of the cause”, and that the correct analogy 
is not opposed by Sharia, and for this the study recommended increasing 
research on the topic of Istihsan and studying what Ibn Taymiyyah went to 
Compared with other schools of jurisprudence . 

 of specification doctrine, Hanbali Taymiyyah, Ibn Istihsan, :Keywords
cause. the . 
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 أطر التجريم والعقاب عن التعدي على العلم الوطين

 دراسة يف ضوء أحكام قانون العقوبات اللييب

 

 د. عبد الصمد رجب امشيلة

 ديـور هويــة منصـــأ. أسام                                                                                                           

 املقدمة: 
إن من املتعارف عليه بني كافة دول العامل، أن يكون لكل دولة علمها اخلاص هبا، والذي يعرب عن رمزية خاصة  

يعرب عن سيادهتا الوطنية واستقالهلا، وذلك من خالل ما يرمز له يف شكله وألوانه املستخدمة، حيث يضفي  هلا، كما  
 عليها اخلصائص الوطنية. 

وهو أمر اترخيي فمنذ القدم كان لكل قبيلة راية، ويف عهد اإلسالم جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم جليوش  
كما ظهر على بعضها رمز اهلالل الذي أصبح فيما بعد رمزاً إسالمياً، وارتبط  املسلمني راية ولواء، وإن تعددت ألواهنا  

اختاذ األعالم ابألعمال العسكرية إال أنه يعرب عن االنتماء والوحدة والرتابط بني أفراد اجليش، فهو ميثل ذات الرمزية الِت  
     حتملها أعالم الدول اليوم. 

، فيكون املساس  من رموزها من رموز  يكون له قيمته املقدسة ابعتباره رمزاً الوطنية، و   ة وياهلعن    يعرب العلم الوطين  ف
، ولذلك تعد جرمية االعتداء على العلم الوطين من  به أو إهانته أو االعتداء عليه مبثابة اعتداء وإهانة وانتهاك لسيادة األمة 
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تمع، واعتداء على هيبة الدولة وسلطاهنا، ما  اجلرائم املاسة أبمن الدولة الداخلي، ملا قد تفضي إليه من إخالل أبمن اجمل
 دفع الدول مجيعاً إليه إضفاء احلماية اجلناية عليه. 

 أمهية املوضوع: 
األمة والدين واللغة والعلم  -إن موضوع اجلرمية حمل الدراسة يندرج ضمن احلماية اجلنائية لثوابت اهلوية الوطنية الليبية      

الدراسة على جرمية إهانة العلم الوطين اللييب الستهتار الكثريين هبذه األفعال أواًل، وملا حيمله  واخرتان أن تقتصر    -الوطين
(  3م يف املادة )  2011العلم الوطين من قدسية معنوية واترخيية للدولة الليبية، وقد ضمن اإلعالن الدستوري الصادر يف  

وشكله، وابلتال حدد موضع اجلرمية الِت حنن بصدد دراستها    منه معامل العلم الوطين للدولة الليبية من حيث مواصفاته 
 والذي تشمله احلماية اجلنائية املنصوص عليها يف قانون العقوابت. 

 إشكالية البحث: 
إن االعتداءات املتكررة على العلم الوطين، والِت تطالعنا على وسائل التواصل االجتماعي، تضع قدرة وفاعلية  

اللييب   العقوابت  على احملك، من حيث حتقيق الردع يف نفوس املخاطبني بنصوصه، فنكون أمام إشكالية جناعة  قانون 
النصوص القائمة على محاية العلم الوطين من اإلساءات الِت يتعرض هلا، وهلذه القضية جانبان: األول كفاية النصوص  

الواقع، واجلان ب األول هو حمل دراستنا يف هذا البحث،  القائمة ملواجهة الظاهرة. والثاين فاعلية النصوص على أرض 
 لتصاغ إشكالية البحث يف سؤالني مها:

القائمة يف   - للعلم الوطين؟ وما مدى كفاية النصوص  اللييب  ما حدود احلماية اجلنائية الِت يوفرها املشرع 
 حتقيق هذه احلماية؟  

 نطاق الدراسة: 
فاملشرع يسبغ محايته عرب التجرمي والعقاب على املصاحل  إن أعلى درجات احلماية القانونية هي احلماية اجلنائية،  

األكثر أمهية والِت يرى أن املساس هبا حيدث ضرراً أو خطراً يصعب تدارك آاثره أو أنه يهدد سري احلياة بشكل طبيعي  
اهلوية الوطنية للبلد  داخل اجملتمع، وملا ميثله العلم الوطين عن السيادة الوطنية، وما حيمله من دالالت اترخيية وتعبري عن  

أحاطه املشرع اجلنائي اللييب حبمايته، هذه احلماية هي حمل دراستنا يف هذا البحث والِت نص عليها قانون العقوابت اللييب  
 املفروضة على مرتكب هذه األفعال.  ( منه، لبيان حدود التجرمي ونطاقه، والعقوابت 205يف املادة )

 منهج البحث: 
القانونية    م على رصد وحتليل النصوص الباحثان يف إعداد حبثهما على املنهج التحليلي النقدي والذي يقو اعتمد  

 الواردة يف قانون العقوابت، وإظهار ما شاهبا من عيوب وقصور. 
 خطة البحث: 

 قسمنا البحث إىل مقدمة وخامتة ومطلبني وقسما على النحو اآليت: 
 رمية التعدي على العلم الوطين للدولة.          املطلب األول/ التكوين القانوين جل

 الركن املفرتض.  / أوالً 
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 الركن املادي.  /اً اثني
 الركن املعنوي.  / اً اثلث

 املطلب الثاين/ العقوابت املقررة. 
 العقوابت األصلية.  / أوالً 
 العقوابت التكميلية والتبعية.  /اً اثني
 تقييم العقوابت املقررة.    / اً اثلث
 
 
 
 
 
 

 ملطلب األول ا
 التكوين القانون جلرمية إهانة العلم الوطين للدولة 

إن ما ميثله االعتداء على العلم الوطين للدولة من ابلغ اخلطر والضرر على اهلوية الوطنية للدولة، وعلى سلطاهنا  
احلماية القانونية وهي احلماية اجلنائية، حيث أورد نصاً جيرم هذه  وسيادهتا، جعل املشرع اللييب يشمله أبعلى درجات  

( من قانون  205األفعال ويعاقب عليها من خالل قانون العقوابت، بغية التصدي هلذه املمارسات، حيث نصت املادة )
بية أو العلم الوطين أو  العقوابت واملوسومة إبهانة األمة وشعائرها، والِت نصت على أنه: "كل من أهان عالنية األمة اللي

 سنوات.  ثالث  شعار الدولة، يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على
 . ويف القانون اجلنائي تشمل عبارة العلم الوطين علم الدولة الرمسي وكل علم آخر حيمل األلوان الوطنية  

 طين".   وتطبق أحكام هذه املادة أيضاً على من أهان عالنية األلوان الِت ترمز جمتمعة للعلم الو 
 يتبني من النص السابق أن املشرع اشرتط لقيام جرمية إهانة العلم للوطين للدولة توافر ثالثة أركان تبدو يف اآليت: 

 الركن املفرتض:  / أوالً 
إن الركن املفرتض جلرمية التعدي على العلم الوطين للدولة يعد أثراً يشرتط القانون تقدمه على أركاهنا، حبيث ال  

 )1(نها إاله إذا ُوجد، فهو مبثابة الشرط الذي يرتتب على انعدامه عدم اجلرمية.يصح احلديث ع
، إال أن املشرع قدر أن هذه املصلحة لتكون  إن العلم الوطين للدولة يعد حمالً ملصلحة جديرة ابحلماية القانونية 

املادي فقط بل جيب أن يتم هذا السلوك بصورة علنية، ملا هلذه العلنية من مساس    كاًل للحماية ال يكفي وقوع السلو حم

 

 . 544ص ،1979 ،3-2 ع القاهرة، جامعة واالقتصاد، القانون  جملة اجلرمية، مفرتضات عبيد، إبراهيم حسنني -(1)
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مبشاعر مواطين الدولة أواًل، وملا هلا من دالالت على خطورة إجرامية كامنة يف نفس اجلاين، وعداء يكنه هلذا البلد قد  
( من قانون العقوابت،  205ليه يف املادة )يقوده إىل ارتكاب أفعال أشد خطورة، هذا التصور لنظر املشرع يتفق وما نص ع

  -الركن املادي والركن املعنوي–حيث أضاف جلرمية إهانة العلم الوطين ركناً آخر، إضافة إىل الركنني األساسيني لكل جرمية  
حضورها  إهانة العلم الوطين إال إذا ارتكبت بصورة علنية متكن الغري من مشاهدهتا أو    كن العلنية، فال تقوم جرميةهو ر 

 مباشرة أو مساعها يف حال ما يدل السمع على مكوانت األفعال املادية للجرمية، وهو مسلك ال نوافق املشرع عليه. 
( فإن القواعد العامة لقانون العقوابت اللييب قد  205وإذا كان املشرع مل حيدد املقصود ابلعلنية يف نص املادة )

تعد اجلرمية مرتكبة  ": امن قانون العقوابت بقوهل  (16( من املادة )1لفقرة )حددت املقصود ابرتكاب اجلرمية عالنية يف ا
 عالنية إذا كان ارتكاهبا: 

 بطريق الصحافة أو غريها من وسائل الدعاية أو النشر.  - أ
 يف حمل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وحبضور عدة أشخاص.   -ب
انعقد فيه أو   - ج للمكان الذي  نظراً  للغرض الذي عقد من  يف اجتماع ال يعد خاصاً  لعدد احلاضرين أو 

   " أجله.
هنا جتدر اإلشارة أن هذا التعداد الوارد يف النص السابق ظاهر أنه على سبيل املثال ال احلصر، ولكن احلاالت  

فرتض فيها املشرع العالنية حبكم القانون وال ميكن إثبات العكس ويعاقب عليها ولو استطاع الفاعل  ااملذكورة يف النص  
الفعل بصورة غري ما ذكر فإن األمر حيتاج إىل اثبات وقوع العلنية، أي  اثبات أنه مل يسمع أو يشاهد فعله أحد، وإذا مت  

إذاً فقد ذكر املشرع من صور وقوع اجلرمية عالنية     (1) ، وصول الفعل اجملرم إىل مسمع أو مرأى عدد من الناس غري ُمَعيَّن ني
 ثالث صور: 
 أن تقع اجلرمية عرب الصحف أو أي وسيلة للدعاية أو النشر:   -1

اجلرمية بصورة علنية إذا استخدم الفاعل جلرميته الكتابة يف الصحف أو نشر فيها صوراً أو رسومات أو  فرتتكب  
أو استخدم أي وسيلة أخرى للدعاية والنشر كامللصقات والالفتات الطرقية، ويدخل    ( 2) رموزاً تؤدي غرضه من اجلرمية،

 فيها أيضاً وسائل اإلعالم املرئي واملسموع. 
  يف مكان عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وحبضور عدة أشخاص:  أن يتم الفعل  -2

ويعد احملل عاماً مفتوحاً للجمهور بطبيعته إذا كان ارتياد الناس له بصفة دائمة ومستمرة جائز فعالً وقانوانً، أي  
لياًل أو هناراً كالطرقات  أن عدداً غري حمدد من األشخاص ميكنهم الدخول له أو املرور منه يف أي وقت وبصفة مطلقة  

واحلدائق العامة وما يف حكمها، كما قد يعد احملل عاماً مفتوحاً للجمهور ابلتخصيص إذا كان الدخول له مقيداً أبوقات  

 

 .552 -551ص ،2000 ،2ط مصر، -القاهرة العربية، النهضة دار اخلاص، القسم العقوابت قانون  شرح الستار، عبد فوزية -1
  .18ص ،2008 ليبيا، -سرت العام، الثقافة جملس والنشر، الصحافة وجرائم اللييب القانون  الربعصي، فضيل اجلليل عبد  -2
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ن العامة واملطاعم، وهنا ال تتوفر فيه صفة  رته، كاملسارح واملدارس والدواوي معينة أو شروط معينة يضعها من له سلطة إدا
 (1) إال يف األوقات الِت يسمح فيها جلمهور الناس ابرتياده. العمومية 

ويكون املكان معروضاً للجمهور هو املكان الذي ميكن لعدد غري حمدد من األشخاص مشاهدة ما بداخله  
   (2) وإن كان من حيث األصل ليس عاماً وال مفتوحاً للجمهور ال بطبيعته وال ابلتخصيص، كشرفات املنازل مثاًل.

ويشرتط لتحقق العلنية يف هذه احلالة أن يكون الفعل وقع حبضور عدة أشخاص، فال يكفي وقوعه يف مثل  
 هذه األماكن فقط. 

إذا وقع الفعل يف اجتماع ال يعد خاصاً ابلنظر إىل املكان الذي انعقد فيه أو لعدد احلاضرين أو للغرض    -3
 الذي عقد من أجله: 

ل بناًء على غياب الصلة بني احلاضرين سواًء أكانت قرابة أم صداقة أم  ويكون االجتماع عاماً من حيث األص
عمل، فوجود أي صلة من هذه الصالت أو ما يشاهبها جيعل االجتماع خاصاً، وكذلك أبن يكون الدخول غري مقصور  

تماعاً عاماً وهنا مل  على دعوة خاصة وإال مل يعد االجتماع عاماً، كما أن املشرع جعل لعدد احلاضرين أثر يف اعتباره اج
حيدد املشرع عدداً معيناً ألن األمر خيتلف من اجتماع آلخر ومن وقت آلخر، ولذا فهو مرتوك لتقدير سلطة حمكمة  

كما أن املشرع جعل من الغرض الذي عقد من أجله االجتماع معياراً العتبار االجتماع عاماً، وهنا نعتقد أن    3املوضوع، 
 ا كان الغرض منه عاماً حبيث يدفع فئات خمتلفة من اجملتمع إىل حضوره. االجتماع يكون عاماً إذ

ولئن كان قصد املشرع ابلعالنية يتمثل يف قيام املتهم ابرتكاب أي فعل يشكل إهانة للعلم الوطين للدولة على  
النشر عرب وسائل ال تواصل االجتماعي  مرأى ومسمع من الناس، أو القيام ابرتكاهبا يف مكان عام، فإهنا تشمل أيضاً 

   )4(والشبكة الدولية للمعلومات )اإلنرتنت(.
ونعتقد أن املشرع كان ينبغي أال جيعل العلنية شرطاً للتجرمي، فتقع اجلرمية ولو مت الفعل يف صورة غري علنية، مع  

 تشديد العقاب حال ارتكاب الفعل بصورة علنية. 
 الركن املادي:  / اً اثني

 

 ، 3ط ليبيا، -طرابلس الوحدة، مكتبة األشخاص، على االعتداء  جرائم األول اجلزء اخلاص، القسم العقوابت قانون  ابره، رمضان  حممد  -1
 . 339ص م،2022

 .340 ص ه،نفس  املرجع -2
  ،2020  نوفمرب  ،8  العدد  ،8  اجمللد  القانونية،  اجمللة  الصحفية،  اجلرمية  يف  األساسية  األركان   كأحد  العالنية  جودة،  سيد  النيب  عبد  سيد  )3)

 .2687ص اخلرطوم، فرع احلقوق كلية  القاهرة، جامعة
   .808ص  ،2012  ،2ط  مصر،-  القاهرة  والنشر،  للطباعة  حممود   دار  الثاين،  اجمللد  العقوابت،  قانون   على   التعليق  هرمه،  جمدي  مصطفى  (4)
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بينها الركن املادي،  إن أساس قيام أي   جرمية يتمثل يف قيام األركان الِت نص املشرع على توافرها والِت من 
وبذلك ال يعاقب القانون على جمرد النوااي مهما كانت حمملة ابلشر، ما مل تظهر إىل السطح اخلارجي وتتمثل يف ظاهر  

 )1(يف حال عدم توافره. إجيايب أو سليب، إْذ ال قيام جلرمية بدون نشاط مادي، وبذلك ال عقاب 
( املادة  الوطين على سبيل  205وابلنظر لنص  العلم  العقوابت فإنه مل حيدد صوراً حمددة إلهانة  قانون  ( من 

احلصر، وإمنا اكتفى ابلنص على أنه: "كل من أهان عالنية األمة الليبية أو العلم الوطين"، وبذلك فإن األفعال الِت تؤدي  
  )2(م الوطين للدولة تعد مجيعها أفعال مكونة للركن املادي للجرمية. إىل اإلهانة لرمزية العل

ولذا سنكتفى ببيان بعض الصور والِت تعد األكثر انتشاراً إلهانة العلم الوطين، وهي هبذا أهم صور الركن املادي  
 جلرمية إهانة العلم الوطين، وهي كاآليت: 

 أفعال التدنيس:   -1
التعدي على العلم الوطين بشكل يظهر فيه التقليل من احرتامه واحلط من مكانته  ويقصد هبا اإلتيان أبفعال متثل  

 )3(بصورة مزرية وبشكل ميس اهلوية الوطنية واحرتام قدسية العلم. 
وعليه تعد مجيع األفعال املادية الِت من شأهنا أن تؤدي إىل اإلخالل ابالحرتام املفروض للعلم الوطين للدولة  

ن صورها رمي العلم الوطين للدولة يف القمامة، أو وضعه على األرض والدوس عليه، أو وضعه أو تعليقه  يعترب إهانة له، وم
 يف مكان ال يتناسب معه كوضعه أو رفعه يف أماكن البغاء وممارسة الدعارة.

 أفعال احلرق ابلنار:   -2
يعد إضرام العلم الوطين للدولة ابلنار من قبل أفعال اإلهانة واحلط من قدسيته ورمزيته الوطنية، وكذلك   

 يعد من قبل إهانة األمة الِت يعد العلم رمزاً هلويتها الوطنية.       
 أفعال التشويه:    -3

أما يف االصطالح فالتشويه    )4(ويقصد به يف اللغة مصدر شوهه ومنها تشويه مالمح الوجه، أي مبعىن قبحت،
مبعىن اإلضرار والفساد الذي يصيب الشيء املادي، فيغري من مظهره ويقبحه، وبذلك يكون تشويه العلم الوطين قد حتقق  

 

  ليبيا،   -  اخلمس  الوحدة،  مكتبة  اجلرمية،  أحكام  األول،  اجلزء  اللييب،  العقوابت  لقانون   العامة  األحكام  شرح  العريب،  إبراهيم  مصطفى  (1)
 .183ص م، 2021

 تعد   وبذلك  أهان"،  من   "كل  أنه:  على   نص  فقد  العقوابت،  قانون   من  (205)  املادة  لنص   صياغته  يف  ألفاظ  من  املشرع  اختاره  ما  إن   (2)
 املادة  لنص  وفقاً  التجرمي  يشملها الِت األفعال من للدولة الوطنية للهوية كرمز  وقدسيته  رمزيته  من وتقلل العلم قدر من تقلل الِت األفعال مجيع

  تقليالً   يعد  للدولة  الوطين  العلم  فوق  أجنبية  دولة  علم  رفع  أو  الدستوري  ابلنص   احملدد  لشكله  منايف  بشكل  العلم  رفع  أفعال  فإن   وعليه  السابق،
        ال.األفع من وغريها صيانة إمهال أيضاً  العلم إهانة من يعترب كما  له، إهانة صفة دن  وتنكيسه العلم  إنزال يعد  كما  له، وإهانة رمزيته من

  .738ص لبنان،-بريوت ،1ط ،3ج  والنشر، للطباعة للجميع العلم دار اجلنائية، املوسوعة اجلندي، املالك عبد (3) 
 .148ص ،1986 لبنان، – بريوت لبنان، مكتبة الصحاح، خمتار الرازي، بكر أيب بن حممد (4)
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بكل ما من شأنه أن يسيء إليه من حيث مظهره كتغري مظهره ابلكتابة عليه أو إزالة بعض رموزه أو رمسه بشكل خيالف  
 )1(ها يف الدستور وبشكل حيط من رمزيته وجيعله حمل سخرية وإهانة جراء تشويهه.طبيعته املنصوص علي

 التحقري أو االزدراء   -4
وهو أي تطاول أو تعٍد على العلم الوطين ابلتسفيه أو الطعن أو السخرية على العلم الوطين أو ألوانه أو شكله  

 أو الرموز الِت حيويها )اهلالل والنجمة(. 
وفقاً ملا صرحت به الفقرتني    ألوان العلم الوطين وكل علم حيمل األلوان الوطنية   على ماية  وقد أسبغ املشرع احل
 ، وهو توجه حممود يضفى مزيداً من احلماية للعلم الوطين وحيفظ رمزيته. (205الثانية والثالثة من نص املادة )

 الركن املعنوي:  / اً اثلث
ادي واملفرتض، وإمنا ألزم القانون توافر الكيان املعنوي، الذي ميثل  ال يكفي لقيام اجلرمية قانوانً توافر ركنيها امل

سبية بني اجلاين ومادايت اجلرمية، والِت توضح أبن الفعل املادي صادر عن إرادة إجرامية آمثة، وذلك ما يؤكده  العالقة النَ 
 . على ماديتهاأبن للجرمية أصول نفسية تسيطر 

املبدأ العام وفقاً للقواعد العامة لقانون العقوابت تقضي أنه ال جرمية بدون خطأ  وأتسيساً على ما تقدم فإن  
مبعناه العام، وهذا ما ميكن تفسريه أبن اجلاين الذي ارتكب جرميته يكون قد أخطأ إما قاصداً ذلك عن علم وإرادة، أو  

ميلكه من إدراك وحرية اختيار يستطيع    كان نتيجة خلطأ منه انتج عن إمهاله أو رعونة أو طيش منه، وذلك من خالل ما 
 من خالهلا توجيه إرادته وسلوكه والتمييز بني اخلري والشر. 

واألصل أن ترتكب اجلرائم عمداً وال يعاقب عليها يف صورة اخلطأ إال إذا نص املشرع على ذلك، وهذا املبدأ  
 يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جرمية  ( من قانون العقوابت اللييب والِت جاء نصها )ال 62هو صريح نص املادة )

 إال إذا ارتكب عن شعور وإرادة. 
وال يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قانوانً إذا مل يرتكب بقصد عمدي ويستثىن من ذلك اجلناايت واجلنح  

تعدي على العلم الوطين  الِت ينص القانون صراحة على إمكان ارتكاهبا خطأ أو بتجاوز القصد...( عليه فإن جرمية ال 
( من قانون العقوابت من عدم  205للدولة تعد من اجلرائم العمدية، وذلك طبقاً ملا ذهب إليه املشرع يف نص املادة )

ارتكاهبا بقصدي   املشرع على  يعاقب  الوطين  العلم  فإهانة  العمدي،  النص على إمكان وقوع اجلرمية بطريق اخلطأ غري 
 عمدي فقط. 

 يتطلب توفر عنصري العلم واإلرادة.   والقصد اجلنائي

 

  ،2020  جوان   ،2  العدد  ،7  اجمللد  احلقوقية،  الدراسات  جملة  الرايضية،  املبارايت  أثناء  الوطنيني  والنشيد  للعلم  اجلزائية  احلماية  رابح،  حيىي  (1)
 .573ص
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ويقصد ابلعلم هنا سبق متثل اجلاين للوقائع املكونة للجرمية، فيجب أن ينصرف علم اجلاين إىل العناصر املكونة  
للسلوك اإلجرامي كما حددها املشرع، فيفرتض علم اجلاين أبنه يرتكب فعاًل يعد إهانة للعلم الوطين، كما جيب أن يعلم  

 (1)  للدولة.ه هو العلم الوطين  أن حمل فعل 
وهذا ال يعين أن يكون لفرد أو مجاعة داخل اجملتمع القول بعدم اعرتافه هبذا العلم ألسباب سياسية أو قومية  
 بل اجلميع ملزم ابحرتام العلم الذي تعينه التشريعات السارية ووفقاً للشكل واأللوان والرموز الِت حتددها تلك التشريعات. 

 ( من قانون العقوابت. 3نه ال يشرتط لتحقق القصد العلم بنصوص التجرمي، فهو علم مفرتض مبوجب املادة )إال أ     

كما أنه يشرتط العلم ابلركن املفرتض يف اجلرمية وهو العلنية، أي لتحقق العلم ينبغي أن يعلم الفاعل أنه ميارس  
بيته دون أن   الوطين يف  العلم  فلو أهان  التواصل  سلوكه بصورة علنية،  مواقع  فعله هذا على أحد  يبث  أحداً  أن  يعلم 

 االجتماعي مثاًل، النتفى القصد لعدم حتقق العلم بكافة عناصر اجلرمية. 
ويقصد ابإلرادة اختيار الفاعل مع استطاعته التحكم يف تصرفاته أن يرتكب السلوك اإلجرامي عن إرادة حرة 
خالية من أي شائبة ويتجه إىل حتقيق النتيجة اإلجرامية، أما إذا كان الشخص قد ارتكب فعله حتت أتثري إكراه أو ضرورة  

ونية، فهنا تنتفي املسؤولية اجلنائية مطلقاً أو تنقص وفقاً لألحوال  أو سكر اضراري مثاًل، أو كان صغرياً دون السن القان 
 املقررة قانوانً.    

وبعد أن انتهينا من بيان البنيان القانوين هلذه اجلرمية من خالل حتديد أركاهنا وضبط معامل وحدود كل ركن تبقى  
 للقانون، وهي حمل حبثنا يف املطلب الثاين. احلاجة إىل بيان آاثر هذه اجلرمية من حيث العقوبة املقررة هلا طبقاً 

 

 املطلب الثان 
 العقوابت املقررة على مرتكيب جرمية إهانة العلم الوطين للدولة

تعد العقوبة جزءاً من اجلزاء اجلنائي، والذي بدوره ميثل املظهر القانوين لرد الفعل االجتماعي للجناة مرتكيب اجلرائم،    
فالعقوبة أساسها اخلطأ املرتكب من اجلاين، وتطبق عليه من أجل حتقيق أغراضها، وغالباً ما يكون الردع العام والردع  

      )2(والتأهيل.اخلاص أو إعادة اإلصالح 
إن العقوبة ما هي إاله جزاء ينطق به القاضي يف احلكم القضائي الصادر عن احملكمة اجلنائية تثبت من خالله  

 )3(مسؤولية الفاعل عن فعله الذي يعترب جرمية قانوانً.

 

  ،1ط لبنان، -بريوت  احلقوقية، احلليب منشورات مقارنة"، "دراسة الديين ابلشعور املاسة  اجلرائم احلسيين، السعدون  تركي عمار -1
 .119ص ،2013

 .16ص ،2007 ،3ط ليبيا،-بنغازي الشحومي، مكتب مطبوعات العقاب، علم يف الوجيز األوجلي، حممد سامل (2)
 . 17ص نفسه، املرجع (3)
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إهانة    ( من قانون العقوابت يعد حظراً جلميع األفعال الِت متثل205إن ما أورده املشرع الوطين يف نص املادة )
 وتعدي على العلم الوطين للدولة، وتكون العقوبة املقررة وفقاً للنص السابق كما يلي: 

 العقوابت األصلية:   / أوالً 
تعرف العقوبة األصلية أبهنا العقوبة الِت جيوز احلكم هبا منفردة على اجلاين، على أساس كفايتها، لتحقيق معىن  

 )1(اجلاين يف شخصه أو ماله.اجلزاء املقابل لفعله، وقد متس 
( من قانون العقوابت، والِت حددت العقوابت الِت جيب تطبيقها على مرتكيب جرمية  205ابستقراء نص املادة )

إهانة العلم الوطين للدولة، جند املشرع قد حدد هلذه اجلرمية عقوبة اجلناية ابستخدامه مصطلح )السجن(، حيث نصت  
 ت "اجلناايت هي اجلرائم املعاقب عليها ابلعقوابت اآلتية:  من قانون العقواب 53املادة 

 السجن.        السجن املؤبد.      اإلعدام.
وجند أن املشرع نزل بعقوبة جرمية إهانة العلم الوطين عن احلد األدىن لعقوبة اجلنائية فجعله السجن الذي ال  

من قانون العقوابت    21لقواعد العامة حيث قضت املادة  جياوز الثالث سنوات وهو احلد األدىن لعقوبة اجلناية طبقاً ل
أبنه "عقوبة السجن هي وضع احملكوم عليه يف السجن وتشغيله يف األعمال الِت تعينها لوائح السجون وجيب أال تقل  

شرع  عقوبة السجن عن ثالث سنوات وأال تزيد على مخس عشرة سنة إال يف األحوال الِت ينص عليها القانون"،  فجعل امل
هنا احلد األدين املنصوص عليه يف املادة السابقة احلد األعلى لعقوبة جرمية إهانة العلم الوطين، وهنا خرج املشرع عن  

( من قانون العقوابت والت نصت على أن "عقوبة السجن هي وضع  21األصل ليأخذ ابالستثناء الوارد يف عجز املادة )
عينها لوائح السجون وجيب أال تقل عقوبة السجن عن ثالث سنوات وأال تزيد  احملكوم عليه وتشغيله يف األعمال الِت ت

وهذا يقودان إىل القول أن املشرع ال يرى يف ارتكاب    2على مخس عشرة سنة إال يف األحوال الِت ينص عليها القانون"، 
لعقوبة السجن، ويدل على صحة    هذه اجلرمية مؤشراً على خطورة إجرامية لذا الفاعل، وهلذا نزل هبا عن احلدود املقررة

هذا التصور لنظر املشرع ما ذهب إليه من ربط وقوع هذه اجلرمية بشرط العلنية، وحنن خنالف النظر الذي ذهب إليه املشرع  
اللييب، فإهانة العلم الوطين هو مؤشر على انعدام الوالء للوطن إذا كان الفاعل مواطناً، ويدل على العداء للبلد إذا كان  

اعل أجنبياً ويف احلالني يف هذا االعتداء مؤشر على احتمال إقدام الفاعل على جرائم أشد خطورة وأكثر ضرراً على  الف
 الدولة.  

 العقوابت التبعية:  / اً اثني

 

 . 686ص م، 1998 ،3ط مصر، -القاهرة العربية، النهضة دار اجلنائي، للقصد العامة النظرية حسين، جنيب حممود (1)
 -زلينت  الشعبية،  زلينت  مكتبة  اجلنائي،  اجلزاء  أحكام  الثاين  اجلزء  اللييب،  العقوابت  لقانون   العامة  األحكام  شرح  العريب،  إبراهيم  مصطفى  )2)

 . 37ص ،2022 ،1ط ليبيا،
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يقصد ابلعقوبة التبعية العقوبة الِت تتبع العقوبة األصلية وجوابً بقوة القانون فتلزم السلطة املختصة بتنفيذها دون  
حاجة إىل حكم يصدر هبا من القاضي، ومنها احلرمان من احلقوق املدنية أو احلرمان من ممارسة املهن والفنون، وفقدان  

      )1(القانونية. األهلية 
حمل الدراسة ال يتحقق حصول العقوبة التبعية إال يف احلالة الِت يُقضي فيها ابحلد األقصى للعقوبة    ويف اجلرمية

" من قانون العقوابت أبنه "احلكم ابلسجن املؤبد أو السجن ملدة عشر  34وهي ثالث سنوات، حيث نصت املادة "
احلكم هنائياً. واحلكم ابلسجن ملدة ثالث سنوات    سنوات أو أكثر يتضمن احلرمان الدائم من احلقوق املدنية من يوم صدور

تزيد على مخس   تقل عن سنة وال  بعد ذلك ال  العقوبة ومدة  تنفيذ  املدنية مدة  يتضمن احلرمان من احلقوق  أو أكثر 
م  سنوات. وإذا قرر احلكم أن اجلاين معتاد أو حمرتف اإلجرام يف اجلناايت أو اجلنح أو أن له نزعة إجرامية منحرفة حير 

 حرماانً دائماً من احلقوق املدنية". 
إذاً فإن العقوبة التبعية ملن حكم عليه يف جرمية إهانة علم الدولة ابحلد األقصى للعقوبة وهي ثالث سنوات،  

 احلرمان املؤقت من احلقوق املدنية مدة العقوبة ومدة بعدها ال تقل عن سنة وال تزيد عن مخس سنوات. 
احلرمان حيددها القاضي خالفاً لألصل يف أن العقوابت التبعية تلحق العقوبة األصلية بقوة  وهنا فإن حتديد مدة  

القانون وال حاجة للنطق هبا، ألن املشرع مل حيدد مدة احلرمان حتديداً قطعياً انفياً للجهالة، وإمنا جعلها بني حدين، ما  
ي فلو مل يكن هو لتدخلت السلطة التنفيذية يف  يستدعي تدخل جهة لتحديد مدة احلرمان هذه، فيكون األمر للقاض 

من   هبا  والنطق  وتعيينها  للمشرع،  العقوابت  الذي جيعل وضع  اجلنائية  الشرعية  مبدأ  خيالف  وهذا  العقوبة  مدة  حتديد 
مبدأ   قلنا  بغري ذلك خيرق كما  التنفيذية، والقول  السلطة  التنفيذ من صالحيات  القضاء، ووضعها موضع  صالحيات 

   (2) الشرعية.
 تقييم العقوابت املقررة:  / اً اثلث

إن جترمي األفعال الِت تشكل إهانة العلم الوطين للدولة من قبل املشرع يعكس تنبه املشرع خلطورة هذه األفعال  
 وسلطاهنا. ملا تعكسه من مساس ابلقيم الوطنية اجلامعة، وهيبة الدولة واحرتامها، وهذا التجرمي يدفع إىل احرتام سيادة الدولة  

مما سبق فإن اختيار املشرع لعقوبة السجن واعتبار إهانة العلم الوطين من اجلناايت أمر موفق، إال    استخالصاً 
الفعل يف قلوب   يهون من خطورة  السجن أمر غري حممود فقد  العقوبة مبا ينزل هبا عن احلد األدىن لعقوبة  أن حتديد 

نائي أبمهية ورمزية العلم الوطين، خاصة وأن املشرع قد اشرتط العلنية هلذا الفعل،  املواطنني، وال يعكس شعوراً من املشرع اجل
وإتيان هذا الفعل حبضور أشخاص آخرين أو يف اجتماعات عامة قد يؤدي إىل شجار أو أعمال شغب أو عنف أو أي  

ى هذا الفعل بصورة علنية وما  رة اإلقدام علو صورة من صور اإلخالل ابألمن العام، وهلذا نعتقد أن املشرع مل يقدر خط
 )3(قد يرتتب عنه من أضرار، فكانت العقوبة أقل من اخلطر الذي حتدثه اجلرمية.

 

 اللييب.  العقوابت  قانون  من (40) املادة نص  (1)
 .61ص السابق، املرجع العريب، إبراهيم مصطفى )2)
 . 580ص السابق، املرجع رابح، حيىي (3)
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( من قانون العقوابت قد مشل يف نطاق التجرمي كل األفعال  205وعليه فإن ما نص عليه املشرع وفقاً للمادة )
للدولة، إاله أنه قد أقر هلا عقوبة السجن الذي ال تتجاوز أقصى مدته الثالث  الِت من شأهنا أن تؤدي إلهانة العلم الوطين  

 سنوات، دون حسن تقدير لألضرار الِت قد تلحق نتيجة ارتكاب بعض صورها. 
 

 اخلامتـــــة

احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، من خالل دراسة جرمية إهانة العلم الوطين، توصلنا إىل مجلة من النتائج  
 لتوصيات نوردها على النحو اآليت: وا
 أواًل/ النتائـــــج:  
الرمزية املقدسة واملعربة عن اهلوية الوطنية، والِت ال يسمح     القيمة  الثوابت الوطنية ذات  للدولة من  العلم الوطين  يعد 

 ابالعتداء عليها أو املساس برمزيتها. 
اجلنائية على العلم الوطين للدولة واعترب كل األفعال الِت متس رمزيته أو حتط  ُوفق املشرع الوطين اللييب يف إضفاء محايته    

 من قدره إهانة، واعتربها جرمية بوصف اجلناية. 
أضاف املشرع لركين اجلرمية املادي واملعنوي ركناً اثلثاً هو علنية ارتكاب اجلرمية، ويف هذا تضييق لنطاق احلماية املقررة     

 للعلم الوطين.  
 عد جرمية التعدي على العلم الوطين للدولة من اجلرائم العمدية الِت ال عقاب عليها إذا وقعت بطريق اخلطأ. تُ   
نزل املشرع اللييب بعقوبة السجن عن هذه اجلرمية إىل ما دون حدها األدىن فجعل  عقوبتها السجن مدة ال تزيد عن    

 العلم الوطين.  ثالث سنوات، وهنا مل يوفق املشرع ألنه أضعف من محاية 
 اثنياً/ التوصيات:    
ينبغي إعادة النظر يف شرط العلنية، فرمزية العلم الوطين وقدسيته تقتضي محايته بغض النظر عن وقوع االعتداء بصورة     

 علنية أم خاصة، وتكون العلنية ظرفاً مشدداً للعقوبة.         
 رة جلرمية إهانة العلم الوطين بتشديدها لتحقيق محاية كافية للعلم الوطين. أنمل من املشرع اللييب إعادة النظر يف العقوبة املقر 

 قائمة املراجع

 أواًل: الكتب:  
 .2007، 3ليبيا، ط- سامل حممد األوجلي، الوجيز يف علم العقاب، مطبوعات مكتب الشحومي، بنغازي -1
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أحكامه،   وبيان  منه،  احملظور  وإظهار  اإلسالمية،  الشريعة  يف  التسول  حقيقة  بيان  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
وشروطه، وسبل عالجه، مع مقارنة ذلك مبفهومه لدى القانون الوضعي وسبل عالجه فيه. وقد اُسُتخدم للوصل إىل هذه  

ذي ُوصل من خالله إىل نتائج من مجلتها: أن املقصود  األهداف منهج اعتمد فيه على أسلويب االستقراء والتحليل، وال
ابلتسول يف الشريعة اإلسالمية هو: طلب شخص من غريه ماال على وجه االستكثار أو التكاسل، دون أن يكون له وجه  

 حق فيه. أما يف القانون الوضعي فلم يرد فيه تعريف للتسول؛ مما أدى الضطراب تنظيمه له.  
سول هي: الفقر، والطمع وحب املال وطول األمل، والكسل، والنظر إىل ما يف إيدي  كما ظهر أن أسباب الت

املرتفني. وأن األصل فيه التحرمي؛ لألدلة الواردة يف ذلك، وآلاثره السلبية على الفرد واجملتمع، إال أنه قد يباح بضوابط  
خالفا للقانون الوضعي الذي مل يعاجل سوى  معينة. وقد ظهر أن اإلسالم عاجل أسباب التسول، فضال عن جرمية التسول،  

 اجلرمية، وهو عالج يقصر عن العالج الشرعي هلا. 
This study aims to clarify the reality of beggary in Islamic law, and to show what 

is prohibited from it, and to clarify its provisions, conditions, and ways of treating it, while 
comparing that with its concept in positive law and ways to treat it. A method was used 
to reach these goals in which he relied on the methods of induction and analysis, through 
which he reached conclusions, including: What is meant by beggary in Islamic law is: by 
which a person asks for money from others in the form of excess or laziness, without 
having a right to it. . As for positive law, there is no definition of beggary. Which led to 
the disturbance of his organization. It also appeared that the causes of beggary are: 
poverty, greed, love of money, long hope, laziness, and looking at what is in the hands 
of the affluent. and that the original prohibition; Because of the evidence contained in 
that, and its negative effects on the individual and society, but it may be permissible with 
certain controls. It appeared that Islam treated the causes of beggary, as well as the crime 
of beggary, in contrast to the positive law that only dealt with the crime, a treatment that 
falls short of the legal treatment for it. 

 مقدمة: 
 بسم هللا، والصالة والسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى آله وصحبه ومن وااله. وبعد: 

البشر عن جماراهتا، دقة   النظري، أعجزت  ليجد أهبة تشريعية منقطعة  النظام اجلنائي الشرعي،  الناظر يف  فإنَّ 
الوضعية قائم على ارتكاب احملظورات البشرية املادية، فإن أساسها يف  ومشوال وجناعة، فإذا كان أساس العقاب يف النظم  

النظام الشرعي قائم على الكمال اإلنساين الروحي واملادي، فالشريعة ال توجد العقاب على اجلرم حىت تسد الطرق إليه  
حينها من ارتكب حال كماله  بوسائل تغين الناس عن الوقوع فيه، فإذا أبلغت اإلنسان إىل حد الكمال الروحي واملادي، ف 

 احملظور استحق تقوميه ابلعقاب. 
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وهذه الفلسفة اجلنائية تظهر جلية يف مكافحة جرمية التسول يف اجملتمع، إذ عاجل اإلسالم أسبابه عالجا روحيا  
 سن  وماداي، مث أوجد العقاب على فعله، خالفا للقوانني الوضعية الِت مل تشمر نصوصها وال اجتهد واضعوها يف غري 

املتسولني،   ازايد مجوع  اآلخر  تلو  يوما  نشاهد  ولذلك  لعالجها.  وال  ألسباهبا،  النظر  دون  مرتكبيها،  على  العقوابت 
 وانتشارهم، برغم صرامة القوانني اجلنائية الوضعية، وازدايد محالت القبض الِت تلحق هؤالء املتسولني. 

 أمهية املوضوع: 
التشر  التسول، مقارنة ابلتشريع اجلنائي  لعلها تظهر يف إظهار مدى جناعة  يع اجلنائي اإلسالمي يف مكافحة 

 الوضعي، وبيان السبل الِت هبا يُقضى على هذه الظاهرة اإلجرامية. 
 سبب اختيار املوضوع: 

جاء هذا البحث، حماولة جلمع مسائله يف صورة قشيبة، وربطها أبدلتها، وأحكامها، ومقارنتها ابلقانون الوضعي؛  
 ية من مزااي التشريع اجلنائي اإلسالمي. إظهارا ملز 

 منهج البحث: 
 وقد استعمل يف هذا البحث منهجا جيمع بني االستقراء والتحليل، وذلك على النحو التال: 

استقراء اآلراء الفقهية يف كل مسألة، ابلرجوع إىل املصادر األساسية لكل مذهب، والتعليق على ما حيتاج إىل تعليق،    -  1
 رأي الراجح يف املسألة إذا كانت مما طرقها اخلالف بني الفقهاء. مث اختيار ال

 االهتمام بتخريج األحاديث واآلاثر الواردة يف البحث، وعزوها إىل مصادرها األصلية.  - 2
احلرص على تقدمي األدلة من القرآن والسنة، وقد حاولت االعتماد على ما اتفق عليه الشيخان، فإن مل يكن ففي    -  3

 د به أحدمها، وإال فإين أجلأ إىل كتب السنن األربعة، مث إىل غريها من كتب احلديث واألثر. ما انفر 
مقارنة التسول من حيث تعريفه، وسبل عالجه يف الشريعة اإلسالمية بنظائرها يف القانون الوضعي، ما استطعت    -  4

 لذلك سبيال، مكتفيا ابلقانوين اللييب واملصري. 
 خطة البحث: 

البحث إىل مبحثني، سنتناول يف األول منه بيان ماهية التسول وأحكامه، وهذا بدوره سينقسم إىل  سنقسم هذا   
مطلبني، األول يف مفهوم التسول، والثاين يف بيان أحكامه. أما املبحث الثاين فسيكون يف بيان سبل معاجلة التسول،  

ل يف الشريعة اإلسالمية، والثاين يف معاجلة جرمية  وهو بدوره سينقسم إىل ثالثة مطالب، األول يف معاجلة أسباب التسو 
 التسول يف الشريعة اإلسالمية، أما الثالث ففي معاجلة جرمية التسول يف القانون الوضعي. 

 وأسأل هللا عز وجل أن يتقبل عملي هذا، وأن ينفع به، وأن ال حيرمين أجره يف حيايت وبعد ممايت. 

 

 املبحث األول 
 ه ـــــــــة التسول وأحكامــــــــــ ماهي
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 سيتناول هذا البحث التعريف مفهوم التسول، وبيان أحكامه، وذلك وفقا للمطلبني التاليني: 

 املطلب األول 
 مفهوم التسول 

 لبيان مفهوم التسول، ينبغي إظهار تعريفه، وبيان أسبابه، وذلك وفًق للفرعني التاليني: 
 التسول: الفرع األول: تعريف  

وفقا   وذلك  الوضعي،  القانون  ويف  الفقهاء،  اصطالح  اللغة، ويف  التسول يف  تعريف  الفرع  هذا  سيتناول يف 
 للفقرات الثالث التالية: 

 أوال: تعريف التسول يف اللغة: 
، ومنه قوله تعاىل: ﴿َواَل  (1) الَتسَّْوُل لغة: من السهؤال، وهو مصدر َسَأَل، تقول: سألته الشيء؛ أي استعطيته إايه

، ومنه قوله تعاىل: ﴿اَل َتْسأَلُواْ َعْن  (2) . وتقول أيضا: سألته عن الشيء: أي استخربته إايه36حممد:  َيْسأَْلُكْم أَْمَواَلُكْم﴾  
. وَسوََّل الشيء: زينه وحسَّنه يف  59الفرقان:  ، وقوله تعاىل: ﴿فَاْسَأْل ب ه  َخب ريًا﴾  101املائدة:  َأْشَياء إ ن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم﴾ 

 . 18يوسف:  ، ومنه قوله تعاىل: ﴿َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا﴾(3)  النفس
 اثنيا: تعريف التسول اصطالحا: 

فلم يرد فيما وقفت عليه من كتب الفقهاء املتقدمني تعريفا للتسول، غري أنه قد ُعرهف عند بعض املعاصرين  
. ولعله يؤخذ على هذا التعريف قصره التسول  (4)بتعريفات عدة، منها أنه: "طلب الصهدقة من األفراد يف الطهرق العامهة" 

يف األمكنة العامة، وهو ال يصح، إذ كما يقع كذلك، قد يقع يف األماكن اخلاصة. كما أنه مل يضبط التسول احملظور  
 بضابطه الذي مييزه عن غريه من التساؤالت. 

ومنهم من عرفه بفاعله فقال: "املتسوهل هو الشهخص الهذي يتعيهش من التهسوهل وجيعل منه حرفة له ومصدرا  
. ولعله مما يؤخذ على هذا التعريف قصره للتسول فيمن ليست له حرفة غري التسول، واستعماله للمعرف  (5) وحيدا للرهزق"

 ل احملظور. يف ألفاظ التعريف، إضافة خللوه من معيار حتديد التسو 

 

  ،334ص الفريوزآابدي، شحذ. مادة ،1/306 الفيومي، انظر: املتسول. والشحَّاذ: شحاذة، لفظ التسول على يُطلق قد املعىن وهبذا - 1
 شحذ.  مادة

 سأل. مادة ،11/318 منظور، ابن - 2
 سول. مادة ،11/350 منظور، ابن - 3
 .9/4168 محيد، ابن - 4
 نفسه.  املوضع السابق، املرجع - 5
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؛ بيان لبعض التسول، فاألدىن هنا هو املتسول،  (1) ولعله يف تعريف السؤال نفسه أبنه: "طلب األدىن من األعلى"
والسفلى   املنفقة،  العليا  واليد  السفلى،  اليد  من  العليا خري  »اليد  النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  هذا  املسؤول، ويف  فهو  األعلى  أما 

 التعريف يظهر فيه املعىن العام للتسول، والذي يدخله احملظور منه وغري احملظور. . غري أن هذا 2السائلة« 
طلب شخص من غريه ماال على  وبذا ميكن تعريف التسول مبعناه اخلاص الذي يظهر فيه معىن احلظر أبنه:  

غريه أن يعطيه  . فاملتسول هبذا املعىن هو من يطلب من  وجه االستكثار أو التكاسل، دون أن يكون له وجه حق فيه
من ماله، دون وجه حق. وبذا يظهر أن التسول قد يكون مشروعا، مىت كان بوجه حق، كما سيظهر عند بيان ضوابط  

 التسول. 
 شرح التعريف: 

قولنا: "طلب شخص من غريه" فالطلب هنا أي السؤال املوجه للغري ابنكسار وتذلل. أما قولنا: "ماال" إلخراج  
سؤال ما ال يكون ماال، كسؤال املساعدة البدنية أو العلمية، كما سيظهر يف هذا املبحث عند الكالم عن ضوابط التسول  

ي أن يكون على وجه غري مشروع، فاالستكثار يكون على ظهر  املمنوع. وقولنا: "على وجه االستكثار أو التكاسل" أ
غىن، أما التكاسل فيكون بسبب عجز قليب مع القدرة البدنية على التكسب. كما سيظهر عند بيان ضوابط التسول  
املمنوع. وقولنا: "دون أن يكون له وجه حق فيه" أي دون أن يكون على املسؤول دين للسائل، أو حق يف اإلنفاق،  

 ينئذ حيق له أن يسأله ويطالبه به. وبذا ال يكون سؤال الزوجة لزوجها أو االبن ألبيه من التسول املمنوع. فح
 اثلثا: تعريف التسول يف القانون الوضعي: 

(  475ذُكر التسول يف قانون العقوابت اللييب حتت بند اجلنح واملخالفات املتعلقة ابلنظام العام. وجاءت املادة )
على أنه: "كل من تسول يف حمل عام أو مفتوح للجمهور، بطريقة منفرة أو مزرية أو ابختالق مرض    خاصة به، فنصت 

أو عاهة أو ابستعمال الشعوذة؛ يُعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر". فكان نص مقتضب ذكر فيه صور التسول  
 حصرا. ويالحظ على هذا النص ما يلي: 

 وهذا ال شك ابعث على قصور احلكم فيه. خلوه من تصور جرمية التسول،   - 1
حصره للتسول املمنوع فيما يكون واقعا يف حمل عام، كاملساجد واملنتزهات واجلامعات، ولعل هذا كان بسبب إرادة    -  2

املشرع الوضعي يف إخفاء هذه اجلرمية عن املظهر العام للدولة، دون االهتمام مبعاجلتها، مث إن هذه اجلرمية كما تقع يف  
 ألماكن العامة، تقع أيضا يف األماكن اخلاصة، كاملنازل واملزارع وحنوها، وبذا ال معىن لتجرميها يف حاهلا األول دون الثاين.ا

كذلك حصره لكيفية التسول يف ظهور املتسول هبيئة معينة غري الئقة، ولعل هذا التوجه من املشرع الوضعي كان    -  3
ظهرون مبظهر ُمزدرى؛ الستمالة عطف الناس، وأخذ أمواهلم. غري أن التسول صار  مراعاة لغالب حال املتسولني الذين ي

 

 . 123ص اجلرجاين، - 1
  العليا   اليد  أن   بيان   ابب  الزكاة،  كتاب  ومسلم،  .1427  رقم  حديث  غىن،  ظهر  عن  إال  صدقة  ال  ابب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -  2

 . 1033 رقم حديث  اآلخذة، هي السفلى وأن  املنفقة هي العليا اليد وأن  السفلى، اليد من خري
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حيدث هبيئات ال يظهر فيها ذلك، كجلوس املتسول بكامل أانقته أما مسجد وبني يديه منديال مظهر تسوله، أو وقوفه  
 على الطريق حامال ورقة طبية قد تكون مزورة. 

عمال الشعوذة، وهذه اللفظة غري ُمعرفة يف القانون الوضعي، بل إن القانون  ذُكر يف النص أن التسول قد يقع ابست   -  4
 الوضعي ال يعرتف ابلشعوذة نفسها. 

مل مييز املشرع بني التسول احملظور وغريه، وإمنا جعل مجيع املسألة حُمرمة. وهذا ال شك خمالف للشرع وللواقع، فمن    -  5
 املسألة ما حتل، كما سيظهر خالل هذا البحث. 

القانون رقم   متثل يف  قانوان خاصا ابلتسول،  أوجد  املصري  املشرع  أن  بشأن  1933لسنة    49واملالحظ  م 
خلو من تعريف    -كما هو حال قانون العقوابت اللييب سالف الذكر–التسول، تضمن اثنتا عشرة مادة، إال أنه جاء أيضا  

ل التجرمي، إضافة إىل املنع املطلق للتسول دون رعاية بعض  تصور املسألة حمالتسول حمل اجلرمية؛ وبذا أُخذ عليه أيضا عدم  
 الظروف الِت قد تضطر الشخص للتسول. 

كما هو حال  -غري أن القانون املصري وإن كان قد ركَّز على حمل وقوع التسول، ابشرتاط أن يكون عاما  
على أنه: "يعاقب ابلعقوبة    4التجرمي، إذ نص يف مادته  إال أنه مل يهمل التسول الواقع يف احملال اخلاصة من    -القانون اللييب 

املبينة يف املادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن يف منزل أو حمل ملحق به بغرض التسول". غري أن تقييد الدخول  
  هنا بكونه بال إذن، ال يُفهم منه سبب التجرمي، أهو للتسول نفسه؟ أم للدخول بال إذن؟، ولعل األجدر أن حيذف 

 اشرتاط الدخول وكذا انعدام اإلذن للتجرمي، ليستقيم التجرمي للتسول عموما. 
 الفرع الثان: أسباب التسول: 

 الفقر وقلة ذات اليد:   –  1
تعاىل:   قال  جيزعون؟،  أم  أيصربون  وخيتربهم،  عباده  بعض  تعاىل  هللا  به  مُيحص  بالء  الفقر  أن  شك  ال  إذ 

ُلَونَُّكْم ب َشْيٍء مه َن ا ر  الصَّاب ر يَن﴾﴿َولَنَ ب ْ من    ، فالفقر155البقرة:    خْلَوْف َواجْلُوع  َونَ ْقٍص مه َن اأَلَمَوال  َواألنُفس  َوالثََّمرَات  َوَبشه 
. وقد هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن أيب وقاص حينما  (1)  الفقرأهم األسباب الدافعة للتسول، وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ من فتنة  

أراد أن يوصي أبكثر من ثلث ماله وله أوالد: »الثلث والثلث كثري إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تذرهم عالة  
 ؛ فدل على أن من أساب التسول الفقر. (2)  الناس«يتكففون 

ة، ولذلك كان من سبل معاجلة التسول احلث واملالحظ أن الفقر قد يكون بسبب خبل األغنياء، ومنع الزكا
 على الصدقات ودفع حاجات الفقراء كما سيظهر عند الكالم عن سبل معاجلة التسول يف املبحث الثاين. 

 الطمع وحب املال وطول األمل:   –  2

 

  ابب  واالستغفار،  والتوبة  والدعاء  الذكر   كتاب  ومسلم،  . 6377  رقم   ديثح  الفقر،  فتنة  من   التعوذ  ابب   الدعوات،  كتاب  البخاري،  -   1
 .2706 برقم وغريه، والكسل العجز من التعوذ

 حديث   ابلثلث،  الوصية  ابب  الوصية،  كتاب  ومسلم،  .2743رقم  حديث  ابلثلث،  الوصية  ابب  الوصااي،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -   2
 .1650رقم
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 رْي  َلَشد يٌد﴾فاإلفراط يف حب للمال يدفع صاحبه للطمع، وطول األمل، ويف ذلك قال تعاىل: ﴿َوإ نَُّه حل ُبه  اخلَْ 

للمال  8العادايت:   الدنيا، وطول  (1)  شديد، أي حبه  اثنتني؛ حب  الكبري شاابا يف  النيب ملسو هيلع هللا ىلص : »ال يزال قلب  . وقال 
، وقال ملسو هيلع هللا ىلص : " لو كان البن آدم واداين من مال البتغى اثلثا، وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب، ويتوب هللا  (2) األمل«

 .(3) على من اتب" 
، جاءت النصوص  20الفجر:    وملا كان اإلنسان جمبول على حب املال، لقوله تعاىل: ﴿َوحتُ بُّوَن اْلَماَل ُحبهاً مَجهًا﴾

الشرعية حاثة على الصرب وعدم إذالل النفس، وطلب املال من وجوهه املشروعة، واإلميان أبن هللا سبحانه هو الرزاق  
اس اتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب، فإن نفسا لن متوت حىت تستويف رزقها وإن  املعطي، ويف ذلك قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص : »أيها الن

 .(4) أبطأ عنها، فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم«
 وبذا ينبغي التوسط يف إزاء املال بني الشره واالهنماك عليه، وبني تركه واإلعراض عنه. 

 الكسل "البطالة" :   –  3
، فمادام املتكاسل حيصل على املال من غري  (5)   إمكانهالكسل هو عدم انبعاث النفس للخري وقلة الرغبة مع  

.  ( 6) جهد، وال مشقة؛ فلن يعمل. وقد تعوذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص من الكسل بقوله: »اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل...«
منها قوله تعاىل:﴿ُهَو الَّذ ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُوالً    وقد جاء احلث على السعي يف طلب الرزق يف نصوص شرعية كثرية،

. وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:»لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق  15امللك:    فَاْمُشوا يف  َمَناك ب َها وَُكُلوا م ن ره ْزق ه ﴾ 
أبخذ األسباب املشروعة، أما التواكل على الناس ففيه ترك  ، والتوكل على هللا يكون  (7) الطري، تغدو مخاصا، وتروح بطاان« 

لتلك األسباب، من ذلك ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري سبب نزول قوله تعاىل: ﴿َوتَ َزوَُّدواْ فَإ نَّ َخرْيَ  
املتوكلون، فإذا قدموا مكة؛ سألوا    ؛ أنه كان أهل اليمن حُيجُّون وال يتزودون، ويقولون: حنن 197البقرة:    الزَّاد  الت َّْقَوى﴾

 . (8) الناس؛ فأنزلت هذه اآلية
 النظر إىل ما يف إيدي املرتفني وما هم فيه من نعيم:   -  4

 

 .8/447  كثري،  ابن  انظر:  صحيح.  وكالمها  املال.  حمبة  من  خبيل  حريص   أنه  والثاين:  للمال.  احملبة  شديد   هأن  أحدمها:  مذهبان،  معناه  ويف  -  1
 .6420 برقم العمر، يف إليه هللا أعذر فقد سنة، ستني بلغ من ابب الرقاق، كتاب  البخاري، أخرجه - 2
 .6436 رقم حديث املال، فتنة من يتقى ما ابب الرقاق، كتاب  البخاري، أخرجه - 3
 .2144برقم املعيشة، طلب  يف االقتصاد ابب  التجارات، كتاب  ماجة، ابن أخرجه - 4
 .17/28 النووي، - 5
 أخرجه   .القرب«  عذاب  من   بك  وأعوذ  واملمات،  احمليا  فتنة  من   بك   وأعوذ واهلرم،  واجلنب والكسل،  العجز  من  بك   أعوذ  إين  اللهمونصه:»  -   6

 التعوذ  ابب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب  ومسلم، .2823رقم حديث اجلنب، من يتعوذ ما ابب والسري، اجلهاد كتاب  البخاري،
 .2706 رقم حديث وغريه، والكسل العجز من
 .205 رقم حديث عنه، هللا  رضي اخلطاب بن عمر مسند حنبل، ابن أخرجه - 7
  ألحكام   اجلامع  القرطيب:  وانظر:   . 1523رقم  حديث  الت َّْقَوى﴾،  الزَّاد    َخرْيَ   فَإ نَّ   َوتَ َزوَُّدوا   تعاىل:﴿  قوله  ابب  احلج،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -   8

 .2/411 القرآن،
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نَ ْيَك إ ىَل َما َمت َّْعَنا ب ه  أَْزوَ  اجاً  هنى الشرع املرء عن النظر إىل ما عند غريه من النعيم، فقال تعاىل: ﴿َواَل مَتُدَّنَّ َعي ْ
ُهمْ  ن ْ ، "فاهلل تعاىل يقول لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ال تنظر إىل ما  131طه:    َزْهَرَة احْلََياة  الدُّنَيا ل نَ ْفت نَ ُهْم ف يه  َور ْزُق رَبه َك َخرْيٌ َوأَبْ َقى﴾  مه 

إىل  . وأمر ابلنظر (1) هؤالء املرتفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم، فإمنا هو زهرة زائلة ونعمة حائلة، لنختربهم بذلك" 
من هم دون الناظر يف املال؛ كي ال حتتقر نعمة هللا عليك، فعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »انظروا إىل من أسفل منكم، وال  

ل عليه يف الدنيا؛ طلبت نفسه  (2) تنظروا إىل من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال تَ ْزَدُروا نعمة هللا« ، فاإلنسان إذا رأى من ُفضه 
 . (3) نعمة، وحرص على الزايدة، ولعل ذلك يدفعه للتسول احملظور مثل ذلك، واستصغر ما عنده من 

 املطلب الثان 
 أحــــــــــــكام التــــسول 

للتسول حكما أصليا ينطبق كقانون عام على كافة املكلفني، وهو ما يُعرف ابلعزمية، إال أنه مثة حكما استثنائيا  
ذلك يظهر ضوابط التسول املمنوع، والتسول اجلائز، ولبيان كل ذلك  يف بعض احلاالت، وهو ما يعرف ابلرخصة، وببيان  

 سينقسم هذا املطلب لثالث فروع، كما يلي: 
 الفرع األول: التسول بني العزمية والرخصة: 

األصل يف التسول احلظر، وهذا ما متثله العزمية، إال أن هذا احلظر قد يُرفع نتيجة لظروف خاصة جتعل التسول  
  أو واجبا، وبذا سنبني يف هذا الفرع العزمية يف التسول، مث الرخصة فيه. مباحا أو مندواب

 أوال: العزمية يف التسول: 
األصل يف التسول املنع؛ للنصوص الدالة على ذلك، ملا حيتمله من آاثر سيئة على الفرد واجملتمع. وفيما يلي  

 بيان هلذه األدلة، مث بيان ألهم آاثر التسول املمنوع: 
 
 
 

 )أ(: أدلة منع التسول: 
. ملا جاء فيه من ذم ووعيد شديد،  (4) اتفق الفقهاء على أن التسول حرام على كل قوي على الكسب أو غين

 يظهر أمهه فيما يلي: 

 

 .5/287 كثري،  ابن - 1
 . 2963 برقم حديث ابب، بدون  والرقائق، الزهد كتاب  مسلم، أخرجه - 2
 .18/97 النووي، - 3
 . 155ص حزم، ابن - 4
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. "ومعناه أنه  (1) قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من سأل الناس أمواهلم تكثراً، فإمنا يسأل مجراً، فليستقل أو ليستكثر«  -1
. وقوله " فليستقل " أمر للتهكم  (2) ابلنار، وحيتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي أيخذه يصري مجرا يكوى به"يعاقب  

ُتْم﴾ ئ ْ ، فدليل على أن سؤال التكثر حمرم، وهو السؤال  40فصلت:    ومثله ما عطف عليه أو للتهديد من ابب ﴿اْعَمُلوا َما ش 
 . (3) لقصد اجلمع من غري حاجة

. "وُمْزَعة: بضم امليم  (4) النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزال املسألة أبحدكم حىته يلقى هللا وليس يف وجهه ُمْزَعُة حلم«قول    -2
وإسكان الزاي أي قطعة، قال القاضي: "قيل معناه أييت يوم القيامة ذليال ساقطا ال وجه له عند هللا وقيل هو على ظاهره  

له بذنبه حني طلب وسأل بوجهه...وهذا فيمن سأل لغري ضرورة  فيحشر ووجهه عظم ال حلم عليه عقوبة له وعالمة  
 . (5) سؤاال منهيا عنه وأكثر منه"

بنيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص من جتوز له املسألة فيما يروى عنه أنه قال: »من سأل وعنده ما يغنيه، فإمنا يستكثر من    -3
رواية: »أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة    النار، فقالوا: اي رسول هللا، وما يغنيه؟، قال: قدر ما يغديه ويعشيه«، ويف 

. قال الطييب: يعين من كان له قوت هذين الوقتني ال جيوز أن يسأل يف ذلك اليوم صدقة التطوع وأما يف الزكاة  (6) ويوم«
واحدة.  املفروضة فيجوز للمستحق أن يسأهلا بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولعياله وكسوهتما ألن تفريقها يف السنة مرة  

وقال اخلطايب: "فقد اختلف الناس يف أتويله فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه مل حتل له املسألة على ظاهر  
احلديث. وقال بعضهم إمنا هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم األوقات فإذا كان ما يكفيه لقوته املدة الطويلة فقد  

 . (7) حرمت عليه املسألة"
. واألوقية: أربعون  (8)   أحلف«يب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من سأل وله قيمة أوقية، أو عدهلا، فقد  ما روي عن الن  -4

 .(9)  املسألةدرمها. وقوله: أو ما يعادهلا: أي ما يساويها من ذهب أو مال آخر. واإلحلاف: اإلحلاح يف 
وقد ُيضاف إىل هذا أيضا النصوص الواردة يف الشرع دالة على حرمة الكذب والتدليس، خاصة وأن أكثر من  

 الناس، ليعطوه.  ميتهن التسول يتلبس مبظهر املعاق، ليستميل عواطف 
 )ب(: آاثر التسول املمنوع: 

 جاء يف إحياء علوم الدين القول أبن: "السهؤال حرام يف األصل...ألنهه ال ينفكه عن ثالثة أمور حمرهمة:     

 

 . 1041 رقم حديث للناس، املسألة كراهة  ابب الزكاة، كتاب  مسلم، أخرجه - 1
 .7/131 النووي، - 2
 . 4/193 الشوكاين، - 3
 . 1040 رقم حديث للناس، املسألة كراهة  ابب الزكاة، كتاب  مسلم، أخرجه - 4
 .7/130 النووي، - 5
 .1629 برقم الغىن، وحد الصدقة، من يعطي من  ابب الزكاة، كتاب  داود، أبو أخرجه - 6
 . 5/25 آابدي، العظيم - 7
 .1628 برقم الغىن، وحد الصدقة، من يعطي من  ابب الزكاة، كتاب  داود، أبو أخرجه - 8
 . 5/23 آابدي، العظيم - 9
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 األوهل: إظهار الشهكوى من هللا تعاىل، إذ السهؤال إظهار للفقر، وذكر لقصور نعمة هللا تعاىل عنه وهو عني الشهكوى.  
الثهاين: أنه فيه إذالل السهائل نفسه لغري هللا تعاىل، وليس للمؤمن أن يذله نفسه لغري هللا، بل عليه أن يذله نفسه ملواله،  

م عباد أمثاله، فال ينبغي أن يذله هلم إاله لضرورة، ويف السهؤال ذله للسهائل ابإلضافة إىل  فإنه فيه عزهه، فأمها سائر اخل لق فإهنه
 إيذاء املسئول. 

ا ال تسمح نفسه ابلبذل عن طيب قلب منه، فإن بذل؛ حياء من    الثهالث: أنهه ال ينفكه عن إيذاء املسئول غالبا، ألنهه رمبه
ا استحيا وأتذهى يف نفسه ابملنع، إذ يرى نفسه يف صورة البخالء،  السهائل أو رايء، فهو حرام على اآل  خذ، وإن منع، رمبه

ففي البذل نقصان ماله، ويف املنع نقصان جاهه، وكالمها مؤذاين، والسهائل هو السهبب يف اإليذاء، واإليذاء حرام إاله  
 لتسول، هي: . فظهرت بذلك اآلاثر السلبية للتسول. وميكن إضافة آاثر أخرى ل 1بضرورة

التسول يؤدي إىل ضعف اإلنتاج؛ بتقاعس املتسولون عن العمل، بعد أن وجدوا يف التسول الراحة أو    -1
 العمل البسيط، مقابل الكسب الكبري. 

منع وصول الصدقات إىل مستحقيها، خاصة وأن كثري من الفقراء املتعففني مينعه احلياء من الوقوف على   -2
األموال لطلب الزكاة، يف حني جترأ هؤالء املتكاثرين، واعتادوا الوقوف، وضايقوا أصحاب احلاجات، مع  أبواب أصحاب 

 تقصري بعض أصحاب األموال يف البحث عن املتعففني. 
التسول املمنوع قد يضطر الفقري املتعفف إىل اخلروج للتسول؛ إذا مل يصل إليه حقه يف الزكاة، واشتد عليه   -3

 يه مذلة له. األمر، وهذا ف
 . (2) عدالتهتعريض املتسول نفسه لعدم قبول شهادته؛ الرتكابه ما خيرم مروءته، ويسقط  -4
تضييع األسرة إذا ما زُج هبا يف جمال التسول، وضياع اعتزاز الطفل بكرامته، وتربيته على دانءة النفس،    -5

 وحرمانه حقه من األدب والرتبية والتعليم. 
الناس منه واستثقاهلم له، ألنه يوقعهم يف احلرج عند إحلاحه عليهم ابلسؤال، حىت خُيرج املعطي ما  امشئزاز    -6

 أعطى على كره، أو حياء، وليس له رغبة يف اإلعطاء. 
ازدراء نعمة هللا عليه، والنظر إىل من هو فوقه، فيزداد ابلسؤال فقرا كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ما فتح عبد ابب   -7

 .(3) هللا هبا فقراً «  مسألة إال زاده
قد يكون يف التسول ستار خُيفي وراءه أصحاب املآرب اخلبيثة مآرهبم الضارة ابجملتمع أو أفراده، وذلك أبن    -8

 يُظهروا ضعفهم وانكسارهم؛ ليصرفوا أنظار الناس عنهم، ويؤمن جانبهم، ليطلقوا مسومهم دون أن يُفطن هلم.
يد الوارد يف النصوص الناهية عن التسول املمنوع، كما سيظهر خالل  تعريض املتسول نفسه للوعيد الشد  -9

 الفقرة التالية عند ذكر أدلة منع التسول. 
 

 .4/210 الغزال، - 1
 . 10/163 املغين قدامة: ابن . 6/225 الشافعي، .4/18 مالك، - 2
 . 2325 رقم حديث نفر، أربعة مثل الدنيا مثل جاء ما باب الزهد، أبواب الرتمذي، أخرجه - 3
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 اثنيا: الرخصة يف التسول: 
راعت الشريعة اإلسالمية حال بعض املكلفني، ممن يقعوا يف مشقة زائدة، فأوجدت هلم رخصا للخروج من  

عض الناس يف أحوال معينة، بضوابط معينة، كما سيظهر عند الكالم عن  تلك املشاق، ومن ذلك جتويزها للتسول لب 
 ضوابط التسول التال ذكرها. 

 الفرع الثان: ضوابط التسول املمنوع منه وغري املمنوع: 
تقدم القول أن التسول هو طلب املال من الغري على وجه العطية واإلحسان، وأنه ليس كل عطاء على هذا  

عرتي التسول األحكام التكليفية، فقد يكون ممنوعا، وهذا هو األصل، وقد يكون جائزا. وبذا لزم  الوجه حمظور، وإمنا ت
 بيان احملظور منه ببيان ضوابطه، ليظهر من خالله ما ليس كذلك. 

ويظهر من نصوص الشريعة وكالم الفقهاء أن ضوابط التسول احملظور بعضها يتعلق ابملتسول "اجلاين"، وبعضها  
 املتسول "القصد اجلنائي"، وبعضها يتعلق مبحل السؤال "حمل اجلرمية". وبيان ذلك فيما يلي: يتعلق بقصد 

 أوال: الضوابط اخلاصة ابملتسول "اجلان": 
يُشرتط يف املتسول لكي يوصف تسوله ابحلظر شروط عامة، وأخرى خاصة، فأما العامة فهي ما يلزم توافرها  

. لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »رُفع القلم عن ثالثة:  (1) ال للتكليف، وهي البلوغ والعقليف شخص اجلاين يف كل اجلرائم ليكون أه 
. أما الشروط اخلاصة، فهي ما يلزم توافرها  (2) عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصغري حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يعقل« 

 يف شخص املتسول دون غريه، وهي ما يلي: 
 قادرا على الكسب حقيقًة: أن يكون املتسول صحيح البدن،  - 1

، لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حتل الصدقة  (3)فقد اتفق الفقهاء على أن املسألة حُمرمة على كل قوي على الكسب
. وما  (5) ، واملرة: القوة، أي وال لقوي على الكسب. وسوي: أي صحيح البدن اتم اخللقة(4) لغين، وال لذي م رٍَّة َسو يٍه«

 

 .1/151 اآلمدي، - 1
  أو  يسرق  اجملنون   ابب  احلدود،  كتاب  داود،  وأبو  .2041  برقم  والنائم،  والصغري  املعتوه  طالق  ابب  الطالق،  كتاب  ماجة،   ابن  أخرجه  -   2

 .1423 برقم احلد، عليه جيب   ال فيمن جاء ما ابب احلدود، أبواب والرتمذي، .4398 برقم حدا، يصيب
 .2/87 الكربى، الفتاوى تيمية: ابن .250ص حزم، ابن - 3
  الصدقة،   من  يعطي  من  ابب  الزكاة،  كتاب  داود،  وأبو  .1839  برقم  غىن،  ظهر  عن  سأل  من  ابب  الزكاة،  كتاب  ماجة،  ابن  أخرجة  -  4

  دراهم  عنده يكن  مل إذا الزكاة، كتاب  والنسائي، .652برقم الصدقة، له حتل  ال  من ابب الزكاة، أبواب والرتمذي،  .1634 برقم الغىن، وحد
 .2389 برقم عدهلا، عنده وكان 

 . 5/30 آابدي، العظيم - 5
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، فقال: »إن شئتما أعطيتكما  (1) للنيب ملسو هيلع هللا ىلص يسأالنه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر ورآمها َجْلَدْين  روي أن رجلني أتيا  
 .(2) وال حظَّ فيها لغين وال لقوي مكتسب«

أما املريض ومن يف حكمه، كالشيخ الكبري، فغالبا ال يستطيع أحدمها العمل لسد حاجته ومن يعول؛ لضعفه،  
يعول يف بيت مال املسلمني؛ إن كانوا فقراء، ويباح هلم التسول؛ إن مل جيدوا ما ينفقون به على  وبذا يلزم نفقته ومن  

َعاٍد َفال إ مْثَ َعَلْيه ﴾ ، بل وجيب عليهم ذلك إن  173البقرة:    أنفسهم وأهليهم؛ لقوله تعاىل: ﴿َفَمن  اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َوالَ 
َْيد يُكْم إ ىَل الت َّْهُلَكة ﴾خشوا على أنفسهم التهلكة؛ لقوله عز وجل: ﴿   . 195البقرة:  َواَل تُ ْلُقواْ أب 

وصحة البدن وحدها ال متنع من التسول حىت يُقرن هبا القدرة على العمل والكسب، بتجارة أو حرفة أو حنوها،  
 .(3) وهذا يستدعي قوة وقدرة بسبب علم، حلديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص الوارد فيه منع القوي املكتسب من التسول

إذا كان املرء صحيح البدن غري قادر على الكسب، بسبب عته أو جهل أو أي مانع ليس من جهته مينعه   أما 
؛ فهذا تصح مسألته عند احلاجة، ويف ذلك جاء يف نيل األوطار القول أبن: »جمرد القوة ال يقتضي عدم  (4) من التكسب

 . (5)استحقاق الصدقة إال إذا قُرن هبا الكسب«
 املتسول غنيا: أن يكون  - 2

فال شك أنَّ الواجد للمال، بتجارة دائرة، أو صنعة دارَّة، أو مال ُمدخر يكفيه وعياله؛ ال جيوز له التسول.  
. وما روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف الرجلني  (6) دليله ما ورد من أحاديث دلت على املنع، منها قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حتل الصدقة لغين«

. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من سأل الناس أمواهلم  (7) إن شئتما أعطيتكما وال حظَّ فيها لغين...«اللذين سأاله الصدقة، فقال هلما: »
. وكذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من سأل وعنده ما يغنيه، فإمنا يستكثر من النار،  (8)   ليستكثر«تكثراً، فإمنا يسأل مجراً، فليستقل أو  

 . (9) ظ: »أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم«فقالوا: اي رسول هللا، وما يغنيه؟، قال: قدر ما يغديه ويعشيه«، ويف لف 
 وقد اختلف الفقهاء يف حد الغىن الذي مينع التسول على سبعة أقوال، بياهنا فيما يلي: 

 

 . 4/190 الشوكاين، شديدين. قويني أي جلدين: - 1
  والتحذير   الوعظ  للمعطي  أو  للحاكم  يستحب  أنه  على  دليل  وفيه  .2390  برقم  املكتسب،  القوي  مسألة  الزكاة،  كتاب  النسائي،  أخرجه  -  2

 . 4/190 الشوكاين، .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  فعل كما  الكسب على قوة ذي  وال لغين حتل ال الصدقة أبن  الناس وتعريف
 وخترجيه.  ذكره تقدم - 3
 حاجته  به يسد ال  ما العمل من  جيد أو  يعمله، عمال جيد  ال  أنه إال  البدن  قوي   فيها املرء يكون قد  إذ اليوم، ضطراريةاال البطالة كحال   - 4

 حاجته.  عند املسألة له فتصح وعياله،
 .2/91 والشافعي، .3/144 الذخرية، القرايف: أيضا: وانظر .4/190 الشوكاين، - 5
 خترجيه. تقدم - 6
 خترجيه. تقدم - 7
 خترجيه. تقدم - 8
 خترجيه. تقدم - 9
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له قوت هذين   يه، للحديث املذكور أخريًا. فمن كان  فالقول األول: أن حد الغىن أن ميلك ما يُغده يه ويعشه 
ذلك اليوم صدقة التطوع. وأما يف الزكاة املفروضة؛ فيجوز للمستحق أن يسأهلا بقدر ما يتم  الوقتني ال جيوز أن يسأل يف 

 .(2) . وهذا قول للمالكية(1) به نفقة سنة له ولعياله وكسوهتما؛ ألن تفريقها يف السنة مرة واحدة
أغنيائهم من  »تؤخذ  الزكاة:  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  لقول  الزكاة،  نصاب  ملك  حده  أن  الثاين:  على  والقول  فرُتد   ،

 . (5) . وهذا قول احلنفية(4) ، قالوا: فوصف من تؤخذ منه الزكاة ابلغين، وقد قال: »ال حتل الصدقة لغين«(3) فقرائهم«
. وهو قول  (6) أما القول الثالث: أنه من جيد غداء وعشاء على دائم األوقات، أبن يكفيه لقوته املدة الطويلة

 . (7) للمالكية
الرابع: أن حده من ميلك أربعني درمها. حلديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من سأل وله قيمة أوقية أو عدهلا؛  والقول 

. وهو قول للمالكية، إال أن أنصار هذا القول اختلفوا يف حكم املسألة هاهنا، فمنهم من رأى حرمتها،  (8) فقد أحلف« 
 . (9) ومنهم من رأى كراهتها

الكفاية أو ملك مخسني درمهاً أو قيمتها من الذهب، ملا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:  أما القول اخلامس: أنه  
»من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، أو مخوشا، أو كدوحا يف وجهه«، قيل: اي رسول هللا، وما  

 . (11) . وهذا قول عند احلنابلة(10) يغنيه؟ قال »مخسون درمها، أو قيمتها من الذهب«
والقول السادس: أنه ال حد له، وإمنا يُناط ابحلاجة، دون ما ميلكه املرء، فمن احتاج ملأكل أو ملبس أو مسكن  
أو حنوها من احلاجيات الِت ال يستغين عنها اإلنسان عادة يف معاشه؛ صح له السؤال. وهو قول للمالكية، وقول الشافعية،  

ْسأََلُة َكدٌّ َيُكدُّ الرَُّجُل َوْجَههُ   ، وميكن االستدالل(12) ورواية عند احلنابلة
َ
، إ الَّ أْن َيْسَأَل  (13) له حبديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »امل

 

 .3/342 حجر، ابن  .5/25  آابدي، العظيم .4/190 الشوكاين، - 1
 . 2/348 احلطاب، - 2
 وشرائع   الشهادتني  إىل  الدعاء  ابب  اإلميان،  كتاب  ومسلم،  .1395رقم  حديث  الزكاة،  وجوب  ابب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -  3

 .19رقم حديث اإلسالم،
 رجيه.خت تقدم - 4
 . 2/48 الكاساين، - 5
 . 5/25 آابدي، العظيم - 6
 . 2/347 احلطاب، - 7
 درمها.  أربعني األوقية أبن القول سبق وقد خترجيه. تقدم - 8
 . 2/347 احلطاب، - 9

  لصدقة،  من  يعطي  من  ابب  الزكاة،  كتاب  داود،  وأبو  . 1840  برقم  غىن،  ظهر  عن   سأل   من  ابب  الزكاة،  كتاب  ماجة،  ابن  أخرجه-  10
 برقم   هو،  ما  الغىن  حد  الزكاة،  كتاب  والنسائي،  .650برقم  الزكاة،  له  حتل  من  ابب  الزكاة،  أبواب  والرتمذي،  .1626  برقم  الغىن،  وحد

 كدح.   مادة ،4/155و مخش، مادة ،2/79 األثري، ابن خلدوش.ا والكدوح: واخلموش .2384
 . 1/429 الكايف، قدامة: ابن - 11
 . 1/429 الكايف، قدامة: ابن .314/ 15 املاوردي، .2/347 احلطاب، - 12
 كدد.   ةماد ،4/155 األثري، ابن ورونقه. ماءه ابلوجه وأراد وتعب. استعجل إذا كدا،  عمله يف يكد كد  يقال: اإلتعاب، الكد: - 13
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. فقوله: »أو يف أمر ال بد منه« فيه دليل على جواز املسألة عند الضرورة، واحلاجة  (1) الرَُّجُل ُسْلطَااًن، أَْو يف  أَْمٍر اَل بُدَّ م ْنُه«
، فعن قبيصة بن خمارق قال: حتملت محالة فأتيت  (3) ، كما يف احْلََماَلة  َواْلَفاَقة  َواجْلَائ َحة  (2) السؤالالِت ال بد عندها من  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسأله فيها فقال: »أقم اي قبيصة حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا« قال: مث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »اي قبيصة  
رجل حتمل محالة، فحلت له املسألة حىت يصيبها، مث مُيسك، ورجل أصابته جائحة  إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة:  

ورجل أصابته فاقة حىت يقوم    -أو قال سدادا من عيش    -اجتاحت ماله، فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش  
أو قال سدادا    -عيش   ثالثة من ذوي احلجا من قومه: لقد أصابت فالان فاقة، فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من

، فقوله: "مث ميسك" دليل على أنه غين،  (4) فما سواهن من املسألة اي قبيصة سحتا أيكلها صاحبها سحتا«  -من عيش 
. وكذا أُستدل له مبا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »للسائل حق،  (5) ألن الفقري ليس عليه أن ميسك عن السؤال مع فقره

قد ملك فرسا، إال أنه استحق السؤال. وألن الغىن ضد احلاجة، وهي تذهب ابلكفاية،    ، فهذا(6) وإن جاء على فرس«
 .(7) وتوجد مع عدمها 

ولعل القول األخري هو الراجح؛ ألن الغىن يف الناس خمتلف، فمنهم من يغنيه القليل لقلة عياله وخفة مؤنته،  
 .(8) ا جيتهد فيهومنهم من ال يغنيه إال الكثري لكثرة عياله وشدة مؤنته، فهذا مم

 أن ال يكون للمتسول حق فيما يسأل:  - 3
دائنا   الوجوه، وذلك أبن ال يكون  فيما يسأل أبي وجه من  للمتسول حق  أن ال يكون  املسألة  يُشرتط يف 
للمسؤول، أو له حق عام فيما يسأله. وذلك كسؤال الوالدين، أو الولد، أو أحد الزوجني لآلخر، أو سؤال الصديق، فال  

 

  سلطان،   ذا  الرجل  مسألة  الزكاة،  كتاب  والنسائي،   .681  رقم  حديث  املسأ لة،  عن  النهي  يف  جاء  ما  ابب  الزكاة،  أبواب  الرتمذي،  أخرجه  -  1
 .2391 برقم
 . 4/193 الشوكاين، - 2
 العرب  كانت  وقد البني.  ذات  إصالح  يف  ليدفعه  ابالستدانة  ذمته  يف  ويلتزمه  اإلنسان   يتحمله  ما  هي  "احلََماَلة":  .3/290  املباركفوري،  -   3
  هذا   أن   شك  وال  الثائرة،   الفتنة  تلك  ترتفع  حىت  به،  والقيام  ذلك  ابلتزام  فتربع  أحدهم  قام  غريها؛  أو  دية  يف  غرامة  اقتضت  فتنة  بينهم  وقعت  إذا
 يف   نقصا  يعد  مل   لذلك  سأل   وإذا   ذمته،  به  تربأ  ما  أعطوه   أو  معونته  إىل  ابدروا   محالة  حتمل   أحدهم  أن  علموا  إذا  وكانوا  األخالق،  مكارم  من

 . 4/200 الشوكاين، واحلاجة. الفقر هي و"الَفاَقٌة": واحلريق. كالسيل  ظاهرا، إتالفا وأتلفه املال اجتاح ما هي و"اجلائحة": فخرا. بل قدره
 وقوله:   به.  ويستغين  حاجته  به  تقوم  ما  أي  "ق واما"  وقوله:  .1044  رقم  حديث  املسألة،  له  حتل   من   ابب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  أخرجه  -  4

دادا"   ل حتص  ال   له  عقل  ال   من  ألن   معتربا؛  العقل  جعل  وإمنا  العقل،  مقصور  أي  احل َجا"  ذوي   "من  وقوله:  واخلََلُل.  احلاجة  به  ُتسد  ما  أي  "س 
  وقوله:   حباله.  خبريا  كان   من  إال  يعلمه  وال  العادة  يف  خيفى  مما  واملال  أمره،  بباطن  وأعلم  حباله  َأْخرَبُ   ألهنم  قومه"  "من  قال:  وإمنا  بقوله.  الثقة

 . 4/200 الشوكاين، مُيَْحُق. أي يسحت: ألنه سحتا ومسي حرام، أي "َفُسْحٌت"
 . 3/206 االستذكار، الرب: عبد ابن - 5
  فال  السؤال،  بذل  نفسه  امتهن  الذي  ابملسلم  الظن  حبسن  األمر  وفيه  .1665  برقم  السائل،  حق  ابب  الزكاة،  كتاب  داود،  أبو  جهأخر   -  6

 كمن   الغىن،  مع  الزكاة  أخذ  له  جيوز  ممن  أنه  أو  عارية  حتته  الِت  الفرس  أنَّ   ويُقدهر  له،  السرور  إبظهار  ُيكرمه   بل  واحتقاره،  به  الظن  بسوء  يقابله
  . 5/57  آابدي،  العظيم  عنها.  الغىن  مع  أخذها  له  فيباح  السبيل؛  سهم  أصحاب  من  يكون   أو  البني،  ذات   إلصالح  غرما؛  غرم  أو  الةمح  حتمل

 . 4/192 الشوكاين،
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ُكْم َأن أَتُْكُلوا م ن بُ ُيوت ُكْم َأْو بُ ُيوت  آاَبئ ُكْم َأْو ب ُ يُع ُيوت  أُمََّهات ُكْم  د ذلك من التسول املمنوع، لقوله تعاىل: ﴿َواَل َعَلى أَنُفس 
 بُ ُيوت  َأْخَوال ُكْم َأْو ب ُُيوت  َخااَلت ُكْم َأْو َما  َأْو بُ ُيوت  إ ْخَوان ُكْم َأْو بُ ُيوت  َأَخَوات ُكْم َأْو بُ ُيوت  َأْعَمام ُكْم َأْو بُ ُيوت  َعمَّات ُكْم َأوْ 

. وذلك ألنه ليس من التسول الذي يقع على وجه الذل، وإمنا يُعطى السائل انفاًذا  61النور:    َمَلْكُتم مََّفاحت َُه َأْو َصد يق ُكْم﴾
 . (1) حلق األبوة أو الزوجية أو الرحم أو الصداقة أو اجلوار

الرَُّجُل  ومما يدخل   َيُكدُّ  ْسأََلُة َكدٌّ 
َ
النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »امل فيما يكون للمتسول حق عام فيه؛ سؤال ول األمر، لقول 

، فال يدخل يف املنع سؤال  (3) ، فقد خصص هذا احلديث عموم أدلة حترمي السؤال(2) َوْجَهُه، إ الَّ أْن َيْسَأَل الرَُّجُل ُسْلطَااًن«
نَّة للسلطان على السائلالرجل ول األمر ولو كان غنيا؛ أل  . (4) ن له حق يف بيت املال، وال م 

 اثنيا: الضوابط اخلاصة ابلقصد من التسول "القصد اجلنائي": 
خيتلف حكم التسول ابختالف قصد املتسول من تسوله، فتارة حُيرم بذلك، واترة يباح، واترة يُندب، واترة  

 أخرى يوجب. 
؛ لألحاديث الواردة يف ذلك، كقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من سأل  (5) منه التكثُّر من املالفُيحرَّم التسول إذا كان القصد  

. وكذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من سأل وعنده  (7) ، وهو السؤال لقصد اجلمع من غري حاجة(6) الناس أمواهلم تكثراً، فإمنا يسأل مجراً«
 . (8) ما يغنيه، فإمنا يستكثر من النار«

التسول التكثر من املال حلق السائل؛ جازت املسألة، ولو كان السائل غنيا، ويظهر  أما إذا مل يكن القصد من  
، ملا  (9) ذلك فيما إذا كان السائل يسأل لغريه، كمن حتمل محالة، فإنه جيوز بل يُندب له سؤال الناس من أمواهلم إبمجاع

ال ألحد ثالثة: رجل حتمل مَحَاَلة، فحلت له  فيه من التعاون على الرب والتقوى، ولقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »إن املسألة ال حتل إ
. وُيضاف إليه ما سبق تقريره يف الشرط الرابع من صحة سؤال الرجل لول األمر  (10) املسألة حىت يصيبها، مث ميسك...«

 . (11) من املال العام، حىت وإن كان غنيا؛ لثبوت حقه يف ذلك املال
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، أو صيانته، أو بناء دار رعاية، أو مجع تربعات للفقراء، أو  ويُقاس على احلَم يل من يسأل الناس لبناء مسجد
 لعالج مريض، أو حنو ذلك. 

 اثلثا: الضوابط اخلاصة مبحل التسول "حمل اجلرمية": 
يظهر من نصوص الفقهاء املتقدم اإلشارة إليها خالل بيان ضوابط التسول املمنوع؛ اشرتاط أن يكون ما يطلبه  

، فهو  (1) االستكثار املمنوع، ودليل ذلك قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من سأل الناس أمواهلم تكثراً...«املتسول ماال، ألن به حيصل 
 نص يف املسألة. 

أما إذا كان حمل التسول أمر معنوي، كخدمة بدنية، أو معرفية، فال تدخل يف التسول املمنوع، حىت وإن كانت  
االستكثار الواقع يف املال احلقيقي، مث إنه مل يُعتد أن امتهن متسول  تلك اخلدمة هلا مقابل مادي، ألن أخذها ال حيدث به  

 ما تسول اخلدمات، وإمنا االمتهان واقع على مجع األموال من الناس. 
 الفرع الثالث: ضوابط التسول اجلائز: 

قادرا على   البدن،  املتسول صحيح  أن يكون  اشرتاط  املمنوع،  التسول  الكالم عن ضوابط  عند  ذُكر سابقا 
الكسب، أو غنيا، وأن ال يكون له حق فيما يسأل. فإذا اختل أحد هذه الشروط؛ صح التسول، وبذا ميكن القول أبن  

أبن يكون املتسول ضعيف    - كما سبق تقريره يف تلك الشروط-التسول ال جُياز إال إذا حتقق عكس أحد هذه الشروط  
 ق فيما يطلبه. البدن، أو ال قدرة له على الكسب، أو كان فقريا، أو له ح

وملا كان جواز التسول خالف األصل؛ وضعت له الشريعة اإلسالمية ضوابطا تدور حول حفظ كرامة السائل،  
 وعدم أذية املسؤول، ينبغي مراعاهتا ملن حلت له املسألة، وهي تتمثل فيما يلي: 

للمسؤول، ويف ذلك قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:   ألن يف اإلحلاح مذلة للسائل، وأذية  عدم اإلحلاح يف املسألة وأذية املسؤول:  -  1
له فيبارك  له كاره،  َمْسأَلَُتُه م ينه  شيًئا، وأان  َلُه  فَ ُتْخر َج  يسألين أحد منكم شيئا،  املسألة، فوهللا ال  ُفوا يف  تُ ْلح  فيما    »ال 

ُتُه« قال السائل، وإخجال املسؤول،  . وإمنا هنى عن اإلحلاح؛ ملا يؤدي إليه من اإلبرام واستث (3) ، واإلحلاف: اإلحلاح (2) َأْعطَي ْ
حىت أنه إن أخرج شيًئا أخرجه عن غري طيب نفس، بل عن كراهة وتربُّم، وما اُستخرج كذلك مل يبارك فيه؛ ألنه مأخوذ  

 . (4) على غري وجهه، ولذلك قال: »فَ ُتخر َج له املسألة شيًئا وأان كاره له«
شيئا مع العلم أبن ابعث املعطي احلياء منه أو من  وقد حكى صاحب اإلحياء االمجاع على حرمة من أخذ  

احلاضرين، ولوال ذلك ملا أعطاه، وبنيه أن "ُحكمه حكم أخذ مال الغري ابلضرب واملصادرة، إذ ال فرق بني أن يضرب  
ظاهر جلده بسياط اخلشب، أو يضرب ابطن قلبه بسوط احلياء وخوف املالم، وضرب الباطن أشد نكاية يف قلوب  

..مث قال: ينبغي أن ال يعني شخصاً ابلسؤال بعينه، بل يلقي الكالم عرضاً، حبيث ال يَقدم على البذل إال متربع  العقالء.

 

 خترجيه. تقدم - 1
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بصدق الرغبة، وإن كان يف القوم شخص مرموق لو مل يبذل لكان يالم؛ فهذا إيذاء، فإنه رمبا يبذل كرها خوفاً من املالمة،  
عليه من غري املالمة. وأما إذا كان يسأل شخصاً معيناً؛ فينبغي أن ال    ويكون األحب إليه يف الباطن اخلالص لو قدر

يصرح، بل يُ َعره ض تعريضاً يبقى له سبيالً إىل التغافل إن أراد، فإذا مل يتغافل مع القدرة عليه؛ فذلك لرغبته وأنه غري متأٍذ  
 .(1) به"
وذلك حىت ال يصري املتسول متكثرا من أموال الناس، فيدخل يف    أن يكون السؤال بقدر ما يدفع به حاجته:   –   2

التسول املمنوع كما سبق بيانه يف شروطه، خاصة وأن حل التسول ثبت للضرورة أو احلاجة، فصار كأكل امليتة أو شرب  
ملسألة ال حتل إال  . وقد تقدم حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إن ا(2) اخلمر عند االضطرار إذ يؤخذ منها ما تندفع به الضرورة

ألحد ثالثة: رجل حتمل محالة، فحلت له املسألة حىت يصيبها، مث مُيسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت  
، فقوله:  (3) له املسألة حىت يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة...فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش«

دادا" أي ما ُتسد به احلاجة واخلََللُ "ق واما" أي ما تقوم به حاجته ويس  . (4) تغين به. وقوله: "س 
 وقد اختلف الفقهاء يف حكم التسول يف املساجد على أربعة أقوال، بياهنا فيما يلي:   جتنب السؤال يف املساجد:  -  3

 . استدالال مبا يلي: (5) كراهته. وبه قال الشافعية، بعض احلنابلة  القول األول:
﴾لقوله تعاىل: ﴿يف   ْلُغُدوه  َواآْلَصال  ُ َأن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ف يَها امْسُُه يَُسبه ُح َلُه ف يَها اب  ، فوجب  36النور،   بُ ُيوٍت أَذ َن الِلَّ

. وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من مسع رجال يَ ْنُشُد َضالًَّة يف املسجد فَ ْليَ ُقْل اَل َردََّها  (6) تنزيهها عما عدا هذا من أمور الدنيا ومعاشها
. وقد  (8) ، أي أهنا بُنيت لذكر هللا تعاىل والصالة والعلم واملذاكرة يف اخلري وحنوها(7) هللا عليك فإن املساجد مل ُتنْبَ هلذا«

صرفوا النهي هنا عن التحرمي إىل الكراهة مبا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟، فقال أبو  
دخلت املسجد، فإذا أان بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز يف يد عبد الرمحن، فأخذهتا منه فدفعتها  بكر رضي هللا عنه:  

.  (10) . فأقره النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل ينكره، وبذلك يُعرف أن النهي عن السؤال يف املسجد إن ثبت حممول على الكراهة(9) إليه« 
وإمنا ورد فيه صحة إعطاء السائل فيه فقط، أما السؤال  ولعله جُياب عليه أبنه مل يرد يف احلديث جواز السؤال يف املسجد،  
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فيه فقد ثبتت حرمته بعبارات أحاديث جاء فيها النهي عن السؤال يف املسجد كما سيأيت يف أدلة القول التال، فَ تُ َقدَّم  
 العبارة على اإلشارة. 

. استدالال بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  (1) حرمته. وبه قال بعض احلنفية، وبعض املالكية، وبعض احلنابلة  القول الثان:
، وذلك ألن املساجد سوق  (2) »من مسع رجال يَ ْنُشُد َضالًَّة يف املسجد فَ ْليَ ُقْل اَل َردََّها هللا عليك فإن املساجد مل ُتنْبَ هلذا«

املطالبة  . ويقاس على إنشاد الضالة يف املسجد السؤال فيه، جبامع (3) اآلخرة, وألنه قد يشغب على من يكون يف الصالة
أبمر مادي دنيوي، والعلة يف املقيس أظهر، إذ أن انشد الضالة يبحث عن ماله دون شبهة، ومع ذلك أمر الشارع احلضوَر  
يف املسجد أن يدعوا عليه أال جيد ضالته، أما السائل فهو ال يطلب ماله، بل يطلب أموال اآلخرين، والشبهة قائمة أال  

 . (4) يكون حمتاًجا حاجة تضطره لذلك
. استدالال مبا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه  (5)إابحته مطلقا. وهو قول بعض املالكية، وبعض احلنابلة  القول الثالث: 

قال: »هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟«، فقال أبو بكر رضي هللا عنه: دخلت املسجد، فإذا أان بسائل يسأل،  
. وقد أجيب عليه يف أدلة القول األول. كما استدلوا  (6) ا إليه فوجدت كسرة خبز يف يد عبد الرمحن، فأخذهتا منه فدفعته

ورقة القلوب الباعثة    الرمحات، ومشاهد الصلوات مظنة    األوقات، أيضا ابملعقول: إذ إن احلرمان يغلب السؤال يف هذه  
 . (7) فأبيح للضرورة خمافة الضيعة الصدقات، على 

جوازه بشروط، وهي: أن يكون السؤال لضرورة، وأن ال يُلحف يف سؤاله، وأن ال يؤذي املصلني    القول الرابع:
. فإن ختلف  (8)بتخطي رقاهبم أو املرور بني أيديهم أو جبهور صوته. وهذا القول هو املختار عند احلنفية، وقول ابن تيمية 

. استدالال مبا ورد  (9) عند ابن تيمية؛ إلحلاق األذى ابملصلنيأحد هذه الشروط؛ صار السؤال مكروها عند احلنفية، حمرما  
وجه رسول هللا    (11) ؛ فَ َتَمعَّرَ (10) أن قوما من ُمَضَر جاءوا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صدر النهار ُحَفاٌة ُعرَاٌة جُمَْتايب  النه َمار  َأو  اْلَعَباء  

ام، فصلَّى مث خطب فقال: ﴿اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقواْ رَبَُّكُم  ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى هبم من الفاقة، فدخل مث خرج، فأمر بالال فَأذَّن وأق
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  خمططة   مشلة  كل  والنمار:  وجُمَوَّب.   جَمُوب  فهو  وسطه  قطع  شيء  وكل  فيهما.  دخلت  أي  :والظالم  القميص   اْجتَ َبت  يقال  البسيها.  أي  -  10
  جاءه   أنه  أراد  الغالبة،  الصفات  من  وهي  والبياض.  السواد  من  فيها  ملا  النمر؛  لون   من  أخذت  كأهنا  منار،  ومجعها:  منرة،  فهي  األعراب  مآزر  من
 منر.  مادة ،5/118 و جوب، ادةم 1/310 األثري، ابن صوف. من  خمططة أزر البسي قوم
. أي متعَّر:  - 11  .7/102 النووي، تغريَّ
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َدٍة﴾ إىل آخر اآلية، ﴿إ نَّ الِلهَ َكاَن َعَلْيُكْم َرق يبًا﴾ واآلية الِت يف احلشر: ﴿ات َُّقوا    ( 1)النساء:  الَّذ ي َخَلَقُكم مه ن ن َّْفٍس َواح 
َمْت ل َغٍد َوات َُّقوا الِلََّ﴾ "تصدق رجل من ديناره، من درمهه، من ثوبه، من صاع بره،    (18)احلشر:    الِلََّ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّا َقدَّ

قد عجزت،   ولو بشق مترة" قال: فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل  - حىت قال  -من صاع متره 
. فدل  (1) قال: مث تتابع الناس، حىت رأيت كومني من طعام وثياب، حىت رأيت وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتهلل، كأنه ُمْذَهَبةٌ 

احلديث على جواز السؤال يف املسجد عند احلاجة، لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص. وميكن اجلواب عليه أبن سؤاله ملسو هيلع هللا ىلص الناس مل يكن  
ملسو هيلع هللا ىلص مل يسأل الناس مباشرة، ومل يقل: أعطوهم، بل بنيَّ هلم فضل الصدقة، مث عرَّض  . مث إن النيب  (2) لنفسه بل كان لغريه

بقوله: »تصدق رجل من ديناره...احلديث«، ومل يكن ذلك إال من حاجة شديدة، وأي حاجة أكرب من أن أييت قوم  
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص بالالً فأذن فأقام فصلى،  حفاة، عراة، قد لبسوا مالبسا ابلية من الفاقة، وملا كان احلال ال حيتمل التأخري؛ أمر ا 

مث حث الناس على الصدقة، خبالف التسول اليوم، فهو واقع عقب الصلوات، وبصوت عاٍل، مما فيه انشغال وإشغال  
 عن الصالة. 

ولعلَّه ميكن االستدالل هلذا القول مبقاصد الشرع، إذ إن يف املسألة هنا حفظ للحياة أو دفع هلالك حمقق، يقابله  
ل املصلني على الصالة وعدم التشويش عليهم، وكذا حفظ كرامة السائل من ذل السؤال، وبذا يُقدم حفظ  حفظ إقبا 

 النفس على ما دونه، خاصة إذا ما ُضبط السؤال يف املسجد بتلك الضوابط املذكورة يف أول هذا القول. 
 قاصد الشريعة اإلسالمية. ولعل الراجح هو القول األخري؛ ملا ذُكر يف تعليله من أن األخذ به ينسجم وم 

 

 املبحث الثان 
 سبل معاجلة التسول 

التسول قبل معاجلته كجرمية واقعة، فأوجدت سبال انجعة ملعاجلة   اهتمت الشريعة اإلسالمية مبعاجلة أسباب 
لعالج أكثر  أسبابه، وتوقعت أن توجد نفوسا مريضة ال ُيصلحها الوعظ والعالج املسبق ألسباب التسول، فتحتاج معها  

حدة؛ فأوجدت سبال ملعاجلة جرمية التسول متثلت يف املصادرة واحلبس والضرب. ويف املقابل أوجد القانون الوضعي سبيال  
وحيدا ملعاجلة جرمية التسول دون أسباهبا متثل يف احلبس للمتسول. ولبيان تلك السبل سينقسم هذا املبحث لثالثة مطالب  

 على النحو التال: 

 ألول املطلب ا
 

 وقوله:  .  1017  برقم  النار،  من  حجاب  وأهنا  طيبة  كلمة  أو  مترة،  بشق  ولو  الصدقة  على  احلث  ابب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  جهأخر   -  1
  وإشراقه.   الوجه  حسن  يف   أبلغ  فهو  مذهبة،  فضة  معناه  أحدمها  تفسريه،  يف  وجهني  القاضي  ذَكر  و"مذهبة":  وسرورا.  فرحا   يستنري  أي  "يتهلل":

 مذهبة   خطوط  فيها  وجتعل  جلود  من  تصنعه  العرب  كانت  شيء  وهي  مذاهب،  ومجعها  اجللود،  من  ابملذهبة  ونوره  حسنه  يف  شبهه  والثاين:
 اخلريية،   اجلمعيات  وأرابب  املساجد،  قَ يه م ي  اليوم  يفعله  كما  لغريه،  املسجد  يف   املرء  سؤال   جواز   وفيه  .7/103  النووي،  بعض.  إثر  بعضها  يرى

 القول. هذا أصحاب ذكرها الِت الضوابط مراعاة بشرط
 . 1/191 الونشريسي، - 2
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 معاجلة أسباب التسول يف الشريعة اإلسالمية 
أوجد الشرع أسبااب ملنع وقوع التسول احملظور يف جمتمع ما، تعتمد على الرتغيب إبتيان أعمال معينة، والرتهيب  

. فإذا روعيت تلك األسباب؛ حتقق أثرها  (1)   احملتسبمن إتيان أخرى، وجعل العمل على ذلك ومراعاته من صميم عمل  
 منع التسول. ولعلَّ أمهها يظهر فيما يلي: يف 

احلث على التعوذ من الفقر: إذ ُجعل الدعاء دافعا للمكاره عموما والنجاة منها، ملا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص    -   1
»تعوذوا ابهلل من  ، وقد أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بدعاء هللا ابلنجاة من الفقر، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  (2) أنه قال:" اَل يَ ُردُّ الَقَضاَء إ الَّ الدَُّعاُء"

 .(4) . وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص نفسه يتعوذ منه، بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر« (3) الفقر«
. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  (5) الرتغيب يف االستعفاف عن مسألة الناس، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اليد العليا خري من اليد السفلى«   –  2

 .(6) يصرب يصربه هللا، وما أعطي أحد من عطاء خري وأوسع من الصرب«»من يستعفف يعفه هللا، ومن يستغن يغنه هللا، ومن  
الرتغيب يف العمل والسعي لطلب الرزق، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ألن أيخذ أحدكم حبله، فيأيت حبزمة احلطب على    –   3

وجهه«:    . وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يكف هللا هبا 7ظهره، فيبيعها، فيكف هللا هبا وجهه؛ خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه« 
أي مينعه هللا تعاىل وحيميه بسببها من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه ابلسؤال. و"خري" هنا ليست أفعل تفضيل، بل من  

َخرْيٌ مُّْستَ َقرهًا﴾ يَ ْوَمئ ٍذ  اجْلَنَّة   قوله تعاىل: ﴿َأْصَحاُب  الكسب  24الفرقان:    قبيل  التعفف وتفضيل  فيه حث على  ، وهذا 
 .(8) والسبب على البطالة 

الرتغيب يف التصدق ابملال على احملتاجني، ملا فيه من نفع للمحتاجني يف الدنيا، وللمتصدق يف الدارين،    –  4
. وقال ملسو هيلع هللا ىلص أيضا: »ما من يوم يصبح  (9) ويف ذلك قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الصدقة لَُتْطف ُئ غضب الرب، وتدفع ميتة السَّْوء «

، وهذا  (10) أحدمها: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول اآلخر: اللهم أعط ممسكاً تلًفا«العباد فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول 
 

  مبال  إما  غين  أنه  وعلم   الصدقة،  وطلب   الناس،  ملسألة  يتعرض  رجال  رأى   إن   أنه  احملتسب  وظائف  "من  أبنه:  القول  القربة  معامل  يف   جاء  -   1
 .29ص األخوة: ابن فيه". وأدبه عليه، أنكره عمل؛ أو
 . 2139 رقم حديث الدعاء، إال القدر يرد ال جاء ما ابب القدر، أبواب الرتمذي، أخرجه - 2
  القلة،   من  االستعاذة  االستعاذة،  كتاب  والنسائي،  .3842  برقم  ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   منه  تعوذ  ما  ابب  الدعاء،  كتاب  ماجة،  ابن  أخرجه  -   3

 .7846 برقم
 الفقر،  من  االستعاذة  االستعاذة،  كتاب  والنسائي،   .5090  برقم  أصبح،  إذا  يقول  ما  ابب  النوم،  أبواب  األدب،  كتاب  داود،  أبو  أخرجه  -  4

 .7849 برقم
 خترجيه. سبق - 5
 والصرب،  التعفف فضل ابب الزكاة، كتاب  ومسلم، .1469 رقم حديث املسألة، عن االستعفاف ابب الزكاة، كتاب  البخاري، أخرجه - 6

 .1053 رقم حديث
 .1471 رقم حديث سألة،امل عن االستعفاف ابب الزكاة، كتاب  البخاري، أخرجه - 7
 .5/257 املناوي، - 8
 .664 رقم حديث الصدقة، فضل يف جاء ما ابب الزكاة، أبواب الرتمذي، أخرجه - 9

 يف  ابب  الزكاة،  كتاب  ومسلم،  .1442رقم  حديث  َوات ََّقى...﴾،  أَْعَطى  َمنْ   تعاىل:﴿فََأمَّا  قوله  ابب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -  10
 .1010رقم حديث واملمسك، املنفق
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يَفان  والصدقات وحنو ذلك حبيث ال يُذمُّ وال يُسمَّى َسَرفًا،   يف اإلنفاق يف الطاعات ومكارم األخالق وعلى العيال َوالضه 
واحملتاجني قد يكون سببا حلمل املسلم الفقري إىل الغىن،  . فالتصدق على الفقراء  (1)واإلمساك املذموم هو االمساك عن هذا

 بدال من أن ميد يده إىل األغنياء تسوال. 
الرتغيب يف قضاء حوائج احملتاجني: إذ حث الشرع على القيام على حاجة الناس عموما ومساعدهتم يف   – 5

فرَّج عن مسلم ُكْربَة؛ فرَّج هللا عنه هبا    الرب ودفع حاجتهم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يف حاجة أخيه؛ كان هللا يف حاجته، ومن 
. مث خص األيتام واألرامل واملساكني مبزيد عناية، فحث على ب رهم ابإلحسان إليهم،  (2) كربة من كرابت يوم القيامة«

والتصدق عليهم؛ لضعفهم، ومسيس حاجتهم للمساعدة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا، وقال إبصبعيه  
ُبُه قال: وكالقائم الذي  (3) بة والوسطى«السبا . وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل هللا. َوَأْحس 

 . (4) ال يفرت، وكالصائم الذي ال يفطر«
ومن وجوه الرب ودفع حاجة الناس: إمهال املعسر، أو العفو عنه، فعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »تَ َلقَّت  املالئكة روح  

ن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من اخلري شيئا؟ قال: ال، قالوا: َتذَكَّْر، قال: كنت أداين الناس فآمر ف تياين أن يُ ْنظ ُروا  رجل مم
 .(5) املعسر، ويتجوَّزوا عن املوسر، قال: قال هللا عز وجل: جتوَّزوا عنه«

: »اللهم إين أعوذ بك من  الرتهيب من شح النفس والطمع، وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ من الطمع بقوله  –   6
«  (7) . فالغىن احلقيقي هو غىن النفس، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:»ليس الغ ىَن عن كثرة الَعَرض  (6) نفس ال تشبع« .  (8) ولكن الغىن غىن الن َّْفس 

 .(9) فالقناعة والرضا ابلكفاف مطلب شرعي؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »قد أفلح من أسلم، وُرز ق ك فافًا، َوقَ ن ََّعُه هللا مبا آاته«
الرتهيب من مقارفة التسول؛ ملا ورد فيه من وعيد شديد كما سبق بيانه يف أدلة منع التسول ابملبحث    –   7

 األول. 

 

 .7/95 النووي، - 1
 والصلة   الرب  كتاب  ومسلم،   .2442رقم  حديث  يسلمه،  وال  املسلم  املسلم  يظلم  ال  ابب  والغصب،  املظامل  كتاب  البخاري،  أخرجه  -  2

 .2580رقم حديث الظلم، حترمي  ابب  واآلداب،
 .6005رقم حديث يتيًما، يعول من فضل ابب  األدب، كتاب  البخاري، أخرجه - 3
  إىل   اإلحسان   ابب  والرقاق،  الزهد  كتاب  ومسلم،  .6007  رقم  حديث  املسكني،  على  الساعي  ابب  االدب،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -  4

 .2982 رقم حديث واليتيم، واملسكني األرملة
  حديث   ملعسر،ا إنظار  فضل  ابب  املساقاة،  كتاب  ومسلم،  .2077  رقم   حديث  موسرا،  أنظر  من  ابب  البيوع،  كتاب  البخاري،   أخرجه  -  5

 .10/224  النووي،  يسري.  نقص   فيه  ما  وقبول  واالستيفاء  االقتضاء   يف  املساحمة  ومعنامها  والتجوز  التجاوز  من  وقوله:"ويتجوزوا"  .1560  رقم
 .2722 برقم يعمل، مل ما شر  ومن عمل ما شر من التعوذ ابب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب  مسلم، أخرجه - 6
  من ألن  الزايدة، على  احلرص مع املال  كثرة  ال حرصها، وقلة وشبعها، النفس  غىن احملمود الغىن  احلديث: ومعىن الدنيا  متاع هو ُض:الَعرَ  - 7

 . 7/140 النووي،  غىن. له فليس معه، مبا يستغن مل للزايدة طالباً  كان 
  العرض،   كثرة  عن  الغىن  ليس  ابب  الزكاة،  كتاب  سلم،وم  .6446رقم  حديث  النفس،  غىن  الغىن  ابب   الرقاق،  كتاب  البخاري،   أخرجه  -   8

 .1051 رقم حديث
  احلاجة  بقدر ويكون  الشيء، عن يفضل ال الذي هو الكفاف: .1054 برقم والقناعة، الكفاف يف ابب الزكاة، كتاب  مسلم، أخرجه - 9

 .147/ 7 النووي، .4/191 األثري، ابن إليه.
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الرتهيب من االكتناز والرتغيب يف الزكاة: فللمال وظيفة ُتضاد اكتنازه، إذ يُراد له دورانه ليستفيد منه    –   8
جعل املالك احلقيقي للمال هو هللا، وبذا كان أداء ما تعلق به    اجملتمع يف دوران عجلة االقتصاد، وهذا العموم يف النفع

من حق إهلي واجب على مالك رقبته، وحق هللا يف املال أداء زكاته مىت بلع نصااًب، فيؤخذ من أغنياء املسلمني ويُعطى  
ال يؤدي زكاته، إال ُأمحْ َي عليه يف انر جهنم، فَ ُيْجَعُل صفائح،    (1) لفقرائهم، ويف ذلك قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من صاحب َكْنزٍ 

. وال شك أن أداء الزكاة  (2) فُيكوى هبا جنباه وجبينه، حىت حيكم هللا بني عباده، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة« 
 ملسألة. يُعد سبيال مهما لعالج التسول؛ إذ ابلزكاة تُدفع حاجة كثري من الناس مبا يغنيهم عن ا

ترغيب الدولة يف القيام بواجبها جتاه مواطنيها، بتوفري كفايتهم يف العيش الكرمي، دون إسراف وال تقتري،   –  9
حسب استطاعتها، وذلك من غري األموال اجملبية عن طريق الزكاة والصدقة، ولول األمر عند االضطرار األخذ من مال  

الفقراء الزكاة«. ويف هذا  (3) األغنياء ليسد حاجة  النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »إن يف املال حلًقا سوى  ، كفكاك األسري وإطعام  (4) قال 
. وال شك أن ما ميس  (5) املضطر وسقي الظمآن وعدم منع املاء وامللح والنار وانفاذ حمرتم أشرف على اهلالك، وحنو ذلك

وترامحهم، وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى  بعض اجملتمع؛ ميس سائره، مصداقا لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل املؤمنني يف توادهم،  
لسََّهر  َواحْلُمَّى«   .(6) منه عضو؛ تداعى له سائر اجلسد اب 

فللفرد املسلم يف الدولة املسلمة كفايته ومن يعول، وحد الكفاية هو: بيت أيويه، وثوب يسرت عورته، وخبز  
َوى هذه اخلصال: بيت يسكنه، وثوب يواري  يسد جوعه، وماء يروي عطشه، لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس البن آدم حق يف   س 

 . (7) عورته، وجلف اخلبز واملاء«
ُيضاف إىل ذلك بعض األمور الِت يُرجى منها استغناء املرء، وبذا كفه عن املسألة، وهي: شكر النعم،    – 10

 واالستغفار، وصلة الرحم. 
، وابلشكر  7إبراهيم:    ن َشَكْرمُتْ أَلز يَدنَُّكْم﴾فشكر النعم يزيدها، واألدلة على ذلك كثرية، منها قوله تعاىل: ﴿لَئ  

﴾ يُفتح على العبد أبواب اخلري، لقوله تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنواْ َوات ََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيه م بَ رََكاٍت   مه َن السََّماء  َواأَلْرض 

 . 96األعراف: 
ل  السََّماء وكذا التوبة واالستغفار مظنة الفرج والت وسعة، لقوله تعاىل: ﴿فَ ُقْلُت اْستَ ْغف ُروا رَبَُّكْم إ نَُّه َكاَن َغفَّاراً، يُ ْرس 

َْمَواٍل َوبَن نَي َوجَيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَُّكْم َأهْنَارًا﴾  .12-11-10نوح:  َعَلْيُكم مه ْدرَاراً، َومُيْد دُْكْم أب 

 

 .7/68 النووي، تؤد. فلم  الزكاة فيه وجبت مال كل  هنا: الكنز - 1
 .987رقم حديث الزكاة، مانع  إمث  ابب الزكاة، كتاب  مسلم، أخرجه - 2
 .2/472 املناوي، - 3
 .659 برقم الزكاة، سوى حًقا املال يف أن  جاء ما ابب الزكاة، أبواب الرتمذي، أخرجه - 4
 . 3/262 املباركفوري، - 5
 .2586 برقم وتعاضدهم، وتعاطفهم املؤمنني تراحم باب واآلداب، والصلة الرب كتاب  مسلم، أخرجه - 6
،  مثل  الظرف  اجل ْلف:  .2341  برقم  الدنيا،  يف  الزهادة  يف  جاء  ما  ابب  الزهد،  أبواب  الرتمذي،  أخرجه  -  7   اخلبز،   فيه  يرتك  ما  يريد  اخْلُرْج 

 . 7/5 املباركفوري، .287/ 1 األثري، ابن ماء. وشربة خبز كسرة  أي املظروف: به وأراد  الظرف هنا ذُكر وقد
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الرزق ويف العمر؛ لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحب أن يُبسط له يف رزقه، ويُنسأ له يف أثره،  وصلة الرحم تزيد يف  
ْل رمحه«  . (1) فَ ْلَيص 

 املطلب الثان 
 معاجلة جرمية التسول يف الشريعة اإلسالمية 

إذا مل تنجح سبل معاجلة أسباب التسول يف وقوعه، كانت هناك سبال شرعية ملعاجلته، تتمثل يف مجلة من  
 ت التعزيرية تظهر يف: املصادرة، والضرب، واحلبس، وبياهنا فيما يلي: العقواب

 الفرع األول: عقوبة املصادرة: 
.  (3). وال خيرج معناه االصطالحي عن ذلك(2)  عقوبةً املصادرة لغة: مصدر صادر، وهي استالء الدولة على املال  

 اجلرمية على قولني، بياهنما فيما يلي: وقد اختلف العلماء يف حكم مصادرة مال اجلاين حمل 
عدم جواز مصادرة املال، فال يُعاقب املذنب أبخذ ماله حمل اجلرمية. وهذا قول اجلمهور من    القول األول:

 . استدالال مبا يلي: (4)  واحلنابلةاحلنفية واملالكية والشافعية 

ن الكتاب والسنة الِت تدل داللة قطعية على  إنه القول مبصادرة املال فيه خمالفة صرحية للنصوص العامة م  -  1
﴾ ْلَباط ل  َنُكم اب  ،  188البقرة:    حرمة مال املسلم وعدم جواز أخذه بغري حق، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َوالَ أَتُْكُلواْ أَْمَواَلُكم بَ ي ْ

جياب على هذا، أبن املصادرة  . وقد  (5) وما ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إنه دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام«
وهي تعزير أبخذ املال كانت أتديبا للمذنب يف ماله الذي تعلق به الذنب، وردعا لغريه، خاصة إذا ُعل َم أنه املصادرة  
تقديرها ُمفوض إىل احلاكم، الذي قد يرى أنه املصلحة تقتضي ذلك، وليس يف هذا أكل ألموال الناس ابلباطل، وال  

 التعرض حلرمتها. 
. وقد أجاب ابن تيمية على هذا بقوله: "إنه  (6) إنه املصادرة كانت يف صدر اإلسالم مث نُسخت ابإلمجاع   - 2

من قال إنه هذه العقوابت منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب األئمة نقال واستدالال، ومل جييء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  واآلداب،  والصلة  الرب   كتاب  ومسلم،  .5986رقم  حديث  الرحم،  بصلة   الرزق  يف  له   بسط  من   ابب  األدب،   كتاب  البخاري،  أخرجه  -   1
 .2557 برقم قطيعتها،  وحترمي  الرحم صلة ابب

 . 2/1279 عمر، - 2
 .118 ص القماطي، - 3
 . 6/228 البهويت، .8/22 الرملي، .9/359 والتحصيل، البيان  القرطيب: .5/44 جنيم، ابن انظر: - 4
 ومسلم،   .67رقم  حديث  موضع،  غري  يف  أخرجه  وقد  سامع،  من  أوعى  مبلغ  رب  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قول  ابب  العلم،  كتاب  البخاري،  أخرجه  -  5

 . 1679 رقم حديث واألموال، واألعراض  الدماء حترمي تغليظ ابب والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة كتاب
 .320-9/319 والتحصيل، البيان  القرطيب:  .4/61 عابدين، ابن انظر: - 6
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أخذ اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل  شيء قط يقتضي أنه حرَّم مجيع العقوابت املالية، بل إنه  
 .(1) على أنه ذلك حمكم غري منسوخ. واملدهعون للنسخ ليس معهم حجة بذلك ال من كتاب وال من سنة" 

إنه القول ابلتعزير املال فيه تسليط للظلمة من احلكام على أموال الناس، وإغراء هلم على مصادرة األموال    -   3
. وميكن اإلجابة على هذا أبنه وإن كان استدالال له وجاهته، إال أنه ال يُنكر مدى أمهية املصادرة يف ردع  (2) بغري حق

العصاة الظاملني، خاصة إذا ُروعي فيه العدل، واجتناب اهلوى. كما أنه انتظام شؤون الدولة والرقابة على أمواهلا وأيلولة  
الِت تؤخذ كعقوابت لصاحل اخلزان املختصة  األموال  اهليئات  العقوابت عن طريق  العامة، وسن  وعدم توقيع    ابلتشريع،ة 

 . (3) العقوبة إال عن طريق القضاء، كل ذلك رمبا يكون كفيال لعدم اختاذ عقوبة املصادرة وسيلة ألكل أموال الناس ابلباطل
الثان:  القيم  القول  تيمية وابن  املال حمل اجلرمية. وهذا قول أيب يوسف من احلنفية وابن  .  (4) جواز مصادرة 

 استدالال مبا يلي: 
ما ُرويه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر يوم خيرب بكسر القدور الِت طبخ فيها حلوم احلمر اإلنسية، مث استأذنوه يف    - 1

 . (6) ، فدل على جواز األمرين(5) غسلها فأذن هلم
ما ُرويه عن عمر وعلي رضي هللا عنهما من حتريق املكان الذي يباع فيه اخلمر، وكذلك حتريق عمر رضي    -  2

 . (7)  الرعيةهللا عنه قصر سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ملا احتجب فيه عن 
 منح احلاكم والذي يظهر رجحانه هو القول األخري، أي جواز التعزير أبخذ املال؛ التفاقه والسياسة الشرعية يف 

سلطة اختاذ التدابري واإلجراءات الِت يرى صالحيتها يف تدبري شؤون األمة وإصالح الرعية، حسب مقتضيات كل عصر  
ومكان. كما أنه التعزير أبخذ املال فيه زجر للجاين وأتديب له، ألن غرم املال أحياان يكون أزجر للنفوس من العقوبة  

 .(8) ل عليهابغريه يف بعض اجلرائم، لعزة املا
، مما يدل  (9) واملالحظ أنه احلنفية القائلني ابملنع نصوا على أنه ال جيوز ألحد أخذ مال آخر بغري سبب شرعي

ا أتديب للمذنب   مبفهومه أنه إذا ُوجد سبب شرعي؛ جاز مصادرة املال، واملصادرة هنا ال خترج عن هذا املعىن، إذ أهنه
 حيتمل فيها التعاطف أو اللني، كما هو حال ظاهرة التسول. وزجر له ولغريه، يف أمور ال 

 

 . 28/111 احلسبة، تيمية: ابن - 1
 . 4/61 عابدين، ابن - 2
 . 67ص القماطي، - 3
 .386  ص القيم، ابن .28/111 احلسبة، تيمية: ابن .5/345 اهلمام، ابن انظر: - 4
 رقم  حديث  خيرب،  غزوة  ابب  والسري،  اجلهاد  كتاب  ومسلم،  . 4196  رقم  حديث  خيرب،  غزوة   ابب  املغازي،  كتاب  البخاري،   خرجهأ  -  5

1802. 
 . 386ص القيم، ابن - 6
  ونظام   الشرعية  السياسة  كتب  أغلب  يف  اآلاثر  هذه  وردت .386ص  سابق،  مرجع  قيم،  ابن  .111-110  /28  احلسبة،  تيمية:  ابن  -  7

 احلديث.  كتب  من عليه اطلعت فيما عليها أقف ومل القضاء،
 .67 ص القماطي، - 8
 . 4/62 عابدين، ابن - 9
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ومما يرجهح القول ابإلجازة يف هذا الصدد؛ ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه مسع سائال يسأل  
قد    بعد املغرب، فقال لواحد من قومه: َعشه  الرجل؛ فعشَّاه، مث مسعه اثنيا يسأل، فقال: أمل أقل لك عشه الرجل، قال: 

عشيته، فنظر عمر فإذا حتت يده خمالة مملوءة خبزا، فقال: لست سائال، ولكنك اتجر، مث أخذ املخالة ونثرها بني يدي  
لده رَّة ، وقال ال تعد  . فدل على جواز مصادرة مال املتسول، عقوبة له. (1)إبل الصدقة، وضربه اب 

 الفرع الثان: عقوبة الضرب: 
ها: اإلصابة ابليد أو السوط أو بغريمها، يقال: ضربه بيده أو ابلسوط يضربه ضراب:  للَضْرب  يف اللغة معان، من

عاله به، والسري يف األرض ابتغاء الرزق أو الغزو يف سبيل هللا، وصياغة النقود، وطبعها، وتضعيف أحد العددين ابآلخر،  
 . (3) ة. وال خيرج املعىن االصطالحي للضرب عن هذه املعاين اللغوي (2) وضرب الدف

للتسول احملظور يف األثر املتقدم عن عمر رضي هللا عنه، إذ ضرب من   وقد ثبت مشروعية الضرب كعالج 
 يتصنع املسكنة لينال عطف الناس وعطائهم، كما سبق ذكره قريبا. 

.  (4)وال خالف بني العلماء يف أنَّ الضرب يف احلدود يكون ابلسوط، أما الضرب للتعزير فيكون ابلسوط واليد
وال بد يف السوط أن يكون وسطا بني قضيب، وعصا، ورطب، وايبس، ملا روي: أنَّ رجال اعرتف على نفسه ابلزان يف  
عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فدعا له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسوط فأيت بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأيت بسوط جديد مل تقطع مثرته  

. وكذا الضرب يكون وسطا أيضا، ال  (5) سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجلدفقال: دون هذا، فأيت بسوط قد رُكب به والن، فأمر به ر 
شديدا فيقتل، وال ضعيفا فال يردع، ألن املقصود أتديبه، ال قتله. ويُفرَّق على األعضاء، فال جيمع على عضو واحد،  

 . (6) ويتقي املقاتل، كالوجه، والرأس، والنحر، والفرج
 الفرع الثالث: عقوبة احلبس: 

، ومجعه ُحُبوس، َوَحَبْسُتُه مبعىن وقفته فهو َحب يسٌ   احْلَْبُس لغة: املنع ع  . وال  (7) واإلمساك، مث أطلق على اْلَمْوض 
 . (8) خيرج معناه االصطالحي عن ذلك

واملالحظ أنه مل يكن على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر رضي هللا عنه حبس معد لسجن الناس، ولكن ملا انتشرت  
 . (9)  تسعت رقعة بالد املسلمني ابتاع مبكة دارا وجعلها سجنا الرعية يف زمن عمر رضي هللا عنه وا 

 

 .4/211 الغزال، - 1
 ضرب. مادة ،2/359 الفيومي، ضرب. مادة ،1/543 منظور، ابن - 2
 . 137ص اجلرجاين، - 3
 . 8/319 املغين، .6/318 احلطاب، .1/352 عابدين، ابن - 4
 .12برقم ابلزان، نفسه على اعرتف فيمن جاء ما ابب احلدود، كتاب  املوطأ، مالك: - 5
 . 9/177 و 9/167 املغين، قدامة: ابن .4/205 القليويب، .355 –4/354 الدسوقي، .7/64 الكاساين، - 6
 حبس.  مادة ،1/118 الفيومي، - 7
 حبس.  مادة ،174ص  قلعجي، .149ص القيم، ابن .35/398 الفتاوى، جمموع تيمية، انظر:ابن - 8
 . 149ص القيم، ابن .35/398 الفتاوى، جمموع تيمية: ابن انظر: - 9
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أَيْت نَي   ﴿َوالالَّيت   تعاىل:  قوله  الكتاب  فمن  واملعقول.  واإلمجاع  والسنة  ابلكتاب  احلبس  مشروعية  ثبتت  وقد 
نُكْم فَإ ن   َشَة م ن نه َسآئ ُكْم فَاْسَتْشه ُدواْ َعَلْيه نَّ أَْربَعًة مه  ُكوُهنَّ يف  اْلبُ ُيوت  َحىتََّ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل  اْلَفاح  َشه ُدواْ َفَأْمس 

ُ هَلُنَّ َسب ياًل﴾ لِله ﴾15النساء:    الِله َمان  اب  ، فأرشدت اآلايت  106املائدة:    ، وقوله عز وجل:﴿حَتْب ُسوهَنَُما م ن بَ ْعد  الصَّاَلة  فَ يُ ْقس 
. وقد أمجع  (2) . ومن السنة ما ُرويه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه حبس رجال يف هتمة(1) ق حىت يؤديهإىل حبس من توجهب عليه احل

. كما أنه احلاجة قد تدعو إىل إقرار احلبس للكشف عن  (3) الصحابة ومن بعدهم من غري نكري على مشروعية احلبس
 املتهم، ولكف أهل اجلرائم. 

بس دون غريها، وهي، األول: حبس اجلاين لغيبة اجملين  وقد ذكر صاحب الفروق مثانية مواضع يشرع فيها احل
عليه حفظا حملل القصاص. والثاين: حبس اآلبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف ربه. الثالث: حبس من أشكل أمره  

معاصي  يف العسر واليسر اختبارا حلاله فإذا ظهر حاله حكم مبوجبه عسرا أو يسرا. الرابع: حبس اجلاين تعزيرا وردعا عن  
هللا تعاىل. اخلامس: حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي ال تدخله النيابة، كحبس من أسلم على أختني أو عشرة  
نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من التعيني. السادس: حبس من أقر مبجهول عني أو يف الذمة وامتنع من تعيينه فيحبس حىت  

و هذه الدابة وحنومها، أو الشيء الذي أقررت به هو دينار يف ذمِت. والسابع:  يعينهما، فيقول: العني هو هذا الثوب أ
يقتل فيه كالصالة.    - أي املالكية-حبس املمتنع يف حق هللا تعاىل الذي ال تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم وعندان  

 يه حبس املتسول. . ولعل املوضع الرابع يدخل ف(4) الثامنة: حبس املمتنع عن دفع احلق إجلاء إليه
أما فيما يتعلق مبدة احلبس، فهي مفوضة لرأى احلاكم، ألهنا ختتلف ابختالف ظروف كل جمرم، وابختالف  
األزمنة واألمكنة، والشرط يف احلبس أن يكون كافيا لزجر اجلاين، فمن اجلانني من حيبس يوما، ومنهم من حيبس إىل غاية  

 .(5) الزجر، فيجب إذا تقرر احلبس تعزيرا، أن يكون وافيا ابلغرض من تشريعه غري مقدرة، إذ التعزير مشروع للتأديب و 

 
 املطلب الثالث

 يف القانون الوضعي   معاجلة جرمية التسول 
(  49( من قانون العقوابت اللييب، والقانون املصري رقم ) 475وعلى رأسها املادة )–دأبت التشريعات الوضعية  

التسول من اجلنح املتعلقة ابلنظام العام، وقصرت عقوبته على احلبس فقط. وال شك أن  على عد جرمية    - بشأن التسول
من املتسولني من ال يردعه احلبس، خاصة إذا ما كان احلبس مقدرا أبشهر قليلة، كما هو حال تلك القوانني. واملالحظ  

 

 .6/352 القرآن، ألحكام اجلامع القرطيب: - 1
 يف احلبس يف جاء ما ابب الدايت، كتاب  والرتمذي، .3630 برقم وغريه، الدين يف احلبس يف ابب األقضية، كتاب  داود، أيب أخرجه - 2

 .1417برقم التهمة،
 . 218 – 217/ 9 الشوكاين، . 7/414 و 5/76 حجر، ابن . 6/307 جنيم، ابن انظر: - 3
 . 4/1221 الفروق، القرايف: - 4
 .315ص يعلى، أبو - 5
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د تعريف التسول يف القانون الوضعي من  أنه جبعل التسول من جرائم النظام العام ال األشخاص، يؤكد ما سبق تقريره عن
أن هذه القوانني هتدف من وراء جترمي التسول إىل القضاء على مشاهدته يف األوساط العامة أمام اجلمهور، دون مراعاة  
لألذى الواقع على املسؤول، إذ ال شك أنه أوَّل من يؤذى بذلك، نفسيا وماداي، وهذا ما مُييز التنظيم الشرعي للتسول  

التنظيم الوضعي له، إذ تقدم القول يف أكثر من موضع أن علماء الشريعة راعوا مسألة األذى الواقع جراء التسول،  عن  
 وأنه أذى ميس املسؤول فضال عن املتسول، ولذك كان التسول احملظور ممنوعا شرعا على أي كيفية كان ويف أي حمل وقع. 

عاجلة أسباب التسول، إذ كما تقدم قد يكون بسبب البطالة  واملالحظ أنه ال يوجد يف القانون الوضعي سبال مل
أو الفقر أو الطمع أو حنوها، وهذه حتتاج ملعاجلات وعظية تشتمل على الرتغيب بوعد هللا، والرتهيب من وعيد، وهذه  

ا القوانني الوضعية؛ لطغيان املادة عليها، وانعدام الروح فيها، وال شك أن إصالح  لروح أوىل من  الوسيلة ال جتدها يف 
إصالح املادة، فالثانية تنقاد لألوىل ال العكس، وهذا ما ضمن للتنظيم الشرعي جناعته يف مكافحة اجلرائم وأسباهبا على  
مر العصور، بينما يكثر يف النظم الوضعية التهرُّب من إلزاميتها، والتفنن يف عصياهنا، فالكل فيها يعمل ملصلحته املادية  

لعوز اآلخرين أو مصاحلهم، ألن القانون ال مينح الثواب واألجر ملن يدفع حاجة الناس ويساعدهم هلل  البحتة دون مراعاة  
 عز وجل، ولكنه يُنزل العقاب على من خُيالفه، وال شك أن هذا ظلم لن يلتزم به إال اجملرب عليه. 
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ةـــــــــاخلامت  

 النتائج تتمثل فيما يلي: خيلص من خالل ما تقدم يف هذا البحث إىل مجلة من 
للتسول يف الشرع معنيني، عام: يراد به سؤال األدىن لألعلى. وخاص يراد به طلب شخص من غريه ماال على وجه    -  1

االستكثار أو التكاسل، دون أن يكون له وجه حق فيه. ومل يرد يف القانون الوضعي تعريف للتسول؛ مما أدى الضطراب  
 تنظيمه له. 

 وحب املال وطول األمل، والكسل، و النظر إىل ما يف إيدي املرتفني.  والطمعباب ظهرت يف: الفقر،  للتسول أس   – 2
 األصل يف التسول التحرمي، وقد مسي هذا ابلعزمية، ليقابلها رخصة تتمثل يف إابحة التسول أو ندبه بشروط معينة.  – 3
سائل، وإيذاء املسؤول، وإضعاف اإلنتاج، ومنع وصول  للتسول آاثر سلبية على الفرد واجملتمع، تظهر يف إذالل ال  –   4

 الصدقات ملستحقيها، وإفساد األسر، وسبيل لدخول ذوي املآرب اخلبيثة للمجتمع. 
للتسول املمنوع شروط منها ما يتعلق ابملتسول نفسه، ومنها ما يتعلق ابلقصد من التسول، ومنها ما يتعلق مبحل    –   5

 السؤال. 
ز ضوابط تظهر فيما يلي: إذا كان املتسول حمتاجا وغري قادر على الكسب، أو كان له حق فيما  وكذا للتسول اجلائ  -  6

يسأله، أو مل يكن يقصد من التسول التكسب لنفسه. فإذا صح لشخص التسول وجب مراعاة مجلة من الضوابط هي:  
التسول، وأن يكون األخذ بقدر ما يدفع به حاجته، وأن ال يتسول   يف املساجد، وهذا األخري حمل  عدم اإلحلاح يف 

خالف بني العلماء على أربعة أقوال، وقد رُجح القول جبوازه بشروط، هي: أن يكون السؤال لضرورة، وأن ال يُلحف يف  
 سؤاله، وأن ال يؤذي املصلني بتخطي رقاهبم أو املرور بني يدهم أو جبهور صوته. 

أوال، مث معاجلته كجرمية، فمعاجلة أسبابه كان ابلرتغيب والرتهيب،    حرص اإلسالم على معاجلة التسول مبعاجلة أسبابه   –  7
، وشكر النعم،  متمثال يف احلث على التعوذ من الفقر، والرتغيب يف االستعفاف والعمل والتصدق وقضاء حوائج احملتاجني

يف القيام بواجبها جتاه    ترغيب الدولة ، و الرتهيب من شح النفس والطمع والتسول واالكتناز، و واالستغفار، وصلة الرحم 
. أما معاجلته كجرمية فتمثل يف مجلة من العقوابت التعزيرية الِت ظهر يف املصادرة والضرب واحلبس. أما معاجلة  مواطنيها 

ه ملعاجلة اجلرمية دون أسباهبا، فاقتصرت على العالج ابحلبس فقط.   التسول يف القانون الوضعي فقد ُوجه 
القائمني على السلطة التشريعية أن يكتفوا ابلتنظيم الشرعي للتسول، ففيه الكفاية والدقة والنجاعة  ويف اخلتام أوصي       

 لعالجها، كيف ال وهو من لدن حكيم خبري سبحانه وتعاىل. 
 واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 التعويض االتفاقي ما بني سلطان االرادة وسلطة القاضي

 "" دراسة حتليلية مقارنة 

 

 هلل اجلعيدي حممد عمر   امد   دكتورة.                                                                                        
 جامعة سرت    / كلية القانون عضو هيئة تدريس ب                                                                                       

 امللخص 

كيفية تنظيم املشرع اللييب واملصري  هتدف هذه الدراسة إىل عرض النظام القانوين للتعويض اإلتفاقي، مع إستعراض  
للتعويض اإلتفاقي إستناداً للحرية التعاقدية مع اإلشارة لبعض األنظمة العربية كلما    - بشكل أساسي - والفرنسي  

عليه خرق ملبدأ سلطان اإلرادة أو تدعيما له، وهل يوفر التنظيم  تطلبت املقارنة ذلك، ومدى إعتبار رقابة القاضي  
القانوين للتعويض االتفاقي احلماية الالزمة حلرية املتعاقدين، وإىل أي مدى يكفل استقرار املعامالت ويضمن الثقة  

املتعاقدين  التعويض   ، بني  بطريق  االلتزام  لتنفيذ  املهمة  الطرق  االتفاقي أحد  التعويض  يعترب  نظراً ألمهيته يف احلياة    حيث 
، وهو ما سنتعرض له يف هذا  كثري االستخدام يف العقود الِت يلتزم أحد طرفيها ابلقيام بعمل يف أجٍل حمدد العملية، و لكونه  

البحث من خالل ماهية هذا التعويض وصوره، ومتييزه عما خيتلط به من أنظمة قانونية، ومدى سلطة القاضي يف تعديل قيمته إما  
 لتخفيض أو ابلزايدة. اب 

 مقدمة 

يف أغلب األحيان يتم تنفيذ االلتزام طواعية واختيارا من جانب املدين استجابة لعنصر الديونية ، حيث  
تنفيذ االلتزام، ألنه يوفر الوقت واجلهد واملال،  البسيط" من أفضل طرق  العيين االختياري "الوفاء  التنفيذ    يعترب 

، لكن  مستقبلية مع الدائن وما يستتبع ذلك من مصاريف قضائية و طول اإلجراءات  وجينب املدين الوقوع يف نزاعات 
ميتنع املدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو قد يتسبب خبطئه يف ذلك مما يؤدي إىل عرقلة السري احلسن للعقد ,   أحياانً قد 

ن كان سببا يف ذلك بتعويضه مكان التنفيذ  فإذا ترتب على عدم التنفيذ أو التأخر يف التنفيذ ضررا للطرف اآلخر التزم م
لذلك منح القانون املتعاقدين االتفاق على التعويض  العيين لاللتزام .وهذا ما اصطلح عليه ابلتنفيذ بطريق التعويض، 

مقدمًا، سواء يف العقد األصلي أو يف اتفاق الحق وهو ما يسمى ابلشرط اجلزائي أو ابلتعويض االتفاقي كأحد  
 التعويض إضافة للتعويض القانوين والتعويض القضائي. طرق تقدير  

ومن املعلوم، أن التعويض االتفاقي يتم االتفاق عليه مقدمًا قبل وقوع الضرر، وهو غالبًا ما حيمل يف طياته  
طابعًا هتديدايً حلمل املدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيًا، لذلك منح القانون قاضي املوضوع صالحية ختفيض  

 بلغ التعويض املتفق عليه ولكن ضمن ضوابط معينة كما سنرى الحقًا. م 
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وابلرغم من أن عدم االتفاق على التعويض مقدما، ال مينع الدائن من اللجوء للقضاء للمطالبة ابلتعويض  
ن  مينح الدائن العديد من املزااي، م   – كما سنرى    – وهو ما يسمى ابلتعويض القضائي، إال أن التعويض االتفاقي  

أمهها أن عبء اإلثبات ينتقل إىل املدين، فعليه أن ينفي وقوع الضرر أو يثبت أن الضرر قد وقع بسبب أجنيب  
 ال يد له فيه حىت يتخلص من املسؤولية الِت تلزمه ابلتعويض االتفاقي. 

التعويض االتفاقي، ابعتبار أن االتفاق   الدائن يف زايدة  على  ويف املقابل، ضيق املشرع من حاالت حق 
املطالبة   للدائن  ذلك ال جيوز  وبناًء على  العقدية،  املسؤولية  آاثر  من  التخفيف  أحد صور  مسبقًا هو  التعويض 

 بزايدة قيمة التعويض االتفاقي إال إذا ارتكب املدين غشًا أو خطًأ جسيمًا. 
 أمهية البحث: 

العقود، حيث انتشر إدراج  تكمن أمهية البحث يف تسليط الضوء على موضوع كثر استعماله يف خمتلف  
 الشرط اجلزائي)التعويض االتفاقي( لضمان تنفيذ االلتزام، ابعتباره أحد صور التنفيذ بطريق التعويض. 

 مشكلة البحث: 
القضائية     األحكام  ندرة  أسباب  إىل  للوصول  املوضوع، ويف حماوله  املعمقة هلذا  الدراسات  لندرة  نتيجة 

نقوم بتسليط الضوء عليه لكونه يشكل أمهية كبرية خاصة وأنه يضع مجلة من  املتعلقة ابلتعويض االتفاقي سوف  
 املبادئ القانونية ومنه نطرح اإلشكالية ابلتساؤل عن: 

للقاضي      الرقابية  السلطة  التعاقدية؟ وهل  للحرية  استنادا  االتفاقي  للتعويض  اللييب  املشرع  تنظيم  كيفية 
سلطا  وملبدأ  احلرية  هلذه  خرقا  تشكل  للتعويض  حياله  القانوين  التنظيم  يوفر  وهل  له؟  تدعيما  هو  أم  اإلرادة  ن 

االتفاقي احلماية الالزمة حلرية املتعاقدين؟ وإىل أي مدى يكفل استقرار املعامالت ويضمن الثقة بني املتعاقدين؟  
 عليه سوف جنيب على هذه التساؤالت من خالل هذا البحث. 

 منهج البحث: 
ملقارن املناسب ملثل هذه املواضيع، والذي يقوم على حتليل النصوص القانونية  سوف نتبع املنهج التحليلي ا 

 ومعرفة تفاصيل املوضوع، كما يقوم على املقارنة بني كل من: 
وبعض االنظمة العربية كلما استدعت املقارنة    - بشكٍل اساسي - القانون املدين اللييب والفرنسي واملصري  -   

 الف بينها. واستخالص أوجه الشبه واالخت   ذلك، 
 املقارنة بني التعويض االتفاقي وبعض االنظمة القانونية الِت قد ختتلط به. - 
بيان  -  العالقة مع  القضائية ذات  الفقهية وبعض األحكام  التشريعية واالجتاهات  التعريفات  املقارنة بني 

 رأينا القانوين كلما أمكن. 
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 خطة البحث: 
يسبقهما مقدمة وخنتمهما خبامتة، ابلنسبة للمبحث األول سنتناول  سوف نقوم بتقسيم البحث إىل مبحثني  

فيه ماهية التعويض االتفاقي. أما املبحث الثاين سوف نتعرض فيه لصور التعويض االتفاقي وسلطة القاضي يف  
 الرقابة عليه، وخنتم الدراسة أبهم ما سنتوصل إليه من نتائج وتوصيات. 

 

 املبحث األول 
 فاقي  ماهية التعويض االت 

رأتينا أن نقوم بتقسم هذا املبحث  إ   للوقوف على ماهية التعويض االتفاقي أو ما يسمى ابلشرط اجلزائي، 
فيه   فسنبني  الثاين  املطلب  أما  االتفاقي،  التعويض  مفهوم  لبيان  األول  املطلب  سنخصص  مطالب؛  ثالثة  إىل 
خصائص التعويض االتفاقي وأمهيته العملية، أما املطلب الثالث فسنخصصه للتمييز بني التعويض االتفاقي وبعض  

 املشاهبة. األنظمة  

 ل املطلب األو 
 تعريف التعويض االتفاقي 

 وهو ما سنتناوله يف الفرعني التاليني بشيء من التفصيل والتوضيح. 
 التشريعي   ف التعري   : األول الفرع  

فقد عرفه املشرع الفرنسي  نظراً ألمهية التعويض االتفاقي، حرصت التشريعات املدنية على تنظيمه، وبيان أحكامه،  
تنص على أن : " الشرط اجلزائي هو الشرط الذي مبوجبه يتعهد    والِت )1126يف مادتني، املادة ) -على سبيل املثال-

( فتنص على انه: " تعويض  1229لة عدم التنفيذ "، أما املادة )أحد األشخاص ضماان لتنفيذ اتفاق بتقدمي شيء يف حا
الدائن عن األضرار الِت تلحقه من جراء عدم تنفيذ االلتزام األصلي " . من خالل هذين النصني نرى أن التعريف األول  

الثاين فقد لقي معارضة شديدة من قبل   التنفيذ وأما  إذ اقتصر على عدم  ا يعترب عام وانقص  اللذين  الفقهاء  لفرنسيني 
وما ميكن مالحظته أن املشرع الفرنسي إبعطائه هذا التعريف املزدوج قد فتح جمال اخلالف    .يعتربون الشرط اجلزائي تقوية

 أمام الفقه حول الطبيعة القانونية هلذا الشرط. 
جيوز للمتعاقدين    فقد نصت على أنه:"  1953نوفمرب    28( من القانون املدين اللييب الصادر يف  226أما املادة )

(  218(أن حيددا مقدما قيمة التعويض ابلنص عليها يف العقد أو يف اتفاق الحق ويراعى يف هذه احلالة أحكام املواد من  
وحسنا فعل املشرع اللييب الذي مل يعرف الشرط اجلزائي بل اكتفى بتأكيد مشروعيته وبيان أحكامه، ونالحظ    (".223إىل)

شرع مل حيدد العقود الِت جيوز فيها تضمني هذا االتفاق والعقود الِت ال جيوز فيها تضمينه بل  من خالل هذا النص أن امل
 جعله جائزاً يف كل العقود. 

( على ما يلي: "جيوز للمتعاقدين  223فقد نص يف املادة )  1948( لسنة  131أما القانون املدين املصري رقم )
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  215العقد أو يف اتفاق الحق، ويراعى يف هذه احلالة أحكام املواد من  أن حيددا مقدماً قيمة التعويض ابلنص عليه يف  
 ". 220اىل 

فالتعويض االتفاقي أوما يسمى ابلشرط اجلزائي عادًة ما يوضع كشرط من شروط العقد األصلي، ولكن هذا ال  
 مينع أن يكون يف اتفاق الحق للعقد.

 ي ــــــهـقـالتعريف الف:  الفرع الثان 
الفقه أبنه" التعويض الذي يقوم بتقديره املتعاقدان مقدما بداًل من تركه للقاضي، والذي يستحقه  عرفه جانب من  

 . ( 1) الدائن إذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه أو يتفقان على مقدار التعويض يف حال أتخر املدين عن تنفيذ التزامه 
تقدير قيمة التعويض يف حالة إخالل املدين    يف حني عرفه جانب آخر أبنه: "اتفاق مسبق بني املتعاقدين على

 . ( 2) ابلتزامه العقدي" 
وعرفه جانب آخر من الفقه أبنه: "اتفاق بني املتعاقدين على قيمة حمددة يلتزم بسدادها من خيالف التزام أو أكثر  

 . ( 3) من االلتزامات العقدية يف عقد ما ويستحق السداد عند عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر فيه"
وعرفه جانب آخر أبنه" أتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعويض الذم يستحقه من شرط له عن الضرر الذي    

. ويعرفه جانب فقهي أبنه" أتفاق مسبق على حتديد  (4) يلحقه إذا مل ينفذ الطرف اآلخر ما التزم به أو أتخر يف تنفيذه"
 (5) فيه".مقدار التعويض عند عدم التنفيذ أو التأخري 

ونالحظ أن التشريعات السابقة، قد حصرت االتفاق على التعويض يف نطاق االلتزامات العقدية، يف حني أنه  
من املتصور أن يكون التعويض االتفاقي يف نطاق الفعل الضار، ومثال ذلك يف حال بطالن بيع ملك الغري وكان املتعاقدان  

 . ( 6) قد حددا مبلغ التعويض عند فسخ العقد 
لذلك فإننا نرى جيب عدم حصر االتفاق على التعويض االتفاقي يف إطار العالقات التعاقدية، فمن املتصور أن  

 يكون مصدره الفعل الضار على الرغم من ندرة احلاالت الِت يكون فيها الفعل الضار مصدراً للتعويض االتفاقي. 
يتفق املتعاقدان على تقديره، وإلزام املدين به بسبب  وعليه ميكننا أن نعرف التعويض االتفاقي أبنه التعويض الذي  

 األضرار الِت قد تلحق الدائن من جراء إخالله ابلتزام عقدي أو واجب يفرضه القانون. 

 

 احلليب   منشورات  ،   الثالثة  الطبعة  االلتزام،  آاثر  –  اإلثبات  ،اجلديد  املدين  القانون   شرح  يف  الوسيط  السنهوري،  أمحد  الرزاق  عبد  د.  (1)
 .851ص ،2000 بريوت، احلقوقية،

  .249ص ،2009 اإلسكندرية، القانونية، الوفاء مكتبة األوىل، الطبعة واإلثبات، االلتزام أحكام تناغو، السيد عبد مسري د. (2)
  دار  بدون   الثانية،  الطبعة  الثاين،  الكتاب  اإلثبات،  –  األحكام  –  املصادر  امات،لاللتز   العامة  النظرية  لطفي،  حممود  حسام  حممد  د.  (3)

 .51ص ،2008 نشر،
 .245،ص2006الفكر،القاهرة، دار املعاصر، والفكر الفقه قضااي الزحيلي، وهبة د. (4(
   .42،ص2013، بنغازي الوطنية، الكتب دار االلتزام،  ،أحكام2لاللتزام،ج العامة النظرية االزهري، البدوي علي حممد د. (5(
 الطبعة   موازنة،  دراسة  االلتزام:  أحكام  الشخصية،  احلقوق  آاثر  الثاين،  اجلزء  املدين،  القانون   شرح  يف  الوجيز  اجلبوري،  حممد   ايسني   د.  (6)

 . 230ص هامش ،2012 عمان، والتوزيع، للنشر لثقافةا دار الثانية،
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 املطلب الثان 
 خصائص التعويض االتفاقي وأمهيته العملية 

ويتناول الفرع الثاين أمهيته يف احلياة العملية  سوف نقسم هذا املطلب إىل فرعني يتضمن االول خصائص التعويض االتفاقي  
 على النحو التال: 

 خصائص التعويض االتفاقي  :الفرع األول 
 وله العديد من اخلصائص وهي كاآليت:   ، يعترب التعويض االتفاقي أحد الطرق املهمة لتنفيذ االلتزام بطريق التعويض

تقدير التعويض املستحق عن اإلخالل ابلتزام ما، فهو ال ميكن أن  ملا كانت الغاية من التعويض االتفاقي هي جمرد    –  1
اتفاق اتبع يستهدف  بذاته، بل البد أن يستند يف وجوده إىل ذلك االلتزام، فالتعويض االتفاقي  يقوم مستقبالً 

 . ( 1) خدمة التزام معني عن طريق حتديد التعويض املستحق عند اإلخالل به 
 قي تعويض اتبع لاللتزام األصلي عدة نتائج ميكن إمجاهلا فيما يلي: ويرتتب على أن التعويض االتفا

إذا كان حمل االلتزام األصلي غري مشروع، فالعقد يكون ابطاًل وميتد هذا البطالن إىل التعويض االتفاقي.   - أ
لذلك التعويض االتفاقي وإذا )سقط األصل سقط   فإذا بطل العقد سقط االلتزام األصلي، وسقط تبعاً 

،  ( 3) . ولكن العكس غري صحيح، فبطالن التعويض االتفاقي ال يؤدي إىل بطالن االلتزام األصلي ( 2) الفرع(
فعلى سبيل املثال لو اتفق طرفا العقد، على أنه إذا أخل املدين ابلتزامه فعليه تعويض الدائن ففي هذه احلالة  

 يبطل الشرط اجلزائي ويبقى االلتزام األصلي صحيحاً. 
ء العقد املتضمن تعويض اتفاقي ابلفسخ يؤدي إىل زوال االلتزام األصلي ويزول معه ابلتبعية االلتزام  إن انقضا -ب

اتفاق   تضمنه  بل  األصلي  العقد  أدرج يف  قد  االتفاقي  التعويض  يكن  مل  ولو  القضائي، حىت  ابلتعويض 
 . ( 4) الحق

لتزام اتبع لاللتزام األصلي، والقضاء بفسخ  ويف حكم هلا، قضت حمكمة النقض املصرية مبا يلي: "الشرط اجلزائي، ا 
استحقاق   حال  مبقتضاه  املقدر  ابلتعويض  االعتداد  عدم  ومؤداه  اجلزائي  الشرط  سقوط  أثره  للشرط،  املتضمن  العقد 

 . ( 5) التعويض" 
ين  العربة اباللتزام األصلي ال ابلتعويض االتفاقي، فال يستطيع الدائن أن يطالب إال اباللتزام األصلي. وينب   -ت

 

 . 92ص القاهرة، سنة، بدون  مصر، هنضة مطبعة االلتزام، أحكام يف دروس الباقي، عبد الفتاح عبد د. (1)
 بعدها.  وما 241ص سابق، مرجع اجلبوري، حممد ايسني د. (2)
 .82ص ، 2009 اإلسكندرية، اجلديدة، اجلامعة دار طبعة، بدون  االلتزام، أحكام لاللتزام، العامة النظرية سعد، إبراهيم نبيل د. (3)
 .83ص سابق، ال رجعامل سعد، إبراهيم نبيل د. (4)
 حملكمة  اإللكرتوين  املوقع  ،6/4/2019  جلسة  املدنية،  الدوائر   قضائية،  88  لسنة  5487  رقم  الطعن   املصرية،  النقض   حمكمة  حكم  (5)

  .4/10/2021 املوقع على الدخول اتريخ ،www.cc.gov.eg املصرية: النقض 
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 . ( 1) على ذلك أن التعويض االتفاقي ال يعترب التزاماً ختيريايً وال التزاماً بدلياً 
أن التعويض االتفاقي طريق احتياطي يتطلب لتطبيقه توافر شروط مسؤولية املدين طبقاً للقواعد العامة،    -ث

دين على تنفيذ التزامه عيناً  وعليه إذا طالب الدائن بتطبيق الشرط اجلزائي وكان التنفيذ العيين ممكنا واصر امل
،كما أن املدين ليس له أن يتمسك بدفع مبلغ التعويض االتفاقي)الشرط اجلزائي(    (2) وجب التنفيذ العيين

 مىت ما متسك الدائن ابلتنفيذ العيين للعقد وكان ممكناً وغري مرهق للمدين، فاألصل هو تنفيذ االلتزام. 
يعترب هذا االلتزام  إن مجيع األوصاف الِت تلحق االلتزام األصلي تلحق ابلتبعية االلتزام ابلتعويض االتفاقي، و  - ج

 . ( 3)   أجلموصوفاً بوصف االلتزام األصلي، كأن يكون االلتزام األصلي معلقاً على شرط أو مضاٍف إىل 
 التعويض االتفاقي مقدراً تقديراً جزافياً.  – 2

وكما أشران سابقاً، فإن التعويض االتفاقي يقدر من قبل األطراف جزافياً وحيمل يف طياته هتديداً حلمل املدين  
سنرى الحقاً    وكماعلى تنفيذ االلتزام تنفيذاً عينياً، وغالباً ما يكون ذلك التقدير عرضًة إلعادة النظر فيه من قبل القضاء،  

 . ( 4)   يض االتفاقي املبالغ فيه لدرجة كبريةال يرتدد القضاء يف ختفيض مبلغ التعو 
 األمهية العملية للتعويض االتفاقي   :الفرع الثان 

للتعويض االتفاقي أمهية كبرية من الناحية العملية، حيث أنه يعفي الدائن من إثبات الضرر الذي يصيبه بسبب  
العقود الِت يلتزم أحد طرفيها ابلقيام بعمل يف أجٍل حمدد،  . كما أنه كثري االستخدام يف  ( 5) إخالل املدين بتنفيذ التزامه 

كعقود التوريد واملقاولة والنقل، فعقود املقاولة على سبيل املثال تتضمن شرطاً جزائياً، يُلزم املقاول بدفع مبلغ معني عن  
 . ( 6) كل يوم أو عن كل أسبوع يتأخر فيه املقاول عن تسليم العمل املعهود إليه إجنازه

باً ما يتفق املتعاقدان على مبلغ يزيد كثرياً عن الضرر الذي يتوقعانه، فيكون التعويض االتفاقي مبثابة هتديد  وغال
من   إعفاء  أو  مبثابة ختفيف  االتفاقي  التعويض  فيكون  من ضرر  يتوقعانه  عما  يقل كثرياً  مبلغ  على  يتفقان  وقد  مال، 

 . ( 7) املسؤولية 
باً ما يكون نقداً، ولكن ذلك ال مينع أن يكون شيئاً غري النقود، كما لو اشرتط  وتقدير مبلغ التعويض االتفاقي غال 

مؤجر األرض الزراعية على املستأجر أبن خيليها يف ميعاد معني وإال ستصبح املزروعات املوجودة فيها ملكاً له، كتعويض  
 . ( 8) عند عدم تنفيذ املستأجر اللتزامه ابإلخالء يف املوعد املتفق عليه 

 

 .861-860ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (1)
 . 44ص سابق، مرجع االزهري، البدوي علي حممد د. (1)
 .83ص  سابق، مرجع سعد، إبراهيم نبيل د. (3)
 .243-242ص سابق، مرجع اجلبوري، حممد ايسني د. (4)
  .231ص سابق، مرجع اجلبوري، حممد ايسني د. (5)
 . 852ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (6)
 .178ص  ،1964 نشر، دار بدون  طبعة، بدون  االلتزامات، الثاين، اجلزء املدين، القانون  شرح يف الوايف مرقس، سليمان  د. (7)
  .62ص ،1992 القاهرة، العربية، النهضة دار طبعة، دون  االلتزام، أحكام الثاين، تابالك  لاللتزام، العامة النظرية الشرقاوي، مجيل د. (8)
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ذا اتفق املتعاقدان على تقدير مقدار التعويض تقديراً جزافياً، فهذا االتفاق يعترب تسليماً من املدين أبن إخالله  فإ 
بتنفيذ التزامه يرتتب عليه ضرر للدائن يستوجب معه التعويض، ويتضمن تقديراً مببلغ التعويض، فيخفف بذلك عبء  

 . ( 1) التعويض يف حال حدوث نزاع عليهاإلثبات عن الدائن، ويسهل مهمة القاضي يف تقدير 
كما أنه يعد وسيلة إكراه للمدين على التنفيذ خاصة إذا كان مقدار الشرط مبالغا فيه فهو يستخدم كوسيلة  
إلفقار املدين وإثراء الدائن. كما انه عند وجود شرط جزائي يكون الضرر مفرتض ويتحدد مقداره مبقدار الشرط اجلزائي  

ما ينقل عبء إثبات الضرر من الدائن اىل املدين وبذلك يوفر على الدائن مغبة اجلدل حول مقدار    املتفق عليه وهذا
الضرر الذي حلق به نتيجة عدم التنفيذ أو التأخري فيه. كما يعد التعويض االتفاقي وسيلة من وسائل ختفيف املسئولية  

الضرر الذي يقع على الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو  العقدية يف حال ما إذا كان مقدار التعويض املتفق عليه أقل من  
وبذلك نستنتج أن اهلدف   (2) التأخري فيه وهو أيضاً وسيلة مبقتضاها يتفادى الطرفان حتكم القاضي عند تقدير التعويض.

 من الشرط اجلزائي هو جتنب املتعاقدين  اللجوء إىل القضاء وتفادي النزاع الذي يثور بشأن إثبات الضرر . 
 

 املطلب الثالث
 متييز التعويض االتفاقي عن بعض األنظمة املشاهبة 

لى املدين عندما خيل بتنفيذ التزامه  قد يشتبه التعويض االتفاقي مع بعض النظم القانونية والِت تعترب جزاًء يفرض ع
التعويض االتفاقي والتعويض القضائي   التهديدية والعربون، وتدق التفرقة بني  أو يتأخر فيه، ومن هذه األنظمة الغرامة 

 ابعتبارمها من طرق تنفيذ االلتزام بطريق التعويض. 
 فيه التمييز بني التعويض االتفاقي والتعويض  وقد ارأتينا أن نقسم هذا املطلب إىل ثالثة فروع، الفرع األول سنعاجل 

القضائي، أما الفرع الثاين فسنخصصه للتمييز بني التعويض االتفاقي والغرامة التهديدية، أما الفرع الثالث فسنخصصه  
 للتمييز بني التعويض االتفاقي والعربون. 

 التمييز بني التعويض االتفاقي والتعويض القضائي :  الفرع األول 
يعترب التعويض القضائي هو األصل يف إطار املسؤولية املدنية، والتعويض الذي يستحقه الدائن جراء إخالل املدين  

، ويكون التعويض القضائي  ( 3) ابلتزامه العقدي أو القانوين، ويكون إما تعويضاً عن التأخري يف التنفيذ، أوعن عدم التنفيذ
 . ( 4) ( من القانون املدين اللييب 224نصت عليه املادة ) بناًء على حكم من قاضي املوضوع، وهذا ما 

وعند إجراء مقارنة بني التعويض االتفاقي والتعويض القضائي، يتبني أن هناك العديد من أوجه التشابه واالختالف  
 بني النظامني جنملها ابآليت: 

 

 .178ص  سابق، مرجع مرقس، سليمان  د. (1)
 . 43ص سابق، مرجع االزهري، البدوي علي حممد د. (2)
 .220ص سابق، مرجع اجلبوري، حممد ايسني د. (3)
 . فرنسيال  املدين القانون  من (1135) واملادة املصري املدين القانون  من (215) املادة تقابل (4)
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 أواًل: أوجه التشابه بني التعويض االتفاقي والتعويض القضائي
تنفيذ االلتزام بطريق التعويض، حيث نظمهما املشرع   -1 التعويض القضائي والتعويض االتفاقي من طرق 

وخصص له   اللييب يف الفصل الثاين من الباب الثاين يف آاثر االلتزام حتت عنوان التنفيذ بطريق التعويض،
 ( من القانون املدين. 229-218املواد )

 . ( 1) افر أركان املسؤولية من خطأ وضرر وعالقة سببية يشرتط الستحقاق التعويض بشكل عام تو  -2
يشرتط الستحقاق التعويض، إعذار املدين، سواًء أكان التعويض قضائياً أم اتفاقياً، حيث نصت املادة   -3

( من القانون املدين اللييب على أنه" ال يستحق التعويض إال بعد إعذار املدين ما مل ينص على  221)
 غري ذلك". 

 ه االختالف بني التعويض االتفاقي والتعويض القضائي اثنيًا: أوج 
أواًل خيتلف التعويض االتفاقي عن التعويض القضائي من حيث املصدر، فاألول مصدره االتفاق والثاين   -1

 مصدره احلكم القضائي. 
وقوع  إن التعويض االتفاقي جيعل وقوع الضرر مفرتضاً ال يكلف الدائن إبثباته، وعلى املدين أن ينفي   -2

، يف حني أنه على الدائن إثبات الضرر وعلى املدين نفيه  ( 2) الضرر، فعليه ال على الدائن عبء اإلثبات 
( من القانون املدين اللييب حيث نصت  227/1إذا كان التعويض قضائياً  هذا ما نصت عليه املادة )

 لدائن مل يلحقه أي ضرر". على ما يلي: "ال يكون التعويض االتفاقي مستحقاً إذا أثبت  املدين أن ا 
يتم تقدير التعويض القضائي من قبل قاضي املوضوع بعد وقوع الضرر، بينما يتم تقدير التعويض االتفاقي   -3

 قبل وقوع الضرر. 
إن التعويض االتفاقي حيمل يف طياته طابعاً هتديدايً مبالغاً فيه، لذا جند أن املدين يف أحياانً كثرية يلجأ   -4

قيمة التعويض مبا يتناسب مع قيمة الضرر الفعلي الذي حلق ابلدائن، يف حني أن  إىل القضاء لتخفيض  
تقدير التعويض من قبل قاضي املوضوع يتناسب مع مقدار الضرر الذي حلق الدائن جراء عدم التنفيذ  

 . ( 3) العيين لاللتزام أو التأخري فيه 
قدار الضرر الذي وقع فعاًل، فإذا مل  ال يكفي أن يثبت املدين أن تقدير التعويض االتفاقي يزيد عن م  -5

يثبت أن التقدير مبالغ فيه إىل درجة كبرية، فإن القاضي ال خيفض التعويض االتفاقي حىت لو زاد التقدير  
الوارد فيه على الضرر زايدة غري كبرية، وحىت إذا أثبت املدين أن التقدير مبالغ فيه إىل درجة كبرية وخفض  

التخفيض يكون إىل حد يتناسب مع الضرر وال يتحتم أن يكون مساوايً    القاضي مبلغ التعويض، فإن

 

 .78ص  ،2004للنشر، اجلديدة اجلامعة دار االلتزام، أحكام السعود، أبو رمضان  د. (1)
 . 875ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (2)
 . 39ص سابق، مرجع ،االزهري البدوي علي مدحم د. (3)
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. بينما يف التعويض القضائي، غالباً ما يسعى القاضي لتقدير قيمة التعويض مبا يساوي قيمة  ( 1) للضرر
 الضرر الذي وقع فعاًل. 

 التمييز بني التعويض االتفاقي والغرامة التهديدية :  الفرع الثان 
الغرامة التهديدية من وسائل التنفيذ العيين الغري مباشرة املتاحة أمام الدائن عندما ميتنع املدين عن تنفيذ  تعترب  

 ( من القانون املدين. 217-216. وقد نظمها املشرع اللييب يف املادتني )( 2) التزامه 
ه على االمتناع عن التنفيذ، مث  ويعرفها جانب من الفقه أبهنا: "حكم وقِت يتزايد مع استمرار إصرار املدين وتعنت

حيل حمله حكم هنائي جلمع مبلغ الغرامة النهائي، وتقدير التعويض الذي يتحمله املدين عن أتخريه يف التنفيذ، مراعياً  
 . ( 3) مقدار الضرر الذي حلق ابلدائن" 

القاضي على املدين  ويعرفها جانب آخر من الفقه أبهنا "عبارة عن مبلغ من املال )نقدي يف الغالب( حيكم به  
تدخله   تنفيذه  يقتضي  ابلتزام  الوفاء  عن  املدين  فيها  يتأخر  أو شهر...(  أسبوع  أو  يوم   ( زمنية  فرتة  املماطل عن كل 

 . ( 4) الشخصي"
وعند إجراء مقارنة بني التعويض االتفاقي والغرامة التهديدية، تبني أن هناك العديد من أوجه التشابه واالختالف  

 جنملها يف اآليت: بني النظامني، 
 أواًل: أوجه التشابه بني التعويض االتفاقي والغرامة التهديدية 

تنفيذاً  -1 التزامه  لتنفيذ  املدين  الضغط على  إىل  التهديدية هتدف  فالغرامة  أن كليهما ذو طابع هتديدي، 
االتفاق عليه، حىت  ، وكذلك احلال فإن التعويض االتفاقي حيمل يف طياته طابعاً هتديدايً عند  ( 5) عينياً 

 يظهر الدائن أمهية التنفيذ العيين لاللتزام من قبل املدين. 
. وكذلك احلال ابلنسبة للتعويض  ( 6) أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية عند تقدير قيمة الغرامة التهديدية  -2

 االتفاقي، فغالباً ما يعدل القاضي قيمة التعويض االتفاقي ليتناسب مع قيمة الضرر. 

 

 . 876ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (1)
  هذا   أن   أساس  على   املال  التهديد  لفظ  استخدام  يفضل  فالبعض   املال،  والتهديد  التهديدية  الغرامة  لفظي  حول  فقهي  خالف  هناك  (2)

  جلنائي، ا  القانون   موضوعات  إىل  أقرب  هو  التهديدية  الغرامة  لفظ  استخدام  وأن   التهديدية،  الغرامة   أحكام  تقنني  قبل  استخدم  اللفظ
  والتوزيع،   للنشر  وهبة  هللا  عبد  مكتبة  طبعة،  بدون   الثاين،  اجلزء  لاللتزام،  العامة  النظرية  كتابه  يف  غان   إمساعيل  د.  املثال  سبيل  على  ومنهم

  فكرة   عن  يعربان   ابعتبارمها  –  املال  والتهديد  التهديدية  الغرامة  –  اللفظني  بني  مجعت  الفقه  غالبية   أن   إال  ،22ص  ،1967  القاهرة،
  االلتزام،   أحكام  كتابه  يف  الباقي  عبد  الفتاح  عبدد.  ومنهم  التزامه،  تنفيذ  على  املدين  إجبار  إىل  هتدف  الِت  الوسائل  أحد  وهي  واحدة

 . 24ص اإلثبات، – األحكام – املصادر لاللتزام، العامة النظرية كتابه  يف لطفي حممود حسام حممد د. وكذلك .57ص
  ،2002  عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار   األوىل،  الطبعة  مقارنة،  دراسة  اإلسالمية:  الشريعة  ضوء  يف  االلتزام  امأحك  العريب،  بلحاج  د.   (3)

 .90ص
 .33ص  سابق، مرجع ،البدوي علي مدحم د. (4)
 .62ص ،1974 القاهرة، العربية، النهضة دار االلتزام، أحكام سلطان، أنور د. (5)
 . لييب ال املدين قانون ال من (621/2) املادة أنظر (6)
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التنفيذ  إن فرض   -3 التنفيذ العيين لاللتزام أو أتخر يف  إذا ختلف املدين عن  يثار إال  التهديدية ال  الغرامة 
 وكذلك احلال ابلنسبة للتعويض االتفاقي. 

 اثنيًا: أوجه االختالف بني التعويض االتفاقي والغرامة التهديدية  
تنفيذ التزامه، بينما الغاية من التعويض  إن الغاية من الغرامة التهديدية كسر عناد املدين إذا امتنع عن   -1

 االتفاقي جرب الضرر الذي حلق الدائن جراء عدم التنفيذ العيين لاللتزام أو التنفيذ املتأخر. 
/أ( من القانون املدين البحريين  213إن مصدر الغرامة التهديدية احلكم القضائي، حيث نصت املادة ) -2

حلكم إبلزام املدين هبذا التنفيذ وبدفع غرامة هتديدية إن امتنع  على ما يلي: "... كما جيوز له أن يطلب ا
 عن ذلك". بينما مصدر التعويض االتفاقي االتفاق. 

على الرغم من أن الغرامة التهديدية تفرض مبوجب حكم قضائي، لكنه حكم هتديدي ال جيوز تنفيذه إال   -3
د قاباًل للتنفيذ، حىت لو مت ختفيضه فيما  بعد حتويله إىل تعويض هنائي، خبالف التعويض االتفاقي الذي يع

 . ( 1) بعد
الغرامة التهديدية وسيلة غري مباشرة للتنفيذ العيين، أما التعويض االتفاقي فهو متصل ابلتعويض، وعلى   -4

 . ( 2) أساس ما وقع بفعل املدين من ضرر وال يتصل ابلتنفيذ العيين
املسؤولية يف مواجهة املدين، وهي اخلطأ والضرر وعالقة  ال يستحق التعويض االتفاقي، إال بتوافر عناصر  -5

، الختالف الغاية بني التعويض االتفاقي والغرامة  ( 3) السببية، بينما ال يشرتط ذلك لفرض الغرامة التهديدية
 التهديدية. 

االتفاقي  الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة زمنية أو عن كل فرتة خيل فيها املدين ابلتزامه، أما التعويض   -6
فال يقدر على هذا النحو، إال إذا كان تعويضاً عن أتخر املدين يف تنفيذ التزامه، فإذا كان تعويضاً عن  

 . ( 4) عدم التنفيذ فإنه يقدر عادًة مببلغ مقطوع 
  ال حمل لفرض الغرامة التهديدية على املدين يف القانون املدين اللييب إال إذا كان حمل التزام املدين هو القيام  -7

، إما ألن طبيعة االلتزام تقتضي ذلك أو أن  ( 5) بعمل، وكان شخص املدين حمل اعتبار يف تنفيذ االلتزام
 شخص املدين حمل اعتبار ابالتفاق، بينما ال يشرتط ذلك يف التعويض االتفاقي. 

 
 

 . 82ص االلتزام، أحكام السعود، أبو رمضان  د. (1)
 .244ص سابق، مرجع اجلبوري، حممد ايسني د. (2)
 .250 – 249ص ،2009االسكندرية، ،القانونية الوفاء كتبةم واإلثبات، االلتزام أحكام تناغو، السيد عبد مسري د. (3)
 . 866ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (4)
 أو  بعمل  القيام  املدين   التزام  حمل  كان   إذا  تطبيقها  مسحت  حيث  التهديدية،  الغرامة  تطبيق  نطاق  من  التشريعات  من  العديد  وسعت  (5)

 لسنة  (48) مرق السوري  املدين القانون  يف وكذلك منه،  (213) املادة  يف املصري  املدين القانون   يف احلال هو كما  عمل، عن االمتناع
 منه.  (214/1) املادة يف 1949
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 التمييز بني التعويض االتفاقي والعربون : الفرع الثالث
عه أحد طريف العقد إىل اآلخر وقت إبرام العقد، إما للداللة على أن العقد  يقصد ابلعربون املبلغ املال الذي يدف

أصبح اباتً ال جيوز الرجوع فيه، أو للداللة على أن حيتفظ كال الطرفني حبق العدول عن العقد إن شاء خالل فرتة حمددة،  
 .  ( 1) شريطة أن خيسر مبلغ العربون 

،فقد جعل املشرع اللييب العربون داللة على حق العدول وهذا ما  ( 2) العربون وقد اختلفت التشريعات حول داللة  
( من القانون املدين، حيث جاء فيها ما يلي: "دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل  103\1نصت عليه املادة )

التقنيني املدين  1590وتقابلها املادة )من املتعاقدين احلق يف  العدول عنه، إال اذا قضى االتفاق بغري ذلك "   ( من 
 ( من القانون املدين املصري. 103الفرنسي واملادة )

من خالل هذا النص نستنتج وجوب التعويل على نية املتعاقدين يف داللة العربون وما إذا كان املقصود به البدء  
أيخذ هبا إذا ثبت أن نية الطرفني قصدت إىل أن جتعل  يف تنفيذ العقد أم خيار العدول عنه، وابلتال فأن داللة العدول ال  

 . ( 3) من دفع العربون بدءا يف تنفيذ العقد وهذا ما قضت احملكمة العليا الليبية 
بني   التشابه واالختالف  أوجه  من  العديد  هناك  أن  تبني  والعربون،  االتفاقي  التعويض  بني  إجراء مقارنة  وعند 

 النظامني، جنملها ابآليت: 
 وجه التشابه بني التعويض االتفاقي والعربون أواًل: أ

 . ( 4) إن كالً من التعويض االتفاقي والعربون ال يلجأ هلما إال عند اإلخالل ابلعقد من قبل أحد طرفيه  -1
 إن كالً من التعويض االتفاقي والعربون ميتازان بطابع التبعية لاللتزام األصلي.  -2
 . ( 5) النه إن كالمها ال يستحق إذا تقرر فسخ العقد أو بط -3

 اثنيًا: أوجه االختالف بني التعويض االتفاقي والعربون 
أن االلتزام بدفع العربون قائم حىت لو مل يرتتب على العدول عن العقد أي ضرر، أما التعويض االتفاقي   -1

 .  ( 6) فال يستحق إال إذا وقع ضرر للدائن
 

  دار   مقارنة،  دراسة  االلتزامات:  الشخصية،  احلقوق  مصادر  املدين،  القانون   شرح  خاطر،  حممد  ير و ن  د.  السرحان،  إبراهيم  عدانن   د.  (1)
 .104ص ،2012 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة

  لسنة   (40)  رقم  العراقي  املدين  القانون   ومنها  فيها  الرجوع  جيوز  ال  اباتً   أصبح  العقد  أن   على  داللة  العربون   اعتربت  التشريعات  فبعض   (2)
 إال   عنه  العدول  جيوز  ال  اباتً   أصبح  العقد  أن   على  دليالً   العربون   دفع  "يعترب  يلي:  ما  على  منه  (92/1)  املادة  نصت  حيث  ،1951

 الفرنسي   املدين  القانون   موقف  هو  وهذا  العدول  حق  على  ةللدالل  العربون   اخرى  تشريعات  جعلت  بينما  ذلك".  بغري  االتفاق  قضى  إذا
 واألردين. والسوري املصريو 

 اجلزء   لاللتزام،  العامة  النظرية  البدوي،  حممد  عن  نقال  ،1964  أبريل12  بتاريخ  28\9  رقم  مدين  طعن  ة،ليبيال  علياال  كمةاحمل  حكم  (3)
 . 87ص ،2018بنغازي، الوطنية، الكتب دار االلتزام، مصادر االول،

 . 105ص سابق، مرجع خاطر، حممد  نوري د. السرحان، إبراهيم عدانن  د. (4)
 . 105ص سابق،ال  رجعامل (5)
 . 864ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (6)
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نه وبني الضرر، بينما التعويض االتفاقي  العربون ال جيوز تعديله ابلزايدة أو التخفيض، لعدم االرتباط بي  -2
 . ( 1) جيوز أن خيفضه القاضي حىت يتناسب مع الضرر

األصلي   -3 االلتزام  بني  أن خيتار  الدائن  يستطيع  فال  بدلياً،  وال  ختيريايً  التزاماً  االتفاقي  التعويض  يعترب  ال 
. بل جيب على املدين تنفيذ االلتزام األصلي إذا طلب إليه الدائن ذلك، بينما  ( 2)   االتفاقي والتعويض  

مثاًل، يلتزم املشرتي التزاماً أصلياً بدفع الثمن  ميكن تكييف العربون أبنه التزام بدل، ففي البيع مع العربون  
  –دفع الثمن يف مقابل أخذ املبيع    – يف مقابل أخذ املبيع، وله إذا شاء أن يعدل عن هذا احملل األصلي  

 . ( 3)   مقابلإىل حمل بدل هو دفع مبلغ العربون يف غري  
تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، أما العربون  يشرتط الستحقاق التعويض االتفاقي، أن يعذر الدائن مدينه بضرورة   -4

.ويف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا أبن "استحقاق التعويض  ( 4) فإنه ال يستلزم اإلعذار 
عن عدم تنفيذ االلتزام أو التأخر يف تنفيذه، شرطه؛ إعذار املدين ما مل ينص على غري ذلك، مؤداه عدم  

 . ( 5) العقد"كفاية كون التعويض مقدراً يف 
 

 املبحث الثان 

 صور التعويض االتفاقي وسلطة القاضي يف الرقابة عليه 

سوف نقوم بتقسيم هذا املبحث اىل مطلبني نتناول يف املطلب االول صور التعويض االتفاقي ، وخنصص املطلب        
 الثاين لسلطة القاضي يف الرقابة عليه : 

 املطلب االول 
 صور التعويض االتفاقي 

لى املدين يف حالة استحالة  ( من القانون املدين اللييب، أن التعويض الذي حيكم به القاضي ع 218)املادة  يستخلص من  
التنفيذ العيين يكون إما لعدم التنفيذ أو للتأخري يف التنفيذ، فاألول يطلق عليه التعويض لعدم التنفيذ والثاين التعويض عن  

 التأخري والتعويض االتفاقي كتعويض أيضا ميكن أن يتخذ إحدى الصورتني التاليتني: 
   االتفاقي لعدم التنفيذ  ضالتعوي : األولالفرع   

يهدف هذا النوع إىل تعويض الضرر املرتتب عن عدم التنفيذ النهائي لاللتزام األصلي فهو إذا حيل حمل التنفيذ،         
كليا.  أو  جزئيا  التنفيذ  عدم  يكون  وقد  مستحيال  التنفيذ  أصبح  مىت  التنفيذ  عدم  بصدد   ونكون 

 

 .81ص  سابق، مرجع السعود، أبو رمضان  د. (1)
 .79ص سابق، مرجع االلتزام، أحكام لاللتزام، العامة النظرية سعد، إبراهيم نبيل د. (2)
 . 865ص سابق، مرجع ، السنهوري أمحد الرزاق عبد د. (3)
 .244ص سابق، مرجع ، اجلبوري، حممد ايسني د. (4)
 اإللكرتوين  املوقع  ،19/1/2019  جلسة  املدنية،   الدوائر  قضائية،  88  لسنة  6363  رقم  الطعن  مبوجب  املصرية  النقض   حمكمة  حكم  (5)

 .24/10/2021 املوقع على الدخول اتريخ ،www.cc.gov.eg ريةاملص النقض  حملكمة
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ئن أمل احلصول على التنفيذ مثل فقدان أو هالك حمل العقد وقد يكون  ويكفي يف هذا الصدد أن تصنع الظروف للدا
حمل التنفيذ جزئيا أو كليا ويف احلالتني وحبسب مسؤولية املدين عن ذلك يتحول عدم التنفيذ إىل تعويض ، فنجد مثالً يف  

ط وجب عليه رد الشيء  البيع ابلتقسيط قد يتفق البائع واملشرتي مسبقا على أنه إذا ختلف املشرتي عن دفع أي قس
 . (1) املبيع، وأعترب ما دفعه من أقساط تعويض عن عدم التنفيذ

 عن التأخري  املقرر  التعويض االتفاقي: الفرع الثان 
 يهدف هذا التعويض املقرر عن التأخري إىل تعويض الدائن عن الضرر املرتتب على أتخر املدين يف التنفيذ.       
ويقدر هذا التعويض يف شكل نسبة مئوية يتقاضها الدائن عن كل يوم أتخري أو أسبوع أو شهر، ويكثر استعمال         

املقاولة والبيع، فنجد يف عقد املقاولة مثالً قد يتفق رب العمل مع  هذا النوع من التعويض غالباً يف جمال عقود النقل و 
 املقاول على أن يدفع هذا األخري مبلغاً معيناً عن كل يوم أو شهر يتأخر فيه عن تسليم الشيء املبيع.  

 

 املطلب الثان 
 سلطات القاضي يف الرقابة 

  ، أن يتم إعماله نزوالً عند مبدأ العقد شريعة املتعاقدين إن األصل يف التعويض االتفاقي طاملا مت االتفاق عليه مسبقاً 

(،  227/1فيحكم ابلتال على املدين ابلتعويض املقدر، إال إذا ثبت أن الدائن مل يلحقه ضرر، وهذا ما نصت عليه املادة )
 يلحقه أي ضرر". حيث جاء فيها ما يلي: "ال يكون التعويض االتفاقي مستحقاً إذا أثبت املدين أن الدائن مل  

للدائن   الضرر  الذي ال يشرتط وقوع  الفرنسي  اللييب خيتلف عن نظريه  املدين  القانون  الصدد جند أن  ويف هذا 
املتعلق بتعديل أحكام الشرط اجلزائي كان القضاء الفرنسي ال    1975يوليو  09الستحقاق الشرط اجلزائي، فقبل قانون  

( الِت أرست مبدأ ثبات الشرط  1152وكان يستند يف ذلك إىل نص املادة )  يشرتط وقوع الضرر للحكم ابلشرط اجلزائي، 
( ومبقتضاها أصبح القاضي ميارس  1152أضاف املشرع الفرنسي فقرة اثنية للمادة )  1975اجلزائي، ولكن بعد عام  

ضرر فاختلف القضاء  رقابة قضائية على الشرط اجلزائي وهنا مل ينص املشرع الفرنسي يف هذه الفقرة اجلديدة على ركن ال
حول اشرتاطه الستحقاق الشرط اجلزائي، كذلك مسح للقاضي ابلتدخل يف الشرط اجلزائي بنفس احلاالت املوجودة يف  
القانون اللييب، وزاد عليها أنه مبقدور القاضي مراقبة الشرط اجلزائي يف حالة املبالغة ابلنقص أو ابلزايدة يف مبلغ الشرط  

اثبات الضرر فمن البديهي ما قامت به معظم التشريعات العاملية بنقل هذا العبء من الدائن إىل   .أما ابلنسبة إىل عبء
املدين اذ أن االتفاق يصبح أساسا بدون سبب إذا تبني أن الدائن مل يلحقه أي ضرر ومبا أن املدين هو الذي يدعي عدم  

 حدوث ضرر للدائن فعليه أن يثبت ذلك. 
دراسة سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب إىل فرعني، سنتناول يف الفرع األول سلطة  ولتغطية هذا اجلانب من ال

 القاضي يف ختفيض التعويض االتفاقي، أما الفرع الثاين، فسنخصصه لسلطة القاضي يف زايدة قيمة التعويض االتفاقي. 
 

 

 . 42ص سابق، مرجع االلتزام، أحكام الثاين، اجلزء لاللتزام، العامة النظرية االزهري، البدوي علي  حممد د. (1)
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 سلطة القاضي يف ختفيض التعويض االتفاقي : الفرع األول 
السابق اإلشارة إليها، حالتني ميكن  من القانون املدين اللييب  (  227قرة الثانية من املادة )لقد حدد املشرع يف الف        

للقاضي فيهما ان خيفض التعويض االتفاقي : وأوهلما املبالغة الكبرية يف تقدير اجلزاء واثنيهما تنفيذ املدين جبزء من التزامه  
 حذو القانون املدين املصري و التقنينات العربية األخرى .  األصلي ، وهنا نالحظ ان املشرع اللييب قد حذا يف ذلك

( على ما يلي: "وجيوز للقاضي أن خيفض هذا التعويض إذا أثبت املدين أن التقدير  227/2نصت املادة )حيث  
ج أن  كان مبالغاً فيه إىل درجة كبرية، أو أن االلتزام األصلي قد نفذ يف جزٍء منه". ومن خالل حتليل هذا النص نستنت

 هناك حاالت لتدخل القاضي بتخفيض التعويض االتفاقي نتناوهلا ابلشرح والتعليق تباعاً:  
 احلالة األوىل: إذا أثبت املدين أن تقدير التعويض كان مبالغاً فيه إىل درجة كبرية 

قدار التعويض الذي  األصل: ان الشرط اجلزائي اتفاق، والقانون حيرتم ارادة املتعاقدين فيما اتفقا عليه من حتديد مل 
 يستحقه الدائن إذا اخل مدينه ابلتزامه. وال يستطيع القاضي أن يتدخل لتعديل اجلزاء املتفق عليه إال إذا كان مبالغا فيه.  
من املعلوم أن التعويض االتفاقي حيتفظ بقوته امللزمة يف حالة عدم تنفيذ االلتزام، وهلذا ال يكفي أن يثبت املدين  

تفاقي جياوز مقدار الضرر الذي حلق الدائن حىت يستطيع القاضي أن خيفض هذا التعويض، وإال يكون  أن التعويض اال
قد نزعنا كل فائدة للتعويض االتفاقي، فينبغي أن ميارس القاضي هذه السلطة حبذر وبطريقة استثنائية يف حالة إذا كان  

 . ( 1) جمحفاً حبق املدين 
بتنفيذ التزامه أصاًل، أو أتخر يف التنفيذ مدة استحق الدائن من أجلها التعويض  والفرض هنا أن املدين مل يقم  

املقدر مسبقاً، فكان جيب إعمال التعويض بكامله دون ختفيض، ومع ذلك فإن الشرط اجلزائي املبالغ فيه لدرجة كبرية  
لغة وجعال التعويض االتفاقي شرطاً هتديدايً  ما يكوان قد قصدا هذه املبا – غالباً   –ومع علم الطرفني هبذه املبالغة، فإهنما  

، وابلتال يكون التعويض االتفاقي قد خرج عن غايته وجيوز للقاضي يف هذه  ( 2) حلمل املدين على عدم اإلخالل ابلتزامه
 احلالة ختفيفه إىل احلد املعقول. 

ن هذا التقدير قد انطوى على  وال يكفي أن يثبت املدين أن تقدير التعويض فيه زايدة، بل يتعني عليه إثبات أ
مبالغة كبرية، فاملهم يف نظر املشرع أن يكون التعويض املتفق عليه متناسباً مع الضرر ال مساوايً له. وعلى ذلك إذا أثبت  
املدين أن التعويض مبالغ فيه لدرجة كبرية، اكتفى القاضي أبن خيفض التعويض إىل احلد املعقول ال إىل احلد املساوي متاماً  

. "ومن مث إذا وجد القاضي أمامه شرطاً جزائياً سخياً يف التقدير، كان هذا من شأنه أن جيعل سلطة  ( 3) للضرر الواقع 
 . ( 4) القاضي التقديرية يف حساب التعويض تسخو ملصلحة الدائن، فيبقى غالباً يف التعويض بعد ختفيضه سعة ينتفع هبا"

التعويض االتف إذا كان  فيه بشكل كبري من عدمه، فهي من اختصاص قاضي  أما مسألة حتديد ما  اقي مبالغاً 
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 . ( 1) املوضوع، مبا له من سلطة تقديرية يف ذلك، وال معقب على حكمه من حمكمة النقض
 ( 2) والعلة يف جواز ختفيض التعويض االتفاقي تتمثل فيما أييت

صلية املتمثلة يف جرب الضرر الذي  أن املبالغة يف التعويض االتفاقي إىل درجة كبرية خترجه عن وظيفته األ  -1
 حلق الدائن. 

أن املبالغة يف تقدير التعويض االتفاقي، ميكن تفسريه على أساس الغلط يف تقدير قيمته الذي وقع فيه   -2
الطرفان املتعاقدان، أو على أساس ضغط من قبل الدائن على املدين حلمله على قبول مثل هذا الشرط  

 املبالغ فيه. 
لتزام األصلي مبلغاً من النقود، فإن املقصود من التعويض االتفاقي املبالغ فيه هو إخفاء  إذا كان حمل اال -3

 الفوائد الربوية.  
وما يالحظ على النص اللييب بصدد هذه احلالة انه اكتفي بتحديد حاالت تدخل القاضي دون ان يرشده بكيفية         

 تقدير املبالغة وطريقة ختفيضها. 
لعدم وضع املشرع ضابطا ونسبة ميكن على ضوئها حتديد املقدار املبالغ فيه، ميكن تعريف املبالغة أبهنا عدم  نظرا  و       

 التناسب الكبري بني املبلغ املتفق عليه والضرر الذي وقع بسبب عدم التنفيذ حبيث يرتتب على دلك نوع من املضاربة. 
 االلتزام احلالة الثانية: إذا أثبت املدين أنه نفذ جزءاً من  

( من القانون املدين اللييب، فبعد أن قضت هذه الفقرة يف مستهلها  227/2كما أشران جاء هذا احلكم املادة ) 
أبنه جيوز للقاضي أن خيفض التعويض االتفاقي إذا كان تقديره مبالغاً فيه إىل درجة كبرية، جاءت يف آخرها تقول "...  

 أو أن االلتزام األصلي قد نفذ جزء منه". 
فالتعويض االتفاقي يوضع عادًة حلالة عدم قيام املدين بتنفيذ التزامه أصاًل، فإذا كان املدين قد قام بتنفيذ جزء  

 . ( 3) من التزامه، فإن القاضي يكون قد احرتم إرادة املتعاقدين إذا خفض التعويض االتفاقي بنسبة ما نفذ املدين من التزامه 
إبثباته ذلك سيتخلص من احلكم عليه    -أي املدين  - على عاتق املدين، ألنهأما عبء إثبات التنفيذ اجلزئي فيقع  

 بكل مبلغ التعويض املتفق عليه. 
القاضي مربراً   يرى  للقاضي، وعلى ذلك قد ال  ابلنسبة  التخفيض جوازايً  اللييب قد جعل  املشرع  أن  ويالحظ 

ان بناء بيتاً للدائن خالل مدة متفق عليها، وكان  لتخفيض مبلغ التعويض، فعلى سبيل املثال لو أن حمل التزام املدين ك
العقد قد تضمن تعويضاً اتفاقيا يستحق للدائن إذا أتخر املدين يف تنفيذه التزامه، أو مل ينفذه أصاًل. ففي هذه احلالة،  

فاء اجلزئي مل  حىت لو قام املدين بتنفيذ جزء من التزامه، قد حيكم القاضي بكامل قيمة التعويض االتفاقي، ألن هذا الو 

 

 .238ص سابق، مرجع ، اجلبوري حممد ايسني د. (1)
 . 238ص سابق،ال  رجعامل (2)
 . 870ص، سابق ،مرجع  السنهوري أمحد الرزاق عبد د. (3)



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

97 
 

 حيقق منفعة للدائن، كأن يكون ذلك الدائن مستأجراً بيتاً للسكن. 
على النقيض من ذلك، لو أن التنفيذ اجلزئي لاللتزام حقق فائدة للدائن، ميكن للقاضي ختفيض قيمة التعويض  

أجهزة احلاسوب، ووىف جبزء من  االتفاقي مبا يتناسب مع نسبة التنفيذ، فلو كان حمل التزام املدين توريد عدٍد معني من  
 االلتزام وكان يف ذلك الوفاء اجلزئي منفعة للدائن، ميكن لقاضي املوضوع ختفيض قيمة التعويض االتفاقي. 

أما إذا كان اجلزء الذي نفذه قليل جداً وغري مؤثر فيعترب غري مفيد للدائن، فال حيكم القاضي يف هذه احلالة  
 .  ( 1) بتخفيض مبلغ التعويض االتفاقي

وعلينا أن ننوه هنا، أن للدائن احلق يف رفض الوفاء اجلزئي لاللتزام، وليس للمدين أن جيربه بقبول ذلك الوفاء،  
( من القانون املدين اللييب، حيث نصت على ما يلي: "ال جيوز للمدين أن جيرب  329/1وهذا ما نصت عليه املادة )

 . ( 2)  يوجد اتفاق أو نص يقضي بغري ذلك"الدائن على أن يقبل وفاًء جزئياً حلقه ، ما مل 
نستنتج من النص السابق، أبن األصل ميكن للدائن رفض الوفاء اجلزئي لاللتزام، ما مل ينص القانون أو يف العقد  

 على خالف ذلك. 
وبناًء على النص السابق، ميكن للمدين أن يطلب من قاضي املوضوع ختفيض التعويض االتفاقي املتفق عليه مع  
الدائن، إذا رأى أن التعويض الوارد يف العقد ال يتناسب مع الضرر الذي حلق ابلدائن إن استطاع أن يثبت ذلك، وهذا  

الليبية يف الطعن املدين   ما قضت به احملكمة  النعي  1980\6\1( جلسة  25\88)  رقم   العليا  )....وحيث أن هذا 
ة التعويض ابلنص عليه يف العقد، اال أن هذا التعويض ال  مردود ذلك وإن كان جيوز للمتعاقدين أن حيددا مقدما قيم 

يكون مستحقا إذا اثبت املدين أن التقدير كان مبالغا فيه إىل درجة كبرية ،أو أن االلتزام األصلي قد نفذ يف جزء منه  
الشركة  –ضده    وكان احلكم املطعون فيه قد انتهى اىل أن األضرار الِت حلقت الطاعن الناقل هي نتيجة أتخري املطعون 

يف تكليفه للطاعن لتنفيذ املرحلة الثانية مدة تسعة أايم، ورأت احملكمة تعويض الطاعن عنها تعويضاً    -صاحبة االاثث
دينار كان البني من ذلك احلكم قد خفض التعويض املتفق عليه مبا يتناسب والضرر الذي حلق الطاعن    150مناسباً مببلغ  
ن املدين اللييب، هو قضاء سليم يعتمد يف تقدير التعويض على الضرر الذي حلق الطاعن  من القانو   227عماًل ابملادة  

فعاًل من أتخر املطعون ضده يف طلب التنفيذ، وعليه فإذا أنتهى احلكم اىل ختفيض التعويض املتفق عليه ابلقدر املناسب  
 يكون قد خالف الثابت يف األوراق، أو شابه  والضرر الذي حلق الطاعن وقضى ابلتزام املطعون ضده هبذا التعويض فإنه ال
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 (1) قصوراً يف األسباب أو فساداً يف االستدالل(.
ونرى أنه يف حالة التنفيذ اجلزئي لاللتزام اذا نفذ املدين االلتزام األصلي يف جزء منه وكان تقدير التعويض على  

دين من التزامه، اما اذا كان الشرط اجلزائي يف صورة  عدم التنفيذ اصال، فالقاضي خيفض الشرط اجلزائي بنسبة ما نفذ امل 
 عدم التنفيذ الكامل، فحينئذ ينفذ الشرط اجلزائي أبكمله وان أقدم املشرتط عليه على تنفيذ بعض التزاماته. 

وجدير ابلذكر أبن وقوع الضرر بفعل املدين وجواز ختفيض التعويض االتفاقي يعترب من النظام العام، فال جيوز  
( من القانون املدين اللييب صراحًة على ذلك، حيث جاء فيها  3\227، وقد نصت املادة )( 2)   خيالفهااق على ما  االتف

 .  ( 3) ما يلي: "ويقع ابطاًل كل اتفاق خيالف أحكام الفقرتني السابقتني"
ضرر أو قام املدين  ومن مث ال جيوز للطرفني أن يضيفا إىل التعويض االتفاقي أنه واجب الدفع ، حىت لو مل يقع  

أو تبني أن التقدير مبالغ فيه إىل درجة كبرية، ولو مت االتفاق على ذلك، كان هذا االتفاق   بتنفيذ التزامه تنفيذاً جزئياً 
ابطالً ملخالفته للنظام العام، وجاز للقاضي ابلرغم من وجوده أال حيكم أبي تعويض إذا أثبت املدين أن الدائن مل يلحقه  

خيفض مبلغ التعويض االتفاقي إذا أثبت املدين أنه قام بتنفيذ االلتزام تنفيذاً جزئياً أو أن التقدير كان مبالغاً    أي ضرر، وأن 
 . ( 4) فيه إىل درجة كبرية، فالقانون هنا حيمي املدين، ويعترب أن رضاءه مبثل هذا االتفاق أقرب إىل اإلذعان منه إىل القبول

يض مبلغ التعويض االتفاقي جراء تنفيذ املدين جزءاً من االلتزام، أو جراء  وعليه نرى أن سلطة القاضي يف ختف
 املبالغة يف مبلغ التعويض هي سلطة منحها القانون للقاضي ال جيوز سلبه إايها. 

 سلطة القاضي يف زايدة التعويض االتفاقي : الفرع الثان 
إذا   االتفاقي  التعويض  للقاضي ختفيض  أنه جيوز  فيما سبق  التزامه، ولكن هل جيوز  بينا  من  املدين جزءاً  نفذ 

 للقاضي زايدة قيمة التعويض االتفاقي مبا يتناسب مع قيمة الضرر الذي أصاب الدائن فعاًل؟ 
بدايًة نقول أننا يف هذه احلالة، نكون أمام دائن يرى أن مبلغ التعويض املتفق عليه يقل عن ما حلقه من ضرر،  

لعدالة زايدة قيمة ذلك التعويض ليساوي أو على األقل ليتناسب مع قيمة الضرر الذي  فهو يرى من وجهة نظره أن من ا
 أصابه. 

( من القانون  228ولإلجابة على ذلك التساؤل، البد أن نبني موقف املشرع من هذه املسألة حيث نصت املادة )
لدائن أن يطالب أبكثر من هذه القيمة،  املدين اللييب على ما يلي: "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي فال جيوز ل 

 . ( 5) إال إذا أثبت أن املدين قد ارتكب غشاً أو خطًأ جسيماً" 
من الواضح أن القانون ال جييز زايدة قيمة التعويض االتفاقي حبسب األصل حىت ولو جتاوز الضرر مبلغ التعويض  
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(  2\220أية مسؤولية عقدية، وهذا ما أكدته املادة )املتفق عليه، كما أن القانون جييز االتفاق على إعفاء املدين من  
من القانون املدين اللييب، حيث نصت على ما يلي: " وكذلك جيوز االتفاق على إعفاء املدين من أية مسؤولية ترتتب  

 على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو خطأه اجلسيم...". 
جند أن املشرع قد أجاز للمتعاقدين االتفاق على إعفاء املدين من املسؤولية  بتحليل النصوص القانونية السابقة،  

( سالفة الذكر، وابلتال فإن  2\220العقدية مادام أنه مل يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً، وهذا ما جاء يف نص املادة )
( املادة  املادة )228ما ورد يف نص  يتناقض مع نص  املادة )2\ 220( ال  التخفيف من  ( نصت  228( ألن  على 

 املسؤولية العقدية وليس االعفاء منها ومن ميلك األكثر ميلك األقل. 
ويربر الفقه موقف املشرع من اإلعفاء أو التخفيف من املسؤولية العقدية، أبن العقد هو وليد إرادة املتعاقدين،  

اثر، ولذلك فليس غريباً أن يكون يف  وهو شريعتهم يف إنشائه، وهو شريعتهم فيما يرتتب عليه من آاثر، وحدود هذه اآل 
مقدور هذه اإلرادة أن تقرر اإلعفاء من املسؤولية العقدية أو التخفيف منها، إذ مبثل هذا االتفاق يتنازل الدائن عن حقه  
يف الرجوع على مدينه أو خيفف من مسؤولية مدينه، ومن انحية أخرى، فإن مثل هذا االتفاق يشجع األشخاص على  

عل لبعض  اإلقدام  ابلنسبة  عسرياً  يبدو  قد  العقود  بعض  فتنفيذ  املسؤولية،  آاثر  من  خوف  دون  العقود  بعض  إبرام  ى 
 . ( 1) املتعاقدين، مما قد يولد الرهبة يف ارتكاب األخطاء، وابلتال يولد خوفاً من حتمل املسؤولية 

 مها: و لكن جيوز للدائن أن يطالب بزايدة قيمة التعويض االتفاقي يف حالتني 
: إذا كان التعويض االتفاقي متفقاً على تقديره بني الدائن واملدين يف حال اإلخالل ابلتزام تعاقدي،  احلالة األوىل 

 أو خطأ جسيماً، عماًل بقاعدة "الغش يبطل التصرفات".    ( 2) ووقع هذا اإلخالل نتيجة ارتكاب املدين نفسه غشاً 
للغش واخلطأ اجلسيم يف التصرفات القانونية، ألن األصل يف العقود  وقد أولت التشريعات املدنية احلديثة أمهية  

( من القانون املدين اللييب، والِت جاء فيها  1\148، وهذا ما نصت عليه املادة )( 3)   تنفيذها حسن النية يف انعقادها ويف  
. وقد عربت احملكمة العليا  ( 4) النية"ما يلي: "جيب تنفيذ العقد طبقاً ملا أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن  

( من  1\720، بقوهلا" املستفاد من نص املادة ) 1995\4\17( ق، جلسة  40\ 21الليبية يف الطعن املدين رقم )
قانون املرافعات، أن املقصود ابخلطأ املهين اجلسيم الذي جتوز معه خماصمة القضاة هو ذلك اخلطأ الذي يرتكبه القاضي  

غلط فاحش، ما كان ليقع فيه لو أنه أوىل الواقعة املطروحة عليه قدراً من االهتمام، أو إلمهاله يف عمله  نتيجة وقوعه يف  
 . (5) إمهااًل بيناً"

 

  الطبعة   املنفردة،  واالرادة  العقد  لاللتزام،  االرادية  املصادر  األول،  الكتاب  لاللتزامات،  العامة  النظرية  يف  الوسيط  الرمحن،  عبد  محدي  د.  (1)
 .571-570ص ،2010 القاهرة، العربية، النهضة دار الثانية،

 .103ص سابق، مرجع الباقي، عبد الفتاح عبد د. (2)
 . 321ص سابق، مرجع خاطر، حسن  نوري د. السرحان، إبراهيم عدانن  د. (3)
 املصري.  املدين القانون  من (148/1) املادة تقابلها (4)
 . 202الثاين،ص العدد الثالثون، السنة العليا، املكمة جملة (5(
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وعلى ذلك، إذا زاد الضرر عن التعويض املقدر، وأثبت الدائن أن املدين قد أرتكب غشاً أو خطأً جسيماً،    
مسؤولية املدين يف حالة اخلطأ العادي ال يستطيع أن خيفف من مسؤوليته    فإن التعويض االتفاقي الذي جاز أن خيفف من

يف حالِت الغش واخلطأ اجلسيم، وينبين على ذلك أن للقاضي أن يزيد يف مقدار التعويض حىت يصبح معاداًل للضرر الذي  
دير التعويض مل يدخل يف حسابه  وقع، وال مينعه من ذلك التعويض املقدر مقدماً، ألن الدائن يف اتفاقه مع املدين على تق

( أبنه ميكن للقاضي  1152وذلك أيضا ما ذهب اليه املشرع الفرنسي يف نص املادة )  .  ( 1)   اجلسيم غش املدين أو خطأه  
أن يرفع من قيمة الشرط اجلزائي و ذلك راجع إما إىل خطأ جسيم أو بسبب غش املدين. حبيث أنه إذا جاوز الضرر  

املقدر و أثبت الدائن أن املدين قد أرتكب غشا أو خطأ جسيما فيجوز للقاضي أن يزيد يف تقدير التعويض  قيمة التعويض  
حِت يصبح معادال للضرر الذي وقع ألن الدائن الذي اتفق مع املدين علي تقدير التعويض مل يدخل يف حسابه غش  

 املدين أو خطأه اجلسيم. 
نح الدائن هذا االستثناء املقرر له وهو املطالبة بزايدة قيمة التعويض  على ذلك جند أن خطأ املدين اليسري ال مي

عن القيمة املتفق عليها يف العقد. وابلتال ال يستطيع القاضي زايدته حىت يتناسب نع قيمة الضرر، بل حيكم به كما هو  
 متفق عليه بني الدائن واملدين. 

ا أذا كان الغش أو اخلطأ اجلسيم املوجب للزايدة مقتصر  وما نالحظه على مسلك املشرع اللييب أنه مل حيدد فيم
يف صدوره على املدين شخصياً أم يشمل حىت االشخاص الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزاماته؟ كذلك مل حيدد فيما إذا  

التخفيض؟   العام شأهنا شأن سلطته يف  النظام  التعويض تعترب من  القاضي يف زايدة مبلغ  أنه كاكانت سلطة  ن  ونرى 
( كفقرة اثنية كون هااتن املاداتن تنظمان  228( إىل املادة)227األجدر ابملشرع اللييب أن ينقل الفقرة الثالثة من املادة)

   .أحكام الشرط اجلزائي 

 : إذا كان التعويض يتضمن إعفاًء أو ختفيفاً من املسؤولية التقصريية احلالة الثانية 
مصدر التعويض االتفاقي الفعل الضار، ويف هذه احلالة حيق للدائن أن  كما أشران سابقاً، من املمكن أن يكون  

يطالب بزايدة قيمة التعويض االتفاقي مبا يتناسب مع الضرر الذي حلق به، حىت لو اتفق مع املدين على حتديد مسؤولية  
( من القانون املدين  3\220)األخري مببلغ معني من التعويض، ألن هذا االتفاق يعترب ابطاًل، وهذا ما نصت عليه املادة  

 . ( 2) اللييب، حيث جاء فيها ما يلي: "يقع ابطاًل كل شرط يقضي ابإلعفاء من املسؤولية املرتتبة على العمل غري املشروعً " 
اللييب  املشرع  مسلك  أن  نرى  الضرر   –وهكذا  بوقوع  اجلزائي  الشرط  ربطه  املسؤولية    –يف  أساس  مع  يتماشى 

 اعدة من النظام العام ال جيوز خمالفتها .  العقدية، وتعترب هذه الق
كما أننا جند أن املشرع اللييب قد منح القاضي صالحية تعديل قيمة التعويض االتفاقي وليس يف ذلك ما خيالف اإلرادة  

ئن  املشرتكة للمتعاقدين، ألن املتعاقدان قد قصدا التعويض مبقدار الضرر الذي حلق الدائن ليس أكثر، حىت ال يثري الدا

 

 . 878ص سابق، مرجع  السنهوري، أمحد الرزاق عبد د. (1)
 املصري.  املدين القانون  من (217/3) املادة تقابل (2)
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على حساب املدين، كما أنه يف حاالٍت استثنائية، أجاز القانون للقاضي زايدة قيمة التعويض االتفاقي. فسلطة  
القاضي هنا مقيدة، وقابلها املشرع بشروط كذلك لتنظيم املطالبة ابلشرط اجلزائي، فال يكون سيفاً مسلطاً على املدين،  

 بدءاً وتنفيذاً.  تعاقدت اإلراداتنولذلك   بل أداة قانونية تضمن التنفيذ الفعال للعقد، 
 

 ةــــــــاخلامت

 يف ختام هذا البحث، خنلص إىل النتائج والتوصيات التالية: 
 أواًل: النتائج 

يعترب التعويض االتفاقي أحد طرق تنفيذ االلتزام بطريق التعويض، ونظم املشرع اللييب أحكامه يف القانون   -1
 التنفيذ اجلربي لاللتزام. املدين حتت عنوان 

أن املدين ليس له أن يتمسك بدفع مبلغ التعويض االتفاقي )الشرط اجلزائي( مىت ما متسك الدائن ابلتنفيذ   -2
 العيين للعقد وكان ممكناً وغري مرهق للمدين، فاألصل هو تنفيذ االلتزام. 

امه العقدي، لكن هذا ال مينع أن  الغالب األعم أن سبب التزام املدين ابلتعويض االتفاقي، إخالله ابلتز  -3
 يكون سبب التزام املدين بذلك التعويض العمل الغري مشروع. 

منح املشرع اللييب قاضي املوضوع سلطة ختفيض مبلغ التعويض االتفاقي إذا نفذ املدين جزءاً من االلتزام   -4
إذا أثبت املدين ابلشرط أن  بل جيوز كذلك أال حيكم به    أو أن مبلغ التعويض مبالغاً فيه إىل درجة كبرية،.

الدائن مل يلحقه أي ضرر، وذلك ألن الشرط اجلزائي ليس التزاما أصلياً بل التزام تبعي بتقدير التعويض،  
ونص    مصدره العقد، والضرر أساس املسؤولية العقدية، فال تعويض بال ضرر وإال كان إثراء بال سبب، 

 . عويض من النظام العام صراحًة على أن سلطة القاضي يف ختفيض مبلغ الت 
 مل جيز املشرع زايدة مبلغ التعويض االتفاقي، إال إذا ارتكب املدين غشاً أو خطأً جسيماً.  -5
سلطة القاضي يف املراقبة مقيدة، وقابلها املشرع بشروط كذلك لتنظيم املطالبة ابلشرط اجلزائي، فال   -6

يذ الفعال للعقد، ولذلك تعاقدت اإلراداتن  يكون سيفاً مسلطاً على املدين، بل أداة قانونية تضمن التنف
 بدءاً وتنفيذاً. 
 اثنيًا: التوصيات  

 خلصت هذه الدراسة لعدة توصيات أنمل أن تنال اهتمام املشرع اللييب. 
اكتفي املشرع اللييب بتحديد حاالت تدخل القاضي دون ان يرشده اىل كيفية تقدير املبالغة و طريقة   -1

ختفيضها لذلك ننوه املشرع اىل تدارك ذلك بوضع ضوابط ونسبة ميكن على ضوئها حتديد املقدار  
 املبالغ فيه.  

أنمل من املشرع اللييب أن جييز لقاضي املوضوع ختفيض التعويض االتفاقي إذا نفذ املدين جزءاً من   -2
االلتزام، شريطة أن يكون يف التنفيذ اجلزئي منفعة أو فائدة تعود على الدائن من التنفيذ اجلزئي لاللتزام  
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ون املدين اللييب كما يلي  ( من القان 2\227وليس بنسبة اجلزء الذي مت تنفيذه، ليصبح نص املادة )
"وجيوز للقاضي أن خيفض هذا التعويض إذا أثبت املدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إىل درجة كبرية، أو  
أن االلتزام األصلي قد نفذ يف جزء منه، وذلك حسب نسبة املنفعة الِت تعود على الدائن من التنفيذ  

 اجلزئي" . 
ر غش أو خطأ جسيم أن يساوي بني املدين ومن يستخدمهم يف  أنمل من املشرع اللييب يف حالة صدو  -3

" إذا جاوز الضرر  ( من القانون املدين اللييب كاآليت  228تنفيذ إلتزاماته ونقرتح أبن يكون نص املادة )
قيمة التعويض اإلتفاقي فال جيوز للدائن أن يطالب أبكثر من هذه القيمة، إال إذا أثبت أن املدين أو  

 . ته قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً " الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزامااالشخاص أحد 
( كفقرة اثنية، وذلك حىت  228( ال املادة ) 227نوصي املشرع اللييب بنقل الفقرة الثالثة من املادة ) -4

يشمل سلطة القاضي يف زايدة مبلغ التعويض االتفاقي كوهنا ضمن أحكام التعويض االتفاقي )الشرط  
 وال يقتصر ذلك فقط على سلطته يف التخفيض.  اجلزائي( 

مراعاة   -5 تقديره، وكذلك  املبالغة يف  بعدم  اجلزائي  الشرط  االتفاق على  عند  املتعاقدان  كذلك نوصي 
 . الشروط املذكورة سالفاً للمطالبة به

دالء بدلوي يف  أخرياً. تعد هذه الدراسة حماوله وأماًل مين يف إثراء املكتبات اجلامعية احمللية والعربية، واإل -6
بناء صرح العلم رغم يقيين ابملرتقب الصعب، وهو ما شجعين للبحث يف هذا املوضوع املنظور إليه  
بسطحية اتمة من طرف جل الدارسني يف القانون الوضعي وحىت ملن يقارنون القانون ابلفقه اإلسالمي  

 إال ما نذر. 
 

 وأن أعمل صاحلاً ترضاه. اللهم أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت هبا علي 

 مت حبمد هللا 
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 يــة يف أحكام القضاء اإلداري الليبـالقرائن القضائي

 

 د. نعيمة عمر الغزير                                                                                                                           

 أستاذ القانون العام املشارك                                                                                                                       

 األكادميية الليبية للدراسات العليا                                                                                                          

 املقدمة 

 حتديد موضوع البحث وأمهيته:  -1
نشأت يف أحكام القضاء اإلداري لضرورات عملية؛ وابلتال تستقي أمهيتها من  القرينة القضائية قاعدة قضائية يف أصلها؛  

تلك القاعدة الِت ترتبط إىل حد كبري ابملبادئ العامة للقانون ابلنظر خلصوصية مبدأ األثبات يف دعوى اإللغاء الِت تتميز  
إىل  الِت تسعى على حنو مستمر  تبًعا ملوضوعها وإجراءاهتا  القانونية  العام وحقوق    بطبيعتها  الصاحل  التوازن بني  ضمان 

 األفراد. 
وألن األساس القانوين لدعوى اإللغاء يدور يف إطار العالقة غري املتكافئة بني أطراف النزاع ؛ لذلك نتبني أمهية دراسة     

هذا املوضوع  يف العبء الذي يثقل كاهل القاضي اإلداري مع تزايد التطورات الِت تطرأ على الوقائع من خالل تطورات  
 العمل اإلداري وأساليبه وآلياته. 

أما اإلشكالية الِت تنهض هبا دراسة هذا املوضوع تتمثل يف السؤال اآليت؛ ما املبدأ الذي تعتمده دوائر القضاء       
اإلداري اللييب يف حماكم االستئناف واحملكمة العليا إلنشاء احلقيقة، والعتماد الشواهد واألدلة الِت تضبط وقائع النزاع  

 املطروح أمامها. 
 منهجية البحث:  -2

بع دراسة هذا املوضوع وفًقا للمنهج االستنباطي واملنهج التحليلي من خالل مناقشة األحكام القضائية ومواقف  نتت   
 القاضي اإلداري اللييب؛ مبا يؤكد أمهية ودور القرائن القضائية يف األثبات، والتعرف على تطبيقاهتا. 

 الدراسة على النحو التايل: وفًقا لكل ذلك تقتضي منهجية موضوع البحث أن تكون خطة هيكلية    
نناقش فيه األساس القانوين للقرائن القضائية يف القانون اللييب؛ والذي يتحدد يف ماهية القرائن القضائية    املبحث األول 

 أمهية القرائن القضائية.  املطلب الثان ومن مث نستعرض يف    )املطلب األول(،
ية للقرائن القضائية من خالل فكرتني؛ األوىل: دور القرائن القضائية يف  يناقش ابلدليل القيمة القانون   املبحث الثانأما  

كمطلب  والفكرة الثانية نتتبع تطبيقات القرائن القضائية يف أحكام القضاء اإلداري اللييب    )املطلب األول(، األثبات  
 .  اثن
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 املبحث األول 
 األساس القانون للقرائن القضائية يف القانون اللييب 

 ك األساس يف ماهية القرينة القضائية أواًل ومن مث بيان أمهيتها اثنًيا؛ وذلك على البيان اآليت: يتقرر ذل

 املطلب األول 
 ماهية القرائن القضائية 

يتواتر اصطالح القرينة يف استخداماته غري أنه متفق عليه يف املفهوم فهو ذلك الشيء املقرتن بشيًئا أخر ليدل عليه،      
ليل الذي يستنبطه املشره ُع أو القاضي من أمر معلوم داللة على أمر أخر جمهول؛ بذلك الدليل استنتاج  وابلتال هي الد

ألمر حمدد إذا ما وجدت أو حتققت الوقائع والظروف الِت تصنف يف التشريع أبهنا أساس لنتيجة سائغة ومنطقية تلك  
لتخمني كما يف حالة االعتماد على الوقائع والظروف  الِت يؤسس عليها القاضي حكمه، وليس دليل مبنًيا على الظن وا 

 .    (2) ، كل ذلك يضعنا مع ما يتفق مباهية اصطالح القرينة يف اللغة أبهنا ما يالزم الشيء داللة عليه (1) احملتملة
يف    للموصوف كما كما أهنا يف االستعمال القرآين ظهرت بدالالت متعددة تتفق مجيعها يف املقصد منها وهو املالزمة       

  ، وكذلك يف قوله تعاىل: " َحىتَّٰ إ َذا َجاَءاَن قَاَل اَي لَْيَت بَ ْيين   (3) قوله تعاىل:  "َوَمن َيُكن  الشَّْيطَاُن َلُه َقر يًنا َفَساَء َقر يًنا"
َنَك بُ ْعَد اْلَمْشر َقنْي  فَب ْئَس اْلَقر يُن"  .(4) َوبَ ي ْ

، كما أنه    (5)  القضائيوهبذا الدليل ال يغيب عن ذهن القاضي؛ فهو على أي حال عنصرًا ضروراًي لشرعية احلكم      
 نوعان؛ إما أن يرد يف نص تشريعي ويُعرف ابلقرينة القانونية، وإما أن جيتهد القاضي يف استنباطه ويُعرف ابلقرينة القضائية.  

، إًذا هي تلك الِت يكون مصدرها  (6) بناًء عليه القرينة القانونية هي تلك القرينة القاطعة الِت ال تقبل الدليل العكسي    
ص صريح يفرتض حتقيق أمر جمهول من أمر أخر معلوم مثل قرينة العلم ابلقانون نشره، وقرينة استقالة املوظف  القانون بن 

وهو أمر جمهول ابنقطاعه عن العمل مخسة عشر يوًما متواصلة وهذا أمر معلوم. يف حني القرينة القضائية تتشكل من  
للقاضي استخالصها واستنباطها من خالل إدراكه بوجود معرفة    وقائع وحقائق؛ وهي الِت مل ينص عليها القانون وإمنا ترك

 حمتملة ميكن أن تظهر كدليل؛ لذلك يقع على عاتقه مسألة حتليل الوقائع وتقييم األدلة وترجيحها. 

 

 يف  الصادر ق528/46  املدنية( )الدائرة الليبية العليا احملكمة "حكم والتخمني الظن على وليس  اليقني على تبىن أن  جيب "األحكام - 1 
     480 ص -2004 لسنة 1ج املدين القضاء العليا احملكمة أحكام جمموعة – 21/2/2004

2 - https://www.almaany.com 
 النساء.  سورة ، 38 رقم اآلية - 3
 الزخرف سورة ، 38 رقم اآلية - 4
5 - and Formulation The in Role Its State: of Council French The Langrod, Georges  

 Association, Science Political American Law. Administrative of Implementation
673 p. 1955), (Sep., 3 No. 49, Vol. 

 111ص - العليا احملكمة أحكام جمموعة . 2008 /1 /27 بتاريخ الصادر 12/54 إداري طعن  - 6
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لذلك فإن شروط معرفة القاضي اإلداري للدليل جتتمع    ابلعدالة؛والدليل ضروري إليقاع احلكم؛ إذ أن حجيته مرتبطة       
يف ثالثة عناصر؛ أوهلما احلق يف األثبات، والعنصر الثاين السببية الِت حدد أحكامها القانون؛ حيث أن خصوصية السببية  

؛ لكوهنا يقوم عليها الدليل وتشكل القرينة، والعنصر الثالث يتمثل يف تقييم األدلة  ( 1) يف القانون واضحة بشكل قطعي
 وموازنتها وترجيحها.   

وبذلك الدليل هو الوسيلة الِت تُقضى هبا هذه القواعد ؛ وابلتال تقييم األدلة من القاضي اإلداري يتجاوز احتماالت      
لة هي الِت تكون ذات صلة ابملوضوع وال يتم استبعادها عند القول ابلنتيجة؛  املعرفة ليصل إىل االستنباط. فاألدلة املقبو 

جيب أن يكون ذا عالقة ابحلقيقة حمل القضية حبيث احلث على وجودها االعتقاد بوجودها تكون على درجة معقولة  
 إلثبات احتمالية وجوده من عدمه. 

هذا اإلثبات ال يكون إال يف احلالة اخلاصة    إذ أنبدليل آخر؛  بناًء عليه؛ ال خالف يف إثبات عكس القرينة القانونية    
ابخلصم يف نطاق مبدأ حرية الدفاع الذي يقع على عاتقه أن يثبت ما يدحضها، أما يف العموم؛ القرينة القانونية توصف  

 يلغَى التشريع إال  أبهنا قاعدة تشريعية ال جيوز إثبات عكسها إال إبلغاء التشريع ذاته الذي نص على هذه القرينة وال 
 .  (2)  بتشريع

مما تقدم يتضح؛ أبن القرينة القانونية هلا أصل يف النص القانوين يف حني حسم املشرع اللييب املسألة يف شأن ما ال      
ة أمامه  نص فيه من القرائن أبنه مرتوك لسلطة القاضي التقديرية ابختاذ القرينة الِت يراها حتل حمل الدليل يف الدعوى املنظور 

من القانون املدين اللييب عندما قررت أبن " يرتك لتقدير    395وهي ما تعرف ابلقرينة القضائية املشار إليها يف نص املادة  
 قرينة مل يقررها القانون".  القاضي استنباط كل

ات موضوع الدعوى،  من هنا نتبني أن القرينة القضائية ال أصل هلا يف القانون إمنا يستخلصها القاضي من ظروف ومالبس
وهي وسيلة من وسائل اإلثبات غري املباشرة ابعتبار يؤدي إليها حبكم اللزوم الوقائع املستنبطة منها حبيث ال تقبل أتويل  

 وهي تلك املتمثلة يف:   ركنني؛آخر، ووفق هذا املعىن نتبني أن هذا النوع من القرائن يتطلب توافر 
ي واقعة اثبتة بني وقائع الدعوى تسمى الدالئل والشواهد؛ كما يف قضاء حمكمتنا  يظهر يف اختيار القاض  الركن املادي؛ 

الزراعة(   العليا عندما قالت أبنه " ملا كان يبني مما جاء يف كتاب أمني اللجنة الشعبية لالستصالح وتعمري األراضي )وزير
ال يف املرج واليف مشروع القبة، وكان مل يقطع    أنه أرجع التأخري يف تسليم احلظائر إىل عدم وجود بعض املواد اخلاصة هبا 

أبن عدم وجود تلك املواد كان راجًعا إىل خطأ اجلهة اإلدارية الطاعنة ابعتبارها هي امللزمة بتوفريها ...... وابلتال فإن ما  

 

 الذي   للدليل  رفضها  عن  للتعبري  21/2/2004  بتاريخ  ق  528/46  رقم  حكمها  يف  املدنية(  )الدائرة  الليبية  العليا  احملكمة  قالت  -1 
  الظن  على  تعتمد  وإمنا  اليقني  على   تدل  ال  عبارة  وهي  –  يبدو  ما  على-  بعبارة  عقيدته  عن   عرب  أنه  ليلبد  "  االستئناف  حمكمة  اعتمدته

   نقضه" يتعني مبا التسبيب يف القصور بعيب يصمه مما األحكام، عليه تقام ألن  يصلح ال الذي
 . 606ص  -  1956 العربية، ةالنهض دار القاهرة: ، 2ج املدين؛ القانون  شرح يف الوسيط السنهوري، عبدالرزاق - 2
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إليه احلكم املطعون    جاء يف الكتاب املذكور على غموضه وإهبامه ال يرقى إىل مرتبة القرينة الِت تقوى على محل ما انتهى 
    (1) يف قضائه من براءة ذمة مورث املطعون ضدهم من غرامة التأخري" 

يظهر عندما يستنبط القاضي الواقعة املراد إثباهتا من الواقعة الثابتة، واملرجع يف هذا الشأن ذكاء القاضي    الركن املعنوي؛
وفطنته، داللة ذلك ما جاء عن حمكمتنا العليا )الدائرة اإلدارية(عندما قضت أبنه " مىت كان الثابت من األوراق ومدوانت  

عرتاضات صدر يف .... وقرار التصديق عليه قد صدر يف ..... يف الوقت  احلكم املطعون فيه أن قرار جلنة الفصل يف اال
الذي كان الطاعن يعمل مبؤسسة السلع التموينية ومل يقدم طلب استقالته من العمل إال يف ..... وصدر القرار بقبوهلا  

 يف...... 
تصديق عليه قد صادقا صحيح القانون  تستطرد احملكمة بقوهلا: " ومن مث فإن قرار جلنة الفصل يف االعرتاضات وقرار ال 

وكذلك احلكم املطعون فيه عندما اعترب الطاعن من ذوي الدخل يف الفرتة الِت تقدم فيها لتملك املزرعة وأجريت املفاضلة  
بينه وبني غريه. على هذا األساس وأن استقالة الطاعن الالحقة هلذه اإلجراءات قرينة على سالمة القرارين املطعون فيهما  

       (2)  وقت صدورمها" 
أما يف التفسري الفقهي ائتلف القول بني الباحثني؛ على أن القرينة هي استنتاج واقعة ما جمهولة من واقعة أخرى معلومة      

دلت عليها مالبسات املوضوع؛ ويقصُد ابالستنتاج ذلك االستخالص للدليل الذي يكون من خالل وقائع تؤدي حبكم  
القرينة سواء كانت القرينة القانونية أو تلك املعروفة ابلقرينة القضائية ما هي إال ما يستنتجها القاضي   اللزوم إليه، وبذلك 

 (3) أو املشرع من أمر معلوم ليستدل هبا على أمر أخر جمهول

 املطلب الثان 
 أمهية القرائن القضائية 

القرائن القضائية طريق لإلثبات تستقى أمهيتها من حيث أهنا أمرًا ضروراًي يف سياق العالقات القانونية غري املتكافئة      
. وتظهر تلك األمهية أو األساس للقرينة  (4)  فيهابني األفراد كمدعيني وسلطة اإلدارة كمدعى عليها، وهي اجلهة املطعون 

ة الصحيحة والعادلة الستنباط الدليل هبدف هنائي وهو موازنة املصلحة العامة وضمان  من حيث أهنا إجراء يضمن اإلدار 
ومهمة القاضي اإلداري يف األثبات يف غياب القرينة القانونية    احرتام حقوق األفراد لكل مواطن يف مسألة التقاضي اإلداري 

املقبولة والِت تدل على مشروعية القرار اإلداري املطعون  تتفق ومسألة النزاع اإلداري إذ يقع على عاتقه بيان احلجة القانونية  

 

 32ص -1،2ع :24س العليا احملكمة جملة م.8/12/1985 بتاريخ الصادر ق39/30 رقم  إداري طعن  - 1
 بعدها.  وما 36ص – 2ع :19س  العليا احملكمة جملة .30/6/1982 بتاريخ الصادر 12/26 إداري طعن  - 2
  اإللكرتوين،   القانونية  العلوم  موقع  على  منشور  )مقال  اجلنائية  املسائل  يف  لألثبات  كدليل  القرائن  خنفوسي،  العزيز  عبد  الشأن:  هذا  يف  راجع  - 3

MarocDroit” "  :الرابط https://www.marocdroit.com/. :القضائية.  القرائن زبدة، مسعودة ايًضا  
 ص   -  عشر  الثاين  العدد  املؤلفني(،  من  جمموعة  )  مياإلسال  الفقه  جممع  جملة  كتاب  األمارات،  أو  ابلقرائن  اإلثبات  ابخلصوص:  راجع  - 4

355. 
      maktaba.org/book/8356/23162-https://al الرابط:

https://www.marocdroit.com/
https://al-maktaba.org/book/8356
https://al-maktaba.org/book/8356/23162
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وإدارة أدلة جديدة تلك الِت تنتج من حالة الوقائع للحاجة    (1) فيه ، "وأن مدوانته ليس فيها ما يناقض بعضها البعض"  
 . (2) إىل هذا اجلانب وضمان مبادئ اخلصومة واحلق يف الدفاع يف إجراءات التقاضي اإلداري

كما أتيت أمهية القرينة القضائية يف املنازعات اإلدارية من حيث كوهنا تقوم مقام الدليل، فإن كان القاضي اإلداري يقدر      
يمة األدلة والوقائع املقدمة من الطاعن حبيث إذا أثبت مبا ال يشوبه الشك أن هذه الدالئل متس بقرينة السالمة الِت  ق

، وهذا ما جند   (3) تتمتع هبا القرارات اإلدارية فإن هذه األدلة والشواهد تكون قرينة قضائية على صحة ما يدعيه الطاعن
له داللة يف قضاء احملكمة العليا الليبية )دائرة القضاء اإلداري( عندما قررت أبنه " .... ليس أمام احملكمة إال الرجوع إىل  
لفقده   امللف مما يصح أن يكون سبًبا  تبني خلو  الصادق لتصوير حالته فإذا  الوعاء  بوصفه  للطاعن  الشخصي  امللف 

لقيده جب اإلثبات على اجلهة  أسباب الصالحية  القرار وانتقل عبء  يتمتع هبا  الِت  السالمة  قرينة  انتفت  داول احملامني 
 .   (4) اإلدارية مصدرة القرار ووجب عليها اإلفصاح عن مربراهتا" 

ملنطق  وبذلك يتضح أن القرينة القضائية قرينة واقعية لكوهنا ال يفرضها املشرع وال ينص عليها إمنا الواقع يدل عليها وا   
 ( 5)  العادي لألمور يقود إليها

وتبدو أمهية القرينة القضائية مبا يؤكد قيمتها القانونية عند مقارنتها ابلقرينة القانونية حيث أن إثبات هذه األخرية العمل     
ة الثابتة املعلومة  فيها للقانون؛ إًذا نص القانون وحده هو ركن القرينة القانونية فهو الذي جيري عملية االستنباط من الواقع

وقبول االستقالة. وقرينة    (7) ؛ ومن أمثلتها قرينة الرباءة وقرينة القرارات الضمنية(6) قانواًن ليثبت وجود واقعة أخرى جمهولة 
يف حني القرينة القضائية حتتاج إىل فطنة ودهاء القاضي لكونه يستنتجها من الواقعة    (8) املطالبة القضائية يف قطع التقادم

املعلومة )املستندات واألوراق وملف املوضوع( ليعرف هبا واقعة جمهولة يقضي على أساسها يف النزاع املطرح أمامه. وقد  

 

 . 116ص  -العليا احملكمة أحكام جمموعة  .27/1/2008 بتاريخ الصادر 21/54 إداري طعن  - 1
  مبيزان  احلكم   لتزن   العليا  احملكمة  أمام  الباب  يفتح  اإللغاء  دعوى   يف  الصادر  احلكم  يف   الطعن  أن  على   جرى   قد  احملكمة  هذه  قضاء  إن  - 2

  روابط  من  رابطة  يف  القانون   سيادة  على   نزواًل   املشروعية  مبدأ  هو   ذلك   من   ملرد ا  أن  إذ  اخلصوم،  ودفاع  الطعن  أبسباب  مقيدة  غري  القانون 
  -األربعون   الثامنة   السنة  العليا،  احملكمة  أحكام  جمموعة  ،  م23/1/2011  بتاريخ  الصادر  ق 51/56  رقم  إداري  طعن  العام"  القانون 

 .63ص
 . 283ص  -م1995  أسيوط(،  جامعة  احلقوق،  )كلية  دكتوراه   رسالة  ،اإلداري  اإلجراء  استعمال  يف   االحنراف  نظرية  موسى،  حممد  فؤاد  - 3
 بعدها.  وما 41ص -4ع :13 س  العليا احملكمة جملة .17/3/1977 بتاريخ  الصادر ق23 /40 رقم  طعن  - 4
 القانونية،   لإلصدارات  يالقوم  املركز  القاهرة:  القضائية(.  واخلصومة  القضائي  )التنظيم  اللييب  املرافعات  قانون   املسريي،  فضل  آدم  فضل   د.   - 5

 . 359ص -2011 :1ط
 773ص  –م2022  سنة  طبعة  احلقوقية،  احلليب  منشورات  املدين،  القانون   شرح  يف  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد  د.  راجع:  للمزيد  - 6

   بعدها. وما
 يوًما  الستون  ميعاد وانقضاء التظلم يف صريح رقرا اختاذ عن اإلدارة سكوت " أبن  اإلداري(  القضاء )دائرة الليبية العليا احملكمة عن جاء - 7

 .75ص   .23/12/2012 بتاريخ الصادر ق 56 /272 رقم إداري طعن ..." للتظلم ضمين رفضي مبثابة يعد
 ام مق  يقوم  لديها  حبقوقه  للمطالبة  هلا  التابع  اإلدارة  جهة  إىل   املوظف  يقدمه  الذي  الطلب  أو  التظلم  أن   على  جرى  احملكمة  هذه  قضاء  - 8

 السابعة   السنة  العليا،  احملكمة  جملة  30/12/2012  بتاريخ  الصادر  ق  56  /196  إداري  طعن  التقادم"  قطع  يف  القضائية  املطالبة
 .79ص -والرابع الثالث العدد واألربعون،
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لدعوى من اطالقات حمكمة املوضوع طاملا أسست  جاء عن احملكمة العليا )الدائرة اإلدارية( أبن " مىت كان تقدير أدلة ا 
قضاءها على أدلة سائغة هلا أصل اثبت يف األوراق وتؤدي إىل النتيجة الِت انتهت إليها، وكان احلكم املطعون فيه قد  
انتهى إىل أن غياب املطعون ضده عن العمل راجع إىل فعل جهة اإلدارة مستخلًصا ذلك من واقع ما عرض على احملكمة  

مستندات وأقوال شهود ويؤدي إىل نتيجة قضائها فإن النعي عل احلكم أبنه شاب قصور مبطل يكن جمرد جمادلة يف    من 
 . (1) أدلة الدعوى مما ال جيوز إاثرته أمام هذه احملكمة" 

ل املستمد من  ومما يضفي داللة على القيمة القانونية للقرينة القضائية ما لقاضي املوضوع من سلطة تقدير قيمة الدلي      
القرائن دون رقابة أو تعقيب من احملكمة العليا طاملا أن استنتاجه لألمر اجملهول من أمر معلوم سائًغا ومتفًقا مع العقل  
واملنطق، وعلى هذا املبدأ استقرت احملكمة العليا الليبية منذ وقٍت طويل؛ ومن أحكامها يف هذا الصدد قوهلا أبنه " من  

ء هذه احملكمة أن لقاضي املوضوع السلطة الكاملة يف حبث األدلة واملستندات املقدمة له يف الدعوى  املقرر كما جرى قضا
واملوازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إىل األخذ به منها ويف استخالص ما يرى أنه واقعة الدعوى دون رقابة احملكمة  

 األوراق وينتهي مبنطق سليم إىل النتيجة الِت رتبها عليه  العليا عليه يف هذا الشأن مىت كان عمله هذا له أصل اثبت يف 
 ".... 

قد استعملت    اإلدارية( "وعلى هذا األساس قضت احملكمة برفض الطعن مربرة ذلك أبن حمكمة االستئناف )الدائرة  
من مستندات    سلطتها يف إعمال نصوص العقد واستخالص أدلة الدعوى استخالًصا سليًما مستنًدا من واقع ما قدم إليها

اطمأنت إىل سالمتها ورتبت على ذلك النتيجة املنطقية الِت انتهت إليها مبشروعية قرار سحب األعمال ورفض دعوى  
      (2) الطاعن مبا جيعل الطعن برمته ال جيد سنًدا من واقع أو قانون"

 املبحث الثان 
 القيمة القانونية للقرينة القضائية 

 أدانه:   يتوذلك على التفصيل اال  يف األثبات، وتطبيقاهتا يف القضاء اإلداري اللييب؛   نتتبع دور القرائن القضائية

 املطلب األول 
 دور القرائن القضائية يف األثبات 

تتحدد صالحيات القاضي اإلداري يف شأن دعوى اإللغاء ابلتحقق من األدلة املقدمة إىل احملكمة وموازنتها، وتتضمن     
هذه األدلة يف صحيفة الدعوى البياانت والتقارير واملعلومات املكتوبة الِت تعرف ابملراسالت واملستندات الدالة املدونة يف  

لقاضي اإلداري مدى صحة الوقائع وتكييفها القانوين ليحدد مالبسات ظروف اصدار  صحيفة الدعوى، والِت يتبني منها ا
القرار من جهة ومن جهة أخرى هي واثئق قانونية تثبت صحة الدعوى أو وسيلة لدحض حجة اخلصم، وابلتال كل  

 

 .35ص -3،4 ع :24س  العليا احملكمة جملة .1986 /22/6 بتاريخ الصادر ق49/31 رقم  طعن  - 1
  بعدها. وما 42ص -4ع :19س العليا، حمكمة جملة .2/2/1982 بتاريخ الصادر ق21/26 إداري طعن  - 2
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رات الدفاع لكل منهما؛  تلك األسانيد هي أدلة مكتوبة تبني املعلومات واحلقائق وردود طريف النزاع عن ما ورد يف مذك
 . (1) وابلتال هي إمجاال أدلة يف الغالب منها تكون مكتوبة، وتُعد حجة كل طرف يف الدعوى

وبذلك دور القرائن القضائية يف اإلثبات يرجع إىل الطبيعة القانونية للنزاع؛ ابإلضافة إىل عدم توازن أطراف الدعوى     
؛ لذلك القاضي اإلداري ُملزم يف أداء هذا الدور ابملساواة بني أطراف  (2) نهما  الذي ميكن وصفه أبنه ال جمال للتكافؤ بي

الدعوى أواًل ، ومن مث محاية احلقوق وااللتزامات الِت ميثلها كليهما؛ فإذا كان الطاعن ميثل مصلحة شخصية مباشرة فإن  
نائية من أمثلتها سلطة القاضي اإلداري يف  اإلدارة متثل املصلحة العامة ؛ وهو ما جيعله حباجة إىل مكنات وسلطات استث

؛ مبعىن عندما ال يتمكن املدعي من إثبات ادعاءاته يقع على عاتق املدعي عليه وهي  (3) نقل عبء األثبات إىل اإلدارة
اإلدارة اثبات عدم جدية أو عدم صحة أسباب الطعن الواردة يف صحيفة الدعوى املرفوعة أمام القاضي، وهلذا األمر  
حجج منطقية ومقبولة أتيت يف نطاق أن سلطة اإلدارة بشأن احتفاظها ابلواثئق واملستندات الِت ميكن إما أن تؤيد الطاعن  
يف مطالباته أو متنح احلق لإلدارة مبا يؤكد مشروعية القرار اإلداري املطعون فيه ؛ وهو ما يتحقق يف اختصاص القاضي  

بشأن   1971لسنة   88من القانون   16تحقيق مع اخلصوم إعمااًل لنص املادة اإلداري وسلطته بشأن اختاذ إجراءات ال
 (4) تنظيم القضاء اإلداري

أتيت القرائن يف مقدمة أدلة اإلثبات يف القضاء اإلداري؛ وال تكتسب هذا الدور من دعم أدلة أخرى هلا فحسب؛ إمنا       
تقود إليها ايًضا قواعد املنطق والتفكري العلمي املمنهج، وابلتال دورها يُستقى من قوة حجيتها املبين على الثبوت اليقيين  

كن لنا جتاهل ما للقرينة القضائية من دور عند رقابة القاضي اإلداري على األدلة األخرى  ؛ ففي هذا الصدد ال مي5للواقعة 

 

 كما   قضائه  حلمل وتكفي  ابألوراق  اثبت  أصل  هلا  سائغة  أسباب   على  قضاءه  أقام  طاملا  اخلصوم  حجج  كافة  تعقبه  عدم  يعيبه  ال  احلكم  -1 
 مبا   اخلصوم  مذكرات  وتناولتها  الدعوى  ملف  مودعة  كانت  طاملا  املقدمة  اتاملستند  ونصوص  اخلربة  تقرير  فحوى  بيان   عدم  يعيبه  ال

 الصادر  ق  186/56  رقم  إداري  طعن  أساس"  غري  على  كسابقه  قائًما  النعي  من  الوجه  هذا  يكون   مث   ومن  إليها  اإلشارة  معه  يكفي
 .69ص  -األربعون  التاسعة السنة – اإلداري القضاء أحكام جمموعة .17/6/2012 بتاريخ

  هي   ألهنا  بتقديره  تنفرد  االستخدام  عقد  مبقتضى  اثبت  أصيل  حق  ،  التأدييب  الطريق  بغري  املغرتب  املوظف  عقد  إهناء  يف  اإلدارة  جهة  حق  - 2
  قائمة   جدية  ألسباب  العامة  املصلحة  العتبارات  خدمته  إهناء  تقرر  أن   هلا  وأن   الوظيفة  أبعباء  للقيام   صالحيته  بتقرير  املوظف  عينت  من
 جمموعة   .20/2/2005  بتاريخ  الصادر  ق48  /108  إداري  طعن  االستخدام..."  بعقد  عليه  منصوص  هو  ملا  وتطبيًقا  ظفابملو 

 . 156ص - 2007 (،1ج اإلداري )القضاء العليا احملكمة أحكام
 .483ص – 2007 العربية، النهضة دار القاهرة: اإلداري. القضاء استقالل عثمان، علي عبدالناصر د.   -3
 حتقيق   إجراء  وله  فيها  أقواهلم  أخذ  لزوم  يرى  الِت  الوقائع  عن  لسؤاهلم  اخلصوم  ابستدعاء  أيمر  أن  املقرر  "للمستشار  أن   على  نصت  الِت   -4

  تكميلية   مستندات  أو  مذكرات  بتقدمي   اخلصوم  تكليف  أو  الدعوى  يف  آخر  خصم  إبدخال  أيمر  أن   أو  حتقيقها  لزوم  يرى  الِت  الوقائع  يف
 .لذلك" يعينه الذي األجل يف التحقيق تإجراءا من  ذلك وغري

  أبعمال   لقيامه  إمنا  املدنية  اخلدمة  لقانون   اخلاضع  عمله  من  انشًئا  يكن   مل  املعاش  ربط  يف  احتسابه  الطاعن  يطلب   الذي  الدخل  أن  وحيث   -5
 ماين. الض  املعاش أساسه على يربط الذي الدخل ضمن احتسابه جيوز  ال الدخل هذا فإن  أخرى جهة لدى احملاسبة

 .أساس"  غري  على  تطبيقه  يف  ابخلطأ  عليه  النعي  ويكون   القانون   صحيح  وافق  قد  يكون   فإنه  النظر  هذا  إىل  انتهى  قد  احلكم  وكان  ذلك  كان   ملا
  -   2007  (، 1ج  اإلداري  )القضاء  العليا  احملكمة  أحكام  جمموعة  .  .27/2/2005  اتريخ  الصادر  ق48  /119  رقم  إداري  طعن
 .170ص



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

112 
 

بغرض متكينه من تدعيم اقتناعه هبا؛ لذلك عند احليث عن مسألة االثبات يف الدعاوى اإلدارية نُعيد من جديد أن القرائن  
 القضائية أتيت يف املقدمة بناًء على ما تقدم من اعتبارات. 

يف هذا اخلصوص نستدل مبا جاء عن احملكمة العليا الليبية )دائرة القضاء اإلداري( أبنه " حملكمة املوضوع السلطة  و     
الكاملة يف حبث األدلة واملستندات املقدمة يف الدعوى، واملوازنة بينها وبني األخذ مبا تطمئن إىل األخذ به منها مىت كان  

نطق سليم إىل النتيجة الِت رتبها .... فإنه يكون قد أسس قضاؤه على ما له  لذلك أصل اثبت يف األوراق، وينتهي مب
  (1) افرتاضأصل اثبت يف األوراق ابستخالص سائغ وسليم يكفي حلمله وينأى به عند أي 

وبذلك تتفق الدعاوى املدنية والدعاوى اإلدارية على نظام مشرتك يُعرف بعبء األثبات وشرعيته، حيث أن القاعدة     
يف هذا الشأن عبء األثبات هو ما يثقل كاهل الطاعن ليس يف الدعاوى املرفوعة أمام القاضي العادي فحسب إمنا أيًضا  
يف دعاوى القضاء اإلداري ابلنظر إىل القواعد واملمارسات اخلاصة بسلطة االختصاص يف القرار اإلداري الِت ميكن أن  

    (2)  عية )املوظف( نضعها يف إطار عالقة السلطة )اإلدارة( ابلتب
كما أن السوابق القضائية حددت واجب القاضي اإلداري يف احلكم؛ إذ ال جيوز له التدخل؛ إذا كانت حالة امللف          

ال تتطلب ذلك لعدم وجود دليل جيب مواجهته ابدعاء جاد من مقدم الطلب وايًضا كما يف حالة عدم وجود إجابة  
 . (3)  الطعنمقنعة من دفاع مقدم 

اإلداري حرية       القاضي  أمام  املبدأ  أن  لنا  يتبني  األدلة  مبشروعية  املتعلقة  واالختصاص  القبول  قواعد  عن  وابلتحري 
القاضي   لنفسه ، ولضمان عدالة احملاكمة يقوم  األثبات؛ وفًقا هلذا املنطق يكون ملقدم الطعن احلرية يف تشكيل دليل 

سلطة أو االختصاص هو الذي يدفع القاضي اإلداري يف إطار إجراءات التحقيق    اإلداري بتكييف جدلية األدلة ، وابلتال 
إىل تعديل عبء األثبات كما اسلفنا اعاله؛ حبيث عندما ال يتمكن املدعي من إثبات مزاعمه ينتقل عبء اإلثبات يف  

يعرف حبرية االثبات وهو ما جعلنا  هذه احلالة على املدعي عليه ابعتبار أن الواثئق واملستندات يف حوزة اإلدارة؛ وهذا ما  
 نستنتج مرونة قانون األثبات أمام القاضي اإلداري. 

 

 .2008 العليا، احملكمة أحكام جمموعة م.2007 /21/1 بتاريخ الصادر ق  51/52 رقم  إداري طعن  - 1
 هذه طبيعة مبراعاة مبوظفيها الدولة عالقة يف تيسريًا أكثر قاعدة  تقرير إىل اإلداريني والقضاء ابلفقه انتهت قد اإلداري النظام مقتضيات - 2

 قطع   يف  القضائية  املطالبة  مقام  يقوم  أبن   تقضي  والِت  القضاء  إىل  يضطر  أن   دون   املوظف  إنصاف  اإلدارة  جهة  على  تفرض  الِت  العالقة
 بتاريخ   الصادر  ق 55  / 236  رقم  أداري  طعن  هلا"  التابع  املختصة  اإلدارة  جهة   على   املوظف  يعرضه  الذي  التظلم  أو   الطلب  مالتقاد
 .50ص – واألربعون  اخلامسة السنة العليا احملكمة جملة .24/1/2010

 من  الثابت  أن   وحيث  "  بقوله  أسبابه  يف  بني  قد  احلكم  وكان   ذلك  كان   ملا  "  أبن   اإلداري(  القضاء  )دائرة  الليبية  العليا  احملكمة  عن  جاء  - 3
  جملس   قرار  على   صادق  الذي  فيه   املطعون   والقرار  الطاعنني  مع  متت   الِت  والتحقيقات  مستندات  من   فيه  أودع   وما  الدعوى  ملف

 خرقًا   واستغالهلا  تهماوظيف  استعمال  وإساءة  رشوة  ....  بعملهما  قيامهما  أثناء  اجلسيمة  املخالفات  ارتكبا  وقد  ....  أبسبابه  التأديب
 به   ينأى  مما  الدعوى  أوراق  من  الثابت  أصله  وله  إليها  انتهى  الِت  النتيجة  حلمل  كافٍ   احلكم  ساقه  الذي  وهذا  "  املهنة  وأعراف  للقانون 

  احملكمة   أحكام  جمموعة  .   .27/2/2005  بتاريخ  ق،48   /127  رقم  أداري  طعن  االستدالل"  يف  والفساد  التسبيب  يف  القصور  عن
    . 2007 (،1ج اإلداري )القضاء العليا
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 املطلب الثان 
 تطبيقات القرائن القضائية يف أحكام القضاء اإلداري اللييب 

العكسي؛    القرائن القانونية يف القانون اإلداري تلك الِت يتعلق مفهومها ابلنص القانوين؛ وال حتتمل يف إثباهتا الدليل    
قرينة النشر واإلعالن كوسيلة للعلم ابلقرار اإلداري،    الضمين،من صورها يف أحكام القضاء اإلداري اللييب: قرينة القرار  

، وقرينة التقادم كدليل على سقوط حق املطالبة من املوظف  (2) ، وقرينة حجية األمر املقضي به (1) وقرينة االستقالة الضمنية
فت اإلدارة هبذا احلق؛ وينفرد املقصد من كل هذه القرائن ابحلجية القاطعة؛ لوجودها يف نص قانوين  مبرتباته حىت لو اعرت 

 صريح. 
أما االحنراف يف استعمال السلطة، والعلم اليقيين؛ مها قرائن قضائية من صياغة القاضي اإلداري، وكليهما على التفصيل       

 اآليت:  
 ة أواًل: االحنراف يف استعمال السلط   
توصيف سلوك    ؛ كما أن(3) من املعروف أن نظرية اساءة استعمال السلطة يف القرار اإلداري مسألة اجتهاد قضائي   

  88اإلدارة هبذا املسمى هو نوع من عدم الشرعية يف القانون اإلداري اللييب استناًدا إىل نص املادة الثانية من القانون رقم  
 القضاء اإلداري. م بشأن تنظيم 1972لسنة 

عالوة على ذلك عيوب القرار اإلداري األخرى ذات طابع موضوعي تتعلق ابلقواعد الِت حتكم نظام اإلدارة؛ يف حني يتم  
اإلداري   القرار  العيب يف  لذلك يتصف هذا  ؛  القرار  الذاتية ملصدر  الدوافع  السلطة من خالل فحص  متييز استعمال 

ية مصدر القرار وهو ما قضت به احملكمة العليا الليبية )دائرة القضاء اإلداري ( حينما  بصعوبة اثباته ابعتباره جزء من ن
أن   مقتضب  عامة وبشكل  بعبارات  أن احملكمة صاغت  استئناف مصراته ابعتبار  الصادر عن حمكمة  احلكم  رفضت 

دليل على تلك القرارات أبهنا مل  القرارين املطعون فيهما مشوبة بعيب االحنراف يف استعمال السلطة، وهو ما ال يكفي للت
تصدر ابتغاء مصلحة عامة، كما أهنا مل توضح الكيفية الِت استخلصت هبا هذه النتيجة واكتفت بتبين وجهة نظر املطعون  

 .  (4) ضده 

 

 من  املوظف قيد وحمو تسجيلها على خصوصها يف اإلدارة تقتصر  الِت  االستقالة  قرينة على يقوم ألنه أتديبًيا قرارًا ليس  اخلدمة إهناء قرار "  1
  -   األربعون   الثانية  لسنةا  العليا،  احملكمة  أحكام  جمموعة   م،17/1/2010  بتاريخ  الصادر  ق230/55  إداري   طعن  سجالهتا".

 .39ص
  صفاهتم   دامت  ما  خلفهم  أو  ورتثهم  أو  أنفسهم  اخلصوم  بني  حقوق  من  فيه  فصلت   مبا  حجة  تكون   به  املقضي  األمر   حازت  الِت  "األحكام   2

 )القضاء   العليا  احملكمة  أحكام  جمموعة  .  م.2005/ 30/1  بتاريخ  الصادر  ق77/48  وسبًبا"  حماًل   احلق  بذات  النزاع  وتعلق  تتغري  مل
 . 85ص     - 2007 (،1ج اإلداري

3 p168. 2008, March Published: Law, Administrative  , Bell John 
 03.0007https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199541393.0 

 .118ص  ،2008 ،1ج اإلداري( )القضاء العليا احملكمة أحكام جمموعة  .27/1/2008 اتريخ الصادر 54 /25 إداري طعن   4

javascript:;
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199541393.003.0007
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بذلك نستنتج من الصعب صياغة مفهوم لعيب إساءة استعمال السلطة من خالل مصطلحات قانونية حبثة؛ إمنا ألجل     
فه يقع على عاتق القاضي اإلداري تبينه من خالل شواهد الظروف احمليطة إبصدار القرار، وكيفية تنفيذه، والتمييز  توصي

العقوبة  (1)   األفراديف املعاملة بني   القرار، وهذا األخري من صوره عدم املالءمة بني  ، وانعدام الدافع املعقول يف اصدار 
 . (2)  والذنب

وهبذا ايًضا؛ القاضي اإلداري يف هكذا حاالت أو شواهد ال يشري إىل شرعية األمر الصادر يف القرار اإلداري إمنا إىل     
نوع من األخالق اإلدارية، ابعتباره من العيوب اخلفية، والنص التشريعي هو الذي حيدد الغرض املناسب من القرار اإلداري  

   (3)  اإلداريأو العمل 
عيب اساءة استعمال السلطة يف القرائن اإلداري إثبات أحد القرائن الدالة على وجوده املتمثلة يف " قصدت    من معايري 

اإلدارة إبصدار قرارها جمرد االنتفاع الشخصي أو حتقيق غرض ال يتعلق ابلصاحل العام أو حتقيق مصلحة عامة مغايرة لتلك  
راف ابلسلطة أو اساءة استعمال السلطة من عدم التوافق بني أمرين؛ الغاية  ؛ وابلتال ينشأ االحن  (4) الِت تغياها القانون"

أو الغرض واإلجراء املتخذ من قبل اإلدارة وهو الذي نصت عليه القاعدة القانونية الواردة يف التشريع؛ هلذا ميكن القول  
ف أو الغرض يف بيان صريح للقاعدة  أن الغرض واهلدف ينشأ من سيادة القانون؛ غري أنه اندرًا ما تتم صياغة ذلك اهلد

القانونية إمنا يقوم القاضي اإلداري ابستنباطه من خالل التقصي عن الغرض من تطبيق اإلجراء الذي حددته تلك القاعدة  
القانونية يف حالة السلطة التقديرية لإلدارة؛ وهنا يظهر هذا العيب عندما تقصد اإلدارة حتقيق غرض مغاير للغرض الذي  

السلطة من أجله، لذلك يستلزم القضاء اإلداري اللييب " إثبات هذا العيب أبدلة اجيابية وقرائن مقنعة ال تدع جمااًل    تقررت
 . (5) للشك يف دفوعه"

السلطة كما يطلق عليها من صنع      استعمال  أو اساءة  اإلدارة ابستعمال سلطاهتا  نظرية احنراف  تقدم  ما  بناًء على 
ٍن بعيد تؤكدها التعريفات املتواترة عن القاضي اإلداري اللييب يف هذا الصدد تلك الِت تعكس  القاضي اإلداري منذ زم 

صور هذا العيب ، فمن استدالالته يف شأنه أن عيب االحنراف ابلسلطة " يكون عندما تقصد جهة اإلدارة إبصدار قرارها  

 

 تنحرف  ومل  ..  القانون   تطبيق  التزمت  أهنا  طاملا  التقديرية  سلطتها  نطاق  يف  يدخل  بعمل  القيام  على  اإلدارة  محل  اإلداري  القضاء  ميلك  ال  - 1
  احملكمة   أحكام  جمموعة  .19/6/2005  بتاريخ  الصادر  ق  49  /129  إداري  طعن  وزمالئه"  املدعي  بني  املساواة  بعدم  بسلطتها

 .399ص – 2007 (،1ج اإلداري )القضاء العليا
 اهليئة   املوظفني.  حقوق   ضماانت  على  وأثرها  التأديبية  العقوابت  مالءمة  على  القضائية  الرقابة  ر،الغزي  عمر  نعيمة  د.  ابخلصوص:  راجع  - 2

 .2015 األوىل، الطبعة العلمي، للبحث الليبية
  ...    وكيفي  كمي  بشكل  انتشرت  الِت  العال  التعليم  مؤسسات  خمرجات  تضبط  أن   العال  التعليم  مرفق  تدير  وهي  ...  العال  التعليم  وزارة  - 3

 خلرجي   شاملة  امتحاانت  إجراء  وهي  ...  موضوعية  مربرات   من  ملكه  ومبا  التقديرية  لسلطتها  وفًقا  مناسبة  تراها  الِت  آلية  بوضع  وذلك
 سيما   القضائية  السلطة  من   ذلك   يف   عليها  معقب  وال  للقانون   وفًقا  اجملال  هذا  يف  اختصاصها  اعملت   قد   تكون   فإهنا  األهلية  املعاهد

 جملة  م.2011  /12/6  بتاريخ  الصادر  ق76/56  رقم  إداري  طعن  ..."  للمجتمع  العامة  املصلحة  حتقيق  هو  ذلك  يف  غايتها  وأن 
 .50ص  -واألربعون  الثامنة السنة العليا، احملكمة

 .62ص -واألربعون  الثانية السنة العليا، احملكمة أحكام جمموعة .12/6/2011 بتاريخ الصادر ق 56 / 68 رقم  إداري طعن  - 4
 إليه(  اإلشارة )سبق ق 56 /68 رقم  إداري طعن  - 5



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

115 
 

،   (1) قيق مصلحة مغايرة لتلك الِت قصدها القانون"جمرد االنتقام الشخصي أو حتقيق غرض ال يتعلق ابلصاحل العام أو حت 
    (2)  ويقع عندما " تستعمل اإلدارة سلطتها التقديرية لتحقيق أغراضها غري املشروعة يف محاية مظهر املشروعية" 

إمنا يلعب دورًا نشطًا    القرار؛نستنتج من كل ذلك أن القاضي اإلداري ال يؤلف مبدأً جديًدا عند التحري عن مصدر       
يف استنتاج الغرض الذي ابتغاه يف القرار اإلداري من خالل القواعد القانونية املكتوبة وغري املكتوبة كاملبادئ العامة للقانون  

ار الذي احنرف عن الغرض الصحيح أبنه مشوب بسوء استعمال السلطة؛ لكونه صدر  والعرف اإلداري، ويوصف القر 
 بغاية أو غرض أخر ال يتفق وروح القانون.  

جيب أن تسعى    منهما: وبذلك جيتهد القاضي يف التقصي عن الغرض الصحيح يف القرار اإلداري على مستويني؛ األول     
ة؛ وهو هدف مل يتم صياغته يف القانون إمنا )املصلحة العامة( أساس القانون  اإلدارة إىل حتقيق غرض يتفق واملصلحة العام 

    اإلدارية.اإلداري لكوهنا خاصية ملزمة ابلضرورة يف كافة تصرفات اإلدارة واإلجراءات 
راف يف  املستوى الثاين؛ سعي اإلدارة وراء غاية غري اهلدف األساسي املرسوم يف النص التشريعي سيوصم القرار بعيب االحن

 . (3)  استخدام السلطة كما لو صدر بقصد االنتقام أو حتقيق مكاسب شخصية
خنلص من كل ذلك أن مفهوم االحنراف ابلسلطة حمصور بني أمرين األول منهما أن تصدر اإلدارة قرارًا إداراًي غري        

 .  (5)   لتحقيق غرض غري معرتف له به واألمر الثاين؛ استعمال رجل اإلدارة سلطته التقديرية   ،(4)  املقرر قانوانً 
 اثنًيا/ قرينة العلم اليقيين ابلقرار اإلداري   

قوة قرينة العلم اليقيين يف األثبات وفق أحكام القانون اإلداري تستقي مفهومها من القرائن البسيطة الِت تقبل الدليل  
الذي يستوجب      (7)وعبء اإلثبات يف هذا الشأن يقع على عاتق اإلدارة  (6) العكسي شأهنا شأن ابقي القرائن القضائية

من القاضي اإلداري استخالص العلم اليقيين ابلقرار اإلداري من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله بتتبع مسلك أطراف  

 

  )القضاء   عاًما  أربعني  يف  العليا  احملكمة  قررهتا  الِت  القانونية  املبادئ  جمموعة   .22/1/1994  بتاريخ  الصادر  ق44/39  رقم   إداري   طعن   -  1
 74ص –الدجياوي ضيف شحات إعداد: الثالثة، اجملموعة والدستوري( اإلداري

  -2ج  ،  والدستوري(  اإلداري  )القضاء  عاًما  أربعني  يف  العليا   احملكمة  قررهتا  الِت  القانونية  املبادئ  جمموعة   ،  يالدجياو   ضيف  شحات  - 2
 445ص

3 -authorities administrative by power of abuse on review Judicial Lingyun, YU 
 RTICLE,A RESEARCH cases), in hearings court the of issues and (Preferences

4(1). 2009, China Law Front. SciencesPO, 
 419ص - 1973 - احلديثة القاهرة مكتبة القاهرة، للقانون، اإلدارة خضوع وضوابط املشروعية مبدأ ، اجلرف طعيمة  - 4
 880ص - 1976 العريب، الفكر دار القاهرة: اإللغاء(. )قضاء اإلداري القضاء الطماوي، سليمان  - 5
 .2013 ط اجلامعي، الفكر دار اإلسالمية. والشريعة اإلداري القانون  يف ابلقرائن اإلثبات ، هللا  عطا علي  حممد - 6
  فوجئت   أهنا   ضدها  املطعون   قول   سوى   العلم  ذلك   حتقق  يثبت  ما  تقدم  مل   اإلدارة  جهة  "  أبنه  القاعدة  هذه  يؤكد  مبا  العليا  احملكمة  قضت   -  7

 بتاريخ   الصادر  ق   56/  66  رقم   إداري   طعن   عليه"   اإلدارة  جهة  رتبته  ملا  لوحده  يصلح  ال   وهذ   فيه  املطعون   القرار  بصدور
 .50ص -واألربعون  الثانية السنة العليا، احملكمة  أحكام جمموعة .27/2/2011
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كوم يف حالة ختلف النشر  ، وهذا التقدير حم(1) اخلصومة، وإن تقدير هذه الوقائع والقرائن من اطالقات حمكمة املوضوع"
واإلعالن للقرار اإلداري، بسلوك صاحب الشأن ومبا يؤكد علمه ابلقرار الصادر يف مواجهته، والذي حددت له احملكمة  
الليبية )دائرة القضاء اإلداري( عدة شروط ترتكز على أن علم صاحب الشأن يتحقق أبي وسيلة من الوسائل   العليا 

 .(2) القانونية أو اليقينية 
؛ ابعتبار أهنا تقوم مقام النشر واإلعالن  (3) وبذلك العلم اليقيين قاعدة قانونية مستقرة يف منهجية القضاء اإلداري اللييب

املادة   املنصوص عليه بنص  القرار اإلداري ذلك  الطعن يف  قبول دعوى  القانون رقم    8كشرط لسراين  لسنة    88من 
 ، وبذلك التحري عن علم صاحب الشأن يقيًنا ابلقرار يعُذ قرينة على اإلعالن والنشر .   (4)م 1971

حيث أن مبدأ العلم اليقيين كقرينة على علم من صدر القرار يف مواجهته هبذا القرار يستقي  ونناقش هذه املسألة من     
القرارات   اللييب؛ ابعتبار أن  الطعن يف  القرارات اإلدارية أمام حماكم القضاء اإلداري  أحكامه من إجراءات الطعن يف 

الطعن؛ غري أنه هناك بعض االستثناءات ترد على    اإلدارية خيضُع حلد زمين كما ذكران اعاله حىت يقبل القاضي اإلداري
م آلية لتحقيقه  1971لسنة    88سراين هذه القاعدة من بينها علم صاحب الشأن ابلقرار اإلداري الذي وضع القانون  

تقررت يف النشر واإلعالن كقاعدة عامة لسراين ميعاد الطعن فيه أمام القضاء اإلداري؛ غري أن القاضي اإلداري صاغ  
هو علم صاحب الشأن ابلقرار اإلداري علًما يقيًنا انفًيا للجهالة ابلبحث يف كافة الوسائل    (5) أً تفسرياًي هلذا النصمبد

القانونية والواقعية الدالة عليه وقد قضت احملكمة العليا يف هذا الشأن أن هذه القرينة ال تقوم على االستنتاج واالفرتاض،  
ن اتريخ حترير هذا اخلطاب ال يكشف عن وسيلة واتريخ  "وخطاب مدير إدارة الرقابة على املصارف والنقد إىل الطاع

اتصال علم الطاعن به وأثر هذه الوسيلة على كفاية العلم ابلقرار املطعون فيه" ؛ كما قررت احملكمة ايًضا أن " جمرد حيازة  
 .  (6) الطاعن لصورة من ذلك اخلطاب ليس قرينة على حصول إلعالن أو العلم اليقيين ابلقرار املطعون فيه" 

 

 الصادر  ق52/56  رقم  إداري  طعن   "ابألوراق  اثبت  أصل  له  سائًغا  استخلصته  ما  كان   مىت  العليا  احملكمة  أمام  فيه  اجلدل  يقبل  وال  - 1
 72ص - العليا احملكمة أحكام جمموعة ، م23/1/2011 بتاريخ

 إليه( اإلشارة )سبق م2011 /2/1 بتاريخ الصادر ق42/56 رقم  إداري طعن  - 2
 25/5/2008  بتاريخ  الصادر  ق167/55  رقم   اإلداري  الطعن  يف  اإلداري(  القضاء  )دائرة  الليبية  العليا  احملكمة  عن   جاء  مبا  ذلك   يتأكد  - 3

  وتسري  واإلعالن   النشر  مقام  يقوم  الشأن   صاحب  طرف  من  ابلقرار  اليقيين  العلم  أن  على  العليا  احملكمة  حكم  "استقر  أنه  حيث  من
 . 437ص (،2008) العليا احملكمة أحكام موعةجم الطعن". مواعيد به

  ستون  خالل  يكون   أن   جيب  تنفيذه  بوقف أو  الغائه  بطلب  سواء  النهائية  اإلدارية  القرارات  يف  الطعن  أن   على  احملكمة  هذه  قضاء  جرى  - 4
  –   العليا  ة احملكم  أحكام  جمموعة  م.2/1/2011  بتاريخ  الصادر  ق  56  / 42  رقم  إداري  طعن   به.  الشأن   صاحب  علم  من  يوما
 .39ص

 وسيلة كل  اخلصوصية هذه يف وتقبل اإلدارة جهة على يقع ابإللغاء الطعن ميعاد به يبدأ الذي اإلداري القرار اعالن  أثبات عبء  أن  "  - 5
  ميكن ذيال األثر وتقدير اإلعالن  قيام من التحقق القانونية  رقابتها اعمال سبيل يف اإلداري القضاء  وحملكمة حصوله اثبات إىل تؤدي

  جملة   .11/2/2007  بتاريخ  الصادر  ق  92/52  رقم  إداري  طعن  القرار"  مبضمون  لعلم  كفاية   عدم  أو  خفاء  من   عليه  يرتتب  أن 
     .147ص -عون بواألر  الثانية السنة العليا، احملكمة

 اإلشارة(  )السابق ق  92/52 رقم  إداري طعن  - 6
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القرار اإلداري إال أن يكون       اليقيين كقيد على سراين ميعاد الطعن يف  العلم  تنطبق قاعدة  التعريف ال  أخريًا حبكم 
القضاء اإلداري   أمام  املتخذة يف مواجهته  به؛ حىت توصف اإلجراءات  الشأن على علم اتم  املعين صاحب  الشخص 

احب الشأن ما قضت به احملكمة العليا )دائرة القضاء اإلداري( من شواهد  ؛ فمن القرائن الدالة على علم ص  1ابملشروعية 
وأمارات تقوم مقام النشر واإلعالن؛ تلك الِت تتحقق يف أحد احلالتني مها: قيام اإلدارة بتنفيذ القرار يف مواجهة املعين،  

 أو ما دلت عليه جمرايت األمور أبن صاحب الشأن على علم يقيين به. 

 ةـــاخلامت

من خالل العرض السابق حتقق لنا فهم أفضل ملاهية القرائن القضائية، ودور القضاء اإلداري اللييب يف صياغتها مبا         
وفًقا لذلك توصلنا يف هذا الشأن إىل عدة  يؤكد أهنا قاعدة من قواعد األثبات يف تسوية النزاعات اإلدارية يف أحكامه؛  

 لى النحو التايل: نتائج مرفقة ببعض التوصيات؛ وذلك ع
 أواًل/ النتائج: 

املصلحة العامة خاصية مالزمة لكافة أعمال اإلدارة لتوصف ابملشروعية؛ وهو مبدأ مل تتم صياغته يف أي قانون   -
 ولكنه مع ذلك يُعُد أساس القانون اإلداري. 

القواعد هبدف  تتحدد صياغة العدالة يف إطار التحقيق واحلكم من خالل جمموعة من املبادئ واإلجراءات و  -
 ضمان احرتام ضرورة األثبات يف القضاء اإلداري. 

يعتمد البحث عن األدلة وتقييمها يف القضاء اإلداري على تقييم املستندات والواثئق والردود الواردة يف مذكرات   -
 الدفاع. 

أو ذاك لغرض بيان    استنباط الدليل غالبا ما يكون تتابًعا لعمل القاضي اإلداري؛ لكي يقتنع ابعتماد هذا املعىن  -
 عالقة الدليل املستنبط أبطراف النزاع. 

تطبيق مبدأ اخلصومة يف دعوى اإللغاء حممي بعدة إجراءات منها؛ حتقق املصلحة الشخصية املباشرة، ومواعيد   -
 الطعن يف القرارات اإلدارية. 

 اثنًيا / التوصيات: 
الِت يتبعها القاضي اإلداري يف هذا الشأن ملا  آن األوان للتدخل التشريعي يف ليبيا بقصد حتديد اإلجراءات   -

 حيققه ذلك من ضماانت للمساواة بني املتقاضني.  

يقع على عاتق الدائرة جمتمعة ابحملكمة العليا ابلنظر إىل النقص التشريعي صياغة إجراءات التقاضي اإلداري يف   -
 كم القاضي اإلداري. إطار ضمان التوازن بني اإلدارة وخصومها، والطعن يف األدلة أمام حما 

 
  إعالن يفيد  ما األوراق في  يوجد ال  " بأنه 2008/ 4/ 29 بتاريخ  34/ 190 رقم اإلدارية الدعوى   في بنغازي  استئناف  محكمة قضت   1

 منشور. غير حكم -معين" تاريخ  في  يقينًيا علًما  وفحواه  بمضمونه  الطاعنة علم أو فيه   المطعون  القرار
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تنمية قدرات قضاة القضاء اإلداري يف بالدان من خالل الدورات التدريبية ابلداخل واخلارج، لغرض معرفة كيفية   -
استنباط قرائن قضائية من شواهد وأدلة وأمارات تتالءم مع ما يطرأ يف العمل اإلداري من تطورات للتكنولوجيا  

 أثرًا فيها.  
 ع ــاملراج

   العربية:اللغة 

 .  1976 العريب، الفكر دار  القاهرة:  اإللغاء(. )قضاء اإلداري القضاء الطماوي، سليمان  -
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 القروض العامة وعالقتها بأعمال السيادة

 األستاذة / آمــال مجعة نصري                                                    
 ـــة الزاويجامعة    / عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد                                                     

 املقدمة 
القرض هو أحد اإليرادات املالية الِت ترفد اخلزينة العامة للدولة، وهو يساهم مع غريه من اإليرادات سواء الضريبية       

 أو غري الضريبية يف تغطية النفقات العامة مبا حيقق النفع العام للمجتمع أفراد أو مؤسسات. 
ات نقدية ورمبا األفراد سواء من داخل أو خارج الدولة  فالدولة قد تضطرها الظروف إىل االقرتاض من دولة أو مؤسس   

العامة من حيث املبدأ إىل قروض وطنية وقروض دولية،   العامة وتقسم القروض  وهو ما أطلق عليه مصطلح القروض 
 وينقضي االلتزام الواقع على عاتق الدولة جراءها بوسائل خمتلفة أمهها الوفاء بسداد القرض. 

 أمهية البحث: 
القول أبن أمهية الدراسة تتجلى يف تعاظم دور القروض العامة الِت تعد األلية القانونية الِت ميكن للدولة أن تلجأ  ميكن  

يف   ملحوظاً  تنوعاً  القروض  العامة ابألموال ولذلك فقد شهدت هذه  لتغطية اخلزينة  املالية  املوارد  للحصول على  إليها 
 أشكاهلا مع التعدد يف طرق سدادها. 

قد تواجهنا بعض الصعوابت يف هذه القروض إال وهي إصباغ الشكل القانوين لعقود القروض العامة، وبعبارة    إال أنه
أخرى إن هذه القروض أصبحت مركبة ومعقدة فمن الصعوبة على قاضي النزاع حتديد الوصف القانوين الصحيح لعقد  

 القرض العام لكي حيدد يف النهاية القانون الواجب التطبيق. 

 ة البحث: مشكل
 يتعلق القرض العام ابلشؤون العامة للدولة وهي من األمور الوثيقة الصلة ابلسياسة العليا للحكومة والدولة بصفة عامة. 

 كل هذا دفع ابلفقه إىل طرح التساؤل حول طبيعة هذه القروض وما إذا كان ابإلمكان الطعن فيها أمام القضاء؟ 

 صعوابت البحث: 
 ا يلي:  تتمثل هذه الصعوابت فيم

ندرة الدراسات القانونية املتخصصة الِت تناولت موضوع القروض العامة بوجه عام، والعالقة بينها وبني السيادة   .1
 العامة بوجه خاص. 

. صعوبة رصد أحكام القضاء يف جمال منازعات القروض العامة .2
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 أهداف البحث. 
 يسعى الباحث إىل حماولة بلوغ األهداف التالية: 

 إلقاء الضوء على مفهوم القروض العامة  .1
 إدراك الشكل القانوين للقروض العامة ومعرفة االجتاهات الفقهية املختلفة يف هذا الشأن.  .2
 حتديد مدى دور القضاء يف الرقابة على القروض العامة.  .3

 خطة البحث: 
 العام. املبحث األول: ماهية القرض 

 املطلب األول: مفهوم القرض العام وأنواعه. 
 املطلب الثاين: انقضاء القرض العام. 

 املبحث الثان: عالقة القروض العامة أبعمال السيادة. 
 املطلب األول: عالقة القرض العام الداخلي أبعمال السيادة. 
 املطلب الثاين: عالقة القرض العام اخلارجي أبعمال السيادة. 

 

 ألول املبحث ا
 ماهيـــة القروض العامـــة 

القرض هو أحد اإليرادات املالية الِت ترفد اخلزينة العامة للدولة، وهو يساهم مع غريه من اإليرادات سواء الضريبية أو    

 . غري الضريبية يف تغطية النفقات العامة مبا حيقق النفع العام للمجتمع
خر نظراً لعديد من االعتبارات. ففي  ومن ينظر غلى التطور التارخيي هلذا املورد يالحظ أن األمهية اختلفت بني زمن وآ

العصور الوسطى كان امللوك والسالطني أيخذون القرض من التجار هبدف مواجهة األزمات مثل احلروب، أما يف العصر  
 احلديث فقد تزايدت أمهية القرض نظراً لتغري دور الدولة وتدخلها يف احلياة االقتصادية. 

ء على مفهوم القرض العام وأنواعه يف املطلب األول مث أساليب انقضاء القرض  ويف هذا السياق سنحاول أن نلقي الضو   
 يف املطلب الثاين. 

 . املطلب األول: مفهوم القروض العامة وأنواعها

إن الدراسة العلمية للقروض العامة يف إطارها النظري جيب أن تبدأ بتعريف القرض ومتييزه عن غريه من املتشاهبات ومن    
 واعه وذلك يف الفرعيني التاليني: مث نستعرض أن 
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 الفرع األول: تعريف القرض العام والتمييز بني القرض العام وغريه من املتشاهبات. 
 تعريف القرض العام  : أوالً 
يستعمل لفظ القرض يف لغة العرب مبعىن القطع، ومنه يقال اقرتضته ومسي املال املدفوع للمقرتض قرضاً ويسمى أيضاً     

 (1)  السلف.
أما يف اصطالح الفقهاء، فيكاد جُيمع الفقه املال يف ظل غياب تعريف تشريعي للقرض العام على تعاريف متشاهبا، فقد  

املال تستدينه الدولة من املقرضني لفرتة حمدودة أو غري حمدودة تستعني حبصيلته يف تغطية    عرهفه البعض على أنه مبلغ من
 (  2) بعض أنواع النفقات.

كما عرفه آخرين على أنه مبلغ من املال حتصل عليه الدولة من األفراد أو املصارف أو غريها من املؤسسات املالية احمللية  
  ( 3) ملقرتض مع الفوائد املرتتبة عليه يف التاريخ احملدد لتسديد وفقاً لشروط العقد.  أو الدولية مع التعهد برد املبلغ ا

 ( 4) اثنيا: التمييز بني القرض العام وغريه من املتشاهبات 
يتطلب حتديد املفهوم القانوين للقرض العام بصورة واضحة متيزها عن بعض املفاهيم املالية األخرى الِت قد تتشابه معه  

 : الضريبة والدين العام. وأبرزها 
التمييز بني القرض العام والضريبة: يقصد ابلضريبة أبهنا مبلغ من النقود يفرض وجيىب جرباً من املمول طبقاً ملبدأ   .1

التضامن االجتماعي ويقوم بدفعه وفقاً ملقدرته التكليفية ومسامهة منه يف األعباء العامة بغض النظر عن املنافع  
للدولة وحتقيق أهداف السياسة  اخلاصة الِت تعود عل  العامة  النفقات  يه وتستخدم حصيلة الضريبة يف تغطية 

 (5)  املالية للدولة
 وتتشابه الضريبة مع القرض العام يف بعض اجلوانب، ولكنها ختتلف عنه يف عدة نواح نبينها فيما يلي:  

التشابه: كالمها مبلغ نقدي ومها مورد عام يستخدم حصيلته يف تغطية النفقات العامة للدولة، ويتحمل   - أ
 عبء كل من الضريبة والقرض العام األشخاص الطبيعيني أو املعنويني 

ف: تفرض الضريبة جرباً أي جتىب من األفراد على سبيل اجلرب أو اإللتزام، بينما القرض العام يتم االختال -ب
إبرادة الطرفني املتعاقدين غالباً. وهذا يضفي عليه صفة االختيار، كما أن الضريبة يدفعها املكلفون بصفة  

 والفوائد املستحقة عنه.  هنائية ال رجعة فيها، بينما القرض فيرتتب علية التزام يقضي برد القرض 

 

 .530 ص: م،1967 بريوت، ،1 ج العريب، الكتاب دار الصحاح، خمتار الرازي، القادر عبد بن  بكر أيب بن حممد - 1
 . 258ص: م،2004 اجلامعة، الدار العامة، املالية مبادئ حجازي، سيد املرسى دراز، اجمليد عبد حامد - 2
 .104ص: م،  1999 طبعة ،عمان  والتوزيع للنشر صفاء  دار العامة، املالية اجلام، طارق  - 3
  الوضعي   والقانون   اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة  داخلية  ))دراسة  فلسطني  يف  العامة  للقروض  املنظمة  القواعد   البطراوي،  إبراهيم  خالد  ريهام  -  4

 بعدها.  وما 23ص: م،2017غزه،  اإلسالمية اجلامعة ماجستري، رسالة
 .222ص:  م،1998 والتوزيع للطبع الوالء العامة، املالية مبادئ بيومي، حممد  زكراي - 5
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التمييز بني القرض والدين عام: يقصد ابلدين العام هو التزام من قبل الدولة جتاه الغري نتيجة قيام هذا األخري   .2
مبهام حمددة فاملرتبات واألجور الِت يستحقها األفراد تعد دين عام يف ذمة الدولة إىل حني سدادها ويتشابه  

 يف نواحي حمددة، إال أنه خيتلف معه يف عدة نواحي نبينها فيما يلي:  الدين العام مع القرض العام  
التشابه: كالمها مبلغ نقدي يؤداين من قبل الدولة اىل مستحقيها ويشكل كل منها عبء على خزانة   - أ

 الدولة واجب السداد. 
الدولة، بينما الدين  االختالف: ميثل القرض مورد عام من موارد الدولة تستخدم حصيلته يف تغطية نفقات   -ب

العام يشكل التزام يقع على الدولة مقابل اخلدمات الِت قدمت إليها من االشخاص سواء كانوا طبيعيني  
 أو اعتباريني. 

 الفرع الثان: أنواع القروض العامة. 
ا كان القرض  حتدد أنواع القروض العامة يف كل دولة حسب التشريعات املطبقة فيها خصوصاً التشريعات املالية، وإذ  

مبفهومه السالف الذكر هو عقد دين تستلف مبوجبه الدولة مبالغ من النقود من األفراد أو املصارف أو اهليئات احمللية أو  
، فإن أنواعه وأشكاله  (1) الدولية، مع التعهد بوفاء القرض وفوائده للدائنني يف التاريخ احملدد للتسديد وفقاً لشروط العقد  

لعدة اعتبارات من أمهها اجلهة الِت يؤخذ منها القرض، ومدة القرض، ومدى إجبارية واختيارية القرض،  قد تتنوع تبعاً  
 وسوف نتناوهلا تفصياًل على النحو االيت: 

 أواًل: أنوع القروض ابلنظر للجهة اليت يؤخذ منها القرض. 
الِت تتحصل عليه الدولة من األشخاص الطبيعيني  وفق هلذا االعتبارات ق  د تكون القروض العامة داخلية كالقرض العام  

أما القروض اخلارجية فهي     أو املعنويني املقيمني يف إقليمها بغض النظر عن جنسياهتم سواء أكانوا مواطنني أو أجانب.
يم  قروض تتحصل عليها الدولة من احلكومات األجنبية أو من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني املوجودين خارج إقل 
 الدولة أو الِت حتصل عليها الدولة من اهليئات الدولية كالصندوق النقد الدول أو البنك الدول للتنمية والتعمري وغريها. 

 اثنيًا: أنواع القروض ابلنظر اىل مدة القرض العام.   
سمى ابلقروض العمرية  تتسع القروض وفق هذا االعتبار ابختالف األجل أو املدة احملددة لسداد قيمة القرض فهناك ما ي

وهي القروض الِت يرتبط سدادها بعمر املقرض، وينتهي أجلها بوفاته فعندما يتوىف املقرض يسقط عن الدولة التزامها حنوه،  
كما قد تكون القروض مؤبدة ال حتدد الدولة اترخياً معيناً لردها، ولكنها تلتزم بدفع الفوائد املستحقة عنها فاملقرض ال  

البة أبصل القرض ولكن يكون له احلق يف الفائدة املرتتبة عنه. وميكن أيضاً أن مينح القرض ألجل وهذا النوع  يستطيع املط
 تلجأ إليه الدولة ملواجهة حاالت مؤقتة وطارئة، وهبذا ينتهي القرض ابنتهاء املدة احملدد له. 

 

 

 

 236ص: ،2005 الثانية الطبعة للنشر، وائر دار العامة، املالية أسس شامية، زهري أمحد اخلطيب، شحادة خالد - 1
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 اثلثا: أنواع القروض ابلنظر إىل املعيار اإلداري. 
العامة هو االختيار وهذا العنصر هو الذي مييز الضريبة عن القرض، فالدولة حتصل على ما حتتاج  فاألصل يف القروض  

إليه من إيرادات بواسطة القروض العامة دون استخدام سلطتها يف اإلجبار، إال أن هذا األصل يرد عليه بعض االستثناءات  
 ما تلجأ الدولة ملثل هذا النوع من القروض يف فرتة  فقد تفرض الدولة على رعاايها عقد القرض بصورة إجبارية، وعادةً 

 األزمات كحالة احلرب أو الظروف الطارئة. 
 

 املطلب الثان 
 ( 1) انقضاء عقد القرض العام  

نظراً خلطورة عقد القروض العامة فهو يشكل عبء على الدولة عليها التخلص منه، لذلك حرصت األنظمة املالية املختلفة  
 األساليب الِت عن طريقها تستطيع الدولة التخلص من عبء القرض العام. إىل حتديد 

يتمثل أبصل مبلغ   العام يقصد به حلول أجلها وقيام احلكومة بسدادها والتخلص من العبء الذي  فانقضاء القرض 
 القرض وفوائده. 

 - وتلجأ الدولة يف سبيل إهناء القرض العام اىل إحدى األسلوبني: 
 الطبيعية للقروض العامة النهاية  .1
 النهاية غري طبيعية للقروض العامة  .2

 الفرع األول: النهاية الطبيعية للقروض العامة. 
 - ينتهي القرض العام هناية طبيعية مهما طالت مدته يف احلاالت التالية: 

اء بقيمة القرض  الوفاء ابلقرض: أي تسديد قيمة القرض العام مع الفوائد يف دفعة واحدة ويف الوقت احملدد للوف .1
من قبل الطرف املقرتض، وهذا األسلوب يعترب هو احلالة الطبيعية النقضاء االلتزامات املرتتبة على القروض  

 العامة. 
إن قيام الدولة بتسديد ديوهنا من القرض يف الوقت احملدد للسداد، يدعم املركز املال واالقتصادي والسياسي  

 ألفراد أو املؤسسات أو الدول على االكتتاب يف قروضها يف املستقبل. للدولة ويشجع املقرض سواء كان من ا
العام: يقصد ابالستهالك قيام الدولة بدفع قيمة القرض على دفعات خاصة عندما تتوفر   .2 استهالك القرض 

األمر الذي يرتتب عليه التخفيف من العبء املال على الدولة، وخيلصها تدرجيياً من القرض    لديها األموال، 
داًل من سداده دفعة واحدة، وهذه الطريقة تعترب األكثر شيوعاً إذ تعطي للدولة احلق يف تقسيط قيمة القرض  ب

 اىل أجزاء تدفع على فرتات إىل أن يتم استهالك أصل القرض. 

 

 . ابعده  وما 252 ص: سابق، مرجع شامية، زهري أمحد اخلطيب، شحادة خالد - 1
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إال أنه على الدولة يف حالة قيامها بتسديد قروضها حمدده املدة عن طريق االستهالك أن ترعى املوعد احملدد  
 سداد حبيث ال تزيد مدة االستهالك للقرض عن املوعد املتفق عليه. لل

 الفرع األول: النهاية غري الطبيعية للقروض العامة 
قد ال ينتهي القرض هناية طبيعية كما ذكران حبيث تسدد الدولة قيمة القرض مع الفائدة، بل قد ينتهي هناية غري طبيعية  

 تتم وفق األساليب التالية: 
 تسديد القرض أبسلوب التثبيت:   .1

يقصد به قيام الدولة عند عدم قدرهتا على تسديد التزاماهتا املتعلقة أبصل القرض والفوائد املرتتبة عليه، بتحويل القرض  
 قصري األجل ال قرض طويل األجل. 

دفع ال موعد الحق يتفق عليه  فتثبيت القرض يعين به عدم دفع الدولة للقرض يف املدة أو املوعد احملدد للدفع وأتجيل ال
 (1)األطراف املكتتبني يف عقد القرض على أن يتغري سعر الفائدة ابلزايدة. 

 وهذا األسلوب لتسديد القروض العامة يعد من األساليب النادرة الِت ال تلجأ إليه الدولة إال يف حاالت قليلة. 
 تبديل القرض العام.  .2

إبحالل دين جديد بفائدة أقل حمل الدين القدمي بفائدة أكرب، فمثال إذا كانت  يقصد به قيام الدولة املكتتبة ابلقرض  
%، فتقوم الدولة بسداد القرض  4% مث اخنفض سعر الفائدة يف السوق اىل  5الدولة املقرتضة تدفع سنواي فائدة قيمتها  

 األول من فرق مبلغ الفائدة املدفوع يف القرض القدمي. 
تخفيف على الدولة من الفوائد الِت تدفعها على القرض القائم اي مبعىن التغري يف الشروط  فاهلدف من تبديل القرض هو ال 

 (2) اخلاص املتعلقة ابلفوائد بعد مدة من إبرامه. 
 إنكار القرض العام:  .3

ذلك  قد حيدث أن تعلن الدولة عدم الوفاء بقيمة القرض وقيمة فوائده وهو ما يسمى ))إبفالس الدولة(( وغالباً ما يتم  
يف حال تبدل احلكومات، مثلما حدث مع اإلحتاد السوفيِت السابق عندما أعلنا لينني عدم اعرتاف اإلحتاد السوفيِت  

روسيا القيصرية، وكما فعلت األرجنتني والربازيل جتاه املقرضني، وما حيصل حالياً يف العراق عندما طلبت احلكومة    بديون 
 .(3)  ملقرضة إسقاط الديون الِت ترتبت على القروض الِت عقدها النظام السابقالعراقية بعد سقوط النظام من الدول ا

 
 
 

 

 م، 2003  عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  ودار  الدولية  العاملية  الدار األوىل،  الطبعة املال،  والتشريع  العامة  املالية  ذنيبات،  مجال  د.حممد  -  1
 231ص:

 96ص:  م،1997 املفتوحة، اجلامعة العامة،  املالية مبادئ يونس، ميالد د.منصور - 2
 . 124:ص سابق، مرجع فلسطني، يف العامة للقروض املنظمة القواعد  البطراوي، إبراهيم خالد ريهام - 3
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 املبحث الثان 
 عالقة القروض العامة أبعمال السيادة

إن أعمال السيادة أو أعمال احلكومة هي طائفة من األعمال الِت تباشرها سلطة احلكم يف الدولة من أجل احلفاظ       
على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة مبواجهة أخطار خارجية أو مواجهات داخلية عامة، كتنظيم سلطات الدولة  

 (1) وحتديد نظام احلكم، والعالقة بني السلطات....إخل.
التنفيذية األصل فيه اخلضوع لرقابة القضاء إعماال مببدأ الشرعية وسيادة   إن كل قرار إداري هنائي يصدر عن السلطة 
القانون، إال أنه يستثىن من هذا األصل بعض القرارات الِت تتصل بسيادة الدولة الداخلية واخلارجية ألهنا ال تقبل بطبيعتها  

 مث خترج عن والية القضاء.  أن تكون حماًل خلصومة قضائية ومن
ورغم أن الكثري من شؤون الدولة تكون حمل نزاع جدي بني أجهزة احلكم وسلطات الدولة إال أهنا كثرياً ما أتخذ طابعاً  

 سياسياً مبتعدة عن دوائر القضاء ألسباب تتعلق حبساسية مثل هذه النزاعات. 
وابلتال تبقى مثل هذه التصرفات واألعمال الناشئة عنها بعيدة  ففي غالب األحيان يتسم نشاط الدولة ابلسرية والتحفظ،  

 عن رقابة القضاء. 
يعترب  ما  للتفرقة بني  فاصالً  القضاء، وذلك حبسب    إال أن وضع معياراً  الفقه وكذلك  فيه  أم ال اختلف  عماًل سيادايً 

 ( 2) التفصيل التال: 
دي كل عمل يصدر من السلطة التنفيذية يكون الغرض  معيار الباعث السياسي: يعد طبقاً هلذا املعيار عمل سيا .1

 منه محاية اجلماعة يف ذاهتا أو محاية احلكومة ضد أعدائها يف الداخل واخلارج. 
إال أن هذا املعيار مت التخلي عنه بسبب التوسع يف نطاق أعمال السيادة حيث يؤكل أمر حتديد أعمال السيادة  

 ضاء من مراقبة ما يصدر عنها من أعمال. للسلطة التنفيذية فتستطيع أن متنع الق
معيار طبيعة العمل الذاتية: ينظر هذا املعيار اىل طبيعة العمل ذاته دون النظر إىل الغرض منه أو الباعث عليه،   .2

ذلك ألن السلطة التنفيذية تقوم بوظيفتني وظيفة حكومية ووظيفة إدارية، ويؤخذ على هذا املعيار أنه معيار  
 للعودة اىل معيار الباعث السياسي لتحديد وظائف الدولة. غامض ويؤدي بنا  

وال شك أن التفرقة بني العمل السيادي والعمل اإلداري ليست تفرقة نظرية، فحسب بل البد من معرفة األسس الِت  
 بنيت عليه هذه التفرقة من مث إخضاع القرض العام لرقابة القضاء أو عدم إخضاعه، وذلك حسب التفصيل التال:  

 
 

 

 العدد   األول  اجملبد  والقانونية،  االقتصادية  للعلوم  دمشق  جامعة  جملة  منشور  مقال  القضائي،  واالختصاص  السيادة  أمال  واصل، دحمم  د. -  1
 136ص: ،2006 سنة الثاين،

 . اعدهب  وما  367ص:  م،1979  االوىل،  الطبعة  العريب،  رالفك  دار   اإللغاء،  قضاء  األول   اجلزء   اإلداري(  )القضاء  الطماوي،   سليمان   د.   -   2
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 املطلب األول: عالقة القرض العام الداخلي أبعمال السيادة.
الدولة   داخل  يقطنون  اعتباريون  أو  أشخاص طبيعيون  به  يقوم ابالكتتاب  الذي  الداخلي هو  القرض  أن  أشران سابقاً 

 املقرتضة بغض النظر عن جنسيتهم أو من مواطنني موجودين خارج إقليم الدولة. 
 اختيارية وقد تكون إجبارية ال يرتك لألفراد حرية االكتتاب يف سنداته وإمنا جيربون عليها. وهذه القروض قد تكون 

وملعرفة العالقة ما بني القرض العام الداخلي وأعمال السيادة البد لنا من معرفة الشكل القانوين للقرض الداخلي ومنه  
 نتعرف على طبيعة هذه العالقة. 

 روض الداخلية. الفرع األول: الشكل القانون للق 
عرف بعض الكتاب أبن القرض عبارة عن )مبلغ من املال تستدينه الدولة بعقد يستند ال صك تشريعي ويتضمن مقابل  

 (1) الوفاء( 
يشري التعريف إىل أن القرض العام يتم مبوجب عقد بني طرفني الدولة تكون فيه الطرف املقرتض، إال ان الفقهاء اختلفوا  

طبيعة هذا العقد وابلتال حتديد طبيعة القرض نفسه، عليه البد من حتديد نوع هذا العقد وهي عملية حتتاج اىل  يف حتديد  
 معايري قانونية وقضائية إلصباغ الوصف القانوين الصحيح للعقد. 

د تربم الدولة  فالدولة حبسب األصل تربم عقود إدارية ختضع ألحكام القانون اإلداري، ابإلضافة إىل هذا األصل العام ق
عقود مدنية خاصة وهذه العقود املدنية أو اخلاصة لإلدارة ال تعترب عقود إدارية ابملعىن الدقيق وال ينطبق عليها كأصل عام  

 النظام القانوين للعقود اإلدارية وإمنا ينطبق عليها القانون املدين. 
فقهاء فيها أهنا أساس العالقة بني أطراف القرض  هذا ويضاف نوع أخر من العقود ذات الطبيعة اخلاصة يرى جانب من ال

 وهو ما يطلق عليه بعقد اإلذعان 
اذاً السؤال الذي يطرح هنا إىل أي من هذه العقود ينتمي عقد القرض العام؟ وما هو األساس الذي حيكم العالقة بني  

 أطراف القرض العام؟ 
 أواًل: القرض الداخلي عقد إداري:  

داري )هو العقد الذي يربمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام  ميكن تعريف العقد اإل    
مبناسبة تسيريه وأن تظهر نيته يف األخذ أبسلوب القانون العام وذلك يتضمن العقد شرطاً أو شروطاً غري مألوفة يف عقود  

 ( 2) القانون اخلاص(. 
 فالعقد اإلداري ينحصر يف ثالثة أركان هي:  

 كون أحد طريف العقد شخصاً من أشخاص القانون العام  أن ي .1
 أن يتعلق العقد إبدارة مرفق عام   .2

 

 349ص: ،1966 دمشق، جامعة مطبعة دمشق ،7 الطبعة املال، والتشريع العام املالية بشور، د.عصام - 1
 465ص: ،2012 سنة العريب، الفكر دار النامية، والدول مصر يف اإلداري االصالح الدين، زين أمني بالل - 2
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 أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غري مألوفة يف عقود القانون اخلاص  .3
  هلذا خنلص اىل القول إبن عقد القرض العام لكي يعترب من العقود اإلدارية ال بد أن تتوفر فيه األركان املذكورة يف     

 العقد اإلداري، وابلتال البد أن يتوفر يف عقد القرض العام الشروط االتية: 
وجود اإلدارة العامة كأحد أطراف القرض العام حبيث يكون الطرف املقرتض من أشخاص القانون العام سواء   .1

 كانت الدولة أو أحد مرافقها العامة. 
 النفع العام وإشباع حاجات اجملتمع.  ارتباط عقد القرض العام ابملرفق العام وذلك لغرض حتقيق .2
العقود   .3 العقد لشروط استثنائية غري مألوفة يف  العام، أبن يتضمن  إبرام القرض  العام يف  القانون  إتباع وسائل 

 اخلاصة.  
وهذا الرأي ذهب إليه أغلب املفكرين من بينهم جيزوتر واتبلس اللذان أكدا اخلاصية التعاقدية لعقد القرض العام      
 (1) هبان يف حتديد الطبيعة القانونية إىل القول أبنه عقد إداري ويذ
وإن كان هذا الراي هو األقرب إىل الصواب، إال أنه ال ميكن األخذ به على إطالقه فهناك العقود اإلجبارية الِت      

 تفرضها الدولة على رعاايها، كما قد تلجأ الدولة إىل إبرام عقود قائمة على الرتاضي بينها وبني الطرف املقرض. 
 اثنيا: القرض الداخلي عقد مدن. 

ملدين هو أحد مصادر االلتزام وهو توافق بني إرادتني إلحداث آاثر قانونية يرتتب عليها حقوق والتزامات  يعترب العقد ا
 حبيث ينشأ العقد ويرتتب أاثر مبجرد توافر األركان التالية:  

 الرتاضي حبيث يتم الرضا والتعبري عن اإلرادة تعبرياً سليماً جلميع املتعاقدين.  .1
وممكن القيام به وأن يكون احملل معني او قابل للتعيني ابإلضافة ان يكون احملل  احملل البد ان يكون موجود   .2

 مشروعاً. 
 السبب هو شرط من شروط صحة العقد وينبغي أن يكون موجود وصحيح ومباح.  .3

  ويبىن على ما تقدم إن عقد القرض العام إذا ما مت وفقاً لألركان سالفة الذكر، ومل يتضمن على شروط استثنائية غري   
مألوفة أو إمكانية تعديل شروط العقد دون موافقة الطرف املقرض فهو عقد مدين. فاتصال القرض العام أبحد املرافق  
العامة ليس كايف الكتساب العقد الصبغة اإلدارية بل البد أن تنصرف نية اإلدارة املقرتضة إلتباع أسلوب القانون العام  

 عند إبرام العقد وتنفيذه. 
 الداخلي عقد اذعان:    اثلثًا: القرض

عقد اإلذعان هو العقد الذي يقبل فيه الطرفني كامل شروط وبنود العقد دون أن يكون له احلق يف تعديلها وليس له     
إال اخلضوع الكامل إلرادة اإلدارة العامة. والريب أن اإلدارة متلك الكلمة العليا والقرار السيد يف تنظيم املالية العامة دون  

قرارهتا، السيما منها ما يتعلق ببعض أنواع القروض العامة، كالقروض اإلجبارية وهو ما دفع ببعض االجتاهات    معقب على

 

 189ص:  ،2016 األوىل، الطبعة العلية، الدراسات مركز العام، القرض لعقد القانوين النظام  أبوسحلة، لطفي عثمانية، مرمي  - 1
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الفقهية اىل القول أبن القرض العام ما هو إال عقد من عقود اإلذعان، اال أن هذا الرأي وإن أمكن االخذ به يف مسألة  
د االختيارية فهو يؤدي ال اهدار إرادة الطرف املقرض، وابلتال ال مينح  العقود اإلجبارية اال انه ال يصح فيما خيص العقو 

للمقرض احلرية يف إبداء وجهة نظره حول نشاطات الدولة والوسائل الِت ميكن هلا استخدامها يف سبيل حتقيق أهدافها،  
 اختاذ القرارات حيث أصبحت  وهذا خيالف اجتاهات الدولة الدميقراطية احلديثة الِت تقوم على الشراكة مع املواطن يف

 الشفافية واملعرفة هي األساس للتنمية واالزدهار. 
 الفرع الثان: الطبيعة القانونية للقروض الداخلية. 

اختلف الفقه القانوين يف مدى إمكانية تطبيق نظرية إعمال السيادة على القروض العامة الداخلية وظهرت اجتاهات يف    
 هذا الشأن متثلت يف:  

العامة بصفة عامة تعترب من أعمال السيادة، فحسب هذا    اه األول:االجت ذهب الرأي األول إل القول أبن القروض 
االجتاه فقروض الدولة ليست عقداً ملزماً من الناحية القانونية، تزعم هذا الرأي الدكتور )دارجو( وزير اخلارجية األرجنتني  

العام عقد مركب وهجني حيدث بني طرفني أحدمها الدولة الِت تتمتع    وايده يف ذلك )وزين( الذي قال أبن عقد القرض 
 (1)  ابلسيادة والسلطة وتستطيع حتديد التزاماته.

الداخلية للقضاء، غري أن هذا         العامة  املتعلقة ابلقروض  املنازعات  الرأي يرتتب عدم خضوع  وأتسيساً على هذا 
املعامالت بني املتعاقدين، كما أنه ال يتماشى مع التوجيهات الدميقراطية    االجتاه الفقهي سبب زعزعة الثقة يف استقرار 

 للدولة احلديثة والِت تتطلب ضرورة استشارة األطراف املتعاقدة، وأن تطلب رأيهم حول أعماهلم والِت منها عملية االقرتاض. 
والذي ذهب اىل القول أبن القرض العام من    ( 3) واملال  ( 2) هو االجتاه الغالب عند فقهاء القانون اإلداري    االجتاه الثان: 

العقود اإلدارية وذلك لتوافر أركان العقد اإلداري، أي أن أحد أطرافه اإلدارة العامة وأنه يتعلق بتسيري مرفق عام ابإلضافة  
ات الِت تثأر حول عقود القروض  إال أنه يتضمن شروط استثنائية غري مألوفة يف عقود االلتزام اخلاصة، وابلتال ختضع املنازع

 العامة الختصاص القضاء اإلداري. 
إال أن األخذ هبذا القول على إطالقه ليس صحيح ألنه ال يصح على القروض الداخلية االختيارية الِت تنشأ بناء على     

لعقد شروط استثنائية غري مألوفة  توافق إرادتني مها إرادة اإلدارة املقرتضة وإرادة الدائن املقرض دون قيام االدارة بتضمني ا
 يف إطار العقود اخلاضعة للقانون اخلاص. 

 
 
 
 

 

 بعدها.  وما 53 ص: فلسطني.، يف العامة للقروض املنظمة القواعد  البطراوي، إبراهيم خالد ريهام - 1
 . 133ص: ،1984 العريب، الفكر دار الرابعة، الطبعة مقارنة، دراسة اإلدارية، للعقود العام األسس الطماوي، حممد د.سليمان  - 2
 .429ص: ،1972 األوىل، الطبعة األول، اجلزء العراق، يف العامة واملالية العامة املالية علم يف مقدمة الصكبان، العال د.عبد - 3
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 املطلب الثان: 
 عالقة القرض العام اخلارجي أبعمال السيادة  

كما هو معروف أن املعيار املعتمد يف التفرقة بني القرض الداخلي والقرض اخلارجي هو مصدر التمويل فإذا كان        
مصدر التمويل خارجي فالقرض كذلك يعترب القرض خارجي، وإن كان داخلي فالقرض داخلي، وكذلك يعد القرض  

البة القرض، أما إذا كان إصداره داخل أسواق الدولة املالية  خارجياً إذ ما مت إصداره يف األسواق املالية خارج الدولة ط
      ( 1)  فالقرض داخلي

وعليه يكون القرض خارجي إذا )كان مقدهم القرض شخصاً معنوايً عاماً أو خاصاً أجنبياً عن الدولة املقرتضة( أي        
 فراد أو الشركات والبنوك اخلاصة.  كان مقدم هذا الطلب دولة أو مؤسسة متويل دول أو إقليمي خمتصه أو األ

 الفرع األول: الشكل القانون للقرض اخلارجي. 
قبل أن نتكلم على األساس املنظم لعالقة طريف القرض اخلارجي البد لنا ان نتعرف على املصادر اخلارجية الِت ميكن     

 للدولة أن تقرتض منها والِت تصنف اىل 
 ل حكومة أجنبية اىل حكومة أجنبية أخرى القروض احلكومية وهي الِت متنح من قب  .1
 القروض املتعددة األطراف، وهي متنح من طرف منظمات دولية اىل حكومات أجنبية  .2
 القروض اخلاصة هذه القروض متنحها بنوك أجنبية خاصة اىل حكومة ما أو اىل مؤسسة عمومية.  .3

 أواًل: العقود اخلارجية " معاهدات الدولية". 
ن اتفاقية فيينا املعاهدة أبهنا: )اتفاق دول يعقد بني دولتني أو أكثر كتابة وخيضع للقانون الدول  عرفت املادة الثانية م

 (2)  سواء مت يف وثيقة واحدة أو أكثر وأاي كانت التسمية الِت تطلق عليه(
 يتنب لنا التعريف أن املعاهدة الدولية تتضمن بشكل اساسي العناصر التالية: 

 بني أشخاص القانون الدول. املعاهدة اتفاق   .1
 هذا االتفاق جيب أن يكون مكتوابً.  .2
 خيضع هذا االتفاق اىل قواعد القانون الدول.  .3
 هدف االتفاق هو إحداث أاثر قانونية.  .4

الدولية ختضع ألحكام       عليه تعترب القروض الِت تؤخذ من حكومات أجنبية أو من منظمات دولية مبثابة املعاهدة 
مامل يوجد اتفاق بني األطراف ال إخضاع القرض اىل قانون أخر مثل قانون الدولة املقرتضة حينها ال يعد    القانون الدول. 

 (3)  القرض من املعاهدات الدولية بل هو جمرد عقد خيضع يف أحكامه للقانون الداخلي.

 

 157ص: ،2002 املوصل، جامعة والنشر للطباعة اجلامعية الدار املال، والتشريع العامة املالية العلي، فليح لعاد د.  - 1
 . ابعده  وما 182ص: ،2013 األوىل، الطبعة قانوين، منظور من العامة املالية الدخيل، حسني خلف أمحد - 2
  ، 2019  االول،  العدد  الثامن،  اجمللد  والسياسية،  القانونية  العلوم  جملة  ،  العامة  القروض  يف  الدول  خالفة   أثر  مهدي،  حممد  جبار  م.  - 3

 217ص:
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يف   1956الدول الذي انعقد عام  ومما يؤكد هذا االمر ما نصت عليه الئحة القروض الِت مت إقرارها يف مؤمتر البنك     
 . 0/1 -  7القسم 

 اثنيًا: القروض اخلارجية عقود إدارية. 
الدولة يف شكل قروض من أطراف خارجية تتعدد فمن بني هذه      التمويل الِت تعتمد عليها  من املعلوم أن مصادر 

املصادر هناك األشخاص األجنبية اخلاصة، والِت ال تدخل ضمن اشخاص القانون الدول العام، ومن مث فهذا القانون ال  
ء األشخاص، وال تعترب االتفاقيات املربمة يف شأن هذه القروض  يسرى على القروض الِت أتخذها احلكومات من مثل هؤال

 من املعاهدات الدولية. 
إضافة اىل ذلك إن هذه القروض الِت حنن بصددها ال ميكن وضعها ضمن العقود اخلاصة للقانون التجاري الدول،      

ملراكز القانونية، بينما احلصول على  وذلك ألن هذا األخري وجد ليحكم العالقات الِت تكون بني طرفني متساويني يف ا
 القروض من شخص أجنيب خاص تكون يف الغالب الدولة يف مركز يعلوا على الشخص األجنيب اخلاص. 

من هذا املنطلق ذهب جملس الدول الفرنسي ومعه جانب من فقهاء القانون العام اىل القول أبن القرض املربم مع أشخاص  
 ع للقانون العام خيتص القضاء اإلداري يف الفصل يف املنازعات املتعلقة به. أجنبية خاصة هي عقد إداري خيض 

 الفرع الثان: الطبيعة القانونية للقروض اخلارجية 
الرقابة على القروض اخلارجية من املواضيع املهمة، الِت هتدف اىل ضمان القانون واحرتامه داخلياً، ويف نفس الوقت      

 وتنفيذها حبسن نية. احرتام االلتزامات الدولية  
األجنبية   األشخاص  الدولية،  األشخاص  جانبني:  من  دراستها  األمر  يلزم  اخلارجية  للعقود  القانونية  الطبيعة  ولتحديد 

 اخلاصة. 
 أواًل: الطبيعة القانونية للقروض املربمة مع األشخاص الدولية. 

تعدو    الدولية ال  املربمة مع األشخاص  القروض  رأينا أن  أن  أن تكون مبثابة معاهدات دولية ختضع يف  لقد سبق  إال 
 أحكامها ال قواعد القانون الدول وذلك إذا ما توافرت فيها الشروط املطلوبة إلبرام املعاهدات الدولية. 

وإذا كانت مسألة نفاذ املعاهدات الدولية والِت يعد القرض اخلارجي نوع من أنواعها حمل جدل ونقاش كبريين يف النظام  
القانوين الداخلي للدولة العضو، فإن الرقابة على دستورية املعاهدات الدولية قبل وبعد نفاذها هي مسألة أصعب وأكثر  
تعقيداً وجداًل وذلك الرتباطها الوثيق مبا يسمى األعمال السياسية أو أعمال السيادة، فالعالقة بني املعاهدات الدولية  

يشوهبا الكثري من الغموض، وعليه ربط الكثريون بينهما، فاملعاهدات عندهم هي وأعمال السيادة أو األعمال السياسية  
 (1) دائماً من األعمال السيادية الِت ال دخل للقضاء هبا سواء القضاء املوضوعي أو القضاء الدستوري. 

 

 

  فستنطينية   منتوري،  جامعة  املاجستري،  شهادة   لنيل  مذكرة  اجلزائر،  يف  تكريسها  يف   اإلداري  القاضي  ودور  القانون   دولة   فيصل،  أنيس  قاضي  -   1
 206ص: ،2010 اجلزائر،
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 اثنيًا: الطبيعة القانونية للقروض املربمة مع األشخاص األجنبية اخلاصة. 
خص أجنيب خاص يعترب من األمور املركبة واملعقدة والِت تستوجب النعقادها خضوعها لعدة  إن عقد قرض مع ش    

قوانني خمتلفة كوهنا تربم بني طرفني يف دولتني خمتلفتني، ويرتتب على ذلك اختالف النظام القانوين الذي خيضع له كل  
 طرف، فيثار ابلتال السؤال حول الطبيعة القانونية ملثل هذه العقود؟ 

ونظرا لكون هذه القروض ال ختضع لقوانني اثبتة فعندما يتم تكييفها على أهنا عقد إداري إذا ما توافرت شروطه أو        
عقد مدين إذا ما توافرت شروطه، فهنا يصطدم القاضي مبسالة حتديد القانون الواجب التطبيق هل هو قانون البلد املقرض  

ذلك لالتفاق املربم بني الطرفني ان وجد وإال أنخذ مبا هو متعارف عليه يف مثل   أم قانون البلد املقرتض وهنا نرى إرجاع
 هذه املسائل دولياً. 
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 ةـــاخلامت

بعد أن تناولنا ابلدراسة ملفهوم القرض العام وأنواعه املختلفة وأساليب انقضائه، مث عرجنا اىل العالقة الِت قد تكون بني     
العامة وكذلك الطبيعة   للقروض  القانوين  الفقهية املختلفة حول الشكل  العام والعمل السيادي وأوضحنا اآلراء  القرض 

 اىل بعض االستنتاجات والتوصيات:   القانونية هلذه القروض فقد توصلنا
 أواًل: النتائج. 

أن القروض العامة هي أحد موارد الدولة املالية وهلا أمهية كربى يف علم املالية احلديثة ملا هلا من دور مهم يف   .1
 حصول الدولة على احتياجاهتا املالية لتحقيق أهدافها العامة. 

ت خمتلفة ابختالف املعيار الذي يستند إليه كل تقسيم،  تقسم القروض من حيث أنواعها وصورها اىل تقسيما  .2
إال أن أغلب الكتاب ال يشريون اىل الشكل القانوين الذي تتخذه هذه القروض وال إىل الطبيعة القانونية هلا  

 وخصوصاً اخلارجية منها. 
العا  .3 الرقابة القضائية على منازعات القروض  الواقعية والفعلية ملوضوع  مة بشكل خاص يف  لقد برزت األمهية 

العصر احلاضر، وذلك ملعرفة مدى خضوع هذه القروض الختصاص القضاء ام ال وهو ما يعرب عنه أبعمال  
 السيادة.   

 اثنيا: التوصيات. 
ضرورة أن يكون سن أية أحكام تشريعية متعلقة ابلقروض العامة متوافقاً مع القواعد الدستورية وأحكام التشريع   .1

 املال. 
اسة مالية واضحة جتاه القروض العامة وذلك مبعرفة اجلهات الِت ميكن للدولة االقرتاض منها  ضرورة تبين سي .2

القواعد   تتوافق مع  الِت  القروض  املناسبة للحصول على  التشريعية  بيان األدوات  القرض مع  ومعدالت هذه 
 القانونية الداخلية والقانون اخلارجي.   

من احلرية يف إبرام عقود القرض العام ملواجهة الظروف، إال أنه يتعني  مع إعطاء اإلدارة العامة للدولة هامشاً   .3
عليها يف هذه احلالة أن تستند يف حصوهلا على القرض إىل أحكام القانون حبيث تكون هناك صلة بني احلصول  

 على القرض والقانون. 
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 ختصيص القضاء باملذهب املالكي

 يف القانون اللييب 

 

 د. رافع عبد اهلادي عبد اهلل الرتمجان                                                                 

 األستاذ املساعد ـ كلية القانون ـ جامعة مصراتة ـ ختصص قضاء شرعي                         

 يـــــبد العالـأ . حممد عبد اهلل ع                                                                       

 جامعة مصراتة ـ ختصص قانون خاص/كلية القانون باألستاذ املساعد                                  

 

 : ملخص البحث
املالكي عناية كبرية، تعلما وتعليما، ألنه ميثل هويتهم وروح آتلفهم، اعتىن سكان املغرب العريب ابملذهب  

لذا رسخوه يف قوانينهم، وقد جاء هذا البحث لبيان بعض مظاهر هذا الرتسيخ، من خالل تقييد القضاء 
ابملذهب املالكي يف القانون اللييب، وذلك يف مبحثني، األول: يتحدث عن حقيقة االختصاص املذهيب، 

االستقرائي   والثاين: للمنهج  وفقا  اللييب،  القانون  يف  املالكي  ابملذهب  القضاء  ختصيص  تطبيقات  عن 
والتحليلي، وتوصلت الدراسة إىل أن املشرع اللييب قد ساهم يف ترسيخ املذهب املالكي، فقد أحال القاضي 

ستقى أغلب قواعد يف مسائل األحوال الشخصية وأصل الوقف إىل املذهب املالكي، ابإلضافة إىل أنه قد ا
 القانون املدين من الفقه املالكي.

 
 الفقه، املذهب املالكي، القانون، القضاء.   الكلمات الدالة للبحث: 
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 املقدمـة 
احلمد هلل الذي شرع لعباده أقوم الشرائع واألحكام، والصالة والسالم على سيدان حممد خري األانم، وعلى آله وصحبه  

 وبعد:  يوم الدين. ومن تبعهم إبحسان إىل 
فإن علم القضاء جليل القدر، عظيم النفع، به يتحقق العدل، ويرفع الظلم، وحتفظ الدماء واألعراض واألموال، ومما يساعد  

 القضاء على حتقيق تلك األهداف: االختصاص. 
نية والتجارية أو  واالختصاص القضائي من أهم موضوعات قانون علم القضاء، الذي يعرف اليوم بقانون املرافعات املد

 املرافعات الشرعية، إذ به يعرف حدود سلطات القاضي يف التعرض للقضااي والفصل فيها.  
النوعي،   واالختصاص  احمللي،  واالختصاص  الوالئي،  االختصاص  فهناك  متعددة،  صورا  االختصاص  هذا  ويتخذ 

 واالختصاص الدول، وغريها.   
التقليد، وقلة االجتهاد، مما  واالختصاص املذهيب هو أحد هذه األنواع، و  قد برزت أمهيته يف العصور املتأخرة؛ لشيوع 

 استلزم تقييد القضاء بنصوص حمددة حيكم مبقتضاها، فأصبح معرفة هذا النوع من االختصاص من املهمات. 
وأبحكامه ونظمه   ونظرا ملكانة املذهب املالكي يف بلدان املغرب العريب عموما ويف ليبيا خصوصا؛ إذ عليه نشأ علماؤها، 

ألف سكاهنا، لذا كان هذا املذهب مؤثرا يف املشرع اللييب عند عملية التقنني وعند إحالة القاضي إىل القواعد الواجبة  
 التطبيق عند عدم وجود نص قانوين حيكم املسألة املعروضة عليه.  

وهذا البحث املوسوم ب )ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب( يهدف إىل إبراز هذا النوع من االختصاص،  
ومربراته، وصوره، وأحكامه، وإعادة إحيائه، وإعادة التواصل مع تراثنا الفقهي والقضائي الذي استند منذ القرون األوىل  

واستقر يف هذه البالد على يد أحد أبنائها وهو الفقيه على بن زايد الطرابلسي،    لإلسالم على املذهب املالكي الذي انتشر 
 وعليه جرى العمل يف الفتوى والقضاء والدراسات الفقهية، وهو ما اتبعه املشرع اللييب يف فرتة اخلمسينيات والستينيات.  

مادته العلمية ابلفقه املالكي وابلقانون اللييب،    وقد اتبع يف إعداد هذا البحث املنهج االستقرائي والتحليلي، وحد من انحية
م، وقانون إجراءات  1976وابلتحديد قوانني نظام القضاء الِت صدرت يف ليبيا يف فرتة اخلمسينات والستينات وحىت سنة:  

الِت  م، وغري ذلك من النصوص  1953م، وما ورد يف القانون املدين اللييب الصادر سنة:  1958احملاكم الشرعية لسنة:  
 وردت يف بعض القوانني األخرى. 

 وكانت خطة البحث على النحو التال:   
 املبحث األول: ماهية االختصاص املذهيب: 
 املطلب األول: تعريف االختصاص املذهيب. 

 املطلب الثاين: مشروعية االختصاص املذهيب. 

 آاثره: املبحث الثان: حاالت ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب و 
 املطلب األول: حاالت ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب. 

 املطلب الثاين: طبيعة وآاثر ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب. 
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 املبحث األول 
 ماهية االختصاص املذهيب 

حىت نتمكن من إعطاء فكرة واضحة عن ختصيص القضاء ابملذهب املالكي وأحكامه يف القانون اللييب يتعني حتديد ماهية  
االختصاص املذهيب بشكل عام، وذلك ببيان تعريفه، ومشروعيته، ومسوغاته، وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث، والذي  

 تصاص املذهيب، ويف الثاين: مشروعية االختصاص املذهيب.    سنقسمه إىل مطلبني، نتناول يف األول: تعريف االخ
 املطلب األول 

 تعريف االختصاص املذهيب 
 تعريف مصطلح االختصاص القضائي املذهيب ينظر إليه ابعتبارين: 

 األول: ابعتباره مركبا إضافيا يتكون من كلمتني، ومها: االختصاص، واملذهب.
 املوضوع. والثاين: ابعتباره وصفا على هذا 

 وعليه فإن تعريفه وفق هذين االعتبارين سيكون على النحو التال: 
 الفرع األول: تعريف االختصاص املذهيب ابعتباره مركبا إضافيا:  

 أوال: االختصاص: 
االنفراد ابلشيء دون   اللغة: مصدر اختص، والتخصيص واالختصاص واخلصوصية مبعىن واحد، وهو  االختصاص يف 

 . (1) الشخص دون غريه بشيء ما، يقال: اختص فالن ابألمر، وختصص له إذا انفرد به الغري، أو إفراد 

 تعددت تعريفات االختصاص القضائي، منها:    ويف االصطالح:
  ختويل ول األمر أو انئبه جلهة قضائية احلكم يف قضااي عامة أو خاصة ومعينة ويف حدود زمان ومكان معينني، أو هو  

 . (2)ما أو حمكمة من والية يف فصل نزاع من املنازعاتقدر ما جلهة قضائية  
 .(3)   حتديد سلطة القاضي بنوع الدعوى أو مكاهنا أو زماهنا

 .(4)   صالحية احملكمة للنظر والبت يف الدعاوى املرفوعة أمامها أو عدم االختصاص
 . (5)   سلطة احملكمة يف احلكم يف الدعوى

 

  »خصص«. مادة: ،24ص ،7ج  ، 1ط بريوت، صادر، دار العرب، لسان  مكرم، بن حممد منظور، ابن  ينظر:  (1)
  السعودية،   القرى،  أم  جامعة  الشريعة،  كلية  دكتوراة،  أطروحة  اإلسالمي،  الفقه  يف  القضائي  االختصاص  حممد،  بن  انصر  الغامدي،  ينظر:   (2)

   .41ص ه ، 1418
  العاملية،   اإلسالمية  العلوم  جامعة  العليا،  الدراسات  كلية  الدعوى،  دفع  يف  متخصصة  دراسة  مساق  حماضرات  صبحي،  زايد   ذايب،  ينظر:   (3)

 . 26ص األردن،
  .137ص م،1992 ،2ط البيضاء، الدار النجاح،  مطبعة اخلاص، القضائي القانون  يف الوجيز الطيب، الفصايلي، ينظر:  (4)
   .5ص م،1995 ،2ط  حممود، دار  واجلنائية، املدنية املواد يف االختصاص بعدم الدفع حسن، عوض علي ينظر:  (5)
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 .(1) املشرع هيئة من اهليئات القضائية للفصل يف املنازعات  السلطة الِت خوهلا 
 . (2)  والية وسلطة اهليئات القضائية بصفة خاصة يف منح احلماية القضائية 

  نصيب اهليئات القضائية واحملاكم من املنازعات واملسائل الِت هلا والية وسلطة منح احلماية القضائية بشأهنا، واختصاص  
 . (3) نصيبها من املنازعات الِت جيوز هلا الفصل فيهاحمكمة ما هو 

وهذه التعريفات املتعددة لالختصاص وإن كانت متباينة يف املبىن إال أهنا متفقة يف املعىن، إذ كلها تفيد: حتديد سلطة  
 ك احملكمة. احملكمة للفصل يف املنازعة املعروضة عليها، طبقا ملا تقضي به قواعد االختصاص الِت حددها املشرع لتل 

 . (4) ويقابل االختصاص عدم االختصاص، إذ هو فقدان السلطة املمنوحة للقضاء للحكم يف منازعة معينة
 اثنيا: املذهب: 

املذهب يف اللغة: الطريقة، واألصل، واملعتقد الذي يُذهب إليه، يقال: ذهب مذهبا حسنا، وما يُدرى له مذهب، أي:  
 .(5) أصل 

 . (6) دمون من الفقهاء أبنه: حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة من األحكام االجتهاديةويف االصطالح: عرفه املتق
أصحابه   أقوال  فيه  إمام كل مذهب، وال يدخل  أقوال  مقصور على  أنه  إذ  التعريف أبنه غري جامع،  وأخذ على هذا 

 . (8) ن عليه الفتوى؛ لذا عرفه املتأخرون بتعريف أمشل وأوسع، وذلك أبنه: ما كا(7) وأتباعه
 الفرع الثان: تعريف االختصاص املذهيب ابعتباره وصفا: 

 االختصاص املذهيب ابعتباره وصفا بتعريفات متعددة، وهي متقاربة املعىن، منها:   عرف
األقوال    تقييد ول األمر القاضي الذي واله القضاء ليحكم يف احلوادث الِت ترفع إليه مبذهب معني مطلقا أو أبرجح  

 . (9) فيه
 

  .167ص م،2010 ،1ط عمان، الثقافة، دار املدنية، احملاكمات أصول قانون  شرح أمحد، الدين صالح شوشاري، ينظر:  (1)
 الدفوع   حممد،  ابسم  والزغول،   ،276ص  ،15ط  اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  والتجارية،  املدنية  املرافعات  أمحد،  الوفا،  أبو  ينظر:   (2)

   .74 ص م،2000 ،1ط عمان، اليقظة، مطبعة والتطبيق، النظرية بني املدنية
   .74ص سابق، مصدر املدنية، الدفوع والزغول، ،276 ص سابق، مصدر املدنية، املرافعات الوفا، أبو ينظر:  (3)
  .190ص مصر، اإلسكندرية، املعارف، منشأة املرافعات، قانون  يف  الدفوع نظرية  أمحد، الوفا، أبو ينظر:  (4)
  .«»ذهب مادة: ،393ص ،1ج سابق، مصدر العرب، لسان  منظور، ابن ينظر:  (5)
  م،1992  ،3ط  بريوت،  الفكر،  دار   خليل،  خمتصر  شرح  يف  اجلليل  مواهب  الرمحن،  عبد  بن   حممد  بن   حممد  هللا  عبد  أبو  احلطاب،  ينظر:   (6)

  .24ص ،1ج
  .312 ص سابق، مصدر اإلسالمي، الفقه يف القضائي االختصاص الغامدي، ينظر:  (7)
  .24ص ،1ج ق،ساب مصدر اجلليل، مواهب احلطاب، ينظر:  (8)
  والغامدي،   ،692ص  ، 5ج  م،1992  ،2ط  بريوت،  الفكر،  دار  املختار،  الدر  على   احملتار  رد  عمر،  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن   ينظر:   (9)

 الشرعي  القضاء  يف  املذهيب  االختصاص  إبراهيم،  بن   هللا   عبد  واملوسى،  ،312ص  سابق،  مصدر  اإلسالمي،  الفقه  يف  القضائي  االختصاص
 الفرتة  خالل  الشارقة،  جبامعة  الشريعة  بكلية  املنعقدة  واآلمال  الواقع  احلديث  العصر  يف  الشرعي  القضاء  لندوة  مقدم  حبث  املعاصرة،  تهوتطبيقا 

   .7ص م، 2006 أبريل، 6   4 بني ما



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

139 
 

 . (1)  تقييد القاضي للقضاء وفقا ألحكام مذهب فقهي معني ومنعه من القضاء أبحكام غريه من املذاهب
وهذا التعريف يتسع ليشمل كذلك إلزام القاضي أبن يتبع رأي جمتهد بعينه؛ ملا يراه من أن رأيه ابلناس أرفق وملصلحة  

 . (2) العصر أوفق
 املقصود بتخصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب: الفرع الثالث: 

يقصد بتخصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب: قيام املشرع إبلزام القاضي ابلفصل يف املنازعات واملسائل  
 املعروضة عليه وفقا ألحكام املذهب املالكي. 

 طريق مباشر: وهذا اإللزام قد يكون بطريق غري مباشر، وقد يكون ب
فيكون بطريق غري مباشر عندما يقوم املشرع بتقنني بعض القواعد الفقهية املستمدة من املذهب املالكي، ووضعها يف  

 قالب قانوين على هيئة مواد قانونية.  
ملسائل  ويكون بطريق مباشر، وذلك عندما يقوم املشرع إبحالة القاضي مباشرة إىل املذهب املالكي ليفصل يف املنازعات وا

 .(3) املعروضة عليه عند عدم وجود نص قانوين حيكمها
 املطلب الثان 

 مشروعية االختصاص املذهيب 
التقييد وبذوره     النوع من  القضاء مبذهب فقهي معني يستلزم معرفة اتريخ نشأة هذا  تقييد  بيان مدى مشروعية  إن 

 األوىل، لذا فهذا املطلب يتضمن بيان نشأة االختصاص املذهيب يف فرع أول، مث بيان حكمه ومسوغاته يف فرع آخر.  
 الفرع األول: نشأة االختصاص املذهيب: 

، وانتدب الرسول  (4) اإلسالمية توىل النيب صلى هللا عليه وسلم القضاء بنفسه، فكان أول قاض يف اإلسالم  يف بداية الدولة 
الدولة   سلطة  دخلت يف  الِت  األمصار  إىل  ابلقضاة  بعث  القضااي، كما  بعض  يف  للفصل  غريه  وسلم  عليه  صلى هللا 

 اإلسالمية. 
القضاء، فتولوه أبنفسهم وأانبوا غريهم يف مباشرته يف بعض األحيان،    وسار اخللفاء على هنج النيب صلى هللا عليه وسلم يف 

وملا توىل اخلالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه واتسعت الدولة اإلسالمية وقسمت إىل والايت وعهد أبمر كل والية إىل  
ىل األمور اإلدارية والتنظيمية للوالية  وال يتوىل تسيري شؤوهنا وإدارة أمورها حتت رقابة وإشراف اخلليفة، وحىت يتفرغ الوال إ

 

  .78ص سابق، مصدر الدعوى، دفع يف متخصصة دراسة مساق حماضرات  ذايب، ينظر:  (1)
  .188ص م،1999 ،2ط مصر، للكتاب، العامة املصرية اهليئة اإلسالم،  يف ضاءالق  الشربيين، ينظر:  (2)
 للبحوث   العريب  املركز  القانون،  علم  إىل  املدخل  األول،  اجلزء  اللييب،  الوضعي  القانون   أساسيات  إعبوده،  الكوين،  املعين:  هذا  يف  ينظر   (3)

  . 222 ،220ص م،1992 ،2ط ليبيا، العلمية، والدراسات
  1426  بريوت، العريب،  الكتاب  دار  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أقضية  القرطيب،  الفرج  بن  حممد  هللا  عبد  أبو الطالع،  ابن  ينظر:   (4)

 . 85 ،81 ،16ص ه ،
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الِت يرتأسها، ولتخفيف العبء على الوالة قرر اخلليفة عمر فصل والية القضاء عن الوالية العامة ألمور املسلمني، فأصبح  
 . (1) يف كل والية وال يتوىل إدارة شؤوهنا وقاض يتوىل الفصل يف املنازعات وفض اخلصومات

 النهج يف العصر األموي، فكان اخلليفة يعني الوالة ويعني جبانبهم القضاة.  وقد سارت األمور على هذا
وكان القاضي يف هذه العهود يعتمد يف حكمه على الكتاب والسنة وإمجاع من سبقه من العلماء، فإذا مل جيد فيها شيئا  

 اجتهد رأيه. 
يكتف العلماء ابلبحث عن احللول للمشكالت    ه  ( ظهرت املذاهب، إذ مل  300ه  إىل    100وخالل الفرتة املمتدة بني: )

الواقعة هلم، بل بدأوا يفرتضون املشكالت ويقرتحون احللول هلا، وكان كل عامل يعرض رأيه يف املسألة مدعما أبدلة حسب  
 فهمه وتفسريه هلا، فدونت بذلك اآلراء ونشرت، فتكونت حصيلة واسعة من األحكام الفقهية. 

وقد أتثر القضاء هبذا الوضع؛ إذ كان جزءا من هذا النشاط العلمي، فكان القاضي يدرس املشكلة ويضع هلا احلل من  
 املصادر املتعددة أو من اجتهاده.  

وبعد استقرار املذاهب أصبح كل عامل يتبع مذهبا ويعرف فقهه، وبذلك أصبح القضاء اتبعا للمذاهب، فإذا كان مذهب  
ة منتشرا يف مكان كان القاضي حنفيا، وإذا كان مذهب اإلمام مالك كان القاضي مالكيا وهكذا، وأصبح  اإلمام أيب حنيف

مذهب اإلمام املدون هو مرجع القاضي، ومل تعد له حاجة للعودة للمصادر األصلية اكتفاء مبا قدمه مدونو املذاهب من  
 . (2) أدلة تقنع الباحث والقاضي

القضاء حىت داخل املذهب نفسه، فقد نقل ابن فرحون يف تبصرة احلكام: »وقال الشيخ    وقد عرف الفقه املالكي تقييد
أبو بكر الطرطوشي: أخربين القاضي أبو الوليد الباجي أن الوالة كانوا بقرطبة إذا ولوا رجال القضاء شرطوا عليه يف سجله  

 .    (3) أن ال خيرج عن قول ابن القاسم ما وجده«
 ختصاص املذهيب ومسوغاته: الفرع الثان: حكم اال

 أوال: حكم االختصاص املذهيب: 
 للحكم مبذهب معني، وميكن إمجال هذا االختالف يف ثالثة أقوال:  (4) اختلف الفقهاء يف مدى جواز تقييد القاضي

 

 .298ص سابق،  مصدر القضائية، النظم واتريخ اإلسالمي التشريع اتريخ شليب، ينظر:  (1)
 .298ص سابق،  مصدر القضائية، النظم واتريخ المياإلس التشريع اتريخ شليب، ينظر:  (2)
  ،1ط  مصر،  األزهرية،  الكليات  مكتبة  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبصرة  حممد،   بن  علي  بن  إبراهيم  فرحون،   ابن  ينظر:    (3)

 .65 ،1ج م،1986
 فإنه   جمتهدا،  القاضي  كان   إذا  أما  معينا.  مذهبا  يلتزم  فهو   لتال واب  االجتهاد،  درجة  يبلغ  مل  الذي  وهو  املقلد،  القاضي  هنا:  ابلقاضي  يراد    (4)
  فحرم   اجتهاده،  إليه  يؤدي  مبا  ابحلكم  مأمور  ألنه  واحلنابلة،  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور   عند  معني  مبذهب  تقييده  جيوز  ال

 (. 324ص سابق، مصدر اإلسالمي، الفقه يف القضائي االختصاص  الغامدي، )ينظر: معني. مذهب يف يتعني ال واحلق غريه، تقليد عليه
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وهو  : اجلواز املطلق، فيجوز تقييد القاضي ليحكم مبذهب معني ولو كان خالف املذهب الذي يقلده،  القول األول 
 .  (1) مذهب احلنفية

واستدل أصحاب هذا القول أبدلة كثرية، منها: أن والية القاضي مستفادة من السلطان، فله أن يقيده، فإذا منعه أن  
 حيكم بشيء مل ينفذ قضاؤه فيه، وألن ذلك أمر ليس فيه معصية وال خمالفة للشرع بيقني وطاعة ول األمر يف مثلة واجبة. 

از املقيد، فيجوز لول األمر أن يقيد والية القاضي للحكم مبذهب معني بشرط أن يكون هذا املذهب : اجلو القول الثان 
 . (3) والشافعية  (2) هو املذهب الذي يقلده القاضي، وهذا رأي املالكية

ابجتهاد  واستدل أصحاب هذا القول: أبن القاضي ملزم ابملذهب الذي يتبعه، وقياسا على اجملتهد الذي يرتك رأيه وأيخذ  
 .(4) غريه املخالف الجتهاده، وألن املقلد ملحق مبن قلده فقضاؤه بغري مذهبه قضاء بغري ما يراه، فيكون ابطال

القول الثالث: عدم اجلواز، فالقاضي املقلد غري ملزم مبذهب إمامه كاجملتهد، فيجوز له اخلروج من مذهب إمامه بل جيب  
 . (5) احلنابلةإذا رأى أن احلق يف غريه، وبه أخذ 

اَي َداُوُد إ انَّ َجَعْلَناَك َخل يَفًة يف  اأَلْرض  فَاْحُكْم َبنْيَ النَّاس   واستدل أصحاب هذا الرأي أبدلة كثرية، منها: قوله تعاىل:  
حلَْقه   اب 

يلزم، ألن  ، واحلق ال يتعني يف مذهب بعينه فقد يظهر يف غري ذلك املذهب، وأن يف التزام ذلك التزاما مبا ال  (6) 
هللا عز وجل مل يلزم عباده إال ابتباع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورسوله صلى هللا عليه وسلم مل يلزم أحد ابتباع أحد  

 .   (7) من األمة وتقليده
 اثنيا: مسوغات االختصاص املذهيب:

 ه، وميكن إبرازها يف النقاط التالية: هناك مسوغات كثرية تؤكد قيمة هذا النوع من االختصاص، وحاجة القضاء امللحة إلي 

 

 م،1986  ،2ط  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الشرائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  مسعود،  بن  بكر  أبو  الدين  عالء  الكاساين،  ينظر:   (1)
 . 5ص ،7ج
 . 91ص ،6ج سابق، مصدر اجلليل، مواهب احلطاب، ينظر:  (2)
  .240ص ،8ج م،1984 بريوت، الفكر، دار املنهاج، شرح إىل احملتاج هناية محزة، بن أمحد بن حممد الدين بشها الرملي، ينظر:  (3)
 .329ص سابق، مصدر اإلسالمي، الفقه يف القضائي االختصاص الغامدي، ينظر:  (4)
  ، 11ج  ،2ط  العريب،  الرتاث  حياءإ  دار  اخلالف،  من  الراجح   معرفة  يف  اإلنصاف  سليمان،  بن  علي  احلسن  أبو  املرداوي،  ينظر:   (5)

 .178ص
 .26 اآلية: ص، سورة  (6)
 .332 ،331 ،330 ،329ص سابق، مصدر اإلسالمي، الفقه يف القضائي االختصاص الغامدي، ينظر:  (7)
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  التيسري على القاضي وإعانته يف القيام بواجبات املهمة املوكلة إليه، إذ يتعذر عليه االهتداء إىل األحكام الفقهية كلها    1
انون أو  يف املذاهب املتعددة، واإلحاطة جبميع أقوال الفقهاء يف العصور املتقدمة، فإلزام القاضي بنص معني يف صورة ق

 .(1) مبذهب معني يوفر اجلهد والوقت على القاضي وجينبه التيه يف املذاهب األخرى
   توحيد قانون البالد، وحتقيق انتظام األحكام وعدم تضارهبا.  2
  حتقيق نزاهة القضاء وحياده، فال يتيح فرصة القضاء ابلتشهي واهلوى والتخيري من املذاهب لتحقيق بعض األغراض    3

 . (2) اخلاصة
  تسهيل مراجعة األحكام القضائية من قبل حمكمة النقض واحملاكم االستئنافية عند تصفحها ومراجعتها لألحكام،    4

 . (3) وكذلك تسهيل العمل ابلنسبة للقضاة وأعضاء النيابة واحملامني
سلفا، ليتقيد هبا املخاطبني أبحكامها،    حتقيق مبدأ علنية القواعد القانونية واجبة التطبيق والِت جيب أن توضع وتعلن  5

فكل قانون يراد تطبيقه على املكلفني جيب أن يكون معلنا إل املخاطبني أبحكامه جبميع قواعده قبل سراينه عليهم ونفاذه  
ب نَي َحىتَّ  َوَما ُكنَّا ُمَعذه  فيهم، إذ إلزامهم بطاعة قانون غري معلن هو تكليف مبا ال يطاق وهو ممتنع شرعا؛ لقوله تعاىل: 

َعَث َرُسواًل  نَ ب ْ
، وممتنع عقال؛ إذ كيف يتسىن لشخص التقيد بقانون غري معروف ومؤاخذته به ؟ وعلنية القانون هي  (4) 

طريق العلم به، ويتحقق اليوم ابلنشر يف جريدة رمسية تصدرها الدولة، وهو ما حيقق االستقرار داخل اجملتمع، فاألفراد  
 .(5) عاهلم وفقا ألحكام القانون الواجب النفاذ سيكيفون تصرفاهتم وأف

  أمهية هذا النوع من االختصاص تظهر يف الوقت املعاصر وذلك عند عملية التشريع، فإذا اعتمد عند سن القانون    6
على مذهب فقهي معني من املذاهب الفقهية فإن السند الشرعي جلواز هذا العمل هو مذهب الفقهاء القائلني جبواز  

، كما هو احلال يف جملة األحكام العدلية القانون املدين للدولة العثمانية، فقد  (6) ختصيص القضاء أبحكام مذهب معني
 .(7) اعتمد يف وضعها على املذهب احلنفي

 

 والشؤون   األوقاف  رةوزا  منشورات  املغريب،  املدين  القانون   منوذج  املعاصرة  الدراسات  يف  وأثره  اخلليلي  املختصر  حممد،  العاجي،  ينظر:   (1)
 م،1986  ،2ط  قطر،   اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  إدارة  اإلسالمي،  الفقه تقنني  زكي،  حممد  الرب،  وعبد  ،274ص  املغربية،  اململكة  اإلسالمية،

 . 12ص سابق، مصدر املعاصرة، وتطبيقاته الشرعي القضاء يف املذهيب االختصاص واملوسى، ،49ص
  املعاصرة،  وتطبيقاته الشرعي القضاء يف املذهيب االختصاص واملوسى، ،49ص سابق، مصدر اإلسالمي، الفقه تقنني الرب،  عبد ينظر:  (2)

 .12ص سابق، مصدر
  يونس،   حسني  وأمني،  ،50  ،28ص  م،1982  ،1ط  بريوت،   الرسالة،  مؤسسة  اإلسالمي،  الفقه  تقنني  جهود  وهبة  الزحيلي،  ينظر:   (3)

 .87 ،86ص م، 2010 ،1ط عمان، الثقافة، دار القضاء، ابب يف الشرعية السياسة تطبيقات
 .15 اآلية: اإلسراء، سورة  (4)
 .86ص  سابق، مصدر القضاء، ابب يف الشرعية السياسة تطبيقات أمني، ينظر:  (5)
 .29ص سابق، مصدر الدعوى، دفع يف متخصصة دراسة مساق حماضرات  ذايب، ينظر:  (6)
 .491ص ،1ج م،1991 ،1ط  بريوت، اجليل، دار األحكام، جملة شرح يف احلكام درر در،حي علي ينظر:  (7)
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كما تظهر أمهية هذا النوع من االختصاص عند إحالة القاضي على أحكام الشريعة اإلسالمية عند عدم وجود نص  
 ه، فإحالته إىل مذهب معني فيه يسر وسهولة على القاضي، وانضباط يف اإلحكام القضائية. قانوين يطبق 

وقد تقتضي املصلحة وضع قوانني مستمدة من الفقه اإلسالمي بكافة مذاهبه، فتؤخذ مادة من مذهب احلنفية، وأخرى  
ختصيص للقضاء يف كل مسألة من  من مذهب املالكية، وأخرى مبذهب الظاهرية، وهكذا، وهذا التقنني يف حقيقته هو  
، ومن صور ذلك: أخذ القانون  (1) املسائل مبذهب فقهي معني وهو املذهب الذي كان سندا للمادة الِت حتكم املسألة 

م( بشأن أحكام الوصية مبذهب الظاهرية يف إجازته لنظام الوصية الواجبة، وأخذ القانون رقم:  1994( لسنة: )7رقم: )
م( بشأن الزواج والطالق وآاثرمها مبذهب املالكية يف اعتبار الفرقة بسبب غياب الزوج طالق رجعي  1984)( لسنة:  10)

(   وبرأي احلنفية  50(   ومبذهب احلنابلة يف اعتبار حصول الرجعة ابلقول والفعل ولو مل ينو الرجعة   املادة: )41  املادة: )
 .   (2) (  14املادة: )يف عدم اشرتاط العدالة يف شهود عقد الزواج   

   
 املبحث الثان   

 حاالت ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب وآاثره 

ذكران أن املراد بتخصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب هو قيام املشرع إبلزام القاضي ابلفصل يف املنازعات  
واملسائل املعروضة عليه وفقا ألحكام املذهب املالكي، وهذا اإللزام قد يكون بطريق غري مباشر، وقد يكون بطريق مباشر،  

ر قانونية جتعل من هذا االختصاص اختصاصا متميزا عن االختصاص املذهيب املوجود  كما أن هذا االلزام يرتتب عليه آاث 
يف بعض الدول العربية، وهذا ما سوف نتناوله يف هذا املبحث، والذي سنقسمه إىل مطلبني، املطلب األول نتناول فيه  

آلاثر القانونية املرتتبة على هذا  حاالت ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب، وخنصص املطلب الثاين ل
 التخصيص.  

 املطلب األول 
 حاالت ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب 

 أشران أن املشرع اللييب انتهج أسلوبني يف تقييد القضاء ابملذهب املالكي: 
نونية، وهو ما نشري إليه ابألسلوب  األول: أن يعمد إىل املذهب املالكي وأيخذ منه حكما معينا ويصيغه يف صورة مواد قا

 غري املباشر يف تقييد القاضي ابملذهب املالكي.  

 

 .29ص سابق، مصدر الدعوى، دفع يف متخصصة دراسة مساق حماضرات  ذايب، ينظر:  (1)
  م، 2009  ليبيا،  لزاوية،ا  اجلامعية،  املكتبة  منشورات  القانون،  يف  وآاثرمها  والطالق  الزواج  الشخصية  األحوال  بشري،  حممد  مجعة،  ينظر:   (2)

 .375 ،320 ،170ص



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

144 
 

، وهو ما  (1) والثاين: أن يلزم القاضي بتطبيق املذهب املالكي يف حالة عدم وجود نص قانوين حيكم الواقعة املعروضة عليه
 نشري إليه ابألسلوب املباشر يف تقييد القاضي ابملذهب املالكي.  

 ع األول: األسلوب غري املباشر يف تقييد القاضي ابملذهب املالكي:الفر 
م( كان السائد يف ليبيا تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا للمذهب  1953قبل صدور القانون املدين اللييب سنة: )

يعات الِت أصدرهتا  املالكي وخاصة فيما يتعلق ابألحوال الشخصية ابعتبار أن املسائل األخرى قد طبقت بشأهنا التشر 
 الدولة العثمانية بعد أتثرها ابلنظم األوروبية احلديثة. 

وكذلك طبقت القوانني اإليطالية يف ليبيا إابن فرتة احلكم اإليطال ابستثناء األحوال الشخصية، حيث ظل املذهب املالكي  
الفت العرفية والتحكيمية  هو املطبق بشأهنا، وهو الوضع السائد يف ابقي دول املغرب الكبري، وكانت  اوى وآراء اجملالس 

 املتعلقة بشؤون احلياة واملعامالت تتم وفقا للمذهب املالكي السائد يف ليبيا وبقية بالد املغرب الكبري. 
ويعترب خمتصر خليل وحتفة ابن عاصم مها مرجع القضاة والعدول واملوثقني واملشتغلني ابملعامالت، وكان القضاة يعينون من  

 .  (2) الذين درسوا الفقه املالكيالفقهاء 
املالكي الذي توطن   بلدان املغرب العريب تطبيق الشريعة اإلسالمية على وفق املذهب  الناس يف ليبيا وابقي  وقد اعتاد 

 وترسخ يف هذه البلدان على مدى قرون من الزمن. 
م بدأت الدولة الليبية الوليدة يف تكوين نظامها القانوين،  1951أكتوبر لسنة:    7وبعد قيام الدولة الليبية وفقا لدستور  

م، ومن ضمن القوانني الِت صدرت يف هذه  1953فصدرت اجملموعات القانونية يف خمتلف فروع القانون، وذلك سنة:  
 ملواده؟ لقانون الفقه املالكي مصدرا السنة: مدونة القانون املدين، فهل اعترب هذا ا

 أكثر الدول اإلسالمية قننت القواعد املدنية، وانتهجت يف ذلك سبيلني: 
 . (3) األول: جعل الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسيا هلا، ومن القوانني الِت انتهجت هذا السبيل القانون املدين األردين

ريعة اإلسالمية والقوانني األوروبية ومن أمهها القانون الفرنسي، ويتزعم هذا  الثاين: النظام املختلط، وهو االستمداد من الش
 . (5) م1953، وقد سار على هذا النسق القانون املدين اللييب الصادر سنة: (4) االجتاه القانون املدين املصري

ورغم أن القانون املدين الفرنسي يعترب من مصادر القانون املدين املصري ومن مث القانون املدين اللييب، إال أن هناك دراسات  
كثرية أثبتت ابألدلة أتثر القانون املدين الفرنسي ابلفقه اإلسالمي، من ذلك: دراسة سيد عبد هللا حسني بعنوان املقارانت  

 

 . 58ص ،1ج بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار املدين، القانون  شرح يف الوسيط الرزاق، عبد السنهوري، ينظر:  (1)
 .256ص سابق، مصدر املعاصرة، الدراسات يف وأثره اخلليلي املختصر العاجي، ينظر:  (2)
 .21ص م،2015 ،1ط  األردن، الثقافة، دار األردين، املدين للقانون  اإليضاحية املذكرات عمار، القضاة، ينظر:  (3)
  هي   اإلسالمية  الشريعة  جعل  أما  اإلسالمية،  الشريعة  أبحكام  األخذ  يف  اجلديد  التقنني  إليه  وصل  الذي  احلد  هو  هذا»  السنهوري:  يقول   (4)

 السنهوري،  ينظر:  . «اجلوانح  عليها  وتنطوي   الصدور  يف  ختتلج  الِت  األماين  أعز   من  أمنية  يزال   فال  املدين  تشريعنا  عليه  يبىن  الذي  األساس
 . 48ص ،1ج سابق،  مصدر املدين، القانون  شرح يف الوسيط

 .275ص سابق، مصدر املعاصرة، الدراسات يف وأثره اخلليلي املختصر العاجي، ينظر:  (5)
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وضعية املدنية والتشريع اإلسالمي مقارنة بني فقه القانون املدين الفرنسي ومذهب اإلمام مالك بن  التشريعية بني القوانني ال
اإلمام  (1) أنس رضي هللا عنه واجلنائي على مذهب  املدين  القانون  تطبيق  التشريعية  املقارانت  بعنوان  املنياوي  ، ودراسة 

، وغريها من الدراسات العربية وغري  (3) يف القانون املدين الفرنسي  ، ودراسة بن خدة محزة بعنوان: أثر الفقه املالكي (2) مالك 
 . (4)العربية الِت يضيق املقام عن ذكرها

 وفيما يلي مناذج من مواد القانون املدن اللييب املستقاة من املذهب املالكي: 
 (: أثر الغلط: 120  املادة: )

العقد، إن كان املتعاقد اآلخر قد وقع مثله يف هذا الغلط، أو    »إذا وقع املتعاقد يف غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال 
 كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه«. 

هذا القاعدة القانونية هلذا تطبيقات كثرية يف فروع املذهب املالكي، منها: يف الشفعة إذا تنازل الشفيع عن طلب الشفعة  
أن املشرتي شخص آخر، كان تنازله عن الشفعة   وهو تصرف قانوين   مشواب  ملا عرف أن املشرتي فالن، مث تبني له  

 . (5) ابلغلط يف ذاتية الشخص، فيبقى حق الشفعة للشفيع
 (: دعوى احللول:  238  املادة: )

  لكل دائن ولو مل يكن حقه مستحق األداء أن يستعمل ابسم مدينه مجيع حقوق هذا املدين، إال ما كان منها    1»
 بشخصه خاصة أو غري قابل للحجز.   متصالً 

  وال يكون استعمال الدائن حلقوق مدينه مقبوال إال إذا أثبت أن املدين مل يستعمل هذه احلقوق وأن عدم استعماله هلا    2
من شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيد يف هذا العسر، وال يشرتط إعذار املدين الستعماله حقه ولكن إدخاله خصما يف  

 الدعوى«. 

 

  املدين   القانون   فقه  بني  مقارنة  اإلسالمي  والتشريع  املدنية  الوضعية  القوانني  بني  التشريعية  املقارانت  حسني،  علي  هللا  عبد  سيد،  ينظر:   (1)
  ، 1ط  القاهرة،  السالم،  دار  بدران،  وأمحد  مجعة،  وعلي  سراج،  حممد  وحتقيق:  دراسة  عنه،  هللا  رضي  أنس  بن  مالك  اإلمام  ومذهب  الفرنسي
 . 19ص م،2001

 مالك   اإلمام  مذهب  على  واجلنائي  املدين  القانون   تطبيق  التشريعية  املقارانت  العدوي،  خملوف  بن  حممد  بن  حسنني  حممد  املنياوي،  ينظر:   (2)
 . 14ص ،1ج م،1999 ،1ط القاهرة، السالم، دار مجعة، وعلي سراج، حممد  وحتقيق: دراسة عنه، هللا رضي أنس بن
  احلقوق   كلية  بلقايد، أبوبكر جامعة دكتوراة، أطروحة منوذجا، دالعق الفرنسي املدين القانون  يف املالكي  الفقه أثر خدة، بن محزة، ينظر:  (3)

 م. 2016 السياسية، والعلوم
 .275ص سابق، مصدر املعاصرة، الدراسات يف وأثره اخلليلي املختصر العاجي، ينظر:  (4)
 .173ص ،6ج  بريوت، الفكر، دار خليل، خمتصر شرح هللا، عبد بن حممد اخلرشي، ينظر:  (5)
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يقابل دعوى احللول هذه يف الفقه املالكي ما نص عليه من إعطاء الدائن حق املطالبة مبال املدين بغية اقتطاع دينه منه  و 
مىت الحظ إمهال املدين يف احملافظة على تلك احلقوق، واألساس حينها تعلق هذه احلقوق مبا هو جائز شرعا ال أبحوال  

 . (1) متصلة بشخص املدين
 (: املسؤولية الناشئة عن احليوان: 179املادة: )  

»حارس احليوان ولو مل يكن مالكا له مسؤول عما حيدثه احليوان من ضرر ولو ضل احليوان أو تسرب، ما مل يثبت احلارس  
 أن وقوع احلادث كان بسبب أجنيب ال يد له فيه«. 

ان الراكب ليس بيده عناهنا فال ضمان عليه والضمان على  هذه القاعدة هلا تطبيقات كثرية يف الفقه املالكي، منها: إذا ك
ميسك   ال  وهو  به  فجمحت  صيب  الدابة  على  ولو كان  ظهرها،  على  ذلك كعدل  عند  الراكب  ألن  والسائق  القائد 

سها فهو ضامن يف ماله، ولو وقع الذابب على الدابة فنفحت إنساان مل يكن على راكبها شيئا، وغريها ْْ  .  (2)َحب 
 (: يسار املدين: 296املادة: )  

 »ال يضمن احمليل يسار املدين إال إذا وجد اتفاق على هذا الضمان«. 
وهذه املادة متفقة مع ما هو منصوص عليه يف املذهب املالكي، فقد جاء يف حاشية الدسوقي: إنه ليس من شروطها    

، بل تصح مع عدم الكشف على املذهب، ويتحول  أي: احلوالة   أن يكشف احملال عن ذمة احملال عليه أغين هو أم فقري 
مبجرد عقد احلوالة حق احملال على احملال عليه وإن أفلس أو جحد احملال عليه احلق بعد عقد احلوالة، إال أن يعلم احمليل  

 .(3) إبفالس احملال عليه فله الرجوع على احمليل؛ ألنه غرهه
 (: العلم ابملبيع: 408  املادة: )

املبيع وأوصافه      جيب أن   1»  بيان  العقد على  اشتمل  إذا  العلم كافيا  يكون املشرتي عاملا ابملبيع علما كافيا، ويعترب 
 األساسية بياان ميكن من تعريفه. 

  وإذا ذكر يف عقد البيع أن املشرتي عامل ابملبيع سقط حقه يف طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إال إذا أثبت    2
 تدليس البائع«. 

وى هذه املادة نص عليها املالكية، فقد نصوا على أنه: من شروط صحة عقد البيع أن يكون املبيع والثمن معلومني  فح
 . (4) للمتعاقد علما مينع من املنازعة، فإن كان أحدمها جمهوال جهالة مفضية إىل املنازعة فسد البيع

 (: أثر بيع ملك الغري:  455  املادة: )

 

  املدين   القانون   يف املالكي  الفقه  أثر  ومحزة،  ،33  ،32ص  ، 5ج  سابق،  مصدر  خليل،  خمتصر  شرح  يف  اجلليل  مواهب  احلطاب،  ينظر:   (1)
 . 199ص سابق، مصدر الفرنسي،

 . 344 ،2ج سابق، مصدر احلكام، تبصرة فرحون، ابن ينظر:  (2)
 . 328ص  ،3ج  بريوت،  الفكر،  دار  خليل،  خمتصر  على  لكبريا  الشرح  على  الدسوقي  حاشية  عرفة،  بن  أمحد  بن  حممد  الدسوقي،  ينظر:   (3)

 .15ص  ،3ج سابق، مصدر الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، ينظر:  (4)



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

147 
 

معينا ابلذات وهو ال ميلكه جاز للمشرتي أن يطلب إبطال البيع ويكون األمر كذلك ولو    إذا ابع شخص شيئا    1»
 وقع البيع على عقار، قيد العقد أو مل يقيد. 

   ويف كل حال ال يسري هذا البيع يف حق املالك للعني املبيعة ولو أجاز املشرتي العقد«.  2
لبيع موقوف على إجازة املالك، فإن أجازه جاز ولو علم املشرتي  جاء يف شرح اخلرشي: من ابع ملك غريه بغري إذنه فإن ا 

 . (1) أن البائع فضول، وإن ردهه رُده 
 (: إجارة الوقف: 627  املادة: )

   للمتول والية إجارة الوقف.  1»
له والية اإلجارة      فال ميلكها املوقوف عليه ولو احنصر فيه االستحقاق، إال إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذوان ممن   2

 من متول«. 
 (: والية قبض األجرة:  628  املادة: )

 »والية قبض األجرة للمتول، ال للموقوف عليه، إال إن أذن له املتول يف قبضها«. 
 (: من حيظر من استئجار الوقف: 629  املادة: )

   ال جيوز للمتول أن يستأجر الوقف ولو أبجر املثل.  1»
 ر الوقف ألصوله وفروعه على أن يكون ذلك أبجر املثل«.   وجيوز له أن يؤج  2

نص فقهاء املالكية أن تصرف اإلجارة من صالحيات انظر الوقف، فال ميلك ذلك املوقوف عليه ولو كان واحدا واحنصر  
 . (2) فيه االستحقاق، ألن حقه يف املطالبة ابستحقاقه من الغلة ال يف إدارة الوقف

ميلك قبض األجرة قبضا مربائ للذمة هو الناظر، فال تربأ ذمة املستأجر إذا دفعها لغريه، ولو كان  ونصوا كذلك: أن الذي  
 هذا الغري املوقوف عليه، ألن قبض األجرة من أعمال اإلدارة فال ميلكه. 

 ومها: ونصوا: أنه جيوز للناظر أن يتعاقد مع أي مستأجر إلجيار الوقف، لكن هناك صنفني ختضع ألحكام خاصة، 
األول: انظر الوقف نفسه وولده الذي يف واليته، فال جيوز للناظر أن يؤجر الوقف من نفسه ولو أبكثر من أجر املثل،  
 للتهمة، وألن الناظر هو املؤجر واألصل أنه ال جيوز للشخص تول طريف العقد إال يف حاالت استثنائية وهذه ليست منها. 

، فال جيوز للناظر أن يؤجر الوقف ملن ال تقبل شهادهتم له، وهم: أصوله وفروعه  الثاين: من ال تقبل شهادهتم للناظر
 .(3) وزوجته، للتهمة، فإذا انتفت التهمة جاز، وتنتفي التهمة عند املالكية إذا كانت األجرة قدر أجر املثل 

 

 . 18ص ،5ج سابق، مصدر  خليل، خمتصر شرح اخلرشي، ينظر:  (1)
 ، 6ج  م،1994 ،1ط بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  ردا  خبزة،  أبو  حممد  حتقيق:  الذخرية،  إدريس،  بن  أمحد  الدين  شهاب  القرايف،  ينظر:   (2)

 .330 ،329ص
 جمموعة حتقيق: واملغرب،  واألندلس أفريقية أهل فتاوى عن املغرب واجلامع املعرب املعيار حيىي، بن  أمحد العباس أبو الونشريسي، ينظر:  (3)

 .128 ،127ص ،7ج م،1981 الرابط، اإلسالمية، والشؤون  األوقاف وزارة حجي، حممد إبشراف العلماء من
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 (: فقد نصت على أنه: »يثبت احلق يف الشفعة:  940  املادة: )
 حق االنتفاع املالبس هلا أو بعضه. أ   مللك الرقبة إذا بيع 

 ب   للشريك يف الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إىل أجنيب. 
 ج   لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت كل الرقبة املالبسة هلذا احلق أو بعضها«. 

املالكية الشفعة أبهنا: استحقاق شريك أخذ مبيع   شريكه بثمنه،  فهذا املادة مستقاة من املذهب املالكي، فقد عرف 
، وهبذا أخذ القانون املدين، بعكس القانون  (1) وجعلوا موجب استحقاقها هو الشراكة، ونصوا على أنه ال شفعة ابجلوار
 . (2) ( منه متأثرا مبذهب احلنفية1151املدين األردين الذي جعل اجلوار مثبت للحق يف الشفعة مبوجب املادة: )

 تقييد القضاء ابملذهب املالكي: الفرع الثان: األسلوب املباشر يف 
 أوال: إحالة القاضي إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية يف حالة عدم وجود نص يف املسائل املدنية: 

يهدف القانون املدين إىل تنظيم املعامالت املدنية داخل اجملتمع، إال أن القاضي أحياان ترد عليه واقعة مل ينص عليها يف   
آخر، فهنا فتح املشرع انفذة أمام القاضي متكنه من استمداد احلكم من مصدر آخر غري نصوص  هذا القانون أو يف قانون  

 القانون، وهذا املصدر نصت عليه املادة األوىل من القانون املدين اللييب والِت جاء نصها كما يلي:  
 و يف فحواها.   تسري النصوص التشريعية على مجيع املسائل الِت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها أ 1»
   فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه حكم القاضي مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ...«.  2

فهذا النص القانوين جعل مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدرا رمسيا من مصادر القانون، ولكنه مصدر رمسي احتياطي، ال  
يزيد يف أمهية الشريعة اإلسالمية، وجيعل دراستها دراسة علمية  يلجأ إليه إال يف حالة عدم وجود نص، وهذا من شأنه أن  

أن   مطالب  والقاضي  الفقيه  وبذلك أصبح كل من  النظرية والعملية،  الناحيتني  من  أمرا ضروراي  املقارن  الفقه  يف ضوء 
 .  (3) يستكمل أحكام القانون املدين فيما مل يرد به نص ابلرجوع إىل أحكام الفقه اإلسالمي

ولفظ الشريعة اإلسالمية الوارد يف املادة األوىل من القانون املدين واسع الداللة، فهل يقصد به كل مذاهب الفقه اإلسالمي،  
 أم املذهب املالكي فقط ؟  

 ابلرجوع إىل كتب فقهاء القانون يتبني لنا وجود رأيني: 
 ة، ويراعى يف ذلك أمران: يراد ابلشريعة اإلسالمية كتب الفقه اإلسالمي املعتمد الرأي األول: 

 األمر األول: عدم التقيد مبذهب معني من مذاهب الفقه اإلسالمي. 

 

 .312 ،310ص ،5ج سابق، مصدر خليل، خمتصر شرح يف اجلليل مواهب احلطاب، ينظر:  (1)
 .676ص  سابق، مصدر األردين، املدين للقانون  اإليضاحية املذكرات القضاة، ينظر:  (2)
 .57ص ،1ج سابق، مصدر املدين، القانون  شرح يف الوسيط السنهوري، ينظر:  (3)
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األمر الثاين: يراعى يف األخذ أبحكام الفقه اإلسالمي التنسيق بني هذه األحكام واملبادئ العامة الِت يقوم عليها التشريع  
عارض مع مبدأ من هذه املبادئ، حىت ال يفقد التقنني املدين  املدين يف مجلته، فال جيوز األخذ حبكم من الفقه اإلسالمي يت

 .   (1) جتانسه وانسجامه 
يراد ابلشريعة اإلسالمية املذهب املالكي، وهو ما سلكه الفقه والقضاء يف دولِت املغرب واجلزائر، حيث    الرأي الثان:

وإن جاء بشكل عام إال أن املمارسني خصصوه  ُفسر لفظ الشريعة اإلسالمية ابملذهب املالكي، فلفظ الشريعة اإلسالمية  
ابملذهب املالكي، وهذا التخصيص يربره كون املذاهب األخرى غري معروفة، وأن االقتصار على املذهب املالكي جينبهم  

 . (2) الصعوبة الِت تعرتض القضاء من الناحية التطبيقية
والقاضي يف املسائل غري املنصوص عليها ابلرجوع أوال للمذهب  ونرى أنه ميكن اجلمع بني الرأيني وذلك إبلزام الفقيه  

املالكي، ابعتباره املذهب املنتشر يف البالد ونشأ عليه علماؤها، وأبحكامه ونظمه أطمأن الناس، بشرط مراعاة التجانس  
، فإذا كان أخذ احلكم  واالنسجام بني األحكام املنصوص عليها يف القانون املدين واألحكام املستخرجة من الفقه املالكي 

من الفقه املالكي ال حيقق ذلك فال ضري يف هذه احلالة من الرجوع إىل املذهب األخرى ألخذ احلكم األكثر جتانسا  
 وتناسقا مع أحكام القانون املدين. 

مذهب أيب  ويؤيد هذا االجتاه قضاء احملكمة العليا، فقد جاء يف أحد أحكامها أنه: »جرى القضاء يف ليبيا على تطبيق  
حنيفة وأحكامه يف اجمللة العدلية على مسائل الشفعة، وقد اتفقت نصوصه مع املذهب املالكي يف جعل الشفيع ابخليار  

 . (3) بني أن يطلب الشفعة بثمن البيع األول أو الثاين يف حالة تصرف املشرتي ابلبيع ...«
 دم وجود نص يف مسائل األحوال الشخصية والوقف: اثنيا: إحالة القاضي إىل مذهب اإلمام مالك مباشرة يف حالة ع

مسائل   تقنني  قبل  األوىل:  املرحلة  مهمتني،  مبرحلتني  ليبيا  الشخصية يف  األحوال  ملسائل  ابلنسبة  التشريعي  الوضع  مره 
 األحوال الشخصية، واملرحلة الثانية: بعد تقنني أهم مسائلها. 

 للمذهب املالكي مباشرة:   أ ـ املرحلة األوىل: خضوع مسائل األحوال الشخصية
يف بداية احلركة التشريعية يف ليبيا بعد قيام الدولة الليبية مل يقم املشرع اللييب بوضع قوانني تنظم مسائل األحوال الشخصية  

 . (4)والوقف، لذلك خضعت هذه املسائل ألحكام الشريعة اإلسالمية مباشرة، وابلتحديد إىل املذهب املالكي

 

 . 58ص ،1ج املدين، القانون  شرح يف الوسيط السنهوري، ينظر:  (1)
 .258ص سابق، مصدر املعاصرة، الدراسات يف وأثره اخلليلي املختصر العاجي، ينظر:  (2)
 من   العليا  احملكمة  قررهتا  الِت  القانونية  املبادئ  جمموعة  م.29/5/1957  بتاريخ:  ق،  3/12  رقم:  مدين  طعن  العليا،  احملكمة  ينظر:   (3)

 . 113ص ،1ج ليبيا، العليا، احملكمة مطبعة ،1968 يونيو شهر هناية حىت 1953 نوفمرب 10 يف انشائها اتريخ
 ، 107ص  م،1980  ،1ط  يونس،  قار  جامعة  منشورات  اللييب،  القانون   يف  واحلق  للقانون   العامة  النظرية  إبراهيم،  حممد  دسوقي،  ينظر:   (4)

 .221 ،220ص سابق، مصدر اللييب، ضعيالو  القانون  أساسيات والكوين،
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م وكذلك قانون نظام  1953نوفمرب سنة:    28اللييب مل ينص يف قانون نظام القضاء الصادر يف    ويالحظ أن املشرع 
م على إحالة القاضي يف مسائل األحوال الشخصية إىل املذهب املالكي،  1954سبتمرب سنة:    20القضاء الصادر يف  

رة إليها والِت أحالت القاضي إىل أحكام  لذلك خضعت هذه املسائل لنص املادة األوىل من القانون املدين الِت سبق اإلشا
 الشريعة اإلسالمية يف حالة عدم وجود نص قانوين يطبقه. 

م أنشأ احملاكم الشرعية إىل  1958( اكتوبر سنة:  18ويف نقلة نوعية من املشرع اللييب يف قانون نظام القضاء الصادر يف )
 . (1) جانب احملاكم املدنية
هذا القانون على: »تطبق احملاكم الشرعية أحكام الشريعة اإلسالمية طبقا ألرجح األقوال  ( من  17وقد نصت املادة: )

 من مذهب اإلمام مالك، على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب اتباعها«. 
ة املدون  م على: »تطبق احملاكم الشرعي1958( من قانون إجراءات احملاكم الشرعية الصادر سنة: 165ونصت املادة: )

يف هذا القانون، وأرجح األقوال من مذهب اإلمام مالك، ماعدا األحوال الِت ينص فيها القانون على أحكام شرعية  
 خاصة فيجب اتباعها«. 

( من قانون نظام القضاء الصادر  17م نصا مطابقا للمادة: )1962( لسنة: 29وقد تضمن قانون نظام القضاء رقم: )
 . (2) م1958اكتوبر سنة:  18يف 

م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء فإن املشرع اللييب قد أجرى تعديال  1964( لسنة:  13ومبوجب القانون رقم: )
يف الرأي الذي ينبغي الرجوع إليه داخل املذهب املالكي، فعدل عن أرجح األقوال من مذهب اإلمام مالك إىل املشهور  

 . (3) أحكامه  من مذهب اإلمام مالك وما جرى به العمل من
(على: »مع مراعاة ما تنص عليه القوانني من  1976( لسنة: )51( من قانون نظام القضاء رقم: )159ونصت املادة: )

أحكام شرعية خاصة وإىل أن يصدر قانون األحوال الشخصية تطبق احملاكم الشريعة اإلسالمية طبقا للمشهور من مذهب  
 واملسائل املتعلقة أبصل الوقف«. اإلمام مالك يف مسائل األحوال الشخصية 

م( على: »يعمل فيما مل يرد به نص يف  1972( لسنة: )124( من قانون أحكام الوقف رقم: )47وجاء يف املادة: )
 هذا القانون ابملشهور فالراجح من مذهب اإلمام مالك«. 

 

 ، 20  العدد:  الليبية،  للمملكة  الرمسية  اجلريدة  م،1958  سنة:  اكتوبر،  18  يف  الصادر  القضاء  نظام  قانون   من   األوىل  املادة  ينظر:   (1)
 م. 10/11/1958 بتاريخ:

  الرمسية   اجلريدة  م،1962  ديسمرب  10  اتريخ:  يف  الصادر  م،1962  لسنة:  (29)  رقم:  القضاء  نظام  قانون   من  (17)  املادة:  ينظر:    (2)
 م1962 ديسمرب 11 اتريخ: خاص، عدد الليبية، للمملكة

  على:   م1964  لسنة:  (13)  رقم:  ابلقانون   تعديلها  بعد  م1962  لسنة:  (29)  رقم:  القضاء  نظام  قانون   من  (17)  املادة:  نصت   (3)
  نص   إذا  أنه  على  أحكامه.  من  العمل  به  جرى  وما  مالك  اإلمام  مذهب  يف  شهورللم  طبقا  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  الشرعية  احملاكم  )تطبق
  نظام   قانون   أحكام  بعض   بتعديل  م1964  لسنة:  (13)  رقم:  بقانون   ملكي  مرسوم  ينظر:  اتباعها(.  وجب  خاصة  شرعية  أحكام  على  القانون 

 م. 1964 سنة: اكتوبر 6 بتاريخ: خاص، عدد الرمسية، اجلريدة القضاء،
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م بتعديل بعض  1964( لسنة:  13)فاملشرع اللييب قد استقر يف قوانني نظام القضاء اعتبارا من صدور القانون رقم:  
أحكام قانون نظام القضاء على إحالة القاضي يف مسائل األحوال الشخصية على املشهور من مذهب اإلمام مالك بدال  

 من إحالته إىل أرجح األقوال من هذا املذهب.
ىل املشهور فالراجح من  أما قانون نظام الوقف سالف الذكر فقد أحال القاضي يف مسائل الوقف الِت مل يرد هبا نص إ 

 مذهب اإلمام مالك. 
ويالحظ أن املشرع اللييب قد استعمل يف اإلحالة على املذهب املالكي مصطلحي املشهور والراجح، ومها مصطلحان  
يعربان عن ما به الفتوى يف املذهب املالكي، إذ ما به الفتوى يف املذهب املالكي: إما مشهور فقط، أو راجح فقط، أو  

 راجح. مشهور و 
واملشهور فيه أقوال: قيل: إنه ما قوي دليله، فيكون مبعىن الراجح، وقيل: ما كثر قائله، وهو املعتمد، وقيل: رواية ابن  

 . (1) القاسم عن مالك يف املدونة
واملسائل  هذا وقد استمر الوضع يف إحالة القاضي إىل املشهور من مذهب اإلمام مالك يف مسائل األحوال الشخصية  

م بتوحيد القضاء والذي نص يف املادة األوىل  1973( لسنة:  87املتعلقة أبصل الوقف حىت بعد صدور القانون رقم: )
 . (2) منه على دمج جهتا القضاء الشرعي واملدين يف جهة قضائية واحدة
 ب ـ املرحلة الثانية: بعد تقنني بعض مسائل األحوال الشخصية: 

م إىل أن احملاكم  1976( لسنة: 51( من قانون نظام القضاء السابق رقم: )159حة يف املادة: )أشار املشرع اللييب صرا
تطبق الشريعة اإلسالمية طبقا للمشهور من املذهب املالكي يف مسائل األحوال الشخصية واملسائل املتعلقة أبصل الوقف  

 وذلك إىل أن يصدر قانون األحوال الشخصية. 
م بشأن الزواج والطالق وآاثرمها، وقد  1984( لسنة:  10رع اللييب إبصدار القانون رقم: )م قام املش1984ويف سنة:  

( فقرة: )ب( منه على:  72نظم مبوجبه أهم مسائل األحوال الشخصية وهي الزواج والطالق وآاثرمها، ونص يف املادة: )
مية األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون«،  »فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه فُيحكم مبقتضى مبادئ الشريعة اإلسال

م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن يف حكمهم  1992( لسنة:  17وقد سلك املشرع اللييب ذات النهج يف القانون رقم: )
 (   . 47م بشأن أحكام الوصية   املادة: )1994( لسنة: 7(    وكذلك يف القانون رقم: )82  املادة: )

املشرع اللييب يكون قد خالف منهجه السابق يف اإلحالة على الشريعة اإلسالمية وفقا للمذهب املالكي، والذي  وهبذا فإن  
استقر العمل به يف هذه املسائل قبل صدور التشريعات الليبية وبعد صدورها يف فرتة اخلمسينات والستينات إىل سنة:  

 م.1984

 

 . 20ص ،1ج سابق، مصدر خليل، خمتصر على الكبري الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، ينظر:  (1)
  .221ص سابق، مصدر اللييب، الوضعي القانون  أساسيات الكوين، ينظر:  (2)
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الكي يف مسائل األحوال الشخصية عدا مسائل الزواج والطالق وآاثرمها  وبذلك يكون نطاق تطبيق املشهور من املذهب امل
 وهي: املواريث، والوقف. 

وقد انتقد بعض الفقه اللييب هذا املسلك من قبل املشرع، كونه أدى إىل وجود ازدواجية ال مربر هلا فيما يتعلق ابألحكام  
 .    (1) يرد بشأنه نص قانوين الشرعية الواجبة التطبيق على مسائل األحوال الشخصية فيما مل 

   
 املطلب الثان 

 طبيعة وآاثر ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب
لكي حندد اآلاثر املرتتبة على ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب يتعني علينا حتديد طبيعة هذا االختصاص،  

 املطلب، مث نعرج إىل بيان آاثر هذا التخصيص يف الفرع الثاين. وهو ما سنتناوله يف الفرع األول من هذا 
 الفرع األول: الطبيعة القانونية لقواعد ختصيص القضاء ابملذهب املالكي: 

إن حتديد الطبيعة القانونية لتخصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب يرتبط ابملعىن املقصود هبذا التخصيص،      
إىل أن املقصود بتخصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب هو إلزام القاضي بتطبيق أحكام املذهب  وقد أشران  

 املالكي على مسائل األحوال الشخصية، سواء يف فرتة وجود احملاكم الشرعية يف ليبيا أو بعد دجمها يف القضاء املدين. 
ية ال يعرف القضاء الطائفي أو املذهيب، وذلك ابعتبار أنه ال توجد  فالنظام القضائي اللييب حىت مع وجود احملاكم الشرع

، كما أن املشرع مل يطلق على احملاكم الشرعية وصف  (2) طوائف داخل ليبيا كما هو احلال يف بعض الدول العربية مثل لبنان
ذهب على مسائل األحوال الشخصية  احملاكم املذهبية وإن ألزمها بتطبيق املذهب املالكي، ذلك ألن إلزامها بتطبيق هذا امل

الِت تدخل يف جمال   القضااي  التطبيق على  الواجب  للقانون  بياان  أن يكون  يعدوا  بنظرها ال  الِت ختتص  الوقف  وأصل 
 اختصاصها. 

وعلى افرتاض أن هذه احملاكم مل تقم بتطبيق املذهب املالكي على املنازعات املعروضة عليها فال ميكن الدفع أمامها     
 دم االختصاص، ولكن ميكن الدفع ابخلطأ يف تطبيق القانون. بع
وهذا الدفع يعترب دفعا من الدفوع املتعلقة ابلنظام العام الذي جيوز إاثرة أمام احملكمة يف أيه مرحلة من مراحل التقاضي    

اب الِت جيوز االستناد إليها  ولو كان ذلك أمام احملكمة العليا، ابعتبار أن اخلطأ يف تطبيق القانون يعترب سببا من األسب
للطعن ابلنقض يف األحكام أمام احملكمة العليا، وينطبق هذا التكييف على الوضع احلال بعد دمج احملاكم الشرعية يف  

م، فاحملاكم ملزمة بتطبيق املذهب املالكي يف احلاالت الِت يلزمها القانون  1973( لسنة:  87احملاكم املدنية ابلقانون رقم: )

 

  .222ص سابق، مصدر اللييب، الوضعي القانون  أساسيات الكوين، ينظر:  (1)
  اجلامعية   املؤسسة  لبنان،  يف  القضائي  والتنظيم  القضائية  املؤسسات   شندب،  ربيع،  لبنان:  يف  والروحي  الشرعي  القضاء  خبصوص   ينظر    (2)

  .137 إىل 125ص م،2011 ،1ط بريوت، والنشر، للدراسات
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( لسنة:  17م، والقانون رقم: )1984( لسنة:  10والِت تقلصت حاليا بعد صدور قانون الزواج والطالق رقم: )   بذلك
 م بشأن أحكام الوصية. 1994( لسنة: 7م بشأن أحوال القاصرين ومن يف حكمهم، والقانون رقم: )1992

 احلاالت الِت يلزمه القانون بتطبيقه يعترب  وقد أكدت احملكمة العليا على أن عدم قيام القاضي بتطبيق املذهب املالكي يف
العام، فقد جاء يف حكمها يف الطعن الشرعي رقم: )  للنظام  م(: »أوجب  4/3/1978ق(، بتاريخ: )  4/19خمالفا 

( من الئحة إجراءات احملاكم الشرعية وقانون نظام القضاء على القاضي أن حيكم ابملشهور من  165املشرع يف املادة: )
 . (1) م مالك، وهي قاعدة عامة تتعلق ابلنظام العام لضمان حسن سري العدالة وثبات األحكام«مذهب اإلما 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الفقه اإلسالمي كان صرحيا يف اعتبار قواعد االختصاص املذهيب من النظام العام، فقد جاء عن  
، وعن  (2) يه السلطان األكرب، فإن فعل مل جيز حكمه«أصبغ من فقهاء املالكية: »ليس للحاكم أن حيكم إال فيما فوض إل 

ابن عابدين من فقهاء احلنفية: »من املقرر أن القضاء يتخصص، فإذا وىل السلطان قاضيا ليقضي مبذهب أيب حنيفة ال  
فيه ابلرعية« فالتحق  بتخصيصه،  املستشار حممود  (3) ينفذ قضاؤه مبذهب غريه، ألنه معزول عنه  أنه:  ، وذكر  الشربيين 

»وجيوز للحاكم أن يلزم القاضي أبن يتبع رأي جمتهد بعينه، ملا يراه من أن رأيه ابلناس أرفق وملصلحة العصر أوفق، ويف  
 .     (4) هذه احلالة يلتزم القاضي بذلك، وليس له أن أيخذ رأي جمتهد آخر وإال ال ينفذ حكمه«

 لكي يف القانون اللييب:الفرع الثان: آاثر ختصيص القضاء ابملذهب املا 
 ذكران أن ختصيص القاضي ابملذهب املالكي يف القانون اللييب يعترب من النظام العام، وهو ما يرتب عدة آاثر، وهي: 

 .(5)   جيوز إاثرة الدفع ابخلطأ يف تطبيق القانون يف أيه مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو ألول مرة أمام احملكمة العليا 1
 إاثرة هذا الدفع من قبل أيه طرف يف الدعوى.   جيوز   2
   جيوز للنيابة العامة إذا كانت متدخلة يف الدعوى أن تثري هذا الدفع. 3
 تثري هذا الدفع من تلقاء نفسها ولو مل يدفع بذلك أمامها اخلصوم.  الدعوى أن   جيوز للمحكمة املرفوعة أمامها   4
استبعاد ت  5 القانون تطبيق هذا    ال جيوز للخصوم االتفاق على  فيها  الِت يوجب  املالكي يف احلاالت  املذهب  طبيق 

املذهب، وإذا مت مثل هذا االتفاق فإنه يكون ابطال، ال يلزم طرفيه، كما ال يلزم احملكمة، ألنه يهدر املصلحة العامة الِت  
 . (6) استهدفها املشرع من حتديد القانون الواجب التطبيق

 

 العددان   التاسعة،  السنة   العليا،  احملكمة  جملة  م.3/1973/ 4  بتاريخ:  ق،  4/19  رقم:  شرعي  الطعن  يف  العليا  احملكمة  حكم  ينظر:   (1)
 .13ص م،1973 يناير والثالث، ثاينال
 مكتبة   املرويتاين،  أحيد  حممد  حتقيق:  املدينة،  أهل   فقه  يف  الكايف  القرطيب،  حممد  بن   هللا   عبد  بن  يوسف  عمر   أبو  الرب،  عبد  ابن   ينظر:   (2)

 .956ص ،2ج ،1980 ،2ط السعودية، احلديثة، الرايض
 .692ص ،5ج سابق، مصدر ر،املختا الدر على احملتار رد عابدين، ابن ينظر:  (3)
 . 188ص سابق، مصدر اإلسالم،  يف القضاء الشربيين، ينظر:  (4)
 .17ص  والقانون، اإلسالمي الفقه يف الشكلية الدفوع صبحي، زايد ذايب، ينظر:  (5)
 .214ص سابق، مصدر املدنية، احملاكمات أصول قانون  شرح شوشاري، ينظر:  (6)
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كمة للمذهب املالكي يف احلاالت الِت يوجب فيها القانون ذلك سببا من أسباب الطعن ابلنقض    يعترب عدم تطبيق احمل  6
 . (1) أمام احملكمة العليا على أساس خمالفة تطبيق القانون

 
 اخلامتة

النتائج والتوصيات   اللييب ميكن استخالص  القانون  بعد البحث يف موضوع ختصيص القضاء ابملذهب املالكي يف 
 التالية: 

 أوال: النتائج: 
  مبادئ الشريعة اإلسالمية تعد مصدرا رمسيا للقانون اللييب وفقا ملا تنص عليه املادة األوىل من القانون املدين وإن    1

كانت مصدرا احتياطيا ال يلجأ إليه إال يف حالة عدم وجود نص تشريعي، وقد رأينا أن بعض اآلراء الفقهية يف املغرب  
قصود إبحالة القاضي إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية يف حالة عدم وجود نص تشريعي يقصد به  العريب تذهب إىل أن امل

وأوىف يف حتقيق   انضباطا،  أكثر  اإلحالة  تكون  املالكي، وبذلك  للمذهب  وفقا  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  إىل  اإلحالة 
 املقصود. 

 القاضي للحكم وفقا ملذهب فقهي معني.   جيوز  وفقا للرأي الراجح يف الفقه اإلسالمي تقييد  2
  تقييد القضاء مبذهب فقهي معني حيقق فائدة عملية كبرية، إذ يوفر اجلهد والوقت على القاضي وجينبه التيه يف    3

 املذاهب األخرى.
ات    يقصد بتخصيص القضاء ابملذهب املالكي يف القانون اللييب قيام املشرع إبلزام القاضي ابلفصل يف املنازع  4

 واملسائل املعروضة عليه وفقا ألحكام املذهب املالكي. 

 

  فيها   الطعن  حيث  من  الشرعية  احملاكم  من  الصادرة  األحكام  )ختضع  على:  الشرعية  احملاكم  إجراءات  ون قان  من  (209)  املادة:  نصت   (1)
  الداخلية   الالئحة  من  (37)  املادة:  ونصت  الشخصية(.  األحوال  مواد  يف  العليا،  احملكمة  أمام  الطعن  صدد  يف  السارية  للقواعد  ابلنقض 

 مبسائل   املتعلقة     واإلجراءات  واملواعيد  الطعن  أوجه  شأن  يف  )تطبق  على:   م1954  يناير  10  يف:  املؤرخ  ابملرسوم  والصادرة  العليا  للمحكمة
 املرافعات   قانون   من  (337)  (،336)  املادتني:  وبينت  والتجارية(،  املدنية  املرافعات  قانون   يف  املقررة  واألحكام  القواعد     الشخصية  األحوال

  خمالفة   على  مبنيا  فيه  املطعون  احلكم  يكون   أن   ضمنها:  من  والِت  العليا  احملكمة  أمام  ابلنقض   طعنال  فيها  جيوز  الِت  احلاالت  والتجارية  املدنية
 طبقت   إذا  أو  الصرحية  القانونية  النصوص  من  نص   إعمال  فيه  املطعون   احلكم  أغفل  لو  كما  وذلك  أتويله.   يف  أو  تطبيقه  يف  خطأ  أو  للقانون 
  تطبيق   يف  أخطأت  قد  املوضوع  حمكمة  وتعترب  الدعوى،  هذه  صدد يف  التطبيق الواجبة  القاعدة  غري  قانونية   قاعدة  الدعوى  وقائع  على  احملكمة
 إلزام   أن   ابعتبار  عدمه،  من  ذلك  عن  اخلصوم  دفع  عن  النظر  بغض   معني،  لقانون   وفقا  مسألة  يف  احلكم  يكون   أن   على  املشرع  نص   إذا  القانون 
  املتعلقة   املسائل  ألن   نفسها،  تلقاء  من   بذلك  تقوم  أن   احملكمة  وعلى  العام،  النظام  من  يعترب  معني  لقانون   وفقا  الدعوى  يف  ابلفصل  احملكمة
 يطلب   مل  ولو  احلالة  هذه  يف  القانون   تطبيق  خالفت  قد  تكون   فاحملكمة  أمامها،  اخلصوم  هبا  يدل    مل  ولو  احملكمة  على  مطروحة  تعترب  العام  ابلنظام

  اخلصم طلب على  بناء كان   القانون  تطبيق يف اخلطأ كان   ولو حتدث املخالفة  هذه إن  بل بيق،التط واجبة القانونية  القاعدة تطبيق  اخلصم  منها
 اخلصوم   إشارات  عن  النظر  بصرف  نفسه  تلقاء  من  له  تطبيقه  ووجوب  ابلقانون   القاضي  علم  تفرتض  القاعدة  ألن   تفسريه،  مع  يتفق  أنه  أو

 العربية،   النهضة  دار  املدين،  القضاء  قانون   يف  الوسيط  فتحي،  وال،  ،945ص  سابق،  مصدر  املدنية،  املرافعات  الوفا،  أبو  بشأنه.)ينظر:
 (. 780ص م،1995 القاهرة،
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وهذا اإللزام قد يكون بطريق غري مباشر عندما يقوم املشرع بتقنني بعض القواعد الفقهية املستمدة من املذهب املالكي،  
 ووضعها يف قالب قانوين على هيئة مواد قانونية.  

القاضي مباشرة إىل املذهب املالكي ليفصل يف املنازعات واملسائل  وقد يكون بطريق مباشر عندما يقوم املشرع إبحالة  
 املعروضة عليه عند عدم وجود نص قانوين حيكمها 

  دائرة التشابه بني أحكام القانون املدين اللييب والفقه املالكي كبرية جدا تكاد تصل إىل درجة التطابق املطلق يف   5
 بعض املواضع. 

م على النهج السائد يف الدولة الليبية وما  1976ة اخلمسينيات والستينيات إىل سنة:    سار املشرع اللييب يف فرت   6
يعنيه من ترسيخ وتعميق للمذهب املالكي، فقد أحال القاضي يف مسائل األحوال الشخصية وأصل الوقف إىل املذهب  

ي، مث حصلت انتكاسة كبرية عندما أحال  املالكي، ابإلضافة إىل أنه قد استقى أغلب قواعد القانون املدين من الفقه املالك
املشرع اللييب القاضي يف قانون الزواج والطالق وقانون أحكام الوصية وقانون شؤون القاصرين إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية  

ضيقا  األكثر مالءمة لنصوص هذه القوانني، فتخلى بذلك املشرع اللييب عن الرتاث الفقهي هلذه البالد يف هذه القوانني، م
بذلك من دائرة إعمال املذهب املالكي، مع أن بعض الدول مثل السعودية تلزم قضاءها ابحلكم طبقا للمذهب احلنبلي  

 السائد يف تلك الدولة. 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تطبيق املذهب املالكي يف ليبيا بشكل رمسي مل يتعارض مع وجود املذهب اإلابضي املنتشر  

الليبية، وميكن وضع بعض االستثناءات يف املناطق الِت ينتشر فيها املذهب اإلابضي إذا وجدت    يف بعض أجزاء الدولة 
 ضرورة لذلك.   

 اثنيا: التوصيات: 
  الشريعة اإلسالمية مصدر رمسي من مصادر القانون اللييب، لذا ال بد من دراستها دراسة علمية يف ضوء القانون   1

 هية والعملية التطبيقية وابلرتكيز على املذهب املالكي.  املقارن من الناحيتني النظرية الفق
  عقد دراسات مقارنة بني نصوص القانون اللييب والفقه املالكي، ليكون مبثابة مذكرات توضيحية تعني رجال   2

 القانون السيما القضاة على فهم فحوى النصوص وداللتها. 
م بشأن تنظيم  1992( لسنة: 17( من القانون رقم: )82)   تعديل املادة األوىل من القانون املدين واملادة:  3

م بشأن أحكام الوصية، واملادة:  1994( لسنة: 7( من القانون رقم: ) 47أحوال القاصرين ومن يف حكمهم، واملادة: )
م بشأن الزواج والطالق. حبيث يكون نص اإلحالة إىل مبادئ الشريعة  1984( لسنة: 10( من القانون رقم: )72)

مية وفقا للمذهب املالكي، وتنقيح هذه القوانني لتتوافق مع املذهب املالكي، وال يتم اخلروج عليه إال إذا  اإلسال
 استدعت ذلك الضرورة ومتطلبات العصر ومن قبل املشرع، وال يرتك ذلك الجتهاد القاضي. 

لسابقة، والِت كانت تلزم    تضمني قانون نظام القضاء ذات النص الذي كان موجودا يف قوانني نظام القضاء ا 4
القاضي بتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية طبقا للمشهور من املذهب املالكي، وهنيب مبحكمتنا العليا املوقرة أن حتدو  

 حدو احملاكم يف املغرب واجلزائر ابعتبار اإلحالة إىل الشريعة اإلسالمية يكون وفقا للمذهب املالكي.  
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 فهرس املصادر 
 : أوال: التشريعات

م، اجلريدة الرمسية للمملكة الليبية املتحدة،  1953نوفمرب سنة:   28  قانون نظام القضاء الصادر ابملرسوم املؤرخ يف:    1
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م، منشورات اإلدارة  1953نوفمرب سنة    28  مدونة قانون املرافعات املدنية والتجارية، الصادر ابملرسوم املؤرخ يف:    9
 م. 1987العامة للقانون، 

م، اجلريدة الرمسية للمملكة  1954يناير سنة:  10لالئحة الداخلية للمحكمة العليا، الصادرة ابملرسوم املؤرخ يف:    ا 10
 م. 1954يناير سنة:   20، بتاريخ: 1الليبية املتحدة، عدد رقم: 
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 م.1973  جملة احملكمة العليا، السنة التاسعة، العددان الثاين والثالث، يناير،   1
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 ديباجة الدستور بني أهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية

 " دراسة حتليلية مقارنة " 
 

 ب ـــ ي ـــ ص ــ ة نــــــــأ.أسام                                                      
 جامعة بنغازي /كلية القانونبعضو هيئة تدريس                                                   

 مقدمة 
الدولة، فالدستور يف أبسط تعريفاته  إن قيام دولة القانون يقتضي قيام أسس ومبادئ أمهها وجود دستور حيكم هذه  

هو جمموعة من القواعد الِت حتدد ش كل الدول ة )ب سيطة أو مركبة(، ونظام احلكم فيها )ملكي أو مجهوري(، وش كل  
احلكوم ة )رائس ية أم برملانية أو شبه رائسية(، وتبني السلطات العامة الِت تباشر هبا الدولة وظائفه ا، واختصاص كل منها  

اجلور  وعال األف راد وحري اهتم وتصوهنا وحتميها من  تبني حقوق  الدستورية  الوثيقة  فإن  ببعضها، عالوة على ذلك  قتها 
 واالعتداء أايا كان مصدره.

من املتعارف عليه أن مكوانت الوثيقة الدستورية هي ديباجة وعدة أبواب أو فصول تتناول موضوعات ذات طبيعة  
مفهوم  الدستور مبعناه الضيق، أي ابعتباره الوثيقة الدستورية املكتوبة وأردان التعرف على حمتواه،  دستورية إذا نظران إىل  

جند أمامنا حقيقة واقعية تتمثل يف أن الدساتري يف حمتواها وبنائها كلها تقريبا قد انتهجت يف تبويب وثيقة الدستور إحدى  
 األسلوبني: 

لى حنو ُيضمنها ديباجة تتصدر أحكامها ومتهد هلا كما حتتوي قواعد  األول: يتجسد يف صياغة وثيقة الدستور ع
 جتسد صلب ومنت الدستور. 

الثاين : يتجسد يف صياغة وثيقة الدستور بشكل ال يتضمن التمهيد ألحكامها، حيث ال حتتوي وثيقة الدستور  
 ومنت الوثيقة الدستورية. على مقدمة أو ديباجة، وإمنا يقتصر بناؤها الداخلي على القواعد الِت متثل صلب 

والفلسفية لديباجة الدستور، إذا كانت   القانونيةويف ضوء ما تقدم سوف نستعرض يف هذه الورقة البحثية األمهية  
الدستوري إبسهاب، إال أن األمهية الفلسفية للديباجة مل يعطيها ذات االهتمام حيث    الفقه األمهية القانونية قد تناوهلا  

ة إىل عدة مطالب، املطلب األول ماهية الديباجة، واملطلب الثاين املوضوعات الِت تتناوهلا الديباجة،  ستكون الورقة مقسم
واملطلب  الثالث سنتناول فيه كيفية صياغة ديباجة الدستور أما املطلب الرابع سنتطرق فيه إىل األمهية الفلسفية لوجود  

 ه القيمة القانونية لديباجة الدستور . ديباجة الدستور، مث املطلب اخلامس واألخري نتناول في 
 اإلشكالية:  •

 هل اتفق الفقة الدستوري العريب على اسم واحد للديباجة؟   .1
 هل يشرتط يف ديباجة الدستور شكل معني؟   .2
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 هل تؤثر على قيمة الدستور عدم وجود ديباجة؟   .3
 يكتسبها الدستور؟ هل تعترب الديباجة جزًء من الدستور وتكتسب ذات القيمة القانونية الِت  .4

 • أمهية البحث: 
تتلخص أمهية البحث يف عدم اهتمام الباحثني والفقه الدستوري اللييب على وجه اخلصوص بديباجة الدستور سواء  
من حيث الشكل أو املضمون، وكذلك اختالف الدساتري وعدم اتباعها نسق واحد يف صياغة ديباجتها، وعدم االتفاق  

 القانونية. وري على قيمتها بني فقهاء القانون الدست
 • املنهج املتبع يف الدراسة:  

نتبع يف هذه   اللييب لعام    الدارسة املنهجسوف  التطرق ملشروع الدستور  م،  2017التحليلي املقارن من خالل 
الصادر عام   الليبية  اململكة  التونسي 1951ودستور  العريب كالدستور  الربيع  امللغي، كذلك دساتري دول    م وتعديالته 

واملغريب واملصري ابعتبارها دول مرت مبراحل انتقالية، وكذلك بعض الدساتري العاملية كدستور الوالايت املتحدة األمريكية،  
 اإليرانية. ودستور اجلمهورية الفرنسية، ودستور مجهورية الصني الشعبية، ودستور جنوب أفريقيا، ودستور اجلمهورية  

 

 األول: املطلب  
 الدستور: ماهية ديباجة  

 مستقلني. سنتطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم الديباجة من انحية لغوية، مث من انحية اصطالحية يف فرعني  
 الفرع األول: مفهوم الديباجة من حيث اللغة:  

يوجد مصطلح واحد متفق    قبل اخلوض يف مفهوم الديباجة من حيث اللغة العربية ال بد من اإلشارة إىل أنه ال  
ولديباجة الدستور تسميات    (1) م للداللة على ذلك اجلزء من الدستور  الذي يسبق تسلسل املواد والفصول، علية يستخد

خمتلفة تسمى املقدمة أو التصدير أو التوطئة، ومصطلح التوطئة استعمله واضعو الدستور التونسي األخري الصادر سنة  
م، وبعد  1959م، وميكن القول أن املشروع الدستوري التونسي انفرد ابستعمال مصطلح التوطئة يف دستور  2014

م،  وهذه العبارة مشتقة لغة من الفعل )وطأ(، ويعين )هيأ(، ويقول ابن األثري  2014ذلك استعمله يف دستور عام  
 (2) التوطئة هي التمهيد .

 

 ،  اإلنرتنت  شبكة  على  منشور  مقال  وااللزاميتها  الدساتري  مقدمات  طبيعة  ،  هاين  قاسم  إميان   -  1
https://www.scribd.com/document/454158848/الدساتري-مقدمات-طبيعة-pdf  19  يوم  للموقع  زايرة  آخر  -

 م،3-2021
 على    املنشور  املغريب   الدستور  ،   ديباجة  مصطلح  وليس  تصدر  مصطلح  استعمل   م2011  عام  الصادر  املغريب  الدستوري  أن  جند   -2

  آخر  http://www.mcrp.gov.ma/default.aspx  املدين  واجملتمع  الربملان   مع  ابلعالقات  املكلفة  وزارة  موقع   اإلنرتنت  شبكة
 على  املنشور والقانونية، السياسية وقيمتها الدستور توطئة هوم األمحدي،مف هللا عبد ملقال انظر للمزيد ،  م2021-3- 19 يوم للموقع زايرة

 اململكة   دستور  واضعي  استعمله   املقدمة  ومصطلح   https://www.turess.com/assabah/65530   موقع  على  اإلنرتنت  شبكة
 م 1951 عام الصادر الليية

https://www.scribd.com/document/454158848/طبيعة-مقدمات-الدساتير-pdf
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الديباج ابلكسر فارسي معرب ومجعه )دايبيج(، وإن شئت )داببيج( بباء قبل األلف بنقطة واحدة، و)الديباجتان(:  
واملفعول   تدبيًجا فهو مدبج،  يدبج  اخلزفدبج    مدبج، اخلدان.  دبج  من  إانء  "دبج  وزينه  نقشه  الثوب:           "،  الصانع 

دبج الشئ: حسنه، جوده ومنقه " دبج املقال/ دبج رسالة رقيقة إىل أهله: كتبها أبسلوب مجيل" وديباجُة الكتاب :  
يباجتان: فاحتته، ويقال: لكالمه ، وشعره ، وكتابته ، ديباجٌة حسنة: أُسلوب حسن .  ول : هو يصون  اخلدَّان . تق  والد ه

 (1) ديباجتيه.
يباَجُة   ُر به   القضاء (: )يف والد ه  احلكم. من ذ ْكر احملكمة ومكاهنا وقضاهتا واتريخ صدور   احلكم،ما ُيَصدَّ

 . والديباجة ) يف القانون الدول ( : ديباجُة املعاهدة : مقدهمٌة تتضمَّن ذكر الدَّواعي واأَلغراض الِت دعت إىل عقدها 
 (2)  وسندا. حد( رواية األقران سنا  ).  2مفعول من دبج،   م. اس1مدبج )مفرد(: 

 الثاين. االصطالحي سوف نتناوله يف الفرع  م املفهو هذا املعين اللغوي ملفهوم الديباجة أما 
 املفهوم االصطالحي للديباجة:    الثان:الفرع 

الناحية املوضوعية   أما من  معينة  الشكلية تضعها غالبا سلطة خمتصة وإبجراءات  الناحية  الدستورية من  الوثيقة 
فتحتوي على التوجهات الرئيسية للمجتمع، والبناء التنظيمي السياسي للدولة بسلطاهتا العامة والعالقات الِت تنشأ بني  

هذه املقدمة تكون يف    مبقدمة، احية الفنية فتبدأ الوثيقة الدستورية غالبا  هذه السلطات أو بينها وبني األفراد، أما من الن
كثري من األحيان متثل انعكاسا لفلسفة اجملتمع، وللمتغريات السياسية واالجتماعية وغريها من التغريات الِت ميوج هبا  

 (3)  الدستور.وتكون كذلك انعكاسا لطريقة وضع  اجملتمع،
تعكس السياق السياسي    بعدها، وهيقدمة املصاغة أبسلوب حسن، الِت متهد ملا أييت  امل  الدستور تعين ديباجة  

واالجتماعي والتارخيي للدولة وقد احتوت غالبية دساتري دول العامل على ديباجة متهد ملتوهنا، فاألصل يف الدساتري هو  
 احتوائها على ديباجة، واالستثناء هو خلوها منها. 

رئيسي ملنت الدستور فالكثري من دساتري العامل يوجد هبا ديباجة منها دستور اململكة الليبية  تعترب الديباجة املدخل ال 
 (4)  الدستور.م امللغي حيتوي على مقدمة تبني فسلفة 1951الصادر 

أيضا مبثابة   الدستور، وتعتربوالسياسي الذي تبناه واضعو    ياأليديولوجوتكمن أمهيتها ابعتبارها معربة عن التوجه  
  األغلبية، ويعتربها تعبري عن ضمري األمة يف وقت حمدد أو مبعىن آخر تعبري عن أفكار وأيدولوجيات متفق عليها من قبل  

 

 .83 ص       م،1986 لبنان، والنشر، للطباعة لبنان  مكتبة الصحاح، خمتار الرازي، القادر عبد بن بكر يبأ بن حممد اإلمام -1
 . 719ص ،م2008 القاهرة، األوىل، الطبعة الكتب، عامل املعاصرة، العربية اللغة عمر، خمتار أمحد -2
  50،49  م،2015 األوىل، الطبعة ن، رداأل عمان  والتوزيع، للنشر مواجأ دار الدستوري، القانون  يف العون  عرجة، عطا زايد  -3
 1951املصرية، للجامعات النشر دار ،مطابع الليبية اململكة دستور -4
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البعض ضرورية؛ ألهنا تسلط الضوء على أهداف وأولوايت الدستور إىل جانب موقعها املميز مقارنة مع موضع صلب  
 . (1) الدستور ابملفهوم الضيق

القول أبن ديباجة الدستور هو ذلك اجلزء من الدستور الذي يسبق تسلسل أحكام الدستور املنتظمة يف    وميكن 
 (2) إطار فصول ومواد متعاقبة أتيت يف الدستور أو الذي يفتح به الدستور ممهدا ألحكامه.

عب من خالهلا على  وبعبارة أخرى فإن ديباجة الدستور عبارة عن وثيقة موجودة يف بداية الدستور يتعرف الش 
وميكن    عليه، فهي بكل بساطة مقدمة للدستور،  الِت تفرضفسلفة نظام الدولة واحلقوق الِت يتمتع هبا، والواجبات  

 (3) أبهنا مبثابة مقدمة تفسريية معربة عن الظروف أو اإلطار الذي متت فيه املصادقة على الدستور. القول 
م الديباجة ميكن وضع تعريف حمدد هلا أبهنا: " اجلزء املتقدم من الدستور  وبناء على تلك التعريفات السابقة ملفهو 

كل    أوضاع وظروفالذي يبني الفلسفة الِت يقوم عليها الدستور، والِت خيتلف حمتواها من دستور إىل آخر، حسب  
 دولة.  

 الثان: املطلب  
 ة ــــــتتناوهلا الديباجأهم املوضوعات اليت  

ديباجة   سوف    الدستور على عدة موضوعات مهمة من ضمنها حتديد شكل وأسلوب احلكم وهذا ما حتتوي 
 الفلسفة الِت يعتمدها النظام السياسي.  فيه حتديدنتناوله يف الفرع األول، أما الفرع الثاين سنتناول 

 الفرع األول: حتديد شكل وأسلوب احلكم:  
يف الدولة، وترسيخ فكرة    السياسي املتبعيد شكل النظام  من ضمن املوضوعات الِت تتناوهلا ديباجة الدستور حتد

الدميقراطية، وحكم الشعب حيث جند أن الكثري من دول العامل تنص على ذلك، ومنها دستور دولة االستقالل الدستور  
مية،  م، وقد نص يف ديباجته على " تكوين دولة دميقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن ابلوحدة القو 1951اللييب الصادر  

وتصون الطمأنينة الداخلية وهتيئ وسائل الدفاع املشرتكة، وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ احلرية واملساواة واإلخاء،  
 وتراعي الرقي االقتصادي واالجتماعي واخلري العام". 

عليه يف ديباجة  فنجد أن األجداد املؤسسيني للدولة الليبية حاولوا ترسيخ فكرة النظام الدميقراطي من خالل النص  
الدستور، ومن خالل ديباجة الدستور ميكن حتديد  بيان إرادة واضعي الدستور يف حتديد شكل الدولة هل هي دولة  
موحدة أو دولة احتاديه، ومن املعلوم أن االحتاد الفدرال أو الدولة االحتادية من مساهتا أن ينص عليها يف الدستور، وعند  

 

 اجلزائرية لةاجمل م،2016 اجلزائري لدستورا لتعديل وفقا  املقارن  الدستوري القانون  يف الدستور ديباجة بعنوان  مقال ، سياسة بلطش -1
 .26ص  السنة ،3 العدد ،55  اجمللد ، السياسية القانونية للعلوم

   .السابق املرجع ، لزاميتهاواإل الدساتري مقدمات طبيعة ، هاين قاسم ميان إ -2
    السابق املرجع م،2016 اجلزائري لدستورا لتعديل وفقا  املقارن  الدستوري القانون  يف الدستور ديباجة بعنوان  مقال ، سياسة بلطش -3

 .9 ص
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االحتادية فإن خري مثال عليها هو دستور الوالايت املتحدة األمريكية، وقد نص يف ديباجته  احلديث عن دساتري األنظمة  
على اتباع الوالايت املتحدة األمريكية النظام االحتادي وجاء يف ديباجته: "حنن شعب الوالايت املتحدة، رغبة منا يف  

، وتوفري سبل الدفاع املشرتك، وتعزيز الصاحل العام  إنشاء احتاد أكثر كماال، وإقامة العدالة، وضمان االستقرار الداخلي 
 (1) وأتمني ن َعم احلرية لنا وألجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للوالايت املتحدة األمريكية.

م قبل التعديل حيث تبىن واضعو الدستور  1951وال خيتلف األمر ابلنسبة لدستور اململكة الليبية الصادر عام  
النظام االحتادي يف ديباجة الدستور حيث جاء فيها: "بعد االتفاق وعقد العزم على أتليف احتاٍد بيننا، حتت اتج امللك  

دستوراي على  واندت به هذه اجلمعية الوطنية التأسيسية ملكا السنوسي الذي ابيعه الشعب اللييب حممد إدريس املهدي 
 ليبيا". 

هل ابسم الشعب أو    الدستور، ل الديباجة على اإلرادة الِت سيصدر ابمسها  وقد يعرب مؤسسي الدستور من خال
 اسم احلاكم والشعب.    احلاكم أو ابسم 

تنص على أن الدستور هو صنيعة الشعب ويصدر    الشعبيةإن أغلب الدساتري الصادرة حديثا وخاصة بعد الثورات  
م نص يف ديباجته على أن الدستور يصدر  2014ابمسه، فالدستور التونسي األخري الصادر بعد الثورة التونسية سنة  

 (2) ابسم الشعب. 
قد تكون هناك خصوصية معينة للدولة الِت تضع دستورها كأن تكون خارجة من حرب أهلية فتحاول من خالل  

ستور أن تؤكد على الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة أو العنصرية وأن الدستور الصادر إمنا يصدر ابسم الشعب أبكمله،  الد
  على فكرة م رسخ من خالل الديباجة  1996حيث جند دستور جنوب أفريقيا الصادر بعد نظام التميز العنصري عام  

 (3) حكم الشعب أو احلكم الدميقراطي. 
ا  اإليرانية  يف حني هناك بعض  الديين يف دساتريها، ومنها دستور اجلمهورية  لدساتري حتاول ترسيخ فكرة احلكم 

م الذي أكد من خالل ديباجته على أن احلكم يف إيران حكم ديين، وهذا يقودان إىل حتديد فلسفة  1979الصادر عام  
عليها يف الديباجة وهذا ما سوف  النظام السياسي من خالل ديباجة الدستور، وهو من املوضوعات الِت ميكن النص  

 ( 4) نتناوله يف الفرع الثاين .

 

 م.2021-4-1  للموقع  زايرة  خرآ  نرتنتاإل  شبكة  على مريكيةاأل اخلارجية  زارة  موقع  على  املشور  مريكيةاأل  املتحدة  الوالايت  دستور  -1
https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992.pdf?la

ng=ar 
  فرباير 14  الرمسي  الرائد يف واملنش ور م،2014 س نة الص ادر  التونس ي "الدس تور  تورالدس  هذا نص در هللا بركة  على نرس م الش عب  "ابس م- 2

  .خاص  عدد م2014
 م،2021-4-2  ل ل  م  وق ع  زايرة  خ رآ  ،ن رتن       تاإل  ش               ب  ك       ة  ع ل  ى  امل نش               ور  م،1996  الص                     ادر  ف ري ق  ي  ج ن  وب  دس               ت  ور  -3

constitution › ttps://www.constituteproject.org 
  الرابط  على  اإلنرتنت،  شبكة  على  منشور  اإليرانية،  اجلمهورية  دستور  -   4

constitution_of_iran_1979.pdf-es/14https://constitutionnet.org/sites/default/fil   من   وللمزيد  

https://constitutionnet.org/sites/default/files/14-constitution_of_iran_1979.pdf
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 الفرع الثان : حتديد فلسفة النظام السياسي:   
"قوة انشئة عن إرادة مجاعية عامة لقيادة اجلماعة السياسية    بردو أن السلطة التأسيسية هي  يقول الفيلسوفكما      

 (1) أفراده".حنو النظام ابفرتاض سلوك معني على 
االنتماء الديين    - النظام املتبع يف الدولة سواء كانت الفلسفة الدينية    حتديد فلسفة   الدستور ميكن فمن خالل   
أو الفلسفة االقتصادية أو االجتماعية، فالكثري من دساتري دول العامل حتدد انتمائها الديين من خالل الدستور،    –للدولة  

لنسبة لكثري من البشر يف العامل جزء ال يتجزأ من هويتهم اجملتمعية أو الوطنية، األمر الذي  حيث تعترب اهلوية الدينية اب
وهنا تكمن أمهية الديباجة وعن طريقها يتم    يقتضي يف بعض األحيان التعبري عنها من خالل االعرتاف هبا دستوراي،

    (2)  الديين.انتماء الدولة  اإلفصاح عن 
ال توجد به ديباجة حتدد من خالهلا انتماء    (3) م2017ستور اللييب الصادر عام  ومن املعروف أبن مشروع الد

الدولة الديين، إال أن املادة السادسة من مشروع الدستور السالف الذكر ينص على أن االسالم هو دين الدولة والشريعة  
  (4) اإلسالمية وهو مصدر التشريع.

الدولة من خالل ديباجة دساتريها، فمثال الدستور املصري األخري الصادر  لكننا جند الكثري من الدساتري تبني دين  
املغريب أكد من    وكذلك الدستور ،  (5)   م يؤكد على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع 2014عام  

 ( 6) خالل ديباجته أبن اململكة  املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة.
من خالل ديباجة الدستور على الفلسفة السياسية الِت يقوم عليه النظام السياسي من خالل  وقد حيدد أيضاً   

التأكيد على أحداث معينة صنعت اتريخ األمة، فنجد الدستور التونسي سالف الذكر ينص يف ديباجته على التأكيد  
 ونسية. على نضال الشعب التونسي ضد االستبداد والدكتاتورية، وحتقيق أهداف الثورة الت

 

  للمؤلف  اهلوية،  تشكيل يف   ثةواحلدا الدين  إيران  يف   السياسية التحوالت  كتاب   علىى االطالع ميكن املوضوع  هذا حول املعلومات
  م.2013 بريوت، األوىل، الطبعة ، والطباعة للنشر بريوت  ،دار قيس أل قيس ترمجة ، الفقية وموسى النجفي، موسى

 . 115ص م،1969 ، بنغازي األوىل، الطبعة ، اللبيبة اجلامعة منشورات ، الدستوري القانون  ، مرزة إمساعيل -1
 بني   العالقة  تزال ال  ذلك،   من  الرغم  وعلى  والدين،  الدولة  بني  ةالعالق  تنظيم  هي  تزال،  وال  اترخييا  الرئيسية  الدستور  وظائف  إحدى  تعترب   -2

  األداين، متعددة  الدول يف وخاصة حلها الدساتري واضعي  على يتعني الِت املشاكل أصعب إحدى هي  العامل من كثرية  أحناء يف والدين الدولة
 .  اإلسالمية ابلداينة يدينون  الدولة مواطين من %100 يعترب حيث الليبية الدولة يف إشكالية يعترب ال املوضوع هذا ولكن

-نص content/uploads/2017/08/1-https://hnec.ly/wp   2017  عام  الصادر  اللييب  الدستور  مشروع  -3
 2022- 2- 21 يوم  للموقع زاير أخر pdfلدستور.ا

 عليها   نص   وإمنا  الدستور  ديباجة  يف  الدولة  دين  على   يتص   مل   حيث  م،1951  عام  الصادر  اللييب  امللكي  للدستور  ابلنسبة  األمر  كذلك  -4
 "  الدول ة. دين "اإلسالم منه اخلامسة املادة املادة يف
 املصري.   الشعب  جملس  موقع  على  اإلنرتنت  شبكة  على  املنشور  م،2014  سنة  الصادر  صريامل  الدستور  -5

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar للموقع زايرة اخر  
  السابق. املرجع اإلنرتنت، شبكة على املنشور املغريب، الدستور  6

https://hnec.ly/wp-content/uploads/2017/08/1نص-الدستور.pdf
https://hnec.ly/wp-content/uploads/2017/08/1نص-الدستور.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar
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لنظام   االقتصادية  للفلسفة  ابلنسبة  فيمكن أما  االقتصادية،    احلكم  الفلسفة  الدستور حتديد  ديباجة  من خالل 
ديباجته على "أن النظام السياسي يف الصني هو اشرتاكي    م أكدت 1982فدستور دولة الصني الشعبية الصادر عام  

 (1) شيوعي يقوده احلزب الشيوعي الصيين."
الضوء على أهم املوضوعات الِت تتناوهلا ديباجة الدستور، ومن املعلوم أن املوضوعات الِت تتناوهلا    حاولنا تسليط  

،  إىل أخرىالديباجة كثرية وال ميكن حصرها وذلك نتيجة اختالف ظروف ومكان نشأة الدستور الذي خيتلف من دولة  
 وكذلك

 (2)  ثالث.ال سوف نتناوله يف املطلب  األمر يف كيفية الصياغة، هذا ما 

 الثالث:املطلب  
 كيفية صياغة ديباجة الدستور

فرعني الفرع األول )أسلوب    يف من خالل هذا املطلب سنحاول تبيني طرق صياغة ديباجة الدستور وسيكون  
 (. الصياغة على شكل فقرات(، والفرع الثاين )األسلوب اإلنشائي املطول أو املوجز 

 أسلوب الصياغة على شكل فقرات   األول:الفرع 
ختتلف طرق صياغة ديباجة الدستور من دولة ألخرى ، فليس هناك طريقة واحدة متبعة لصياغة الديباجة فنجد  

مدى اترخيها الدستوري تتبع أكثر من طريقة يف صياغة دساتريها ، فبعضها يتبع أسلوب الصياغة على  بعض الدول على  
شكل مواد أو فقرات، والبعض اآلخر بشكل األسلوب اإلنشائي املطول أو املوجز، أما ابلنسبة لألسلوب األول فنجد  

لفة توضح من خالهلا أهداف الدستور الِت من  ديباجة دستور جنوب أفريقيا السالف الذكر مقسمة إىل أربع فقرات خمت
اإلنسان   االجتماعية وحقوق  والعدالة  الدميقراطية  القيم  املاضي وأتسيس جمتمع مبين على  انقسامات  معاجلة  ضمنها 

 األساسية. 
للدستور املغريب    التصدير مقسمة إىل فقرات يؤكد من  حوكذلك األمر ابلنسبة  يث كانت مقدمته الِت أمساها 
والقيم الِت من ضمنها العمل على االنتماء لالحتاد املغاريب كخيار اسرتاتيجي؛ وتعميق أواصر    املبادئ ا على بعض  خالهل

 االنتماء إىل األمة العربية واإلسالمية.  

 

 م  وق  ع   ع  ل  ى  اإلن  رتن       ت  ش                ب  ك       ة  ع  ل  ى  امل  نش                ور  م،1982  ع       ام  الص                     ار   الش                ع  ب  ي       ة  الص                ني  مج  ه  وري       ة  دس                ت  ور   -1
9288693.html-http://arabic.people.com.cn/n3/2017/1104/c31664  4-2  ل       ل       م       وق       ع  زايرة  آخ       ر-

  م.0212
  ديباجتها   يف                واحلرية االستقالل حتقيق سبيل يف الشعب أبناء قبل من املقدمة ابلتضحيات  تشيد الدساتري من الكثري جند -2

  التونسية،   الثورة  بعد  الصادر  األخري  التونسي  والدستور  م،2014  سنة  الصادر  املصري  الدستور  فمثال   الثورة،  بعد  تصدر  الِت  الدساتري  وخاصة
 الصادر   أفريقيا  جنوب  دستور  ديباجة  يف   جنده   ما  وهذا   للدولة   الوطنية  الوحدة  على   تؤكد   عرقي   تنوع  هبا  يوجد  الِت  الدول   دساتري  بعض و 

 م. 1996 عام

http://arabic.people.com.cn/n3/2017/1104/c31664-9288693.html%20آخر%20زيارة%20للموقع%202-4-2021
http://arabic.people.com.cn/n3/2017/1104/c31664-9288693.html%20آخر%20زيارة%20للموقع%202-4-2021
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سوف نتناوله يف الفرع    وهذا ما   موجز، وقد يكون أسلوب صياغة ديباجة الدستور على شكل إنشائي مطول أو  
 الثاين. 

 األسلوب اإلنشائي املطول أو املوجز:    ان:الفرع الث
أو   املطول  اإلنشائي  األسلوب  ديباجة    من  املوجزيعترب  املصري    الدستور، حيثأساليب صياغة  الدستور  جند 

م، حيث ميتاز  1987يتكون من أكثر من مخسني سطر، وكذلك الدستور الصيين الصادر عام    م 2014الصادر عام  
 الديباجة. بديباجة مطولة مقارنة ببقية دساتري العامل، ويعرت األسلوب اإلنشائي املطول من األساليب النادرة يف صياغة 

وع دستور الدولة الليبية الصادر عام  وقد يتبع واضعو الدستور األسلوب اإلنشائي املوجز، حيث يعترب البعض مشر 
م قد  1951به ديباجة، وأن مل تتجاوز سطر ونصف، وجند أيضا دستور اململكة الليبية الصادر عام    م يوجد 2017

 أسطر. تتجاوز الديباجة سبعة   اتبع يف صياغة ديباجته الشكل اإلنشائي املوجز، حيث ال 
م، حيث ال  1787ائي املوجز الدستور األمريكي الصادر عام  ومن الدساتري الِت اتبع واضعوها األسلوب اإلنش

م حيث حيتوي  1958املرتمجة للعربية ثالثة أسطر، وكذلك األمر ابلنسبة للدستور الفرنسي الصادر عام    تتجاوز ديباجته 
، حيث  م1946، عكس الدستور الفرنسي للجمهورية الرابعة الصادر عام  (1)   أسطرعلى ديباجة قصرية ال تتجاوز عدة  

 احلال.  الفرنسيحيتوي على ديباجة مطولة أصبحت موضوعاهتا جزء من الدستور 
أفريقيا الصادر عام   جتمع بني أسلوبني أو أكثر يف صياغة هناك بعض الدساتري الِت   الديباجة كدستور جنوب 

 والفقرات. م حيث جيمع بني أسلوب الصياغة اإلنشائي  1996

 املطلب الرابع:
 األمهية الفلسفية لوجود ديباجة للدستور 

اختلف فقهاء القانون الدستوري على األمهية الفلسفية لوجود ديباجة للدستور من عدمها، حيث سنطرح من  
وتعارض وجود ديباجة للدستور من خالل فرعني، الفرع األول إنكار أمهية    الِت تؤيدوجهِت النظر  خالل هذه الدراسة  

 وجود ديباجة للدستور، والفرع الثاين ضرورية وجود ديباجة للدستور. 
 الفرع األول: إنكار أمهية وجود ديباجة للدستور:  

جة، فالكثري من دساتري العامل ليست هبا ديباجة  يرى أنصار هذا االجتاه أنه ال يعيب الدستور عدم وجود الديبا 
 ( 2) فهناك أكثر من مخسني دولة يف العامل ال حتتوي دساتريها على أية ديباجة، وأغلبها دول تصنف من الدول املتحضرة.

 

   1958 عام الصادر الفرنسي دستور -1
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar يوم للموقع زايرة اخر 

25-2-2022 
   وغريها.  السويد.. رومانيا، فنلندة، لبنان، املكسيك، ماليزاي، النرويج، هولندا، الدمنارك، كندا،  بلجيكا، النمسا، إيطاليا، أسرتاليا، ومنها -2

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
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وأدت دساتريها الدور املنوط به على الرغم من عدم وجود ديباجة، حيث ميكن النص على  املوضوعات الِت جيب  
أن تتناوهلا الديباجة يف صلب الدستور دون أن يؤثر ذلك على أمهيته، فعدم وجود ديباجة للدستور ال يصيبه ابلنقص  

تور اللييب وابلفعل صدر مشروع الدستور دون وجود ديباجة  أو الضعف، وهذا الرأي تبنته اهليئة التأسيسية لوضع الدس 
رغم اعرتاض بعض أعضاء اهليئة وأتكيدهم على أمهية الديباجة،  -اقتصر األمر على سطر واحد فقط    - حقيقية للدستور  

 ابملعىن الصحيح .    ديباجةواملوضوعات الِت تتناوهلا إال إن مسودة الدستور صدرت مع عدم وجود 
يرى أن ديباجة الدستور ليس هلا سوى قيمة أدبية فقط، فهي جمرد مبادئ توجيهية وعلى املشرع أن    هاالجتاوهذا  

 (1) يلتزم هبا وأن يدخل مضموهنا يف نصوص قانونية سواء يف صلب الدستور، أو يف التشريعات العادية .
 الفرع الثان: ضرورية وجود ديباجة للدستور:  

القيمة ليست يف الديباجة يف ذاهتا من حيث الوجود أو العدم، إمنا يف املوضوعات الِت  هناك اجتاه أخر يرى أبن  
تتناوهلا الديباجة كتبيني فلسفة الدستور من خالل النص على الثوابت واألسس الِت تقوم عليها الدولة، كالتأكيد على  

ل أبناء الشعب يف سبيل حتقيق االستقالل  الوحدة الوطنية، وسيادة الشعب، ونضال األجداد، والتضحيات املقدمة من قب 
واحلرية، هذه املوضوعات حملها ديباجة الدستور؛ فخلو مشروع الدستور من الديباجة جيعل منه دستور قاصر ومعيب؛  
وذلك نظرا ألمهية املوضوعات الِت ميكن أن حتتويها الديباجة، خاصة أبن بعضها ال حمل له يف منت الدستور، وهذا الرأي  

 م. 2017أغلب معارضي مشروع الدستور اللييب الصادر عن اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور سنة  تبناه 
مرت مبراحل انتقالية، وخاصة بعد سقوط    الِت كذلك يرى البعض أن وجود الديباجة وحتديدا يف دساتري الدول  
 (2) األنظمة يعترب ضروري  ليعطي قوة للدستور جتعله ينطلق من قواعد اثبتة.

الديباجة قد حتتوي على موضوعات حمل خالف بني واضعي  و  اللييب أبن  كانت رؤية واضعي مشروع الدستور 
الدستور وأن الدستور جلميع أفراد الشعب اللييب على اختالف أفكارهم وتوجهاهتم السياسية، ورد البعض على ذلك أبنه  

ها بني من هو مؤيد أو معارض هلا، فهناك  ليس من الضروري أن ينص يف ديباجة الدستور على أحداث خمتلف علي
الكثري من املوضوعات املتفق عليها بني أبناء األمة الواحدة كالتأكيد على اجلهاد ضد االحتالل يف فرتة من الفرتات  
كجهاد الشعب اللييب ضد احملتل اإليطال أو التأكيد على اتريخ  الدولة وحضارهتا، أو انتمائها القومي أو االقليمي،  

يوجد خالف بني أفراد الشعب يف مثل    كذلك األمر ابلنسبة  لفلسفتها االقتصادية أو السياسية أو الدينية؛ حيث ال و 
 هذه املوضوعات . 

 
 

 
 

 . 45 ص م،2002 بريوت، األوىل، الطبعة ، اجلديد الكتاب دار ، الستوري القانون  يف الوسيط ، بوخزام إبراهيم -1
 اجملتمع  يسعى الِت  واألهداف ،  عليها يقوم الِت اجلوهرية واملبادئ الدستور منابع إىل اإلشارة تتضمن نظرية بديباجة عادة الدستور يبدأ -  2

 .  البحث بداية يف  سالفا بينا كما   وإرادهتا الدولة لسياسة كنهج  الدستور يبتغيها الِت الرئيسية اخلطوط – عادة الديباجة وترسم لتحقيقها
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 املطلب اخلامس: 
 القيمة اإللزامية لديباجة الدستور

يعطي لديباجة لدستور قوة  اختلف فقهاء القانون الدستوري حول القيمة اإللزامية لديباجة الدستور، فهناك رأي  
سوف    يعطي لديباجة الدستور أي قيمة إلزامية، وهذا ما  سوف نتناوله يف الفرع األول، والرأي الثاين ال  إلزامية، وهذا ما

 نتناوله يف الفرع الثاين. 
 الفرع األول: الرأي املؤيد للقيمة اإللزامية للديباجة:  

  ذلك اختلف ة يف ديباجة الدساتري هلا قيمة قانونية ال شك فيها ومع  يعتقد أنصار هذا االجتاه أن املبادئ الوارد
مؤيدو هذا االجتاه حول مدى هذه القيمة. وهناك رأي أبن ملقدمات الدساتري قيمة أعلى من قيمة النصوص الدستورية؛  

، ويلتزم القضاء هبا عند  ألهنا تضم األسس الِت تقوم عليها، فهي تعترب القانون األعلى للدولة، وأحكامها واجبة االتباع 
ديباجة الدستور معربة    الرأي أن الفصل يف أي نزاع، وابلتال فهي تتفوق على النصوص الدستورية نفسها، وحجة هذا  

عن اإلرادة العليا لألمة؛ ألهنا تتضمن األسس واملبادئ الِت يسن على هديها الدستور، مما يفرض على السلطة الِت تضع  
  (1) وعدم خمالفتها.  املبادئ الدستور ابحرتام هذه 

يذهب إىل أبعد من ذلك فريى أن ديباجة الدستور أعلى من الدستور نفسه، وسنده   الفقهوهناك اجتاه آخر من  
فإن توجيهاته ال تنصرف إىل املشرع العادي فحسب بل    أساسية،  مبادئ يف ذلك أنه ملا كانت الديباجة تنطوي على  
 واال أصبحت دون معىن.   التوجيهات،إن املشرع الدستوري نفسه ملزم ابتباع هذه 

م أابن احلكم امللكي، وكذلك األمر ابلنسبة  1951القضاء اللييب للمكانة القانونية للديباجة دستور  ومل يتعرض  
خيتلف األمر أيضاً يف املرحلة االنتقالية بعد ثورة السابع   ملقدمة الواثئق الدستورية الِت كانت يف عهد النظام السابق، وال 

اء الدستوري املصري رأي يف القيمة القانونية لديباجة الدستور،  عشر من فرباير. على خالف الوضع يف ليبيا كان للقض
لصلب الدستور، وهذا رأي أغلب فقهاء القانون الدستوري،    القانونية واعترب ديباجة الدستور جزء من الدستور، وهلا القيمة  
فيه: "يشكل   م حيث جاء2014من الدستور الصادر عام  227وأكد على ذلك املشرع الدستوري املصري يف مادته 

وحدة عضوية متماسكة "وحسم    يف الدستور بديباجته ومجيع نصوصه نسيًجا مرتابطًا وُكالا ال يتجزأ، وتتكامل أحكامه  
 اخلالف حول قيمتها القانونية. 

هذا الرأي يعترب ديباجة الدستور جزء من الدستور نفسه مرت بنفس املراحل الِت مر هبا وضع الدستور وإصداره؛  
 ن من املنطقي أن تكون هلذه املقدمات قوة النصوص الواردة يف صلب الوثيقة الدستورية ذاهتا. ولذلك كا 

إال أن األمر اختلف يف فرنسا أابن دستور اجلمهورية الرابعة بسبب    – رغم وضوحه    - وهذا االستخالص السابق  
اتري على القضاء مبناسبة دعوى دارت  موقفه من الرقابة الدستورية والِت طرحت قضية القيمة القانونية ملقدمات الدس

م، وقد واجه حبث األمر مشكلة يف أن اللجان الدستورية املناط هبا رقابة الدستورية  1946حول إلزامي مقدمة دستور  
 

  . 70ص  م،2015  ،  األوىل  الطبعة  ،  القاهرة  ،  القانونية  لإلصدرات   القومي  املركز  ،  الستوري  للقانون   العاة  النظرية  ،  القيسي  حممد  حنان   -1
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يفيد استبعاد مقدمة الدستور من هذا النطاق، ومع ذلك    حتددت دائرة عملها ابألبواب العشرة من الدستور، وهو ما 
م، وتوحدت الرؤاي يف هذا الشأن بني القضاءين العادي  1946ضفاء القوة القانونية على مقدمة دستور اجته القضاء إل 

 (1) واإلداري.
م للمجلس الدستوري االختصاص ابلرقابة على دستورية  1958م أعطي دستور  1946وعلى خالف دستور  

ولذلك استقر الرأي بني الفقهاء الفرنسيني على أن مقدمة  مشروعات القوانني الِت ختالف الدستور دون استبعاد املقدمة؛  
 (2) م هلا قوة الدستور نفسه.1958دستور 
 الفرع الثان: الرأي املعارض ألي قيمة اإللزامية للديباجة:  

ينكر كل قيمة قانونية للمقدمة، واعتبارها تعكس مبادئ فلسفية جمردة من أية قيمة إلزامية تقيد السلطة    االجتاههذا  
 . فقط التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وكل ماهلا هو قيمة معنوية وأدبية 

برامج ال شأن للقانون  فهذه املقدمة أو الديباجة هي عبارة عن إعالن، وهي ال تعدو أن تكون قواعد فلسفية أو  
بتنظيمها، ولو أراد املشرع أن يصبغ عليها الصفة القانونية لنظمها يف صلب الدستور خاصة إذا أراد أن يراعي الناحية  
الشكلية ، وليحسم أي خالف قد يثار يف املستقبل هذا الشأن عن طريق نصوص وعناوين واضحة وحمددة ال أن يوردها  

رات املنسقة والراننة قد تثري مسامع اإلنسان البسيط ال رجال القانون الذي عليه أن يستعمل  يف املقدمة ، إذ إن العبا
يف التفريق بني ما هو ملزم وما هو اختياري غري ملزم، وأخذ  هبذا الرأي رواد املدرسة الشكلية الِت يقودها    منهجيته

 ( 3) كاردي مابرج وايسمان .
الدولة الدميقراطية احلديثة، والدولة املدنية، وإقرار مبدأ  وإذا كانت املقدمة تعرضت يف بعض مواض عها إىل بناء 

 (4) لتداول السلطة ، وإعالء املساواة واملواطنة ، فاألمر أشبه ابلشعارات من وإىل القواعد القابلة للنفاذ آبليات حمددة.
جيوز التمسك هبا قانواًن يف مواجهة    ه ال غري أن هذا اإللزام ، يظل التزاما أدبياا، فإذا امتنع املشرع عن ذلك، فإن

 (5) جيوز الطعن يف شرعية القوانني الصادرة ابملخالفة. السلطة العامة، وال 
 
 

 

 

 . 48ص م،2015 ،القاهرة، العريب الفكر دار ، الدستوري القانون  عبدالوهاب رفعت حممد  -1
 ،  اإلنرتنت  شبكة  على  مشور  ،  الدستور   ملقدمة  القانوينة  القيمة   بعنوان   مقال    -2

constitutions.html?hl=en-of-https://lahodod.blogspot.com/2017/04/value  يوم  للموقع  زايرة  أخر  
4-4-2022 
 م. 2017  القاهرة  األوىل،  ،الطبعة  والتوزيع  للنشر  أوراق  دار  ،   املعاصرة  الدولية  واحلقوق  القدمية  الشرائع  بني  اإلنسان   حقوق  ابانجه  هشام  - 3
 . 56ص ، السابق املرجع ، عبدالوهاب رفعت حممد - 4
  يف   إليه  املشار  ،  110ص  م،1971  اإلسكندرية  ،الطبعةالثانية،  املعارف  منشأة  ،   السياسية  والنظم  الدستوري  القانون   خليل  حمسن   -  5

 .71 ص ذكره السابق املرجع الدستوري، القانون  يف الوسيط ، بوخزام إبراهيم كتاب

https://lahodod.blogspot.com/2017/04/value-of-constitutions.html?hl=en
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 اخلامتة

قد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية توضيح املقصود بديباجة الدستور من حيث اللغة واالصطالح والربط بني  
املعىن اللغوي واالصطالحي، وميكننا القول أبنه ال توجد صياغة موحدة لديباجة    املعنني، حيث جند أن هناك تطابق بني

الدستور، فهناك من أيخذ بطريقة النقاط أو الفقرات، وهناك دساتري أخذت بطريقة اإلنشاء سواء املوجز أو الطويل،  
 الديباجة. توجد قاعدة معينة يف صياغة  وهناك أيضا من جيمع بني األسلوبني حيث ال 

يوجد اتفاق بني فقهاء القانون الدستوري على أمهية وجود الديباجة من عدمها يف الدستور على الرغم    وكذلك ال
حيث  من أمهيتها، وخاصة ابلنسبة للدساتري القائمة بعد املراحل االنتقالية، وتعود أمهيتها ألمهية املوضوعات الِت تتناوهلا،  

 اجلديدة. تقوم عليها الدولة  من الركائز الِت جيب أن تعترب 
وقد اختلف فقهاء القانون الدستوري على القوة القانونية لديباجة الدستور بني من يعطيها قوة الدستور نفسه وبني  

 من يقلل من قيمتها القانونية واإللزامية. 
 ومن خالل هذا البحث توصلنا إىل عدة نتائج وتوصيات أمهها: 

 النتائج:  •
الدساتري العربية يف تسمية الديباجة وهناك من يسميها مقدمة أو توطئة أو تصدير، وذلك يعود  هناك اختالف بني    -1

 القانوين والدستوري هلذه الدول.  للموروث 
يوجد اتفاق بني دساتري دول العامل على اتباع أسلوب معني يف صياغة الديباجة، وقد جند أن الدوله الواحدة تتبع   ال  -2

 ة ديباجة دساتريها، وهذا منطقي الختالف زمان وظروف وضع الدستور. أكثر من أسلوب يف صياغ 
 عدم وجود اتفاق على األمهية الفلسفية لوجود الديباجة من عدمها.   -3
الفرنسي    أن القضاءعلى الرغم من عدم اتفاق فقهاء القانون الدستوري على القيمة القانونية لديباجة الدستور، إال    -4

القضاء اللييب الذي مل يتطرق للقيمة القانونية    الدستور ابستثناء واملصري حسم املسألة وأعطى لديباجة الدستور قوة منت  
 للديباجة. 
 التوصيات :  •

املشرع الدستوري اللييب الرتكيز على إبراز فلسفة الدستور من خالل ديباجته، ويؤكد من خالهلا على الثوابت  على    -1
 واألسس الِت تقوم عليها الدولة الليبية احلديثة . 

وات  جيب على املراكز البحثية الليبية االهتمام ابملوضوعات املتعلقة مبشروع الدستور اللييب من خالل الدراسات والند  -2
 عليه. العلمية ليستطيع املواطن اللييب تكوين رأي سليم خبصوص مشروع الدستور واالستفتاء 

على مراكز االستطالع يف الدولة الليبية خاصة املرتبط ابملفوضية العليا لالنتخاابت إجراء استطالع رأي على أمهية    -3
 ع الدستور بقبوله أو رفضه. وجود ديباجة للدستور ابعتبار أن الشعب هو الذي يقرر مصري مشرو 
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 قائمة املراجع 
 الكتب :  •

 م. 2002إبراهيم بوخزام ، الوسيط يف القانون الدستوري ، دار الكتاب اجلديد ، الطبعة األوىل، بريوت،  .1
 م. 1969،  األوىل، بنغازي الطبعة  اللبيبة، منشورات اجلامعة   الدستوري، القانون  مرزة،إمساعيل   .2
القاهرة ، الطبعة    القانونية،املركز القومي لإلصدارات    الدستوري،النظرية العامة للقانون    لقيسي،ا حنان حممد   .3

 م. 2015األوىل ، 
القانون الدستوري ،دار أمواج للنشر والتوزيع ، عمان األردن، الطبعة األوىل ،   .4 زايد عطا عرجة ، العون يف 

 م2015
 م. 1971والنظم السياسية  ، منشأة املعارف ،الطبعة الثانية، اإلسكندرية حمسن خليل القانون الدستوري  .5
 . 48م، ص2015حممد رفعت عبدالوهاب القانون الدستوري ، دار الفكر العريب ،القاهرة،  .6
موسى النجفي ،وموسى الفقية ، ترمجة قيس أل قيس ،دار بريوت للنشر والطباعة ، الطبعة األوىل، بريوت،      .7

 م.2013
هشام ابانجه حقوق اإلنسان بني الشرائع القدمية واحلقوق الدولية املعاصرة  دار أوراق للنشر والتوزيع ،الطبعة   .8

 م. 2017األوىل، القاهرة 
 مقاالت   •
قاس .1 ،  إميان  اإلنرتنت  شبكة  على  منشور  مقال  وااللزاميتها،  الدساتري  مقدمات  طبيعة   ، هاين  م 

https://www.scribd.com/document/454158848/زايرة  -مقدمات- طبيعة ،آخر  الدساتري 
 م، 2021-3- 19للموقع يوم 

ديل الدستور اجلزائري  بلطش سياسة ، مقال بعنوان ديباجة الدستور يف القانون الدستوري املقارن وفقا لتع   .2
 . 2018، السنة  3، العدد 55م، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية السياسية ، اجمللد  2016

عبد هللا األمحدي، مفهوم توطئة الدستور وقيمتها السياسية والقانونية، املنشور على شبكة اإلنرتنت على موقع     .3
https://www.turess.com/assabah/65530    

4.   ، اإلنرتنت  شبكة  على  مشور   ، الدستور  ملقدمة  القانونية  القيمة  بعنوان  مقال 
https://lahodod.blogspot.com/2017/04/value-of-constitutions.html?hl=en  

 2022-4-4أخر زايرة للموقع يوم 
 :   املعاجم والقواميس •
 م. 2008األوىل، القاهرة أمحد خمتار عمر، اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب ،الطبعة  .1
 م، 1986اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان للطباعة والنشر، لبنان،   .2
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 الدساتري :  •
 1951دستور اململكة الليبية ،مطابع دار النشر للجامعات املصرية، .1
عام   .2 الصادر  اللييب  الدستور  -https://hnec.ly/wp   2017مشروع 

content/uploads/2017/08/1الدستور. -نصpdf  2022- 2- 21أخر زايرة للموقع  يوم 
 م عدد خاص. 2014فرباير  14م، واملنشور يف الرائد الرمسي  2014"الدستور التونسي الصادر سنة  .3
م،  املنشور على شبكة اإلنرتنت على موقع جملس الشعب املصري.  2014الدستور املصري الصادر سنة  .4

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar  
 اخر زايرة للموقع  

الربملان واجملتمع املدين   الدستور املغريب املنشور  على شبكة اإلنرتنت  موقع وزارة املكلفة ابلعالقات مع   .5
http://www.mcrp.gov.ma/default.aspx   م  2021-3- 19آخر زايرة للموقع يوم 

دستور الوالايت املتحدة األمريكية املشور على موقع زارة اخلارجية األمريكية على شبكة اإلنرتنت آخر زايرة  .6
م.  2021-4-1للموقع 

https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_Americ
a_1992.pdf?lang=ar 

    1958دستور الفرنسي الصادر عام   .7
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar   

 2022-2-25اخر زايرة للموقع يوم 
كة اإلنرتنت على موقع      م، املنشور على شب1982دستور مجهورية الصني الشعبية  الصار عام    .8

http://arabic.people.com.cn/n3/2017/1104/c31664-9288693.html   آخر زايرة
 م. 2021-4-2للموقع 

م،  2021-4-2م، املنشور على شبكة اإلنرتنت، آخر زايرة للموقع 1996دستور جنوب فريقي الصادر    .9
ttps://www.constituteproject.org › constitution 

 دستور اجلمهورية اإليرانية ، منشور على شبكة اإلنرتنت ،  على الرابط    .10
https://constitutionnet.org/sites/default/files/14-
constitution_of_iran_1979.pdf 
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 ة  ــــة احملاصـــــشرك

 دراسة يف القانون التجاري اللييب

 
 بكر عبد السالم بن زيد أبو األستاذ/                                                                                    

 اجلامعة األمسرية اإلسالمية /كلية العلوم الشرعية مسالته                             

 

 ة ـــ املقدم 
وقد نظمها قانون النشاط التجاري    الشخصي،تعترب شركة احملاصة من شركات األشخاص الِت تقوم على االعتبار       

 ( . 97-91)م( يف الفصل الثاين من الباب الثالث من الكتاب األول وذلك يف املواد  23/2010)
ذلك أن الش ركاء فيها معٌفون    خالهلا،فأغلب التعامالت املنفردة تتم من    كبرية،وتكتس ي ش ركة احملاص ة أمهية عملية        

من إجراءات ش    كلية قد تطول هبم وتؤدي إىل ض    ياع الفرص    ة عليهم مما حدا ابملش    رع إىل التخفيف من الش    روط حبيث  
هذه   نفس       ها،بل وحىت الش       ركات التجارية    األش       خاص،ن ش       ركات  جعلها تتمتع خبص       وص       ية معينة مقارنة مبثيالهتا م

 . الثاين( )املطلباألول( ومن حيث النشاط املمارس  )املطلباخلصوصية تظهر من حيث اإلنشاء 
 

 األول   املطلب
 خصوصية شركة احملاصة من حيث اإلنشاء

كما أهنا ال تتمتع    )أواًل(فهي ذات طبيعة مزدوجة    الش      ركات،إن لش      ركة احملاص      ة طابعاً مميزاً مييزها عن غريها من          
 )اثلثاً(.وأخرياً ال ترد عليها التصفية  )اثنياً(ابلشخصية االعتبارية 

 احملاصة:الطبيعة املزدوجة لشركة  /أواًل 
أنه ابلنس       بة لش       ركة احملاص       ة فتكون جتارية أو مدنية    ))أماأنه    القانون التجاري على( من  13/2)املادة  نص       ت          

                 (.حبسب طبيعة نشاطها(
وابلتال فإنه وفقاً للنص الس       ابق فإن ش       ركة احملاص       ة قد تكون ش       ركة مدنية وقد تكون جتارية حس       ب النش       اط          

ييب ابلنس    بة لش    ركة احملاص    ة هو املعيار املوض    وعي الذي يقوم على طبيعة النش    اط  املمارس, فاملعيار الذي تبناه املش    رع الل
الذي متارس ه الش ركة, فإذا مارس ت الش ركة نش اطاً يدخل يف ض من األنش طة التجارية مثل نش اط املقاوالت أو التوريد أو  

( من القانون  409دهتا املادة )الش          راء من أجل إعادة البيع, أو التص          نيع أو غري ذلك من األنش          طة التجارية الِت عدٌ 
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إذا مارس  ت ش  ركة احملاص  ة نش  اطاً مدنياً مثل النش  اط    التجاري, فهي تعترب ش  ركة جتارية, ألهنا مارس  ت نش  اطاً جتارايً, أما
 .(1)الزراعي أو احلريف أو الِت يقيمها أصحاب املهن احلرة ملزاولة مهنتهم بصورة مجاعية فإهنا تعترب شركة مدنية

وقد يتعدد أحدمها   حماص،أما الش  ركاء فيها فهما نوعان ش  ريك عامل وش  ريك    ذاهتا،ا خبص  وص الش  ركة يف حد  هذ      
 أو اآلخر أبن يكون أكثر من واحد وقد ال يتعدد فتقتصر على شريك عامل وشريك حماص فقط.

أو    )الش  ريكاء األخرون  أما الش  رك  التجاري،ملمارس  ته النش  اط    التاجر،والش  ريك العامل هو وحده الذي يكتس  ب ص  فة  
 .)2) أبنفسهمممارسة النشاط التجاري  ملعد ،التاجرالشركاء احملاصون( فإهنم ال يكتسبون صفة 

 . االعتبارية؟شركة احملاصة ابلشخصية  عمدى متتهذا فيما يتعلق ابخلاصية األول األمر الذي يثري يف الذهن       
 االعتبارية:عدم متتع شركة احملاصة ابلشخصية اثنيًا/

احملاص    ة عقد ال خيض    ع للش    روط الش    كلية    ))ش    ركةأن   على( من القانون التجاري يف عجزها  91نص    ت املادة )        
آخر يف نص يب معني من أرابح نش اطه أو من    املفروض ة على الش ركات التجارية املس ماة يش ارك ش خص مبقتض اه ش خص اً 

 (.معينة(أكثر مقابل حصة متفق عليها يقدمها الشريك احملاص خالل مدة  أرابح صفقة أو
والِت    العقود،واض   ح من خالل هذا النص أن املهم يف ش   ركة احملاص   ة هو اإلكتفاء ابلش   روط العامة الالزمة إلنش   اء        

 التجاري.بة والقيد يف السجل وال حتتاج شركة احملاصة لقيامها أي إجراء شكلي كالكتا والسبب،تتمثل يف الرضا واحملل 
وبناء على ذلك فإن ش    ركة احملاص    ة ال ختض    ع لواجب القيد يف الس    جل التجاري مما جيعلها ال تتمتع ابلش    خص    ية        

الش           ركات املنظمة هبذا القانون مهما كانت طبيعية   علىذلك أن املش           رع اللييب يف القانون التجاري أوجب    االعتبارية،
جتاري( واعترب أيضاً  24سجل التجاري املختص واستثىن من ذلك بصريح العبارة شركة احملاصة املادة )نشاطها القيد يف ال

( من القانون  25/1أن الش           ركة ال تتمتع ابلش           خص           ية االعتبارية إال اعتباراً من اتريخ قيدها يف الس           جل التجاري )
 التجاري.

  التجاري،ية االعتبارية بس   بب عدم قيدها يف الس   جل  يفهم من هذه النص   وص أن ش   ركة احملاص   ة ال تتمتع ابلش   خص       
 حيث أعفاها املشرع من ذلك.

  مال،وعلى هذا ليس هلا رأس    وجود،وطاملا كان األمر كذلك فإن احلقوق الناش ئة للش خص االعتباري ال يكون هلا       
ابلتال فاألموال الِت تدخل يف ش    ركة  و   احملاص     ة،ألن ذلك يعد أثراً من ااثر الش     خص     ية االعتبارية الِت تفتقر إليها ش     ركة  

   .اعتبارية؟ ولكن من هو هذا الشخص ما دامت الشركة ليس هلا شخصية    معني،احملاصة ال بد أن تسجل ابسم شخص  

 

 ، م1997 ،األول  الطبعة  الغريب، اجلبل  جامعة  غراين،  اللييب،  القانون  يف  التجارية  الش      ركات الزهاوي، وفاض      ل مادي حممد  مس      عود  د. (1
 ، م2017 ،الث  امن  ة   الطبع  ة  ن(  ،)ب  م(  ،)ب  ،األول  اجلزء  االقتص               ادي،  النش               اط  ق  انون   األزهري،  اجليالين  حمم  د  د.  .19ص  ،8  بن  د
   .201ص ،1986 سنة ط( ،)ب املعارف، منشأة االسكندرية، التجاري، القانون  البارودي،  علي  د. .180-175ص
  للعام  طرابلس،  جامعة  القانون  كلية  العليا،  الدراس   ات  طلبة علي ألقيت كراتمذ   التجارية،  الش   ركات  األزهري،  البدوي  اجليالين حممد  د. (2

    .50ص منشورة، غري م،2003-2002 اجلامعي
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 احلكم،أما املش     رع اللييب فلم ينص على هذا    العامل،املش     رع الفرنس     ي نص على تس     جيل األموال ابس     م الش     ريك        
 الشأن.نظام الشركة وأساسها القانوين فإنه ميكن األخذ مبا نص عليه املشرع الفرنسي يف هذا  علىولكن حفاظا 

أما القانون الواجب    جنس    ية،وابلتال ليس هلا    به،ابإلض    افة إىل ذلك ليس لش    ركة احملاص    ة عنوان جتاري تتعامل          
 .(1) للمتعاقدينبيق عليها فهو قانون اإلرادة املشرتكة التط

حيث قض ت احملكمة العليا يف هذا الش أن أبنه )) من املس لمات   القض اء،كل ما نص عليه املش رع فيما س بق أكده         
ش   ركاء بل يظل  يف ش   ركة احملاص   ة أهنا ال تتمتع ابلش   خص   ية املعنوية فال رأس مال هلا أو ذمة مالية هلا مس   تقلة عن ذمم ال

 . (2)كل شريك فيها مالكا حلصته يف األصل...((
مبعين أال    خمفية،وطاملا أن ش   ركة احملاص   ة ال تتمتع ابلش   خص   ية االعتبارية فإنه ال وجود هلا يف الظاهر وجيب أن تكون      

 .(3)حبدسه( فإهنا ال تفقد صفتها كشركة حماصة )بتوقعاته،ألنه إذا علم هبا الغري بطرقه اخلاصة  بوجودها،يعلم الغري 
 اآلن.يبقى من خصوصية شركة احملاصة يف مرحلة اإلنشاء عدم ورود التصفية عليها وهو ما نقوم مبعاجلته      
 احملاصة:عدم ورود التصفية على شركة  /اثلثاً 
تنقض ي ش ركة احملاص ة بطرق االنقض اء العامة الِت تنقض ي هبا الش ركة بوجه عام, فهي تنقض ي ابنتهاء مدهتا أو ابنتهاء      

تفاق الش     ركاء على حلها, نظراً لتوافر االعتبار الش     خص     ي بني الش     ركاء وإذا انقض    ت    أو  ،عمل الذي قامت من أجلهال
ألهنا ال تتمتع ابلش      خص      ية االعتبارية ويقتص      ر األمر فيها على تس      وية بني    ،ش      ركة احملاص      ة فإن التص      فية ال ترد عليها

احلص     ول على بيان حس     ايب عن الص     فقة بعد اجنازها أو بيان  الش     ركاء, حبيث يكون للش     ريك احملاص يف مجيع األحوال  
 ( من القانون التجاري اللييب. 2/ 94سنوي عن إدارة النشاط إذا امتد ألكثر من سنة ) املادة 

ألهنا ال تعترب ش خص اً اعتبارايً    احملاص ة،ال ترد علي ش ركة    ))التص فية  وقد قض ت احملكمة العليا يف هذا اخلص وص أن      
 .(4)إجياد مال شائع وإمنا ترمي إىل قسمة الربح واخلسارة(( متلك احلصص الِت يقدمها الشركة وال ترمي إىل وهي ال

  االعتبارية،بس     بب عدم متتعها ابلش     خص     ية    احملاص     ة،يظهر مما تقدم أنه ال حمل للتص     فية مبعناها احلقيقي يف ش     ركة      
 .(5)وجيب أن يوجه يف هذه احلالة إىل الشريك الذي يدير الشركة وأعماهلا اإلفالس،وللسبب نفسه ال ختضع لنظام 

 

  القانون   ش       رح دوما، محن الر عبد فتوح د.  بعدها.  وما  50 ص س       ابق،  عمرج  التجارية،  الش       ركات  األزهري،  البدوي  اجليالين حممد  د. (1
 .332ص م،1992 ،الثالثة الطبعة للنشر، الوطنية املكتبة بنغازي، اللييب، التجاري

 .203ص ،1963 ،الثاين اجلزء املدين، القضاء العليا، احملكمة قضاء م،1/1961 /14 جلسة ق،9/4 رقم مدين  طعن (2
 ص   ،س ابق مرجع  ،التجارية  الش ركات  ،القليويب  ةمسيح  د. .44ص  س ابق،  عمرج  التجارية،  الش ركات  األزهري،  البدوي  اجليالين حممد  .د (3

 وفاص       ل  مادي  حممد  مس       عود  د. .209 ص  س       ابق، مرجع  اللييب،  التجاري  القانون  ش       رح دوما، محن  الر  عبد فتوح  د.  بعدها. وما 343
   .158ص سابق، مرجع اللييب، القانون  يف التجارية الشركات الزهاوي،

  .78ص عشرة الثالثة السنة الثاين، العدد العليا، احملكمة جملة م،23/05/1976 جلسة ق148/21 رقم مدين  طعن (4
  منش    ورة، غري م،1992 ,  القاهرة  جامعة  احلقوق كلية  دكتوراة،  رس    الة  التجارية،  الش    ركات  لتص    فية  القانوين  النظام  الش    خانبة،  عبدة  د. (5

   .394,395ص
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هكذا جتلت خص   وص   ية ش   ركة احملاص   ة من حيث اإلنش   اء وال تكتمل الص   ورة وينتهي املش   هد إال بعد معرفة اجلانب      
 وهو ما نتوىل بيانه يف املطلب الثاين.   املمارس،ط اآلخر واملتمثل يف خصوصية شركة احملاصة من حيث النشا

 
 املطلب الثان 

 خصوصية شركة احملاصة من حيث النشاط املمارس 
واملس   ؤولية املرتتبة عليها    )أواًل(يقص   د ابلنش   اط املمارس يف هذا املقام ابلنس   بة لش   ركة احملاص   ة إدارة ش   ركة احملاص   ة          
  )اثلثاً(.ألرابح واخلسائر لنتناول بعد ذلك تقسيم ا )اثنياً(

 احملاصة:إدارة شركة  /أوالً 
عرفنا فيما س بق أن ش ركة احملاص ة ال تتمتع ابلش خص ية االعتبارية, وليس هلا ابلتال احلقوق املرتتبة على هذه الص فة,        

 والِت من بينه ا عدم وجود مدير ميثله ا ويقوم أبعم اهلا ني ابة عنه ا وابمسه ا ولكن الذي يقوم إبدارهتا هو الش              ريك الع امل  
أنه ميتنع على بقية    ( من القانون التجاري على94/1ما يفرتض     ه نص املادة ))))ص     احب احملاص     ة األص     لي(( وذلك ك

ويكون لكل ش      ريك احلق يف مباش      رة اإلدارة الداخلية ومراقبة أعمال    ،الش      ركاء احملاص      ني القيام أبعمال اإلدارة اخلارجية
وهذه   ،ة وإبداء النص ح واإلرش ادفلكل ش ريك احلق يف االطالع على الدفاتر ومناقش ة س ر العمل ابلش رك  ،الش ريك العامل

( من القانون التجاري على أنه ))... وجيوز أن  94/1حيث نص        ت املادة)  ،األمور ابإلمكان تنظيمها يف عقد الش        ركة
 يتضمن العقد حدود رقابة الشريك احملاص وطريقة ممارستها ((.

إال أن كل من يتعامل    ،اً مع غريه من الش        ركاءأو جمتمع  ولكن ال يوجد ما مينع من قيام كل ش        ريك ابإلدارة منفرداً       
فالغري ليس له ض    مان إال    ،إىل وجود ش    ركاء آخرين معه أو ش    ركة ميثلها مع الغري يتعامل ابمسه الش    خص    ي دون اإلش    ارة

أعلنت الش        ركة يف مواجهة بعض    وابلتال ليس له دعوى ض        د الش        ريك احملاص ولكن إذا  ،على ذمة الش        ريك العامل
أما الش  ركاء اآلخرون الذين    ،اعترب هؤالء الش  ركاء جتاراً مع ما يرتبه هذا الوص  ف من تبعات  ،البعض اآلخر  الش  ركاء دون

 .(1) ال زالوا حيتفظون بطابع خفائهم فإهنم ال يتصفون بذلك الوصف وابلتال تبقى مسؤوليتهم حمدودة
مبعين أن يلتزم الش   ركاء يف    ،أبعمال اإلدارة دون انفراد أحدهمأن يقوموا مجيعاً    أنه قد يتفق الش   ركاء فيما بينهم على  كما

كل تعاقد مع الغري ويف هذه احلالة يسأل مجيع الشركاء يف مواجهة الغري ابعتبارهم متضامنني معهم للوفاء ابلديون وذلك  
عادة إذا ما   طريقة يف اإلدارةويلجأ الش      ركاء إىل هذه ال  التجارية،تطبيقاً للقواعد العامة يف افرتاض التض      امن يف األعمال  

  الشيوع. علىأن تظل احلصص ملكاً هلم  اتفقوا على
كأن    الش     ركة،وقد يتفق الش     ركاء على توزيع أعمال الش     ركة فيما بينهم وخيص كل واحد منهم بعمل معني من أعمال      

وتوزيع ما ينتج    أعماله، عن على أن خيتص كل ش    ريك إبدارة حص    ته لوحده مث يقدم لباقي الش    ركاء حس    اابً   االتفاقيتم  

 

  ،س       ابق  مرجع  ،التجارية  الش       ركات  ،القليويب  ةمسيح  .د.55ص  س       ابق،  عمرج  التجارية،  الش       ركات  األزهري،  البدوي  اجليالين حممد  د. (1
  .341ص
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ويف هذه احلالة يتعاقد كل شريك ابمسه الشخصي مث يقوم بنقل آاثر هذا التعاقد وفقاً لإلتفاق بينه وبني    أرابح،عنها من  
أن ينفد على حص    ة الش    ريك الذي تعامل    أراد الغري احلص    ول على حقه فليس أمامه س    وى  وإذا  ص    احلهم،الش    ركاء إىل  

 .(1) بتنفيذهأبرم أحد الشركاء عقداً مع الغري فليس لشريك آخر مطالبته  وإذا معه،
وقد يكون ش    ريكاً يف ش    ركة حماص    ة أحد األش    خاص املعنوية كش    ركة تض    امن أو ذات مس    ؤولية حمدودة, ويف هذه       

الش     خص املعنوي يف هذه احلالة إبدارة ش     ركة احملاص     ة, الِت هو ش     ريك فيها  احلالة ال مانع من الناحية القانونية أن يقوم  
وال يعترب هذا مبثابة ظهور أو    ،والظهور أمام الغري ابمسه وعنوانه التجاري الذي يتمتع به قبل إش      رتاكه يف ش      ركة احملاص      ة

بدور املدير ) الش        ريك    كش        ف عن ش        ركة احملاص        ة يف مواجهة الغري, ذلك أن الش        خص املعنوي يف هذه احلالة يقوم
قرارات الش ركاء بش أن الش ركة مبا يف ذلك تعديل    احملاص( ويعترب كأنه يقوم ابألعمال التجارية حلس ابه وحده, ويتم إص دار

 .(2)إال إذا اتفقوا على نسبة أخرى كأغلبية عددية أو مالية معينة ،عقدها ابإلمجاع
 اآلن.املسؤولية الناشئة عن التعامل وهو ما نفصله  اإلدارة يف شركة احملاصة علىومما يرتتب       

 احملاصة:املسؤولية يف شركة  /اثنياً 
ومس   ؤولية    (،إن احلديث عن املس   ؤولية يف ش   ركة احملاص   ة يس   توجب احلديث عن مس   ؤولية الش   ركاء جتاه بعض   هم )أ      

 الشركاء جتاه الغري)ب( . 
 بعضهم:/ مسؤولية الشركاء جتاه  أ

إن العقد املربم بني الش           ركاء هو الذي ينظم هذه العالقة ويكون إلزامياً هلم, فإذا تض           من نص           اً مت مبوجبه حتديد       
ويتحمل مجيع الش       ركاء احملاص       ني آاثر التص       رفات الِت يقوم هبا أحد   االتفاق،مس       ؤولية الش       ريك يتعني االلتزام بذلك  

كمة النقض املص  رية يف هذا اخلص  وص أبن )) الش  ركاء يف ش  ركة احملاص  ة  الش  ركاء حتقيقاً ألغراض الش  ركة, وقد قض  ت حم
فيكون الكسب هلم   ،يتحملون آاثر العقود الِت يربمها أحد احملاصني مع الغري حتقيقاً ألغراض الشركة ابعتباره وكياًل عنهم

ائه يف حالة اخلس   ارة فيحملهم  وحيق ملن تعاقد منهم ابمسه مع الغري حلس   اب الش   ركة أن يرجع على ش   رك  ،واخلس   ارة عليهم
 .(3)نصيبهم فيها((

وإن جاز االتفاق على أن    ،وتعترب مس   ؤولية الش   ركاء احملاص   ني حبس   ب األص   ل حمدودة مبقدار حص   ص   هم يف الش   ركة      
وأال تص      ل إىل حد إلزام الش      ركاء يف مجيع أمواهلم حىت ال   ،يتجاوز ذلك بش      رط أن حيدد هذا القدر الزائد بني الش      ركاء

 

  القانون  يف  التجارية  الش ركات الزهاوي،  وفاض ل مادي حممد مس عود د. .337ص  ،س ابق مرجع  ،التجارية  الش ركات  ،القليويب  ةمسيح  د. (1
 .161 ص سابق، مرجع اللييب،

  الش    ركات  ،القليويب  ةمسيح د. .162ص س    ابق،  مرجع  اللييب،  القانون  يف  التجارية  الش    ركات الزهاوي، وفاض    ل مادي حممد مس    عود  د. (2
 .55ص ،سابق مرجع ،التجارية الشركات ،األزهري البدوي اجليالين حممد .د.338ص ،سابق مرجع ،التجارية

 ، عش ر  الثاين  العدد ،م1960  ،يناير  املص ري  املدين النقض   قض اء ،م23/02/1960 جلس ة  ،ق426/90  رقم مص ري  مدين نقض   د. (3
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( من القانون التجاري على أنه ))ال يكتس        ب الغري حقوقا وال  93حيث نص        ت املادة )(1)  تض        امنتنقلب إىل ش        ركة  
 يتحمل التزامات إال جتاه صاحب احملاصة األصلي((.

 ب/ مسؤولية الشركاء جتاه الغري :
ص احب احملاص ة األص لي إبدارة النش اط أو الصفقة    ))يقوم( من القانون التجاري على أن  94/1كما نص ت املادة )      

وتكون مس          ؤوليته غري   تعاقده،وهذا يعين أن املدير هو املس          ؤول وحده أمام الغري عن االلتزامات الناش          ئة عن   ، ...((
كما ال يس      تطيع الغري أن يقاض      ي  ،  جوع عليه وحده دون ابقي الش      ركاءوال يكون للغري الذي تعاقد معه إاله الر   ،حمدودة

ألن املدير ميثل يف ش  خص  ه احملاص  ة متثيال    ،وابملقابل ال يكون للش  ركاء مقاض  اة هذا الغري  ،س  وى املدير الذي تعامل معه
 .(2) كامال وحيجب الشركاء متاماً 

هذه احلالة إىل الظهور أمام الغري ابمسه    يفأس  لفنا, فإنه قد يض  طر  أما إذا كان املدير ش  خص  اً معنوايً وهذا جائٌز كما      
وعنوانه التجاري, ويعترب كأنه يقوم ابألعمال التجارية حلس       ابه وحده, ويكون وحده مس       ؤواًل يف مواجهة الغري دون بقية  
الش     ركاء, وهنا يكون للش     كل القانوين للش     ركة الِت تقوم أبعمال اإلدارة دور يف حتديد مس     ؤولية هذا الش     خص املعنوي  

ذي يتوىل اإلدارة, فتكون مس ؤوليته غري حمدودة إذا كان ميثل ش ركة أش خاص, أما إذا كان الش خص املعنوي ميثل ش ركة  ال
ال يتض  رر من ذلك لعلمه املس  بق ابملس  ؤولية    والغري  ،أموال فيس  أل مس  ؤولية حمدودة يف مواجهة الغري نتيجة أعمال اإلدارة

 .(3)احملدودة هلذه الشركات لكوهنا مشهرة
 التال.وشركة احملاصة قد حتقق أرابحاً أو تلحقها خسائر على النحو       

 واخلسائر:/ تقسيم األرابح  اثلثاً 
ش    ركة احملاص    ة عقد ال بد أن تتوافر فيها أركانه من رض    ا وحمل وس    بب وتقدمي حص    ص ومش    اركة يف اإلدارة واألرابح      

من القانون التجاري من بيان اخلس        ائر واقتص        ر على ذكر األرابح  (  91واخلس        ائر, وقد خال التعريف الوارد يف املادة )
وهذا عيب تش       ريعي, فالش       ركاء مل حق يف األرابح وواجب حتمل اخلس       ائر لكن بنس       بة تكون حمل اتفاق بينهم, ولكن  

إليه آنفاً يف  وهو حال النص املش  ار    ،الش  يء غري اجلائز قانوانً هو احلرمان الكامل من الربح واإلعفاء الكلي من اخلس  ائر
فالش  خص الذي حيرم من األرابح يكون أقل من    ،ألن هذا يض  ع الش  ركاء يف وض  ع غري متس  اوي  ة،تعريف ش  ركة احملاص  

والذي يعفى من اخلس      ائر فإنه يكون أكثر من الش      ريك , وهلذا مسى ش      رط احلرمان أو اإلعفاء بش      رط    ،الش      ريك مرتبة
 .(4)األسد

 

  .126ص ،1960 ،الرابعة الطبعة للنشر، العربية النهضة دار القاهرة، التجاري، القانون  الشرقاوي، مسري  حممود  د. (1
  دار ،م( ،)ب  ،التجارية  الش ركات  ،يونس  حس ن يعل  د. .48ص ،س ابق  مرجع  التجارية،  الش ركات  ،األزهري  البدوي  اجليالين مدحم  د. (2

  .341ص ،1966 ،العريب الفكر
  الش     ركات  ،القليويب  د.مسيحة .161ص  ،س     ابق  مرجع اللييب،  القانون  يف  التجارية  الش     ركات ،الزهاوي وفاض     ل مادي حممد مس     عود  د. (3

  .338ص ،سابق مرجع ،التجارية
  ،اللييب   التجاري  القانون  شرح ،دوما محن الر  عبد فتوح .د.55 ص  ،سابق  مرجع  التجارية،  الشركات ،األزهري  البدوي  اجليالين حممد د. (4

  .207-206ص ،سابق مرجع
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- 92( من القانون التجاري الِت تنص غلى أن )) تطبق املادتني ))96 املادة )والش         يء نفس         ه وقع فيه املش         رع يف    
وكذلك على العقد الذي خيول أحد طرفيه    ،(( على عقد املش   اركة يف أرابح نش   اط معني دون اإلش   رتاك يف اخلس   ائر93

واحتوى على   ، غريباً حق املش     اركة يف األرابح ويف اخلس     ائر بدون تقدمي حص     ة مالية معينة (( فهذا النص وض     ع حكماً 
فهذه املادة تكلمت عن افرتاض وجود عقد مش    اركة يش    رتك فيه أحد الش    ركاء    ،خمالفة ص    رحية وواض    حة لقواعد الش    ركة

ألنه يعترب ابطاًل لتض    منه ش    رط األس    د    ،وال ميكن القول أبن مثل هذا العقد عقد ش    ركة  ،ابلربح دون حتمله أية خس    ارة
 إبعفائه الشريك من حتمل اخلسارة .  ،املشار إليه أعاله

 
 ةـــــــاخلامت

ش ركة احملاص ة ذات خص وص ية يف القانون التجاري وقد تبينت مواطن ذلك فهي شركة    إنويف النهاية ميكن القول          
كما أهنا ال تتمتع ابلش        خص        ية االعتبارية ويرجع    طبيعتها،ك حبس        ب  بني البينني قد تكون مدنية وقد تكون جتارية وذل

  التجاري.السبب يف ذلك إىل إعفائها من أهم الواجبات امللقاة على عاتق التاجر وهو القيد يف السجل 
وهلذا الس    بب فهي ال ختض    ع لنظام التص    فية املعروف يف الش    ركات ويقتص    ر األمر فيها على تس    وية حس    ابية بني        

اخلص وص ية يف اإلنش اء انعكس ت على ش ركة احملاص ة يف النش اط الذي متارس ه والذي يتمثل يف اإلدارة  هفيها، هذالش ركاء  
  واملسؤولية.

 على أي حال فإنين من خالل دراسة املوضوع أوصي املشرع مبا يلي :  
 الربح يتوجب حتمل اخلس        ارة ( من القانون التجاري حبيث كما يكون هناك مش        اركة يف91ض        رورة تعديل املادة ) -1

 أيضاً , ألن هذا هو مضمون الشركة وفلسفتها وما تقوم عليه من أهداف .
والذي ال ميكن قبوله ألنه خيالف قواعد   األسد،ألنه يتضمن شرط    التجاري،( من القانون  96ضرورة تعديل املادة )  -2

     اخلسائر.ة من الشركة خمالفة صرحية وذلك أبن يتم النص على حتمل الشريك نسب
 

 وهللا من وراء القصد 
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 ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني

 " دراسة مقارنة "

 
 أ/ قاسم حممد األسطل                                                           . حسام الدين حممود الدند      

 عضو هيئـــة تدريــس                                                                    أستاذ القانون اخلاص املساعد         

  ة والقانونــــة الشريعــكلي                                             ة والقانونــــة الشريعــــبكلي    

 فلسطني -اجلامعة اإلسالمية بغزة                                      فلسطني -باجلامعة اإلسالمية بغزة

 
 مقدمة: 

أبشكاهلا كافة، أصبح االهتمام ينصب حول تنفيذ  يف ظل التقدم الكبري واملتسارع والتطور يف جمال التجارة الدولية       
أحكام التحكيم األجنبية، حيث كانت البداية من برتوكول جنيف اخلاص بتنفيذ اتفاقيات وأحكام التحكيم والذي صدر  

م، مث اتفاقية جنيف والِت كانت أكثر تطوراً وحداثةً من برتوكول جنيف، حيث صدرت هذه االتفاقية سنة  1923سنة  
نيويورك سنة    م،1927 اتفاقية  التحكيم األجنبية بصدور  بتنفيذ أحكام  ، حيث  (1)م1958مث جتلى االهتمام األكرب 

ظهرت اتفاقية نيويورك إىل النور بعد جناح منظمة األمم املتحدة يف التوصل إىل إبرامها يف مدينة نيويورك، وذلك يف اتريخ  
 . (2) ( من اتفاقية نيويورك  12/1حسب املادة )1959يو سنة  يون7م، وأصبحت انفذة منذ اتريخ  1958ينويو سنة  10

لعام        التفاقية جنيف  ابلنسبة  تعديل كبري  مبثابة  االتفاقية جاءت  احملكمني  1927وهذه  أحكام  بتنفيذ  اخلاصة  م 
د حلت من  األجنبية، حيث تعد اتفاقية نيويورك أكثر فعالية، يف حتصيل االعرتاف وتنفيذ أحكم التحكيم األجنبية، وق

الناحية القانونية والدولية حمل اتفاقية جنيف، السيما الدول الِت وقعت وانضمت لتلك االتفاقيات. وتعد اتفاقية نيويورك  
اخلاصة ابالعرتاف بتنفيذ أحكام احملكمني األجنبية من أفضل وأشهر االتفاقيات الدولية، الِت مت التوصل إليها يف جمال  

وتعد هذه االتفاقية من أهم الوسائل الِت أدت إىل تطور التحكيم كوهنا     األجنبية وتنفيذها،االعرتاف أبحكام احملكمني
وسيلة انجعة حلل النازعات املتعلقة ابلتجارة الدولية، وكذلك وسيلة أساسية يعتمد عليها يف التحكيم الدول بشكل عام،  

 واالعرتاف أبحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها خصوصاً. 
( مادة، حيث  16ظمت اتفاقية نيويورك مسألة االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف هذه االتفاقية يف  )ون      

جاءت املادة األوىل منها والِت تعاجل  نطاق تطبيق االتفاقية، من حيث حتديد املفهوم حكم التحكيم األجنيب، ونطاق  
ألشخاص الذين ميكن أن يستفيدوا من هذه االتفاقية، وإمكانية  تطبيقها من حيث املنازعات الِت تدخل يف نطاقها، وا

تطبيقها على أساس مبدأ املعاملة ابملثل، أما املادة الثانية تضمنت  حتديد اتفاق التحكيم وشروطه، بينما جاءت املادة  

 

 . 2ص األجنيب، التحكيم حكم تنفيذ موانع ،اخلزاعلة -1
 .112ص ،األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ مقابلة، -2
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يذ أحكم التحكيم  األجنبية  الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة، تتكلم عن صلب موضوع دراستنا، واملتعلقة ابالعرتاف وتنف
 يف إقليم الدولة املنظمة له، أما ابقي مواد االتفاقية جاءت لتنظيم القواعد العامة التفاقية نيويورك. 

ولقد متيزت االتفاقية ابلشمولية والعاملية والوضوح، وقد تركت االتفاقية احلرية للدول يف وضع التحفظات الِت تتماشى       
القانون العامل  مع أنظمتها  التوصل إىل جذب أكرب عدد ممكن من دول  ية وعالقاهتا مع الدول األخرى، وذلك هبدف 

اتفاقية نيويورك   التحكيم  (1) لالنضمام إىل  القوانني الِت تنظم أحكام  ، مما جعل الدول ومنها فلسطني، أن تقوم بسن 
التنفيذية على األحكام األجنبية، وغريها من األمور املرتبطة  األجنبية وتنفيذها على أراضيها، من خالل إصباغ الصيغة  

 بتنفيذ أحكم التحكيم األجنبية يف فلسطني. 
 أواًل: أمهية البحث:  

تتمثل األمهية العلمية هلذا البحث يف مدى أمهية االنضمام إىل اتفاقية نيويورك اخلاصة، ابالعرتاف وتنفيذ أحكام       
بعد حصول فلسطني على صفة دولة غري عضو يف األمم املتحدة مبوجب قرار اترخيي صدر  احملكمني األجنبية، خصوصاً 

م، وكذلك اآلاثر والشروط الِت ترتبت على فلسطني، كنتيجة طبيعية ومباشرة  2012عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  
 النضمامها التفاقية نيويورك. 

يف الكشف عن القواعد القانونية املتعلقة ابتفاقية نيويورك، وإسقاطها على    تتمثل األمهية العملية هلذا البحث كما و      
احلالة الفلسطينية، حيث أضحى ممكناً تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الصادرة يف فلسطني، بعد اتباع الضوابط والشروط  

ة نيويورك، خالفاً ملا كان احلال عليه قبل  واإلجراءات ذات العالقة، مع ضرورة االلتزام ابلنصوص القانونية الواردة يف اتفاقي 
 االنضمام هلذه االتفاقية. 
 اثنيًا: مشكلة البحث: 

تنفيذ  ، أو فعالية املشرع الفلسطيين؛ يف التنظيم القانوين لضوابط  مدى كفاية تتمحور مشكلة البحث، حول معرفة       
اخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية    التحكيم األجنبية يف التشريع الفلسطيين، ومدى توافقها مع اتفاقية نيويورك  أحكام
 م. 1958لسنة 
 يتفرع عن السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:      

التحكيم األجنبية،  هل األحكام الواردة يف التشريعات الفلسطينية كافية حلل اإلشكاالت املتعلقة بتنفيذ أحكام   .1
 م؟1958ومدى اتفاقها، واختالفها، مع أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 

التنفيذية؟ ومدى   .2 الصيغة  وإعطائها  األجنبية  التحكيم  بتنفيذ أحكام  لألمر  توافرها  الواجب  الشروط  ما هي 
 توافقها مع اتفاقية نيويورك؟ 

القواعد اإلجرائية الِت جيب االستناد إليها لتنفيذ    م؟ وما1958ما ضوابط تنفيذ أحكام اتفاقية نيويورك لسنة   .3
 أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني؟  
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 اثلثًا: أهداف البحث: 
(  3التعرف إىل مدى مواءمة األحكام اخلاصة بتنفيذ األحكام األجنبية يف قانون التحكيم الفلسطيين رقم ) -1

 الفلسطيين إىل تعديله.  م، مع أحكام اتفاقية نيويورك، ومدى حاجة املشرع2000لسنة 
م؟ وما القواعد اإلجرائية الِت جيب االستناد  1958التعرف إىل ضوابط تنفيذ أحكام اتفاقية نيويورك لسنة   -2

 إليها لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني؟ 
 رابعًا: منهجية البحث: 

التشريعات الفلسطينية ذات العالقة ابملوضوع،   اعتماد املنهج املقارن يف إعداده، وذلك بتناولسيتم يف هذا البحث      
، وقانون التنفيذ  2004( لسنة  39م، والئحته التنفيذية رقم )2000لسنة    (3)وهي قانون التحكيم الفلسطيين رقم  

م، ومقارنتها مع األحكام الواردة يف اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية  2005( لسنة  23الفلسطيين رقم )
 . م1958لسنة 

 خامسًا: هيكلية البحث: 
 سم كل مبحث إىل مطلبني على النحو التال: حبيث ينق مبحثي،قسم الباحثان هذا البحث إىل      

 املبحث األول: ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني.
 وينقسم املبحث إىل مطلبني:  

 الفلسطيين. املطلب األول: شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف التشريع 
 ريع الفلسطيين. املطلب الثاين: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف التش

 املبحث الثان: ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقآ التفاقية نيويورك. 
 وينقسم املبحث إىل مطلبني: 

 املطلب األول: شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اتفاقية نيويورك. 
 املطلب الثاين: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اتفاقية نيويورك. 
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 املبحث األول 
 ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني 

التحكيم األجنبية يف فلسطني، من خالل        تنفيذ أحكام  املبحث، على ضوابط  نتعرف يف هذا  يتوجب علينا أن 
التطرق إىل شروط التنفيذ الذي يفرضها املشرع الفلسطيين؛ لتنفيذ أحكم التحكيم األجنبية، وإجراءات تنفيذه، من خالل  

  الفلسطيين، ول إىل شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف التشريع  تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني: نتطرق يف املطلب األ 
 على النحو التال.  الفلسطيين؛ ويف املطلب الثاين نبني إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف التشريع 

 
 املطلب األول  

 شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف التشريع الفلسطيين 
سطيين صراحًة على شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، حيث ال ميكن تنفيذه إذا مل تتوافر  لقد نص املشرع الفل     

التنفيذية   التحكيم األجنبية، يف تشريعان خمتلفان، ومها: الالئحة  تنفيذ أحكام  هذه الشروط، حيث نص على شروط 
م بعنوان )قرار التحكيم وتنفيذه(، حيث  يف الفصل اخلامس، املوسو   ، م2004( لسنة  39لقانون التحكيم الفلسطيين رقم )

(، ويف قانون التنفيذ الفلسطيين رقم  75،76،77نص على تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، وشروطه، يف املواد التالية: )
م، يف الفصل الثالث، الفرع الثالث، املوسوم بعنوان )تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر والسندات  2005( لسنة  23)

 (. 36،37،38،39ية األجنبية(، حيث نص على تنفيذ حكم التحكيم األجنيب وشروطه  يف املواد )الرمس 
 ونذكر هذه املواد بشكل مفصل يف هذه الفروع من هذا املطلب على النحو التال:      

 الفرع األول: الشروط املتعلقة ابحلكم كشرط من شروط تنفيذه وهي:
   جنيب وفقا ملبدأ املعاملة ابملثل:الشرط األول: تنفيذ حكم التحكيم األ

ويقصد مببدأ املعاملة ابملثل: "أن تُعامل أحكام التحكيم األجنبية واملطلوب تنفيذها يف فلسطني، بذات الطريقة الِت تُعامل  
.  حيث  (1) هبا أحكام التحكيم الصادرة يف فلسطني لدى قضاء الدولة املطلوب تنفيذ األحكام الصادرة على إقليمها "

إذا تقرر مبدأ املعاملة ابملثل يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، فإن ذلك األمر يقتضي أن تتحقق حمكمة الدولة  
الدولة األجنبية الِت صدر فيها احلكم أو صدر على   التنفيذ من توافر شرط املعاملة ابملثل يف حماكم  الِت يطلب منها 

صادرة يف دولة التنفيذ أو الصادرة على مقتضى قانوهنا بنفس الشروط واألوضاع الِت  مقتضى قانوهنا ألحكام التحكيم ال 
 . (2)  األجنبيةجيري هبا التنفيذ يف الدولة 

ولكن يوجد خالف حول مبدأ املعاملة ابملثل، هل هذا املبدأ هو شرط من شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية       
 ومها:  أم ال؟؟ حيث انقسم الفقه إىل رأيني

 

 . 101ص ونيويورك، الرايض واتفاقيِت  الفلسطيين التشريع ضوء يف األجنبية التحكيم قرارات نفيذت ،تركمان  -1
 .566ص  ،الدول التجاري التحكيم ،املصري-2
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 الرأي األول: يذهب إىل أن شرط مبدأ املعاملة ابملثل، ال يعد شرطاً من شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية.  
 . (1)   األجنبيةالرأي الثاين: وهو الرأي الغالب أبن شرط مبدأ املعاملة ابملثل، من الشروط الضرورية لتنفيذ أحكام التحكيم   

ر املشرهع الفلسطي       ين يف قانون التحكيم إىل مبدأ املعاملة ابملثل، ولكنه أشار له بشكل ضمين، يف قانون التنفيذ  ومل يش 
الفلسطيين. حيث يشرتط املشرهع الفلسطيين جلواز تطبيق مبدأ املعاملة ابملثل يف فلسطني أن تكون شروط تنفيذ األحكام  

يذ األحكام األجنبية يف فلسطني، وأال تتعارض مع القوانني  األجنبية الصادرة يف دولة أجنبية، هي نفس الشروط املقررة لتنف 
 . (2) الفلسطينية وأال تُلحق ضرراً ابملصلحة العامة للدولة الفلسطينية العليا

ولكن هل هذا املبدأ أيخذ بعني االعتبار املعاملة الشكلية، الِت تلقاها أحكام التحكيم الوطنية يف البلد الذي صدر       
نيب املراد تنفيذه، أم أنه يتم التعامل معه ابلقيمة التنفيذية الفعلية الِت تعطيها احملاكم األجنبية لألحكام  فيه احلكم األج

 الفلسطينية، دون النظر إىل الوسيلة الشكلية الِت تتبعها احملاكم األجنبية لالعرتاف ابحلكم األجنيب وتنفيذه؟
 ويوجد حول هذا االختالف رأاين للفقه ومها:  

الوطنية  األول   الرأي  التحكيم  أحكام  فيه  يعامل  الِت  الطريقة،  بذات  األجنبية  التحكيم  أحكام  معاملة  يرى وجوب   :
املطلوب تنفيذه لدى الدولة املطلوب تنفيذ األحكام األجنبية الذي حيمل جنسيتها، حبيث إذا كانت تلك الدولة الِت  

دة ملنح حكم التحكيم الوطين أاثره لديها، حيث إنه  حيمل حكم التحكيم األجنيب جنسيتها، يشرتط رفع دعوى جدي
يتوجب على من يطلب تنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف اإلقليم الوطين الصادر يف تللك الدولة، أن يرفع دعوة جديدة  

تنفيذه    أمام القضاء الوطين، أما إذا كانت الدولة الِت حيمل احلكم األجنيب جنسيتها توجب مراجعة احلكم الوطين املطلوب 
لديها من حيث املوضوع، فإنه تتم مراجعة احلكم األجنيب املطلوب تنفيذه من حيث املوضوع،  وأما إذا كانت تلك الدولة  
الِت صدر فيها احلكم األجنيب املطلوب تنفيذه، أتمر بتنفيذ احلكم الوطين املطلوب تنفيذه على إقليمها دون احلاجة لرفع  

كم من الناحية املوضوعية، فهنا جيب األمر بتنفيذ احلكم األجنيب دون احلاجة إىل رفع  دعوي جديده، ودون مراجعة احل
 دعوى جديدة أو مراجعة احلكم من الناحية املوضوعية. 

: يرى أنه ليس العربة ابلوسيلة املتبعة يف تنفيذ حكم التحكيم الوطين لدى الدولة األجنبية، بل العربة ابلقيمة  الرأي الثان
.أي مبعين أنه يف حال عدم اتباع الدولة األجنبية األمر  (3)  الوطينالفعلية الِت تعطيها تلك الدولة حلكم التحكيم التنفيذية 

املتبع يف اإلقليم الوطين لتنفيذ حكم األجنيب، فإن احملاكم الوطنية جيب أن أتمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب، وفق احلد  
م واحدة، ويف كال األمرين  األدىن من الشروط الواردة يف التشريع الوطين؛ ألنه وإن اختلفت طريقة التنفيذ، فإن نتيجة احلك

 سينفذ احلكم وحيرتمه.  
: أبن أحكام التحكيم األجنبية ليس بضرورة أن  -ونؤيد ما ذهب إليه بتأييد الرأي الثاين   - وذهب عمار تركمان       

  تكون هلا عالقة وثيقة يف الدولة الِت صدرت فيها؛ ألن اختيار مكان التحكيم خيضع إلرادة األطراف من حيث األصل، 

 

 .19ص ، العراقي القانون  يف التحكيم ،عباس -3
 . 102ص ، سابق مرجع ،تركمان  -2
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إقليمها،   الدولة على  تلك  بسيادة  املساس  معينة فذلك ال يعرب ابلضرورة عن  التحكيم وإن محل جنسية دولة  وحكم 
ابإلضافة إىل ذلك جيب أن تعامل أحكام التحكيم األجنبية بشروط بسيطة، والعمل على تنفيذها مبرونة عالية ملا يكون  

 . (1) فلسطنيتنميتها يف لذلك األثر الواضح يف جذب االستثمارات األجنبية و 
ولكن هذا ال يعين جتاوز الشروط الِت اشرتط املشرهع الفلسطيين توافرها عند تنفيذ احلكم األجنيب، والِت جيب أن       

تتقيد هبا احملكمة عند النظر يف أمر طلب تنفيذ احلكم األجنيب، حبيث ال جيوز التنازل عنها، استنادا ملبدأ املعاملة ابملثل.  
التحكيم  ومثا  البلد األجنيب، الِت صدر فيها احلكم الذي يراد تنفيذه يف فلسطني، ينفذ أحكام  إذا كان  ل على ذلك 

التشريع   ينفذها طبقا لشروط بسيطة وخمففة أكثر من الشروط املنصوص عليها يف  الفلسطينية دون قيد أو شرط، أو 
 .(2) يف التشريع الفلسطيين استنادا على مبدأ املعاملة ابملثل  الفلسطيين، فهنا ال جيوز التنازل عن الشروط املنصوص عليها

اتفاقية بني        الدبلوماسية، حيث ال يشرتط وجود  الفعلية، وليس ابملعاملة  فالعربة ابملعاملة ابملثل تكمن يف املعاملة 
الصا تنفيذ احلكم  املطلوب  الدولة  املطبق يف  القانون  تنفيذ أحكام  فلسطني والدولة األجنبية، بل يكون  فيها، جييز  در 

 .(3) التحكيم األجنبية الصادرة يف فلسطني 
التحكيم        الفلسطيين مبدأ املعاملة ابملثل بشكل صريح، والنص عليه يف قانون  الباحثان، ضرورة تبين املشرهع  ويرى 

 الفلسطيين. 
 ضي به: الشرط الثان: أن يكون أحكام التحكيم األجنبية حائزة على قوة األمر املق

اشرتط املشرهع الفلسطيين عند تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني، أن يكون قد حاز على حجية األمر       
.  ويقصد حبجية احلكم: " عدم جواز إاثرة اخلصومة بني أطراف النزاع  (4) املقضي به وفقا لقانون احملكمة الِت أصدرته  

الذي صدر احلكم يف حقهم فاصال فما بينهم من نزاع، حيث ال ميكن إاثرة أي دفوع أو حجج تؤدي إىل نقض هذه  
على أحكام  .  حيث نص املشرع الفلسطيين على أن هذه احلجية تسري  (5) احلجية الِت يكتسبها احلكم مبجرد صدوره "  

 .   (6) القضائية األجنبية واألحكام التحكيمية األجنبية 
وأن حجية األمر املقضي به يعد قرينة قاطعة على حقيقة الواقع املنظور من احملكم، وصحة القانون املطبق، حيث ال       

له أن يتمسك حبجية هذا  جيوز للمحكم الفاصل يف النزاع النظر فيه من جديد، ومن كان حكم التحكيم صادرا لصاحله ف
احلكم، إذا أراد اخلصم احملكوم ضده رفع دعوى من جديد أمام القضاء يف ذات املوضوع، الِت مت الفصل فيه يف التحكيم،  

 

 .103ص ، سابق مرجع ،تركمان  - 1
  . 104ص ، السابق رجعامل -2
 . 233ص ،الدول التجاري كيمالتح يف القاضي دور البطاينة، -3
 .  الفلسطيين التنفيذ قانون  (من37/2) املادة راجع البطاينة، -4
 . 11ص ،الدول  التجاري التحكيم حكم يذتنف  ،سامية -5
 الفلسطيين.  التنفيذ قانون  من (38) املادة راجع -6
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وعلى نفس األسس وبنفس الدرجة، فاحلكم مبجرد صدوره، وبقوة القانون يكتسب حجية الشيء احملكوم فيه، وال جيوز  
 . (1) قضائية حتكيم أخرى وال أمام حمكمة  إعادة النزاع أمام حمكمة

وعلة ذلك رغبة املشرهع يف احرتام حجية األحكام الِت سبق صدورها يف ذات الدعوى، إذ هي األجدر ابالحرتام،       
 . (2)  ألصحاهباحىت ال ينتج عنها إهدار وإطالة أمد املنازعات، وعدم استقرار احلقوق واملراكز القانونية 

.  ( 3)   هنائياً وأنه ال يكف لتنفيذ احلكم األجنيب مبجرد حاز على حجية األمر املقضي به، بل ال بد أن يكون حكما       
وهذا ما نص عليه املشرهع الفلسطيين، حيث اشرتط لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف فلسطني أن يكون قد اكتسب  

قصد بنهائية احلكم: "أن يكون حكم األجنيب هنائيا إذا انقضي ميعاد  . وي (4) الدرجة النهائية يف الدولة الِت صدر فيها
احلكم   بتأييد  صدروه  بلد  يف  احملكمة  حكمت  ولكن  فيه،  طعن  أو  فيه،  صدر  الذي  الدولة  لقانون  طبقا  به  الطعن 

 . (5) األجنيب"
يين نصاً على ذلك، وإمنا نص  أما اتريخ حصول حكم األجنيب على حجية األمر املقضي به، مل يُورد املشرهع الفلسط     

على قوة ومفعول حكم التحكيم األجنيب يف فلسطني بعد تصديقه من احملكمة املختصة، ويكسب القوة التنفيذية بعد  
 . (6) البدء يف إجراءات تنفيذه 

 الشرط الثالث: عدم تعارض األحكام األجنبية مع حكم سبق صدوره من احملاكم الفلسطينية: 
ع الفلسطيين لتنفيذ األحكام األجنبية يف فلسطني، أال يكون احلكم األجنيب يتعارض مع أي حكم سبق  اشرتط املشره      

 . (7) صدوره عن احملاكم الفلسطينية 
الفلسطينية        القضائية  الشرط، احرتام األحكام  الصادرة من احملاكم  (8)واحلكمة من هذا  القضائية  ؛ ألن األحكام 

الفلسطينية تعترب عنواان للحقيقة القضائية، والذي كفل هلا املشرهع حجية األمر املقضي به، حيث من غري اجلائز تنفيذ  
ة  حكم حتكيم أجنيب يتناقض مع هذا احلقيقة، ألن األخذ بغري ذلك يعترب مساسا ابلنظام العام وإهدارا لسيادة الدول 

 .(9) املطلوب فيها التنفيذ حلكم التحكيم األجنيب  
حيث أن حكم التحكيم األجنيب املتعارض مع القضاء الفلسطيين، يعترب متعارضاً مع النظام العام، إذ أن احرتام       

الفلسطيين،  األحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيين يف الدولة أمر يتعلق بسيادهتا، ويرجع تقدير ذلك األمر إىل القضاء 

 

 بعد.  وما486ص ،الدول التجاري والتحكيم العام النظام ،فتحية -1
 . 229ص التحكيم، حكم ،الرمح -2
 . 554ص سابق، مرجع ،املصري -3
 . التحكيم لقانون  التنفيذية الالئحة من (76) املادة راجع -4
 . 235ص سابق، مرجع ،البطانية -5
 . الفلسطيين التحكيم قانون  من (47) املادة راجع -6
 .  الفلسطيين التنفيذ قانون  من (37/3) املادة راجع -7
 . 76ص سابق، مرجع مقابلة، -8
 . 119ص ، سابق مرجع ،تركمان  -9
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حيث يقتصر استبعاد تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية املتعارضة، مع األحكام القضائية الفلسطينية دون أحكام التحكيم  
 . (1) الصادرة يف فلسطني الفلسطينية 

ئي قد  والعربة أبن ال تتعارض أحكام التحكيم األجنبية، مع األحكام القضائية الفلسطينية، أبن يكون احلكم القضا      
صدر قبل صدور حكم التحكيم األجنيب يف النزاع، أما إذا كان حكم التحكيم األجنيب قد مت صدوره يف النزاع قبل صدور  
الدولة   قضاء  من  حىت  االحرتام  واجبة  حجية  األجنيب  التحكيم  حلكم  يكون  فإنه  الفلسطيين،  القضائي   احلكم 

 . (2) يف فلسطني 
 ام األجنبية النظام العام يف فلسطني:الشرط الرابع: عدم خمالفة األحك 

اشرتط املشرهع الفلسطيين يف قانون التنفيذ، أبنه ال ميكن تنفيذ احلكم األجنيب إذا كان يتضمن ما خيالف النظام العام       
 . (3) واآلداب العامة يف فلسطني، وهذا ما أشار له أيضا يف الالئحة التنفيذية لقانون التحكيم 

 الثان: الشروط املتعلقة ابالتفاق على التحكيم كشرط من شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية: الفرع 
وهي الشروط الِت تتمثل يف موضوع النزاع، وتشكيل هيئة التحكيم، والِت تتقاطع مع شروط صحة أحكام التحكيم       

 وهي:  األجنبية، 
 املسائل اليت جيوز التحكيم فيها يف فلسطني: الشرط األول: أن يكون االتفاق على موضوع النزاع من 

لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني، أن يكون موضوع النزاع من املسائل الِت    الفلسطيين،اشرتط املشرهع       
 . (4) يصح إحالتها قانونيا للتحكيم مبقتضي قوانني فلسطني 

" ال ختضع ألحكام هذا القانون املسائل األتية   وهي:لتحكيم فيها، وحدد املشرهع الفلسطيين، املسائل الِت ال جيوز ا     
:1-  ، العام  ابلنظام  املتعلقة  ،–  2املسائل  الشخصية  ابألحوال  املتعلقة  ابألحوال    -3املنازعات  املتعلقة  املسائل 

 .(5) الشخصية" 
 الشرط الثان: أن يكون تشكيل هيئة التحكيم وفقا لالتفاق على التحكيم: 

املشرهع الفلسطيين أن هيئة التحكيم هي الِت تتكون من: "شخص أو أكثر يتوىل مهمة الفصل يف النزاع ".    عرف     
 . (6) وعرف احملكم هو: "الشخص الطبيعي الذي يتوىل مهمة التحكيم "  

 

 بعد.  وما120ص ، وتركمان  ،76ص ، سابق رجعم مقابلة، -1
 . 105ص ،الدولية التجارة جمال يف الشيك يف مالتحكي ،شيخة -2
 الفلسطيين.  التحكيم لقانون  التنفيذية الالئحة  من (76) واملادة ، الفلسطيين التنفيذ قانون  من (37/3) املادة راجع -3
 الفلسطيين.  التحكيم لقانون  يةالتنفيذ  الالئحة من /ج(76) املادة راجع -4
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (4) املادة راجع -5
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (1) املادة راجع -6
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حالة    خيضع تشكيل هيئة التحكيم، من حيث األصل إىل إرادة األطراف واتفاقهم، ولكن استثناء على األصل، يف     
مل يتفقوا على تشكيل هيئة التحكيم، خيتار كل طرف حمكم، وخيتار احملكمون مرجحا مامل يتفق األطراف على خالف  

 .  (1) ذلك، وهذا ما أشار له املشرهع الفلسطيين  
يكون احلكم قابال للتنفيذ من قبل احملكمة    حىتومن شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، تشكيل هيئة التحكيم،       

 املختصة ابلتنفيذ، فال بد أن يكون تشكيلها صحيحا من خالل توافر الشروط التالية وهي: 
 أن يكون تشكيل هيئة التحكيم ابتفاق األطراف.  -1
 تشكيل هيئة التحكيم. التساوي بني األطراف يف  -2
إعطاء احملكمة املختصة تشكيل هيئة التحكيم يف حالة عدم اتفاق األطراف على تشكيلها، ما مل يتفق األطراف   -3

 على خالف ذلك. 
 أن تتكون هيئة التحكيم من أشخاص طبيعيني.  -4

 نبية: الفرع الثالث: الشروط املتعلقة ابختصاص احملكمة كشرط من شروط تنفيذ أحكام التحكيم األج
وتتمثل شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنيب يف عدم اختصاص احملاكم الفلسطينية وحدها، وصدوره من حمكمة       

 خمتصة، وصدوره يف بلد أجنيب أو تشريع أجنيب، نبينها على النحو التال: 
 الشرط األول: عدم اختصاص احملاكم الفلسطينية وحدها يف تنفيذ حكم التحكيم األجنيب: 

التحقق من عدم اختصاص         التحكيم األجنبية يف فلسطني، إال بعد  تنفيذ أحكام  الفلسطيين عدم  اشرتط املشرهع 
 . (2) احملاكم الفلسطينية وحدها يف الفصل يف املنازعة الِت صدر حكم التحكيم األجنيب فيها 

فيذ حكم التحكيم األجنيب، أن تتحقق  وبناًء على هذا الشرط يتوجب على اجلهة املختصة  الِت تنظر يف طلب تن      
من عدم اختصاص احملاكم الفلسطينية وحدها يف موضوع املنازعة الصادرة عن حكم التحكيم األجنيب املطلوب تنفيذه،  

حيث إن املشرهع الفلسطيين اشرتط من خالل النصوص الواردة أعاله أن ال    ولكن هذا الشرط ال يؤخذ على إطالقه، 
تكون احملاكم الفلسطينية خمتصة وحدها يف الفصل يف املنازعة، لذلك فإن جمرد توافر االختصاص القضائي الدول للمحاكم  

لكان حاالت تنفيذ األحكام    الفلسطينية ال يعترب أمر مانعا من تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، حيث لو مت األخذ بذلك
تنفيذ أحكام   الِت تعترب  الدولية،  التجارة  متطلبات  يتالءم مع  فيه، وال  قليلة واندرة، وهذا األمر غري مرغوب  األجنبية 
التحكيم الصادرة يف املنازعات الناجتة عنها أحد الوسائل الِت تشجع على جذهبا، وهذا البد أن يكون من اختصاص  

الفلسطين  أن خيرجوا عن هذا  احملاكم  العام، حبيث ال جيوز لألفراد  متعلقا ابلنظام  أو وجوبيا  إلزاميا  ية اختصاصا أصليا 
.  (3) االختصاص ابالتفاق، بينما إذا كان االختصاص أمرا جائزا أي يثبت هلا االختصاص، ولكن ال يتعلق ابلنظام العام 

 

 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (8) املادة راجع -1
 .  الفلسطيين التنفيذ قانون  من (37/1) املادة راجع -2
 . 74ص ، سابق مرجع ، ةمقابل .وأنظر118ص ، سابق مرجع ،تركمان  -3
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وحماكم الدولة األخرى، مبثل هذه احلالة جيوز للقاضي الوطين  حيث إنه يكون االختصاص مشرتكا بني احملاكم الفلسطينية  
 .(1)  األجنيبأن أيمر بتنفيذ حكم التحكيم 

 الشرط الثان: صدوره عن حمكمة خمتصة: 
اشرتط املشرع الفلسطيين عدم جواز تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني إال بعد التحقق، أبن اجلهة األجنبية       

 .(2) احلكم خمتصة هبا، وفقا لقواعد االختصاص القضائي الدول املقررة يف قانوهنا الِت أصدرت 
ويتضح من هذا الشرط أنه جاء خصيصاً لتنفيذ األحكام القضائية األجنبية، أما خبصوص حتديد اختصاص احملكمة       

 األجنبية من عدمه يف األحكام القضائية األجنبية هناك رأاين حول هذا املوضوع: 
لقواعد االختصاص    الرأي األول: وفقا  األجنبية يكون  اختصاص احملكمة  أن حتديد  ينص على  األرجح والذي  وهو 

 القضائي الدول، يف الدولة الِت صدر فيها حكم؛ ألن املوضوع يتعلق بسيادة الدولة وال جيوز التدخل به.  
 . (3)  التنفيذينص على أن حتديد االختصاص يكون حسب قواعد االختصاص القضائي الدول يف دولة  والرأي الثان: 

 الشرط الثالث: صدور حكم األجنيب يف بلد أجنيب أو وفقا لتشريع أجنيب: 
أحك      لتنفيذ  الفلسطيين  املشرهع  يشرتطه  والذي  لتنفيذ،  يعترب شرطا  الذي  الشروط،  أهم  من  الشرط  هذا  ام  ويعترب 

التحكيم األجنبية يف فلسطني، حيث يشرتط أن يكون صادرا مبقتضي اتفاق حتكيم قانوين مبقتضي قوانني البالد الِت  
 .  (4) صدر فيها، أو صادرا مبقتضي التشريع املتعلق أبصول التحكيم يف البلد الِت صدر فيها 

نسبة ألحكام التحكيم الصادرة يف اخلارج ويطلب  وإذا توافرت هذه الشروط، جيب أن منيز بني ثالثة احتماالت ابل      
 تنفيذها يف فلسطني، على النحو التال، وهي: 

أن يصدر حكم التحكيم يف دولة ترتبط مع فلسطني مبعاهدة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية،    االحتمال األول:
 ة. حيث إنه جيب تنفيذ احلكم األجنيب يف فلسطني طبقا ألحكام هذا املعاهد

أن يصدر احلكم األجنيب يف دولة أجنبية وفقا ألحكام تشريع أجنيب، يتم خارج نطاق االتفاقيات الدولية    االحتمال الثان: 
الِت قد تكون عقدهتا فلسطني، حيث يتم تنفيذ هذا احلكم األجنيب وفقا للشروط املقررة يف قانون التحكيم الفلسطيين  

( لسنة  3رقم  التنفي2000(  والئحته  لسنة  39)رقم  ذية  م،   )2004( رقم  الفلسطيين  التنفيذ  وقانون  لسنة  23م،   )
 م.2005

 

 . 119ص ، سابق مرجع ،تركمان  -1
 الفلسطيين.  التنفيذ قانون  من (37/1) املادة راجع -2
 . 116ص ،سابق مرجع ،تركمان  -3
  . الفلسطيين التحكيم لقانون  التنفيذية الالئحة /ث(من76) املادة راجع -4
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أن يصدر احلكم يف دولة أجنبية، ويتفق أطراف النزاع الِت صدر فيها احلكم على إخضاعه للقانون    االحتمال الثالث:
الفلسطيين للتحكيم، ويتم تنفيذ احلكم طبقا للشروط الِت أوردها املشرهع يف قانون التحكيم الفلسطيين والئحته التنفيذية  

 . (1) ة وقانون التنفيذ الفلسطيين، لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبي
 الفرع الرابع: الشروط املتعلقة أبطراف االتفاق كشرط من شروط تنفيذ حكم التحكيم األجنيب: 

 والِت تتمثل يف صحة متثيل اخلصوم، وأن يكون االتفاق سليما من أساسه، والِت نبينها على النحو التال:      
 الشرط األول: صحة متثيل اخلصوم: 

على      الفلسطيين  املشرهع  تبليغ    حرص  على ضرورة  األجنبية،  التحكيم  أحكام  لتنفيذ  اخلصوم، كشرط  متثيل  صحة 
أطراف النزاع مبذكرات احلضور قبل التاريخ احملدد وبوقت كاٍف وبطريق سليمة، لكي يضمن هلم إاتحة الفرصة بتقدمي ما  

 . (2)   ذلكاف سابقا إذا مت االتفاق على  لديهم من مذكرات وواثئق تتعلق مبوضوع النزاع، وجيوز هلا االكتفاء مبا قدمه األطر 
أما عن القانون الذي حيكم متثيل اخلصوم وتبليغهم فإنه خيتلف يف جمال التحكيم ابلنسبة لألحكام القضائية، حيث       

إن اإلجراءات أمام احملاكم القضائية ختضع لقانون القاضي دائما، على خالف احملكمني، حيث إهنم قد يطبقون التحكيم  
ن البلد الذي تباشر فيه االجراءات، لذلك يذهب بعض الفقه إىل أنه يُعتد يف  وفقا لإلجراءات املقررة يف قانون غري قانو 

 .  (3)  الفقهمتثيل اخلصوم وتبليغهم ابلقانون الذي طبقه احملكمني، وهو قانون إرادة األطراف وفقاً للرأي السائد يف 
 الشرط الثان: أن يكون االتفاق على التحكيم صحيحاً: 

التفاق على التحكيم من قبل األطراف مكتمل الشروط ومت بطريقة صحيحة، ومن ذلك أن  ويعين ذلك أبن يكون ا     
يكون اللجوء إىل التحكيم قد مث برضا مجيع األطراف، وبشكل صريح وواضح، وأن يكون قد مت بواسطة أشخاص ميلكون  

األهلية أو انقصها، أو أن    الصالحيات الالزمة لالتفاق على التحكيم، وال جيوز أن يكون أحد أطراف االتفاق عدمي 
 .(4)  التحكيمومل أتذن له احملكمة املختصة ابالتفاق على  القاصرين، يكون القيم على 

: " تتطابق إرادتيهما واجتاههما إىل  شرط الرتاضي ويقصد بهوهذا يعين أن يتوافر يف طريف االتفاق على التحكيم،       
 . (5) ينهما، وترتيب آاثر قانونية تبعا ملضمون ما مت االتفاق عليه" اختيار وسيلة التحكيم حلسم النزاع القائم ب 

ويشرتط كذلك توافر األهلية الالزمة ليربم عقد االتفاق على التحكيم وهي أهلية التصرف، مبعين ضرورة توافر أهلية       
 .(6) األداء يف طريف التحكيم  

 

 .  ومابعد65ص ،سابق مرجع ة،مقابل -1
 . الفلسطيين التحكيم قانون  من (22) املادة راجع -2
 . 234ص سابق، مرجع البطاينة، -3
 .81ص حتليلية، تطبيقية أتصيلية دراسة ،  ديةالسعو  العربية اململكة يف واألجنبية الوطنية التحكيم أحكام تنفيذ ،فراين  أل  -4
 . 366ص ،التحكيم اتفاق ،العرابوي -5
 . 366ص ،السابق رجعامل -6
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لالتفاق على حسم النزاع ابلتحكيم، حيث ال ميكن ألي شخص أن  هي الِت جيب أن تتوافر يف األطراف  واألهلية:"  
 .(1) جيري اتفاقا على ذلك، إال إذا كانت له أهلية التصرف يف احلقوق املتعلقة ابلنزاع املراد حسمه ابلتحكيم "

له أهلية التصرف    وهذا ما أشار له املشرهع الفلسطيين أبنه ال ميكن االتفاق على التحكيم من قبل األطراف، إال ممن     
 . (2) الكاملة، وال حيق للوصي على القاصر أو القيم اللجوء إىل التحكيم ما مل يسمح له بذلك من احملكمة املختصة

 

 املطلب الثان 
 إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني 

بعد بيان شروط تنفيذ أحكم التحكيم األجنبية، فإنه ال بد من بيان إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، حيث      
أن إصدار األمر ابلتنفيذ، حيتاج إىل إجراءات معينة حىت يكون احلكم قابال للنفاد يف اإلقليم الوطين، حىت وإن كانت  

ية إال أنه ينقصه القوة التنفيذية الِت ال تكون له إال أبمر من قضاء الدولة الكتسابه  األحكام التحكيمية، هلا قيمة قانونية ذات 
 عنصر األمر واجلرب. 

وعليه نتطرق خالل هذا املطلب إىل بيان تعريف األمر ابلتنفيذ، واجلهة املختصة ابلنظر بطلب األمر بتنفيذ احلكم،      
تنفيذ حكم وتقادمه، والطعن فيه يف التشريع الفلسطيين، وذلك على النحو  واملرفقات واملدة القانونية لتقدمي طلب األمر ب 

 التال: 
 الفرع األول: تقدمي طلب األمر ابلتنفيذ وطعن فيه يف التشريع الفلسطيين: 

نتطرق يف هذا الفرع حول تعريف األمر ابلتنفيذ وبيان احملكمة املختصة إبصدار أمر التنفيذ، ومرفقاته الِت جيب أن       
 يشملها الطلب، واملدة القانونية لتقدميه وتقادمه، والطعن فيه، ونبني ذلك على النحو التال: 

 أوال: تعريف األمر ابلتنفيذ: 
القوة    ويقصد ابألمر ابلتنفيذ: "      التحكيم األجنيب  الدولة حلكم  املختصة يف  تعطي مبقتضاه اجلهة  الذي  اإلجراء 

 . (3) التنفيذية "
" اإلجراء الذي يصدر عن اجلهة املختصة قانوان، وأتمر مبقتضاه بتمتع حكم احملكمني سواء كان    : ويعين كذلك     

 . (4) أجنيب، أو وطين، ابلقوة التنفيذية، حيث ميثل نقطة االلتقاء بني القضاء اخلاص والقضاء العام "

 

 .116ص  ،الدول التجاري التحكيم ،سامي -1
 الفلسطيين.  التحكيم لقانون  التنفيذية الالئحة من (22) املادة راجع -2
 .292ص ، التحكيم حكم ،القصاص -3
 . 41ص ،الدول التجاري التحكيم حكم لىع القضائية الرقابة ،فريوز -4
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يتمتع حكم التحكيم األجنيب ابلقوة  ويشرتط املشرهع صدور أمر تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية من القضاء، لكي       
التنفيذية، ألن احملكم جهة غري رمسية، ويستمد سلطته من اتفاق اخلصوم، وال ميلك األمر بتنفيذ هذا احلكم جربا؛ ألن  

 . (1)  أمرسلطة احملكم سلطة حمكمة وليس سلطة 
وال يعين إبجراء األمر ابلتنفيذ أن يطلب من القاضي التحقق من عدالة احملكم، فال ينظر يف سالمة وصحة قضائه       

يف موضوع النزاع؛ ألنه ال يعد هيئة استئناف يف هذا الصدد، وال يعد صدور األمر ابلتنفيذ يف ذاته دليال على صحة  
حة وسالمة حكم التنفيذ إال عند تسليم صورته إىل احملكوم له بعد تذليلها  ، ألنه ال ينظر إىل ص(2) وسالمة هذا القضاء.  

 . (3) بصيغة التنفيذ 
 اثنيًا: احملكمة املختصة ابلنظر بطلب األمر بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الصادر يف فلسطني: 

انون التنفيذ الفلسطيين يف املادة  نص املشرهع الفلسطيين على احملكمة املختصة يف تشريعان خمتلفان، حيث نص يف ق     
أمام حمكمة  36) بدعوى تقدم  أجنيب،  بلد  الصادرة يف  بتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر  يُطلب األمر  أنه:"  ( على 

البداية، الِت يراد التنفيذ يف دائرهتا، على أن تكون تلك األحكام والقرارات واألوامر مصدقة من اجلهات املختصة حسب  
 .(4) األصول " 

( على أن احملكمة املختصة: "إذا كان التحكيم أجنبيا فاحملكمة  1ونص كذلك يف قانون التحكيم الفلسطيين يف املادة )     
 . (5)املختصة يف تنفيذ حكم التحكيم، هي حمكمة البداية يف القدس عاصمة فلسطني أو يف املقر املؤقت يف غزة"

قانون التنفيذ والنص الوارد يف قانون التحكيم، جند بينهم اختالفا جوهراي وفارقا كبريا،  فإذا نظران إىل النص الوارد يف       
وخاصة من حيث االختصاص املكاين للمحكمة املختصة واملخولة إبصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، حيث جند  

بداية يف القدس، أو حمكمة البداية يف  أبن قانون التحكيم قيد نطاق اختصاص احملكمة املختصة، إما أن تكون حمكمة ال 
مقرها املؤقت يف غزة، على خالف قانون التنفيذ الذي كان أكثر مرونة يف ذلك، ومل يقيد األمر يف نطاق معني، بل جعل  

 األمر ألي حمكمة بداية، يكون طلب األمر ابلتنفيذ يف نطاقها املكاين. 
ابلتنفيذ يف حرية ومتاهة من أمره، ألن التشريعان خيتلفان من حيث  وهذا األمر حيدث ملن له احلق يف طلب األمر       

 االختصاص املكاين للمحكمة املختصة ابلنظر يف طلب األمر ابلتنفيذ. 
 وهنا تثور اإلشكالية عند من له احلق يف طلب األمر يف التنفيذ، هل خيتار قانون التنفيذ أم قانون التحكيم؟؟؟ 

 

 . 292ص ،سابق مرجع ،القصاص -1
 . 217ص ،سابق مرجع ،البطاينة -2
 . 313ص ،التحكيم حكم ،الرمح -3
 . الفلسطيين التنفيذ قانون  من (36املادة) راجع -4
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (1) املادة راجع -5
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الباحثان، أبن        التنفيذ، ألنه قانون خاص ابلتحكيم  يرى  التطبيق من قانون  القانون األوىل يف  التحكيم هو  قانون 
ويتعلق ابألحكام التحكيمية األجنبية، بينما قانون التنفيذ قانون عام، ويتعلق ابألحكام القضائية األجنبية، وابلتال ينعقد  

 قرها املؤقت يف غزة. االختصاص حملكمة البداية يف القدس أو حمكمة البداية يف م 
ولكن يرى الباحثان، أن املشرهع الفلسطيين مل يكن موفقا يف ذلك، حيث كان من ابب أول أن يكون  النص الوارد       

يف قانون التنفيذ منصوصا عليه يف قانون التحكيم؛ ألن نص  املادة الوارد يف قانون التنفيذ  أفضل من نص املادة الوارد  
وحيث  النص الوارد يف قانون التحكيم جاء مقيد الختصاص احملكمة يف نطاق معني، دون أن يراعي    يف قانون التحكيم؛ 

النطاق املكاين  للنزاع، على خالف النص الواردة يف قانون التنفيذ، حيث جاء مطلقا، ألي  حمكمة  بداية يكون النزاع  
يذ، وهذا األمر يسهل على طالب األمر ابلتنفيذ، ويسرع  يف نطاقها املكاين، أن تكون خمتصة يف النظر بطلب األمر ابلتنف

 يف تنفيذ حكم التحكيم األجنيب املراد تنفيذه. 
ويرى الباحثان أبنه كان األجدر على املشرهع الفلسطيين تدارك ذلك األمر، من خالل توحيد النصوص املتعلقة يف       

التحكيم األجنبية يف فلسطني، والنص عليها يف لتفادي املشكالت الِت قد حتدث نتيجة    تنفيذ أحكام  قانون واحد؛ 
االختالف يف النصوص املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني، وكذلك تعديل النص الوارد يف قانون التحكيم  

ارد يف قانون  املتعلق ابختصاص احملكمة، والنص على جعل االختصاص حملكمة البداية املراد التنفيذ يف دائرهتا، كما هو و 
 التنفيذ، بدال من حمكمة بداية القدس أو حمكمة بداية غزة املؤقتة. 

وعليه جند أن املشرع الفلسطيين قد خرج عن القواعد العامة املتعلقة ابالختصاص املكاين، وذلك عندما نص على       
سكن يف فلسطني، فإذا كان احملكوم  اختصاص احملكمة الِت يكون التنفيذ يف دائرهتا، ولو كان للمدعي  عليه موطن  لل

به يف حكم التحكيم األجنيب موجودا بعينه يف مكان ما، أو كان عمال مقتضيا إبجراءاته مكاان حمددا، فإن الدعوى الِت  
تتضمن طلب األمر ابلتنفيذ جيب أن ترفع أمام احملكمة املختصة، الِت يقع يف دائرهتا هذا املكان، أما إذا كان احملكوم به  

بلغا من النقود فإن االختصاص يكون للمحكمة املختصة، الذي يقع يف دائرهتا أموال احملكوم عليه، وليس أمام حمكمة  م
 . (1) موطن املدعي عليه كما تقتضي القاعدة العامة

كمة  كما جند أن املشرع الفلسطيين قد فرق بني تنفيذ حكم التحكيم الوطين واحلكم الدول، من حيث اختصاص احمل       
املختصة، فإذا كان التحكيم حمليا فإن احملكمة املختصة هي الِت كانت خمتصة أصال يف النظر يف النزاع املعروض عليها،  
وبذلك ال يكون حملكمة البداية اختصاص نوعي للنظر يف ذلك النزاع، بينما إذا كان التحكيم دوليا وجيري يف فلسطني،  

ة الِت جرى فيها التحكيم ضمن اختصاصها املكاين، وبذلك يكون حملكمة البداية  فإن احملكمة املختصة هي حمكمة البداي
 . (2) اختصاص نوعي للنظر يف النزاع الدول الذي جيري داخل فلسطني 

 

 . 137ص ،سابق مرجع ،تركمان  -1
 . والدول والوطين األجنيب التحكيم حكم بتنفيذ املختصة احملكمة يف يتعلق فيما الفلسطيين، التحكيم قانون  من (1) املادة راجع -2
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وأخرياً جند أن املشرع الفلسطيين مل يعط  لألطراف يف اتفاق التحكيم احلرية، يف اختيار احملكمة املختصة يف إصدار       
 تنفيذ حكم التحكيم األجنيب أو رفضه. األمر، ب 

 اثلثًا: مرفقات طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف فلسطني:
أشار املشرع الفلسطيين إىل املرفقات الِت جيب أن يشمل عليها احلكم األجنيب املراد تنفيذه يف فلسطني، والِت ال بد       

( من  50حملكمة املختصة وهي حمكمة البداية، حيث تنص املادة )من أن تكون مشمولة ضمن الدعوى املرفوعة أمام ا
قانون التحكيم الفلسطيين على ضرورة مشول حكم التحكيم األجنيب املراد تنفيذه يف فلسطني عدة مرفقات، حبيث جيب  

ذكورة عدة على طالب التنفيذ إبرازها للمحكمة املختصة ابلتنفيذ إذا ما رغب بتنفيذ احلكم، حيث اشرتطت املادة امل
، والِت تنص على أنه: "جيب  (1) مستندات البد ملن يطالب بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب أن يقدمها للمحكمة املختصة
 على طالب األمر بتنفيذ قرار حكم التحكيم األجنيب أن يربز للمحكمة املختصة ما يلي: 

 الفلسطيين يف ذلك البلد إن وجد. حكم التحكيم األجنيب مصدقا عليه من املعتمد السياسي أو القنصلي  -1
أن يكون احلكم مرتمجا إىل اللغة العربية من مرتجم معتمد لدى جهات االختصاص، ومصدقا على صحة توقيع   -2

املرتجم من املعتمد السياسي أو القنصلي للدولة، الِت ينتمي إليها طالب التسجيل، أو أن يكون احلكم مرتمجا  
 . (2) بعد حلف اليمن من مرتجم قانوين فلسطيين " 

 . (3) فيذ الفلسطيين، أوجب أن تكون أحكام التحكيم األجنبية مصدقة من اجلهة املختصة حسب األصول  أما قانون التن 
 . (4)  األصولكما اشرتط املشرع الفلسطيين، على تبليغ احملكوم عليه نسخة من األمر ابلتنفيذ ومرفقاته حسب       
األجنيب املطلوب تنفيذه يف فلسطني ضمن الدعوى  وعليه ميكن تلخيص املرفقات املطلوب توافر يف حكم التحكيم       

 املرفوعة أمام حمكمة البداية املختصة، على النحو التال: 
يشرتط املشرهع الفلسطيين لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف فلسطني أن يكون مصدقا عليه    حكم التحكيم األجنيب:   - 1

البلد الفلسطيين، يف  القنصلي  التحكيم األجنيب املطلوب    من قبل املعتمد السياسي أو  إقليمه حكم  الذي صدر على 
 . (5) تنفيذه 

العربية:    - 2 اللغة  التحكيم األجنيب مرتمجا إىل  تنفيذ يف  أن يكون حكم  التحكيم األجنيب املطلوب  إذا كان حكم 
 .   (6)  الفلسطيينفلسطني مكتوب بلغة أخري، فيجب ترمجته إىل اللغة العربية، وهذا ما أشار له املشرهع 

 

 . 267ص ،2020 ط فلسطني، للتحكيم، العامة األسس الدن، -1
 . الفلسطيين التحكيم قانون  من (50) املادة راجع -2
 .  الفلسطيين التنفيذ قانون  من (36/2) املادة راجع -3
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (51) املادة راجع -4
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (50) املادة راجع -5
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (50/2) املادة راجع -6
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مل ينص املشرهع الفلسطيين على اتفاق التحكيم، كأحد املرفقات الِت جيب أن يشتمل عليه حكم  اتفاق التحكيم:    -3
جنيب، ضمن الطلب املقدم بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف فلسطني، ولكن قانون التحكيم الفلسطيين نص  التحكيم األ

على ذلك ضمن مشتمالت احلكم، الِت جيب أن يشملها حكم التحكيم األجنيب، وهذا األمر مت بيانه يف سياق احلديث  
 . (1)  كرارللتعن شروط صحة حكم التحكيم األجنيب يف الفصل السابق، فال داعي 

ولكن من األجدر على املشرع الفلسطيين أن ينص على ذلك ضمن مرفقات حكم التحكيم األجنيب، على. اعتبار       
 . شرط اتفاق التحكيم وهو الشرط األساسي لقيام عملية التحكيم، حيث ال وجود حلكم التحكيم إذ مل يوجد اتفاق عليه

 ب األمر ابلتنفيذ وتقادمه يف فلسطني: رابعًا: املدة القانونية اليت يقدم هبا طل
نص املشرهع الفلسطيين، أبن املدة القانونية لتقدمي طلب األمر، بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب إىل احملكمة املختصة،       

إن كان   لتاريخ صدوره  التال  اليوم  من  يوما  ثالثون  األجنيب، وهي  التحكيم  الطعن يف حكم  انقضاء مدة  بعد  يكون 
 . (2)  ، وإال من اليوم التال لتاريخ التبليغ إذا كان غيابياً حضوراي

املشرهع        ينص  فلم  األجنيب،  التحكيم  بتنفيذ حكم  األمر  تقدمي طلب  يف  احلق  لتقادم  القانونية  للمدة  ابلنسبة  أما 
الفلسطيين على املدة القانونية الِت ينقضي فيها احلق يف تقدمي طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب. وعليه يبقي  

 ا بقي احلق الذي صدر به حكم التحكيم األجنيب قائماً. حق اخلصوم قائما يف تقدمي هذا الطلب لطامل
ويرى وائم مطر، أن املشرهع الفلسطيين قد أحسن صنعاً يف عدم النص على املدة القانونية النقضاء احلق يف تقدمي      

حق أحد  طلب األمر ابلتنفيذ، فقد يتفق الطرفان على التنفيذ مث ينكث أحد األطراف، فلو مت حتديد مدة فقد يضيع  
 .(3)  اخلصماألطراف؛ نتيجة االتفاق مع خصمه مث نكوث هذا 

ولكن الباحثان يرتئيان خالف ذلك، فإن عدم حتديد املدة القانونية النقضاء احلق يف تقدمي طلب األمر بتنفيذ حكم       
رعة يف التحكيم، الِت يبحث  التحكيم األجنيب، وإن كان هذا األمر يكون لصاحل احملكوم له، إال أنه يتناىف مع ميزة الس

عنها األطراف، حيث أن الطرفني مل يلجآ إىل التحكيم إال من أجل السرعة، يف الفصل يف منازعاهتم، واحلصول على أمر  
التنفيذ للحصول على حقوقهم من انحية، وحىت ال جيعل الطرف الصادر ضده احلكم، حتت رمحة احملكوم لصاحله احلكم  

ان يف حالة عدم حتديد املدة القانونية يف تقدمي طلب األمر ابلتنفيذ، فأهنا ختضع للقواعد العامة  من انحية أخرى. وإن ك
 يف ظل عدم وجودها.  

ويرى الباحثان، أبنه كان األجدر ابملشرهع الفلسطيين حتديد املدة القانونية النقضاء احلق يف طلب األمر بتنفيذ حكم       
 التحكيم األجنيب. 
 يف احلكم الصادر يف طلب األمر ابلتنفيذ:  خامسًا: الطعن 

 

 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (39) املادة راجع -1
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (44/45) املادتني راجع -2
 .48ص ،فيه الطعن وطرق لتحكيما حكم اثرآ  ،مطر -3
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إن طلب األمر بتنفيذ احلكم األجنيب يقدم إىل حمكمة البداية املختصة، من خالل دعوى ترفع طبقا لإلجراءات       
املعتادة لرفع الدعوى، وعليه فاألوىل أن تنتهي إجراءات الدعوى إبصدار حكم قضائي هنائي، وإما يكون احلكم بقبول  

                .(1) واألمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب، أو برفض الدعوى وإصدار أمرا بعدم تنفيذ حكم التحكيم األجنيب   الدعوى
إن املشرهع الفلسطيين قد أعطي احلق يف الطعن ابحلكم الصادر يف دعوى األمر ابلتنفيذ، سواء كان هذا احلكم يقضي       

 . (2)  األجنيب، وإكسابه الصيغة التنفيذية، أو يقضي برفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب ابألمر بتنفيذ حكم التحكيم 
 

 املبحث الثان 
 ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقاً التفاقية نيويورك  

بيان فيه شروط  وبعد ما تناولنا يف املبحث األول، ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني، حيث مت       
تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف التشريع الفلسطيين بشكل مفصل، مث بيان إجراءات األمر بتنفيذ أحكام التحكيم  
األجنبية يف التشريع الفلسطيين بشكل مفصل؛ سنتطرق يف هذا املبحث، إىل بيان شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية  

ءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اتفاقية نيويورك، وذلك يف مطلبني: نتناول يف  يف اتفاقية نيويورك، مت بيان إجرا
تنفيذ أحكام   الثاين: إجراءات  نيويورك، ويف املطلب  اتفاقية  التحكيم األجنبية يف  تنفيذ أحكام  املطلب األول: شروط 

 التحكيم األجنبية يف اتفاقية نيويورك ، على النحو التال: 
 

 املطلب األول 
 شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اتفاقية نيويورك 

 نتطرق يف هذا املطلب إىل شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، وذلك على النحو التال:      
 الفرع األول: شروط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اتفاقية نيويورك: 

لتحكيم، عندما نصت أبن تلتزم كل دولة موقعة ابالعرتاف وتنفيذ  لقد نصت اتفاقية نيويورك على شروط تنفيذ احكام ا   
أحكام التحكيم، بتطبيق الشروط السارية فيها على أحكام التحكيم األجنبية، دون أن تفرض على األحكام األجنبية  

 . (3) طنية شروط أكثر شدة، ورسوما قضائية أكثر ارتفاعا، من الشروط والرسوم الِت تفرضها على أحكام التحكيم الو 
 ونصت كذلك على تقدمي طلباً مرفقاً ملا يلي:      

 على من يطلب االعرتاف والتنفيذ املنصوص عليهما يف املادة السابقة أن يقدم مع الطلب:  -1
 أصل احلكم الرمسي أو صورة منه معتمدة.  - أ 

 

 . 150ص ،سابق مرجع ،تركمان  -1
 الفلسطيين.  التحكيم قانون  من (52/53) املادتني راجع -2
 نيويورك.  اتفاقية من (3) املادة راجع -3
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 أصل االتفاق أو صورة منه معتمدة.   -ب 
ن احلكم أو االتفاق املشار إليهما غري حمرر بلغة البلد الرمسية، املطلوب إليها  وعلى طالب االعرتاف والتنفيذ إذا كا  -2

التنفيذ أن يقدم ترمجة هلذه األوراق هبذا اللغة، وجيب أن تكون الرتمجة معتمدة من موظف رمسي، أو مرتجم حملف أو ممثل  
 . (1) دبلوماسي أو قنصلي "

وواضح، كما نصت على احلاالت الِت جيوز فيه احملكوم ضده، طلب  ونصت على شرط املعاملة ابملثل بشكل صريح       
رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، إذا قدم ما يثبت ذلك، وقبل اإلشارة هلذه احلاالت، البد من اإلشارة أبن شروط  

املبحث   يف  الفلسطيين  للتشريع  وفقاً  مفصل،  بشكل  إليها  اإلشارة  األجنبية؛ مت  التحكيم  أحكام  وعليه    ول، األتنفيذ 
 سنوضح شرط املعاملة ابملثل مع ذكر احلاالت الِت نصت عليها االتفاقية، من هذا املطلب. 

 الشرط األول: تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا ملبدأ املعاملة ابملثل:
أحكام التحكيم  يسود مبدأ املعاملة ابملثل، ويعرف كذلك بشرط التبادل، يف العالقات الدولية وخصوصا يف تنفيذ       

األجنبية. حيث إذا تقرر مبدأ املعاملة ابملثل يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، فإن ذلك األمر يقتضي أن تتحقق  
حمكمة الدولة، الِت يطلب منها التنفيذ من توافر شرط املعاملة ابملثل، يف حماكم الدولة األجنبية الِت صدر فيها احلكم، أو  

انوهنا ألحكام التحكيم الصادرة يف دولة التنفيذ، أو الصادرة على مقتضي قانوهنا بنفس الشروط  صدر على مقتضي ق
 . (2) األجنبية واألوضاع الِت جيري هبا التنفيذ يف الدولة 

ولقد تبنت اتفاقية نيويورك مبدأ املعاملة ابملثل بشكل صريح، حيث اشرتطت اتفاقية نيويورك أنه على أي دولة من       
الدول عند االنضمام أو التصديق أو التوقيع، على هذه االتفاقية أن تعلن بشكل صريح وواضح عن نطاق تطبيقها هلذه  

ية التحفظ على أهنا لن تطبقها إال على األحكام الصادرة عن دولة  االتفاقية، على أساس مبدأ املعاملة ابملثل، مع حر 
 .(3) أجنبية 

هي احلاالت اليت ال جيوز فيها رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنيب إال إذا قدم احملكوم ضده للسلطة   الشرط الثان: 
 املختصة يف البلد املطلوب إليها االعرتاف والتنفيذ ما يثبت خالف ذلك. وهي:  

 نقص أهلية أحد طريف االتفاق أو عدم صحة اتفاق التحكيم.  -1
 عدم احرتام حقوق الدفاع للخصم وعدم إبالغه إبجراءات التحكيم.  -2
 عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراءات التحكيمية.  -3
 عدم اكتساب احلكم الصفة اإللزامية.  -4
 جتاوز هيئة التحكيم حدود اتفاق التحكيم.  -5
 ألجنيب للنظام العام. خمالفة حكم التحكيم ا -6

 

 . نيويورك اتفاقية من (4) املادة راجع -1
 . 566ص ،سابق مرجع ،املصري -2
 نيويورك. اتفاقية من (1/3) املادة راجع -3
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 . (1) فيهالبت فيما ال جيوز التحكيم  -7
وإذا مل يثبت احملكوم ضده خمالفة أي شرط من هذه الشروط، فإنه ال يكون أمام السلطة املختصة إال األمر بتنفيذ       

حكم التحكيم األجنيب. حيث إن القاعدة من حيث األصل هي تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، إذا توافرت شروط تنفيذه،  
( من اتفاقية نيويورك  5إذا توافر حالة من احلاالت املشار إليها يف املادة )  واالستثناء على األصل منع تنفيذ احلكم األجنيب 

 سابقة الذكر. 
 

 املطلب الثان  
 إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقاً التفاقية نيويورك

وطنية على تنفيذ  يوجد قاعدة مستقرة يف القانون الدول اخلاص، تنص على أن: "يُطبق القاضي القواعد اإلجرائية ال     
أحكام التحكيم األجنبية " فإذا تقدم أحد أطراف التحكيم بطلب لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني، فإن  
التشريع   عليها  ينص  الِت  اإلجرائية  القواعد  تطبيق  عليه  يتوجب  التنفيذ  طلب  يف  ينظر  الذي  الفلسطيين  القاضي 

 . (2) الفلسطيين
اتفاقية        التحكيم األجنبية  ومل حتدد  إمنا أرست  (3) نيويورك اإلجراءات الواجب إتباعها لالعرتاف ولتنفيذ أحكام   .

فلم تتدخل االتفاقية يف اإلجراءات الواجب اتباعها    - مبدأ املعاملة الوطنية    - االتفاقية بشأن أحكام التحكيم األجنبية  
قاعدة إسناد موحدة هي اتباع اإلجراءات املنصوص  للحصول على تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، وإمنا اكتفت بوضع  

 . (5) . وهي من قواعد القانون الدول املستقرة يف خمتلف دول العامل (4) عليها يف قانون الدولة املطلوب منها التنفيذ 
نتيجة        إقليمها؛  على  التنفيذ  املطلوب  الدولة  لقانون  التنفيذ  إجراءات  إسناد  على  نيويورك  اتفاقية  اهتمام  ويرجع 

نيويورك، حيث مل يستطيعوا سن تنظيم إجرائي تفصيلي موحد، يتضمن مجيع   اتفاقية  الصعوابت الِت واجهها واضعي 
، من حيث حتديد السلطة املختصة وإجراءات النظر يف طلب  اإلجراءات  الواجب اتباعها لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب

األمر بتنفيذ احلكم، وطرق الطعن، وغريها، حيث كان من الصعب وضع نظام إجرائي موحد يسري على مجيع الدول  
 . (6) األطراف يف االتفاقية، وخاصة أن هذا املسائل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنظيم عمل السلطات العامة لكل دولة 

ونصت اتفاقية نيويورك أبن تلتزم كل دولة موقعة ابالعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم، بتطبيق الشروط السارية فيها       
على أحكام التحكيم األجنبية، دون أن تفرض على األحكام األجنبية شروط أكثر شدة، ورسوماً قضائيًة أكثر ارتفاعاً  

 

 نيويورك.  اتفاقية من (5) املادة راجع-1
 . 126ص ،سابق مرجع تركمان  -2
 . 249ص ،سابق مرجع ،البطاينة -3
 بعد.  وما14ص ،ملقارن وا السوداين  التحكيم قانون  يف التحكيم حكم لتنفيذ املنظمة جراءاتاإل ،هللا عبد -4
 . 121ص ،سابق مرجع مقابلة، -5
 .127ص  ،سابق مرجع ،تركمان  .وأنظر67ص التحكيم، ألحكام الدول النفاذ ،القصيب -6
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، ولكن يوجد آراء حول إسناد اتفاقية نيويورك، إجراءات  (1)   الوطنيةلتحكيم  من الشروط والرسوم الِت تفرضها على أحكام ا
 تنفيذ حكم التحكيم األجنيب لقانون الدولة املطلوب فيها التنفيذ. 

يرى حمسن شفيق: "أبنه جيوز إخضاع حكم التحكيم األجنيب لرقابة أشد من الرقابة على حكم التحكيم الوطين،       
 . (2) ولكن دون أن يصل الفرق يف املعاملة إىل حد االختالف يف جوهر التعامل"

جنيب للتشريعات الوطنية،  ويرى البعض من الفقه أبن ترك مهمة وضع اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ حكم التحكيم األ     
سيفتح الطريق أمام الدول املتعاقدة لوضع تنظيم خاص إبجراءات تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، ومبا يتفق مع روح اتفاقية  

. ويرى آخرون أبنه كان من األفضل أن تنص االتفاقية على املساواة  (3) نيويورك ليكون منوذجا إلجراءات موحدة فيما بعد  
 .(4) لتحكيم األجنبية وأحكام التحكيم الوطنية، حبيث خيضعان لنفس القواعد اإلجرائية املتبعة يف التنفيذ  بني أحكام ا 

وهناك من يرى أين ترك الباب مفتوح لكل دولة متعاقدة لوضع ما تره مناسب من قواعد اإلجراءات، واستعمال       
وضع شروط إجرائية معقدة، وفرض قيود إضافية على تنفيذ    هذه امليزة يعرقل تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، من خالل 

األحكام األجنبية، أو أن تتوسع يف مفهوم اإلجراءات الِت ختضع لقانون القاضي وفقا ملا نصت عليه اتفاقية نيويورك،  
ر يعطي  حيث حتديد ما يعد من اإلجراءات من عدمه، يعد من مسائل التكييف  الِت  ختضع لقانون القاضي، وهذا األم

الفرصة للدولة املطلوب فيها التنفيذ للتوسع يف مفهوم اإلجراءات، مما يؤدي إىل فرض شروط إضافية للتنفيذ غري الِت  
 . (5) نصت عليها اتفاقية نيويورك يف املادة اخلامسة 

إجراءات    ولكن يرى الباحثان، خالف ما تقدم، أن اتفاقية نيويورك قد أحسنت صنعاً، عندما نصت على تطبيق     
قانون البلد املطلوب فيه تنفيذ احلكم األجنيب؛ ألن االتفاقية عندما نصت على ذلك مل ترتك الباب مفتوحاً على مصراعيه  

( املادة  له يف  أشارت  ما  األجنيب. من خالل  احلكم  لتنفيذ  عامة وحمددة  قواعد  بل وضعت  الوطين،  ( من  3للمشرهع 
 . (6) االتفاقية

 إال أن اتفاقية نيويورك أوجبت للحصول على االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم األجنيب، تقدمي طلباً مرفقاً ملا يلي:  
 الطلب: على من يطلب االعرتاف والتنفيذ املنصوص عليهما يف املادة السابقة أن يقدم مع  -1

 احلكم الرمسي أو صورة منه معتمدة.  أصل  -أ     
 صورة منه معتمدة. االتفاق أو  أصل  - ب    

 

 نيويورك.  اتفاقية من (3) املادة راجع -1
 .122ص ، سابق مرجع مقابلة، .وأنظر230ص الدول، ريالتجا التحكيم ،شفيق-2
 . 211ص األجنبية، التحكيم أحكام تنفيذ ،البحريي -3
 . 129ص سابق، مرجع ،تركمان  -4
 . بعد  وما 208ص سابق، مرجع ،البحريي .وأنظر67ص سابق، مرجع ،القصيب -5
 نيويورك.  اتفاقية من (3) املادة راجع -6



 2022السنـــة                                                                               االولالعدد 

202 
 

وعلى طالب االعرتاف والتنفيذ إذا كان احلكم أو االتفاق املشار إليهما غري حمرر بلغة البلد الرمسية، املطلوب إليها  -2
التنفيذ أن يقدم ترمجة هلذه األوراق هبذا اللغة، وجيب أن تكون الرتمجة معتمدة من موظف رمسي، أو مرتجم حملف أو ممثل  

 .(1) ي "  دبلوماسي أو قنصل
 

 ةــاخلامت

بعد االنتهاء من إعداد هذا البحث املوسوم بعنوان: ضوابط تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني "دراسة مقارنة"،  
 فإن الباحثني قد توصال إىل عدة نتائج وتوصيات، وذلك على النحو التال: 

 أواًل: النتائج. 
يشرتط املشرع الفلسطيين لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني أن يتضمن احلكم األجنيب شروط التنفيذ   -1

 املنصوص عليها يف التشريع الفلسطيين.  
بني املشرهع الفلسطيين املسائل الِت ال ختضع لنظام التحكيم وهي املتمثلة يف املسائل املتعلقة ابلنظام العام يف   -2

 ائل الِت ال جيوز فيها الصلح قانوانً، واملنازعات املتعلقة ابألحوال الشخصية. فلسطني، واملس
تركت اتفاقية نيويورك للدولة املوقعة على االتفاقية حتديد املسائل الِت جيوز اللجوء فيها للتحكيم من عدمه،    -3

 يتها عن طريق التحكيم. ويكون لتلك الدولة االعرتاف حبكم التحكيم األجنيب، عدا املسائل الِت ال جيوز تسو 
يشرتط املشرع الفلسطيين لكسب حكم التحكيم األجنيب القوة التنفيذية لتنفيذه، أن يتم االعرتاف به واملوافقة   -4

 على تنفيذه من احملكمة املختصة. 
بتنفيذ حكم  -5 اختيار احملكمة املختصة يف إصدار األمر  االتفاق يف  الفلسطيين مل مينح احلرية ألطراف  املشرهع 

 لتحكيم األجنيب، أو رفضه، وإمنا جعله اختصاصاً نوعياً حملكمة البداية الِت يراد التنفيذ يف دائرهتا. ا
كرست اتفاقية نيويورك مبدأ املعاملة ابملثل، وأحالت الشروط الشكلية وإجراءات األمر بتنفيذ أحكام التحكيم   -6

متاماً موقف املشرهع الفلسطيين، يف قانون التحكيم  األجنبية إىل قانون الدولة املطلوب فيها التنفيذ، وهذا يتفق  
الفلسطيين والئحته التنفيذية، حيث تضمنا الشروط واإلجراءات الِت تنظم طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم  

 األجنيب. 
 اثنيًا: التوصيات 

ية، والنص عليها  نوصي املشرهع الفلسطيين بضرورة توحيد النصوص املتعلقة بتنظيم وتنفيذ أحكام التحكيم األجنب -1
يف تشريع واحد، وهو قانون التحكيم الفلسطيين، والئحته التنفيذية، وذلك لتفادي املشكالت الِت قد حتدث  

 نتيجة االختالف يف النصوص املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني. 
كام التحكيم األجنبية، والنص عليها  نوصي املشرهع الفلسطيين بضرورة تبين مبدأ املعاملة ابملثل، يف تنفيذ أح -2

 بشكل صريح يف قانون التحكيم الفلسطيين. 

 

 نيويورك.  اتفاقية من (4) املادة راجع -1
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نوصي املشرع الفلسطيين إبعادة النظر فيما يتعلق ابالختصاص املكاين للمحكمة املختصة بنظر طلب األمر   -3
نفيذ يف  بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف فلسطني، والنص على جعل االختصاص حملكمة البداية املراد الت 

 دائرهتا، كما هو وارد يف قانون التنفيذ، بدالً من حمكمة بداية القدس أو حمكمة بداية غزة املؤقتة. 
نوصي املشرهع الفلسطيين بضرورة حتديد املدة القانونية النقضاء احلق يف طلب تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية   -4

 يف فلسطني. 
نيويورك  -5 اتفاقية  بوضع  الفلسطيين  املشرع  وموائمة    نوصي  التنفيذ،  موضع  األجنبية  التحكيم  أحكام  لتنفيذ 

التشريعات الفلسطينية معها بعد دخول فلسطني رمسياً يف هذه االتفاقية، ابعتبارها جزءا من النسيج الوطين  
 الفلسطيين.  
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 قراءة نقدية يف بعض نصوص قانون العقوبات اللييب

 

 ي            ــي الغالـــــعبد الغن أ.                                                        

 أستاذ مساعد كلية القانون صرمان جامعة صرباتة                                                

 مقدمة 
إذا كانت الس ياس ة اجلنائية تتمثل يف جمموعة التدابري والوس ائل واألس س الِت على أس اس ها وبواس طتها ميكن التص دي      

وعليه فإن قانون العقوابت يعُد يف طليعة األدوات والوس          ائل الِت بواس          طتها    املذنبني،للظاهرة اإلجرامية وكيفية معاملة  
فهو األداة الِت ترتجم هذه الس ياسة يف    األخرى،الِت تقررها خمتلف فروع القانون  تس تطيع الدولة محاية احلقوق واألوض اع  

 . (1) تلكأي أنه مبثابة املرآة الِت تعكس السياسة املطبقة يف هذه الدولة أو  الدولة،إطار 
فمنها ما    فة،خمتلفاملص  احل الِت يس  عى املش  رع من خالل نص  وص قانون العقوابت إىل محايتها هي مص  احل ذات طبيعة      

من ذلك اجلرائم املاس   ة حبق اإلنس   ان يف احلياة    التجرميية اجتاهها،دون تغري النظرة    ما،يتس   م ابلثبات واالس   تقرار إىل حد  
  والتهريب.والنص       ب    كالس       رقة،وجرائم االعتداء على األموال    واألخالق،ويف س       المة جس       ده واجلرائم املتعلقة ابلعرض  

ة حبيث تتأثر بتغري الظروف االجتماعية ، والس  ياس  ية واالقتص  ادية للمجتمع ، وهي ما ميكن  ومنها ما يتس  م بطبيعة متغري 
تس      ميتها ابجلرائم االص      طناعية ، وعليه فإن معظم الدول حترص على وض      ع قواعد عامة يتض      منها ما يس      مى ابلقانون  

من مث يض   ع بعض القوانني التكميلية والِت  الرئيس فيش   مل جل القواعد املتعلقة حبماية املص   احل ذات الطبيعة املس   تقرة ، و 
يس           عى من خالهلا إىل محاية املص           احل ذات الطبيعة املتغرية حبيث يس           تطيع إدخال تعديل عليها كلما تغريت الظروف  
 واملصاحل املرعية ، حبيث ال يضطر إىل إحداث تعديالت على جمموعة القواعد الِت حتمي املصاحل ذات الطبيعة املستقرة .  

وعلى الرغم من أن املش رع اللييب قد س ار على هذا النهج حبيث أص در قانون العقوابت القس م العام دفعة واحدة ومن      
. إال أنه ولألس      ف يف ظل التش      ريع  (2)مث أص      در جمموعة قواعد تكميلية ملحقة بقانون العقوابت حتقيقاً ملص      احل خمتلفة  

  متغرية،ديل ال يقف عند التش       ريعات التكميلية الِت حتمي مص       احل ذات طبيعة  اجلنائي اللييب احلال فإننا نالحظ أن التع
بل يفرتض أن يتم إدخال بعض التعديالت على جمموعة القواعد الِت حتمي املص        احل ذات الطبيعة املس        تقرة أي القانون  

إذ أننا نرى أهنا حتتاج إىل إدخال بعض التعديالت    القانون،وكذلك بعض النص              وص الِت تعُد مبثابة ركائز هلذا   الرئيس،

 

  .23 ص األوىل، الطبعة ،1973 بنغازي، الوطنية، املكتبة اإلجرام، علم مبادئ حممد، عوض د.  - 1
 واملفرقعات،   والذخائر  االسلحة  حيازة  بشأن  1981  لسنة  7  رقم  القانون   احلصر  ال  املثال  سبيل  على  املكملة  التشريعات  هذه  من  -   2

 املخدرات   بشأن   1990  لسنة  7  رقم  والقانون   العامة،  اآلداب  جبرائم  اخلاصة  األحكام  بعض   تقرير  بشأن   1985  لسنة  10  رقم  والقانون 
  االقتصادية،   اجلرائم  بشأن   1982  لسنة  2  رقم  القانون   والدية،   القصاص  أحكام  بشأن   1423  لسنة  6  رقم  قانون وال  العقلية،  واملؤثرات
   التكميلية. القوانني من وغريها األموال، غسيل مكافحة بشأن  2005 لسنة 2 رقم والقانون 
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ومصداقاً لذلك فقد مت وضع قرابة أربعة مشاريع لتعديل قانون العقوابت اللييب ولكن لألسف مل تر النور إىل وقتنا    عليها،
 هذا.

ة هي الِت يس   عى من خالهلا املش   رع يف جل الدول إىل جترمي بعض األفعال املاس  ة  فإذا كانت الس   ياس   ة اجلنائية الراش   د    
حبيث    والعقاب،وذلك من خالل بيان ما جيب أن جيرم وما جيب أن خيرج من إطار دائرة التجرمي    واجملتمع،مبص   احل الفرد  

وما ميكنه    ابحلماية،مصاحلها اجلديرة   إذ يُعُد للدولة أمر تقدير  –األصل يف أفعال اإلنسان اإلابحة    –يبقي على األصل  
األمر الذي خيوهلا س         ن القواعد القانونية الِت نرى لزومها لتجنب أي    للخطر،أو يعرض         ها    املص         احل،أن ينال من هذه  

 . (1)واستقرارها أو نشاط من ش أنه هتديد أمنها  خطر،
اجاته وتطلعاته عليه فإن هذه التش   ريعات يفرتض أن تتطور  وإذا كان التش   ريع ابناً للواقع واجملتمع وانعكاس   اً مباش   راً حل    

  التشريعات.حبيث يتدارك كل نقٍص أو عجٍز أو خلٍل يف ضل هذه  البشري،وبتطور العقل  اجملتمعات،بتطور  
وإذا    التطورات.وابلتال فإذا كان هناك تطور يف إطار اجملتمع جيب أن ينعكس ذلك على التش              ريعات لتواكب هذه     
 .أو تعارض يف نصوٍص جنائية يف إطار قانون جنائي واحد جيُب أن توضع يف عني االعتبار عجز،ن هناك خلل أو كا
ولعلي ما أس         عى إىل بيانه من خالل هذه الورقة هو بيان أنه يف إطار قانون العقوابت اللييب بعض النص         وص أحياانً      

س   ائل يف إطار اجملتمع ، ويف أحيان أخرى توجد نص   وص ال تكون متعارض   ة ، وبعض   ها يعرتيه العجز عن عالج بعض امل
حتقق العدالة اجلنائية يف تطبيق اجلزاءات على ذات الس  لوك اإلجرامي لذات اإلرادة اآلمثة وذات اخلطورة اإلجرامية وبنت  

جرامي ودرجة  العقوبة على أس      اس درجة خطورة النتيجة احلاص      لة دون النظر إىل اخلطورة اإلجرامية ملرتكب الس      لوك اإل
اإلرادة اآلمثة لديه، رغم وحدة اخلطورة اإلجرامية واإلرادة اآلمثة يف بعض األحوال سواء حتققت النتيجة الِت يبتغيها اجلاين  

 من سلوكه كما أراد هو ، أو مل تتحقق ألسباب ال دخل له فيها ابلرغم من اكتمال السلوك اإلجرامي . 
والِت لألس            ف مل   العامة،لى بعض وجوه اخللل الِت أرى أهنا تعرتي هذه القواعد  ولعلي من خالل هذه الورقة أقف ع    

  التال:تؤخذ يف احلسبان حىت يف إطار املشروع اجلديد لقانون العقوابت وذلك وفق مطلبني على النحو 
 من قانون العقوابت اللييب.  1فقرة  63وعالقتها ابملادة  3املطلب األول : املادة 
 ر. ق.ع.ل جرمية التحريض واملساعدة على االنتحا 376املطلب الثان : املادة 

 
 

 

 

 

 احليوان   أمراض  من  مرض  نشر       صك  إعطاء       التهريب  )    جرائم  يف  اللييب  االقتصادية  اجلرائم  قانون   شرح  بعنوان   مؤلفنا  ذلك  يف  راجع  -  1
   . 14 ص ، 2018 ، األوىل الطبعة ،  صرباتة جامعة منشورات ، ( النبات أو
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 األول: املطلب  
 من قانون العقوابت اللييب. 1فقرة    63وعالقتها ابملادة    3املادة  

إذا كان املش       رع اللييب قد وض       ع أوىل ركائز القانون اجلنائي واملتمثل يف املادة األوىل من قانون العقوابت القس       م العام      
  ".حيث نصت على أنه " ال جرمية وال عقوبة إال بنص 

كم ا يع ُد من املب ادئ املس              تقرة يف ج ل    اللييب،النص يع د من أهم القواع د الس               ائ دة يف جم ال الق انون اجلن ائي فه ذا      
فالسلطة التشريعية    القانونية،(. فمؤدى هذا املبدأ يتمثل يف أن التشريع هو مصدر القاعدة  1التشريعات العقابية احلديثة )

وابلتال ال ميكن اعتبار فعل ما    املناس بة.ومن مث تض ع هلا اجلزاءات    جرائم،هي اجلهة الوحيدة الِت حتدد االفعال الِت تعُد  
  اإلابحة.فذلك مرده أن األصل يف أفعال اإلنسان  القانون،جرمية ما مل يتقرر ذلك بنص يف 

فالس    ياس    ة اجلنائية    والعقاب،ائم والعقوابت أص    بح لدى املش    رع أولوايت يف التجرمي  وعليه فإنه طبقاً ملبدأ ش    رعية اجلر     
وذلك من خالل بيان ما    واجملتمع،الرشيدة هي الِت يسعى من خالهلا املشرع إىل جترمي بعض األفعال املاسة مبصاحل الفرد  

األص   ل يف أفعال اإلنس   ان    –على األص   ل  حبيث يبقي    والعقاب،جيب أن جيرم وما جيب أن خيرج من إطار دائرة التجرمي  
   للخطر.أو يعرضها    املصاحل،وما ميكن أن ينال من هذه   ابحلماية،إذ يعود للدولة أمر تقدير مصاحلها اجلديرة   –اإلابحة  

القيام  فالش     خص ال يعُد آمثاً ومن مث ال يكون مس     ؤواًل جنائياً إال إذا قام ابألفعال الِت يلزم املش     رع بنص قانوين بعدم      
القانون اجلنائي إىل تعريف اجلرمية    وش  راحوهبذا ذهب جانب من الفقه    إتياهنا.أو امتنع عن األفعال الِت يلزم املش  رع   هبا،

أو االمتن اع عن فع ل يلزم الق انون    ب ه،أو هي القي ام بفع ل يلزم الق انون بع دم القي ام  جن ائي.ابلقول أبهن ا هي خم الف ة نص 
 . ( 2)أو امتناع حيضره القانون ويقرر عقوبة ملرتكبه القيام به . أو هي فعل 

وعماًل بتناس ق وتوافق النص وص اجلنائية فقد وض ع املش رع نص اً آخر يعد من ض من ركائز قانون العقوابت اللييب يس ري      
أنه " ترتكب   يف فقرهتا األوىل والذي ينص على 63يف نفس اجتاه مبدأ ش         رعية اجلرائم والعقوابت متمثاًل يف نص املادة  

اجلناية أو اجلنحة عن قص    د عمدي إذا كان مقرتفها يتوقع ويريد أن يرتتب على فعله أو امتناعه حدوث الض    رر أو وقوع  
  ".اخلطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود اجلرمية 

مل جيرمه مبوجب نص   وص    فإذا كان نص املادة األوىل مبقتض   اه يبني املش   رع على أنه ال ميكن عقاب ش   خص على فعل    
يف فقرهت ا األوىل أن ه بع د النص من املش              رع على جترمي فع ل ف إن ه ال  63ق انون العقوابت ، ف إن ه يبني مبوج ب نص امل ادة  

 

وقد اعرتفت معظم التشريعات احلديثة هبذا املبدأ ابعتباره من أهم الضماانت حلماية احلرية الشخصية ضد أي تعسف أو حتكم من قبل    -   1
ا  القضاة، القضائية فهذه األخرية ملزمة بعدم احلكم  فهذا  السلطة  القانون بقدر ما هو واجب على األفراد واجب على  ملبدأ جيعل احرتام 

فليس للقاضي إذا ما ثبت أن فعالً ما يعًد جرمية أن يصدر حكماً ابجلزاء غري    عليه،ابلعقاب إال إذا كان هناك نص جيرم الفعل ويعاقب  
  القانون.املشرع يف هذا اجلزاءات الِت نص عليها 

امللتقى الثالث   )أشغالحبث مقدم ل     اجلزائي،نصف قررن من فقه القضاء    القضاء،القصد اجلزائي من خالل فقه    الروسان،د. إيهاب    -  2
تونس    خصص،املتمنشورات جممع األطرش للكتاب    جبندوبة،م. بكلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف    2010نوفمرب    26و  25يومي  

   .553ص  ،2011
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ميكن حماس     بة أي خماطب به على أس     اس العمد إال بعد علمه أبنه يقوم بفعل أو ميتنع عن فعل يلزم القانون القيام به أو  
ملعىن املخ الف أن ه إذا م ا ارتك ب فع ل بغري العلم من أن ه جمرم يف نط اق ق انون العقوابت ف إن مرتكب ه ال ابالمتن اع عن ه ، ف ا

يف فقرهتا األوىل والثانية   62يعاقب على أس         اس العمد وإن أمكن عقابه على أس         اس اخلطأ ، وهلذا فقد نص يف املادة  
الق انون جرمي ة إال إذا ارتك ب عن ش              عور وإرادة . وال    من ذات الق انون على أن ه " ال يع اق ب على فع ل أو امتن اع يع ده

يعاقب على فعل يعُد جناية أو جنحة قانوانً إذا مل يرتكب بقص     د عمدي ويس     تثين من ذلك اجلناايت واجلنح الِت ينص  
ية يف  القانون ص     راحة على امكانية ارتكاهبا خطًأ أو بتجاوز القص     د ". وهذا أعتقُد أنه أمر منطقي حبيث مناط املس     ؤول

يف فقرهتا األوىل   63أي جيب لكي يعاقب على أس      اس العمد طبقاً لنص املادة    اآلمثة.اجلرائم العمدية تقوم على اإلرادة 
  واإلرادة.جيب أن يتوفر لديه قصد جنائي بعنصريه العلم 

وهلذا فقد قيل يف تعريف القص         د اجلنائي أبنه انص         راف إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع العلم بعناص         رها املكونة      
. يف حني عرفه البعض اآلخر القص           د اجلنائي أبنه توجيه العمل أو الرتك إىل إحداث النتيجة الض           ارة الِت تتكون  (1)هلا

  ترك.أو هو إرادة اخلروج عن القانون بفعل أو  القانون.لحة حيميها أو هو إرادة االضرار مبص اجلرمية.منها 
من قانون العقوابت اللييب لكي يتوافر القص    د اجلنائي لدى الش    خص ومن    1فقرة  63وعليه فإنه تطبيقاً لنص املادة      

مث يعُد آمثاً ومس  ئواًل على أس  اس العمد البد من أن يفهم الوقائع بنفس الطريقة الِت حددها املش  رع اجلنائي ، وليس هذا 
معناه أي يعلم أبن الفعل جمرماً وأراد تنفيذ س       لوكه ، وهو أمر منطقي ،    فحس       ب بل جيب أن يعلم بنص التجرمي ويفهم

وهلذا الس           بب جنُد أن املش           رع دائماً ما ينص يف القوانني التكميلية أو كلما أدخل تعدياًل يف إطار أي من النص           وص  
دة حمددة وذلك داللة على أنه  اجلنائية جنده ينص على أنه يعمل به من اتريخ نش     ره يف اجلريدة الرمسية ، أو بعد نش     ره مب

 يسعى إىل حتقيق علم املخاطبني به . 
أي ال يعلم بعدم مش        روعية الفعل فإنه يكون    جنائي،وعليه إذا كان الفاعل ال يعلم أبنه يرتكب س        لوكاً خمالفاً لنص      

ل وجود ركيزة أخرى من  ( ، ولكن هذا الفهم لنص هذه املادة ال يس تقيم يف ظ 63/1  )املادةغري آمث على أس اس العمد  
رك ائز الق انون اجلن ائي اللييب أال وهي نص امل ادة الث الث ة والِت نص فيه ا على أن ه " ال حيتج ابجله ل ابلق انون اجلن ائي تربيراً  

 للفعل " . 
. وذل ك  (2) العكسفقرين ة العلم ابلق انون طبق اً لنص امل ادة الث الث ة من ق انون العقوابت قرين ة مطلق ة غري ق ابل ة إلثب ات      

يفرتض أن ك  ل املخ  اطبني هم ممن يتمتعون بقوة الش              عور واإلرادة مهم  ا ك  ان  ت درج  ة ثق  افتهم الق  انوني  ة يعلمون بك  ل  
ومقتض     ى العدالة اجلنائية أن الش     خص ال ميكن أن    تكون،النص     وص اجلنائية ويفهموهنا كما أراد هلا املش     رع اجلنائي أن  

 .  (1/  63 )املادةبه عن علم وإرادة يعاقب على أساس العمد إال على سلوك ارتك

 

  ،  بنغازي  جامعة  منشورات  ،  للجرمية  العامة  النظرية  ،  األول  اجلزء  ،  اللييب  العقوابت  لقانون   العامة األحكام  ارحومة،  مسعود  موسى  د.  -  1
   . 259 ص ، 2009 ، األوىل الطبعة

  ،  الرازقي  د.حممد   الرأي  هذا  رضع  يف  راجع  ،  العكس  إلثبات  قابلة  غري  مطلقة  قرينة  ابلقانون   العلم  قرينة  أن  يرون   الفقه  من  الغالبية  -   2
   . 261 ص ، 1999 ، الثالثة الطبعة ، املتحدة اجلديد الكتاب دار ، ( العام القسم ) اجلنائي القانون  يف حماضرات
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وعليه فإن االبقاء على نص املادة الثالثة من قانون العقوابت اللييب هبذه الص    ياغة أمر ال يس    تقيم يف ض    ل وجود نص      
والِت مبقتض       اها ال ميكن مس       اءلة أي ش       خص على ارتكاب س       لوك يعُد جرمية مبوجب نص جنائي على  63/1املادة  

وابملقابل فإن نص املادة الثالثة    حتقيقها.العلم ابلواقعة االجرامية وإرادة    جنائي أيذا توافر لديه قص     د  أس     اس العمد إال إ
يفرتض علم املخاطبني ابلنصوص اجلنائية من الوقت الذي حيدد املشرع سراينه عليهم وهي قرينة مطلقة غري قابلة إلثبات  

 العكس. 
من قانون العقوابت فإنه من املمكن جترمي بعض األفعال الِت مل تكن جمرمة من  غري أنه يف مقتض    ى وجود املادة األوىل      

قبل وذلك متاش ياً مع الس ياس ة اجلنائية الراش دة الِت يس عى من خالهلا املش رع مواكبة التطورات الِت حتص ل ، وابلتال فإن  
لذي ينص فيه املش      رع يف بعض األحوال  علم املخاطبني هبذه النص      وص اجلنائية يف الغالب قد يس      تغرق وقتاً يف الوقت ا

على العمل به من اتريخ نش         ره يف اجلريدة الرمسية ، ومن مث يس         ري على املخاطبني به وتقوم مس         ؤوليتهم على أس        اس  
املسؤولية العمدية يف حال تعمد ارتكاب السلوك سواء علم بعدم مشروعيته أم مل يعلم ، وذلك استناداً لنص املادة الثالثة  

ر بقرينة العلم ابلقانون على أهنا قرينة مطلقة غري قابلة إلثبات العكس ، فهذا األمر ال يستقيم يف ضل وجود نص  الِت تق
من ذات القانون والِت ينص فيها املشرع على أنه لقيام املسؤولية على أساس العمد جيب أن يكون مرتكب    63/1املادة  

وعية الفعل الذي يقرتفه وأراد حتقيقه ، وعليه يكون األمر أش    به  الس    لوك لديه قص    د جنائي أي جيب أن يعلم بعدم مش    ر 
ابجلمع بني الض   دين ، فتارة يقول املش   رع لقيام املس   ؤولية على أس   اس العمد جيب أن يكون مرتكب الس   لوك اجملرم يعلم  

ن جه ة أخرى  ( وإال كان مس              ئواًل على أس              اس اخلط أ ، واترة جنده م 63/1ويريد أي علم يقيين ال مفرتض ) املادة  
 ( .  3يفرتض قرينة العلم ابلقانون ويعتربها قرينة مطلقة غري قابلة إلثبات العكس ) املادة 

ومبقتض     ى وجود املادة األوىل من قانون العقوابت اللييب نرى أنه من املمكن جترمي بعض األفعال الِت مل تكن جمرمة من      
وعليه    حتص ل،لِت يس عى من خالهلا كل مش رع إىل مواكبة التطورات الِت  قبل ذلك متاش ياً مع الس ياس ة اجلنائية الراش دة وا

يف حني أن املش       رع اجلنائي يف الغالب األعم   وقتاً،فإن العلم هبذه النص       وص من قبل املخاطبني هبا يف الغالب يس       تغرق  
ذا األمر ال يس    تقيم يف ض    ل  فه  وجيزة،أو بعد نش    ره بفرتة    الرمسية،ينص على العمل ابلقانون من اتريخ نش    ره يف اجلريدة  

  اللييب.من قانون العقوابت  63/1وجود نص املادة 
ومن خالل ك ل ذل ك نرى أن ه خروج اً من ه ذا التن اقض أو التع ارض بني نص              وص تع ُد رك ائز يف إط ار ق انون جن ائي      

واح د ف إن ه جي ب العم ل على احل د من اطالق ات قرين ة العلم ابلق انون من خالل إدخ ال تع دي ل على ص              ي اغ ة نص امل ادة 
ث تص    بح على النحو التال " حيتج ابجلهل ابلقانون اجلنائي  الثالثة من قانون العقوابت أو اس    تبداهلا بص    ياغة جديدة حبي

  ".تربيراً للفعل إال إذا كان العلم علماً يقينياً 
والِت    اجلنائية،فبمقتض ى هذا النص نكون قد حققنا التوازن بني النص وص اجلنائية يف التطبيق متاش ياً مع حتقيق العدالة      

على خمالفة النص      وص اجلنائية إال إذا كان يعلم أبنه يرتكب س      لوكاً جمرماً  تفرتض أن ال يعاقب أحد على أس      اس العمد  
  تنفيذه.مبقتضى القانون وأراد 
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ففي ض  ل هذا النص اجلديد فإنه حال ارتكاب اجلاين فعاًل خمالفاً لنص جنائي ومت عرض  ه على القض  اء فيكون احلال بني  
رمي ة أن ه ل دي ه علم يقيين أبن ه خي الف نص جن ائي وهو احل ال يف  أمرين إم ا أن يكون عن د ارتك اب ه لس              لوك املكون هل ذه اجل

اجلزء األكرب من اجلرائم وخص    وص    اً التقليدية منها ، أو ما ميكن أن نس    ميها ابجلرائم الطبيعية ، وإما أن نكون يف ص    دد  
ومن ش           خص آلخر،  بعض اجلرائم العلم هبا من قبل املخاطبون ابلنص اجملرم علماً غري يقيين أي خيتلف من وقت آلخر  

وذلك ما ميكن أن نس   ميها ابجلرائم االص   طناعية ، من ذلك اس   تحداث نص جترميي جديد يف مس   ائل مس   تحدثة متاش   ياً  
 مع التطورات العلمية احلاصلة يف اجملتمع ، فتلك مسألة تقديرية يرتك أمر حتديدها لقاضي املوضوع . 

يقينياً من قبل املخاطبني ابلنصوص اجملرمة لتلك األفعال فإننا نعلم مجيعاً    ففيما يتعلق ابلفئة األوىل الِت يكون العلم هبا    
وكذلك العديد من اجلرائم التقليدية وإن مل تكن من ض من    يقينياً،إن مجيع جرائم احلدود والقص اص يكون العلم بتجرميها  

أو    حيازته،أو    ترخيص،ح دون  جرائم احلدود والقص          اص فإن العلم هبا يقيين من ذلك على س          بيل املثال محل الس          ال
فجل هذه اجلرائم تعُد منطقاً وعقاًل أنه ال ميكن االحتجاج ابجلهل بعدم    خل.االتهريب أو إعطاء ص ك بدون رص يد ....  
وابملقابل هناك فئة اثنية من اجلرائم تكون قرينة العلم هبا نس      بية قابلة    بتجرميها.مش      روعيتها أي إثبات عكس عدم العلم  

الِت يص       در فيها املش       رع   هذه األحوالعكس من ذلك على س       بيل املثال العديد من اجلرائم املس       تحدثة ففي  إلثبات ال
ويرتك أمر تقدير العلم    العكس،نص    وص جترم أفعال مل تكن جمرمة من قبل فإن قرينة العلم هبا تض    ل نس    بية قابلة إلثبات  

  حدة.هبا من عدمه إىل قاضي املوضوع حسب كل حالة على 

 الثان: لب  املط
 ق.ع.ل جرمية التحريض واملساعدة على االنتحار   376املادة  

فهذه الظاهرة تعُد من الظواهر الِت أاثرت وتثري حفيظة العديد من    بنفس         ه.االنتحار هو قيام الش         خص أبهنا حياته      
من ذلك ما قام به    واملنتحر،كمحاولة منهم إلجياد فلس        فة االنتحار    اجملاالت،العلماء والفقهاء والفالس        فة يف كثري من  

وقد كان لفقهاء    ا.وأس             باهبوالوقوف على دوافعها    دراس             تها،علماء الطب وعلماء النفس واالجتماع من حماوالت يف  
وقد كان لتلك    عدمه،ومن مث إيقاع اجلزاءات من    واإلابحة،القانون اجلنائي دور يف دراستها بني كوهنا ظاهرة بني التجرمي  

  احلديث.الدراسات أتثري على موقف التشريعات العقابية السائدة يف العصر 
يف الوقت الراهن تعترب أن االنتحار ال يش كل فعاًل جمرماً ومن  فإذا كان من املس تقر عليه يف أغلب التش ريعات اجلنائية      

، ألنه مبجرد موته ال ميكن أن تكون هناك  (1)أنتحر  مث األمر ال يثري إش             كالية حبيث ال ميكن معاقبة الش             خص الذي  
ف فيها فعل  فإن اخلالف بني فقه وش        راح القانون اجلنائي يرجع إىل احلال الِت يق  مس        اءلتها.ش        خص        ية قانونية ميكن  

 

  املنتح  ر    ةجبث  تن  زل   العقوبة  كانت  حيث  ،  مت  قد  ما  إذا   االنتحار  على  املعاقبة  املمكن  من  القدمية  العقابية   األنظمة  ضل   يف  كان  وإن     -   1
 يف   راجع  ،  إليه  متيل  ال  احلديثة  العقابية  التشريعات  أن   إال  عليه   العقاب  املمكن  من  أنه  فرغم  االنتحار  يف  الشروع  على  العقاب  أم ا  ،  وأم وال ه

   .  110 ص  األموال، جرائم  ، اخلاص القسم ، اللييب اجلنائي القانون  شرح ، ابرة رمضان   حممد .د. ذلك
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االنتحار إىل حد الش    روع فيه فهل ميكن اعتبار الش    ارع يف االنتحار مرتكباً جلرمية ومن مث ميكن مس    اءلته أم أن الفعل ال 
  عليه؟يعُد جرمية ومن مث ال عقاب 

فقد تباينت اآلراء يف هذا الص دد حبيث ذهب جانب إىل القول أبن الش روع يف االنتحار ال يش كل جرمية اس تناداً إىل      
القول أبن جترمي الفع ل والعق اب علي ه يكون اهل دف من ه هو الردع والتخويف، وابلت ال ال ج دوى من عق اب من أراد إهن ا  

وابلت ال ال ف ائ دة ترجى من عق اب    ذل ك،ه ف إن ه يهون علي ه م ا دون  حي ات ه بنفس               ه إذ أن من ه ان ت علي ه روح ه وحي ات 
بل جيب أن ننظر إىل هذه الفئة من األش    خاص بنظرة العطف والتوجيه والعمل على دفع    املوت،ش    خص اختار لنفس    ه  

عقوبة أش     د  األس     باب الِت تدفعه إىل االنتحار بداًل من العقاب. كما قيل أن من هانت عليه نفس     ه ال ميكن أن نعاقبه ب
ولكن ابملق اب ل فق د ذه ب ج ان ب آخر إىل القول أبن الش              روع يف االنتح ار يع ُد جرمي ة ميكن العق اب    املوت.من عقوب ة  

  الحقاً.وهذا ما نعتقده أيضاً وذلك لألسباب الِت سيأيت ذكرها  عليها.
  عقاب.ومن مث ال   جرمية،ش روع فيه ال يعُد  أما يف إطار التش ريع اجلنائي اللييب فقد أقر املش رع أن كاًل من االنتحار وال    

ولكن ال جيب أن يفهم من ذلك أن احلق يف    فيه.فقد جاءت نص      وص      ه خالية من أي جترمي لالنتحار أو جمرد الش      روع  
احلياة هو حق خالص للمنتحر فقط ، فهيا ليس     ت ملكاً له يتص     رف فيها كيف ما يش     اء ، وإمنا هي تتعلق حبق اجملتمع 

ف حبم ايته ا ، فوجود الفرد وحي ات ه حق ع ام وليس حق خ اص ق اص              ر علي ه وح ده ، وهل ذا فق د جع ل  كك ل ، فهو مكل
من قانون العقوابت حيث   376املش           رع اللييب من االش           رتاك يف االنتحار يعُد جرمية يعاقب عليها مبوجب نص املادة 

ر فعاًل يعاقب ابلس      جن من ثالث  تنص على أنه " كل من محل غريه على االنتحار أو س      اعده على ذلك ووقع االنتحا
إىل عش    ر ، وإذا مل يقع االنتحار وجنم عن الش    روع فيه أذى خطري أو جس    يم فتكون العقوبة احلبس من ثالثة أش    هر إىل  

 سنتني " . 
ية  فإذا كانت فلس     فة التجرمي والعقاب وفق الس     ياس     ة اجلنائية الِت يتبناها املش     رع اترة متيل إىل أفكار املدرس     ة التقليد     

س    واء القدمية أو احلديثة حيث أقام املس    ؤولية على أس    اس حرية االختيار أي أنه ال يس    أل جنائياً إال من له قوة االدراك  
( من قانون العقوابت على أنه " ال يعاقب على فعل  62وقد نص على ذلك يف املادة )  الفعل،واالختيار وقت ارتكاب  

. " . يف حني أخذ ابملقابل أبفكار املدرس     ة الوض     عية  وإرادة ...تكب عن ش     عور  أو امتناع يعده القانون جرمية إال إذا ار 
  االجرامية.حبيث طبق فكرة التدابري الوقائية الستئصال اخلطورة 

وبناء على هذه الس ياس ة التش ريعية املتبعة يف التجرمي والعقاب فإن املش رع اللييب عندما ينص على جترمي األفعال ويض ع      
  اجملرم،اجلن ائي املن اس              ب لك ل فع ل إمنا يكون ذلك بن اء على إما درجة خطورة اجلرم املرتك ب أو درجة خطورة  هلا اجلزاء  

فإذا كانت هذه الس            ياس            ة يف التجرمي واملس            اءلة يف جانب منها مبنية على مواجهة اخلطورة االجرامية    اآلمثة.وإرادته  
ن اء على ذل ك ف إن اإلرادة اآلمث ة ودرج ة اخلطورة االجرامي ة الِت ل دى  وب  اجملرم،وك ذل ك مواجه ة اإلرادة اآلمث ة ل دى    الك امن ة،

قد تكون    –احملرض وليس املس    اعد ألن التحريض على االنتحار ش    يء واملس    اعدة ش    يء أخر    -احملرض على االنتحار  
  العمد.ذات اإلرادة واخلطورة لدى اجلاين الذي يرتكب جرمية القتل 
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ق. ع. ل التحريض واملس                اع  دة على االنتح  ار يكمن يف    376على نص امل  ادة  وعلي  ه ف  إن  ه م  ا ميكن أن يؤخ  ذ      
  التالية:التساؤالت 

من قانون العقوابت   376إذا كان املش            رع اللييب قد جرم التحريض واملس            اعدة على االنتحار طبقاً ملص املادة أواًل :  
 فلماذا مل جيرم الشروع يف االنتحار أيضاً ؟ 

فإذا كنا نتفق مع املش      رع اللييب يف عدم جترمي فعل االنتحار إذا وقع االنتحار فعاًل ، لعدم وجود ش      خص      ية ميكن أن      
ها جنائياً ، ولكننا خنتلف معه يف عدم جترمي فعل الش       روع فيه إذا خاب أثره ألس       باب ال دخل له فيها ، بل نرى  نالحق

أن الش      روع يف االنتحار جيب أن يفرد له املش      رع نص      اً جنائياً جيرمه وحيدد له اجلزاء املناس      ب ، وتزداد احلاجة إىل ذلك  
حياته بنفس   ه دون أي أتثري من أي ش   خص أخر ، وس   ندان يف ذلك    خص   وص   اً يف احلاالت الِت يقرر فيها الش   خص إهنا

راجعة إىل الس       ياس       ة الِت يتبعها املش       رع اللييب يف وض       ع اجلزاءات اجلنائية يف بعض أحواهلا تس       تنُد إىل أفكار املدرس       ة  
جملرم حبيث تنفي  الوض      عية الِت تنادي حبتمية اجلرمية ، إذ تقر بوجود ظروف حتيط ابلش      خص فتدفعه إىل ارتكاب الفعل ا

فكرة حري  ة االختي  ار وحت  ل حمله  ا مب  دأ اجلربي  ة أو احلتمي  ة ومن مث تنفي فكرة العقوب  ة وحت  ل حمله  ا فكرة الت  دابري الوق  ائي  ة  
 لالستئصال اخلطورة اإلجرامية الكامنة . 

ا جيب أن يراعيه املش   رع وابلتال ميكننا القول أن من ش   رع يف االنتحار حيمل خطورة إجرامية كامنة اجتاه نفس   ه وهو م    
ويض     ع له اجلزاء اجلنائي املناس     ب املتمثل يف التدابري الوقائية لالس     تئص     ال اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفس     ه ولو ض    د  
ش        خص        ه من خالل معرفة األس        باب والدوافع الِت دفعته الرتكاب هذا الس        لوك ، ومن مث حماولة القض        اء على هذه 

 ق التدابري الوقائية . االسباب أو العوامل عن طري
ملاذا املش  رع عاقب املس  اعد على االنتحار طبقاً للنص الس  الف الذكر بعقوبة أقل من عقوبة القتل العمد يف حني اثنياً :  

أن املساعد على االنتحار يكون واحلال هذه أنه استعمل اجملين عليه كأداة إلهناء حياته بنفسه وهو يف الوقت نفسه ينبئ  
جلاين وإرادته االمثة كبرية جداً نس تطيع أن نس تش ف ذلك من قدرته على أن يعيب إرادة اجملين عليه إىل حني أبن خطورة ا

اقناعه إبزهاق روحه بنفس        ه ؟ إذ نرى أنه من األوىل ابملش        رع أن يعامل اجلاين يف هذه احلالة معاملة محل غري املس        ئول  
 مسئول جنائياً على االنتحار أنه مرتكب جلرمية القتل العمد ،  جنائياً على االنتحار حبيث اعترب أن من محل شخص غري

وهذا ما ميكن أن نعده يف حال التحريض على االنتحار ألن اجلاين متكن من انتقاص من إرادة اجملين عليه أبي وس             يلة  
 كانت أي متكن من أن يعيب إرادته إىل أن يقرر إهنا حياته بنفسه . 

لسف      ة الت   ي بن   ى املش      رع اجلن   ائ   ي عليه      ا سي   اس   ة التج   ري      م والعق   اب ل   و اعتربان أن احملرض على وطبق   اً ل   ذات الفاثلثاً :  
ق. ع. ل والِت هي عقوبتها أخف من عقوبة   376االنتحار ال يسأل على جرمية قتل عمد بل يسأل طبقاً لنص املادة  
ل يف اآليت ملاذا املش      رع يف إطار هذا النص قد ميز يف  القتل العمد فإن الس      ؤال الذي يطرح نفس      ه يف هذا الص      دد يتمث

العقوب ة الِت توقع على اجل اين بني وقوع االنتح ار وبني خيب ت االثر الِت ترتت ب عنه ا جرمي ة الش              روع يف التحريض على 
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م ا يف وس              ع ه    االنتح ار على الرغم من أن اخلطورة اإلجرامي ة واإلرادة اآلمث ة واح دة يف كال احل الني ألن اجل اين ق ام بك ل
 لتحقيق النتيجة إال أن خيبت األثر مل تكن راجعة له . فلماذا ختفف العقوبة يف حال أوقف الفعل إىل حد الشروع فيه ؟  

ق.ع.ل يتمثل يف أنه بناء على ذات الفلس     فة لو أوقف الفعل إىل حد الش     روع  376ما يؤخذ على نص املادة رابعاً :  
ما حلق ابجملين عليه أذى خطري ، أو جس        يم ، وال نعاقب اجلاين إذا ما مل يلحق ابجملين    فيه . ملاذا نعاقب اجلاين يف حال

عليه س        وى أذًى بس        يطاً ، أو جمرد الض        غط على اجلس        م ، على الرغم من أن اإلرادة اآلمثة واخلطورة االجرامية للجاين  
 )احملرض ( واحدة ؟ 

قانون العقوابت اللييب نقرتح ضرورة التمييز بني السلوك الذي    من 376وبناًء على ما سبق مالحظته على نص املادة     
يرتكبه اجلاين اجتاه الش خص املنتحر بني كونه حتريض اً على االنتحار أو مس اعدة عليه ، حبيث يعد احملرض على االنتحار  

بعقوبة املساعدة   مسئواًل عن جرمية قتل عمد يف حال وقوعه ، يف حني يعامل الشخص الذي يساعد غريه على االنتحار
على االنتح  ار ، ذل  ك ألن احملرض على االنتح  ار من وجه  ة نظر الب  اح  ث ميكن أن تكون درج  ة اإلمث ل  دي  ه وخطورت  ه  
االجرامي ة يف أوج قوهت ا يف حتقيق الس              لوك االجرامي ودلي ل ذل ك ق درت ه على إنق اص من حري ة اإلرادة ل دى اجملين علي ه  

إلرادة حىت يقرر إهن ا حي ات ه بنفس               ه ، وذال ك خبلق فكرة االنتح ار ل دي ه أو  حبي ث يعي ب إرادت ه أبي عي ب من عيوب ا
بتدعيم هذه الفكرة لدى اجملين عليه ، ومن مث اس      تعمله كأداة لقتل نفس      ه وهو ما ينطبق على محل غري املس      ئول جنائياً  

يف حتقيق النتيجة االجرامية    على االنتحار . يف حني أن املس        اعد على االنتحار يقتص        ر دوره على جمرد تقدمي يد العون
دون أن تكون ل  دي  ه ق  درة خ  ارق  ة أي إرادة آمث  ة وخطورة اجرامي  ة كبرية ، ب  ل ك  ان دوره جمرد تلبي  ة لطل  ب املنتحر بتق  دمي  
وس  يلة لينتحر هبا وهو يف األص  ل قد قرر إهنا حياته بنفس  ه فلم يبقى للمس  اعد على االنتحار س  وى مده بوس  يلة أو أداة  

وذلك ما يدخل يف ما يسما يف إطار القانون اجلنائي بدور الضحية يف ارتكاب اجلرمية ، حيث أن الشخص  لينتحر هبا ،  
 املنتحر يتمثل دوره يف أنه هو من فكر وقرر االنتحار ومل يكن للمساعد سوى مده أبداة اجلرمية فقط . 

ع. ل الذي منيز فيه بني التحريض على ق.   376كما نرى أنه يف حال الس              ري يف ذات املنظور اجلديد لنص املادة     
االنتحار وبني املس     اعدة عليه ، وابلتال نرى أنه يف إطار املس     اعدة على االنتحار ض     رورة املس     اواة يف العقوبة الِت توقع  
على اجلنات س    واء وقع االنتحار فعال أو اوقف الفعل إىل حد الش    روع فيه ، الن اجلاين قام بكل ما يف وس    عه يف تقدمي  

ملس     اعدة لش     خص املنتحر ، إذ أن اإلرادة االمثة واخلطورة اإلجرامية واحدة يف احلالني س     واء وقع االنتحار أو أوقف إىل  ا
 حد الشروع فيه . 

ق.ع.ل ف إنن ا نرى أن ه يف ح ال م ا أوقف الفع ل إىل ح د   376وك ذل ك اس              تن اًد ل ذات املنظور اجل دي د لنص امل ادة      
الش     روع يف االنتحار ض     رورة أن يالحق اجلاين ليس فقط عندما يلحق ابجملين عليه أذى خطري أو جس     يم كما هو احلال  

بل جيب أن يس   أل اجلاين كذلك حىت يف احلال الِت يوقف  ق.ع.ل املعمول به يف الوقت احلال ،   376وفق نص املادة 
فيها الفعل إىل حد الش روع فيه واجلاين مل يص ب إال أبذى بس يط أو حىت يف حال عدم وقوع أذى بل جملرد الض غط على 

 جسمه مبا يدخل يف جرائم الضرب والِت يسأل عنها اجلاين مبجرد الضغط على اجلسم أو مبصادمته بشي أخر . 
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 ة ــمتاخلا

يف ختام هذه الورقة العلمية خنلص إىل القول أنه على الرغم من أن املشرع اللييب قد سار على غرار جل التشريعات يف     
حماولة اتباع سياسة تشريعية انجحة للبحث عن حتقيق أهداف السياسة اجلنائية الراشدة من خالل إقرار قانون العقوابت  

ي أحكامه من الشريعة االسالمية ومتماشياً يف ذات الوقت مع أفكار املدرسة التقليدية  حماواًل من خالله أن يكون مستسق 
سواء القدمية أو احلديثة ، من خالل األخذ بفكرة قيام املسؤولية على أساس حرية االختيار ومن مث يضع العقاب املناسب  

ضعية الِت تنادي حبتمية اجلرمية ومن مث طبقت  لكل جرمية على حدى ، وابملقابل طبق يف بعض األحيان أفكار املدرسة الو 
 فكرة اخلطورة اإلجرامية .  

إىل هذه األفكار أو تلك كان للمشرع اللييب أن يطبق كل من فكرة العقوبة على أساس حرية االختيار ،      واستناداً 
ن موفقاً إىل حٍد ما من بلوغ أهداف  وفكرة التدابري الوقائية على أساس اخلطورة اإلجرامية يف آن واحد . وابلرغم من أنه كا

السياسة اجلنائية الراشدة من خالل فرض اجلزاءات اجلنائية املناسبة يف كثري من االنتهاكات للنصوص اجلنائية اجملرمة من  
 خالل وضع عقوبة أو تدابري احرتازي مناسب .  

ُل إليه علما اإلجرام يف البحث عن أسباب  ورغم سعيه للوصول بقانون العقوابت إىل أمسا مراتبه لكي يواكب ما يص    
تفشي ظاهرة اجلرمية ، وحماولًة منه للقضاء على هذه األسباب بوضع اجلزاءات اجلنائية املناسبة سواء أكانت عقوبة أو  
  تدابري احرتازية إال أننا نرى أن جمموع هذه النصوص سواء جمموعة نصوص قانون العقوابت ، ما ميكن أن نسميه ابلقانون 

الرئيس أو جمموعة القوانني التكميلية له نرى أنه يف بعض جوانبها ال تزال حتتاج إىل إعادة نظر فيها حملاولة مواكبة التطورات  
 لتحقيق أغراض السياسة اجلنائية الراشدة .  

ناك بعض النصوص  إذ أننا نرى أن هناك بعض القواعد الِت تعُد ركائز هلاذ القانون جيب إعادة النظر فيها وكذلك أن ه   
اجملرمة يكتنفها التناقض يف تطبيق اجلزاءات اجلنائية ويف بعض األحيان هناك قصور تشريعي يف معاجلة بعض السلوكيات  

 الِت تضر ابلفرد واجملتمع ، وعليه يف ختام هذه الورقة نصل إىل بعض أهم النتائج والتوصيات على النحو التال :  
 أواًل أهم النتائج :  

 خالل كل ما سبق ميكننا الوصول إىل أهم النتائج الِت تتمثل يف اآليت :  من    
حماولة املشرع اللييب من استصدار قانون يطبق فيه اجلزاءات اجلنائية املناسبة لكل خرق لنوص هذا القانون للحد   -1

 أو التقليل من ظاهرة اجلرمية .  
لقانون أبحكام الشريعة اإلسالمية وهو ما جنده قد نص  حماولة املشرع التقيد يف كثري من املواضع يف إطار هذا ا -2

عليه يف دابجة قانون العقوابت ، وقد طبقه يف بعض نصوصه وذلك ابستصدار التشريعات تطبق العقوابت  
 احلدية .  
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من النتائج الِت ميكن الوصول إليها ميكننا القول أنه من خالل تتبع نصوص قانون العقوابت نالحظ أنه ال   -3
اج إىل إدخال العديد من التعديالت سواء يف بعض النصوص الِت تعُد ركائز هلذا القانون ، أو يف بعض  يزال حيت

 النصوص الِت تطبق جزاءات جنائية على ارتكاب بعض السلوكيات اجملرمة يف إطار هذا القانون .  
سياسات خمتلفة على ذات    كما يوجد بعض اخللل التشريعي يف إطار هذا القانون املتمثل يف هنج املشرع اللييب  -4

 اإلرادة اآلمثة واخلطورة اإلجرامية يف تطبيق جزاءات خمتلفة.   
 اثنياً : أهم التوصيات :  

من خالل كل ذلك نصل إىل وضع بعض التوصيات والِت نسعى أو نتمىن من املشرع اللييب أبن أيخذها بعني االعتبار     
 واملتمثلة يف اآليت :  

جيب على املشرع اللييب إعادة النظر يف التسمية الِت أختارها كعنوان جملموعة النصوص الِت جترم الفعال وتضع   -1
ها يف جزئها األول بقانون العقوابت يف حني أن جمموع نصوص هذا القانون ال  هلا جزاءات مناسبة والِت مسا

تطبق عقوابت فقط بل تطبق نوعني من أنواع اجلزاء اجلنائي وهي عقوابت وتدابري احرتازية ، فإذا كان املشرع  
طبقهما معاً على    قد أخذ بفكرة العقوبة والتدابري االحرتازية وطبق أحياانً كالً منها منفردة ويف احيان أخرى

ذات اجملرم وعليه كان من األوىل به أن ال يسميه بقانون العقوابت ألن هذه التسمية توحي أبنه قانون يطبق  
 . جزاء جنائي واحد فقط وهو العقوبة يف حني أنه يف األصل يطبق نوعي اجلزاء اجلنائي عقوابت وتدابري احرتازية 

ة بعض صور اخللل التشريعي املتمثل يف تعارض بعض النصوص التشريعية  ضرورة أن يبادر املشرع اللييب إىل معاجل -2
يف إطار ذات القانون ، وكذلك اخللل املتمثل يف إصدار عقوابت غري متكافئة وال حتقق العدالة اجلنائية الِت  

 يسعى املشرع إىل حتقيقها من مجوع هذه النصوص .  
ون العقوابت اجلديد موضع التطبيق ولكن بعد ما أن  ضرورة أن يسارع املشرع ابلعمل على وضع مشروع قان  -3

 أيخذ يف احلسبان النظر يف النصوص الِت سبق وأن حاولنا إلقاء الضوء عليها من خالل هذه الورقة العلمية .  
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 قائمة املراجع 

العتداء على  د. أبوبكر أمحد األنصاري ، شرح قانون العقوابت اللييب ) القسم اخلاص ( الكتاب األول جرائم ا -1
 .   2013األشخاص ، الطبعة األوىل ، 

د. إيهاب الروسان ، القصد اجلزائي من خالل فقه القضاء ، نصف قررن من فقه القضاء اجلزائي ، حبث مقدم   -2
م. بكلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف جبندوبة ،    2010نوفمرب    26و    25ل  ) أشغال امللتقى يومي  

 .   2011منشورات جممع األطرش للكتاب املتخصص ، تونس 
 م.  1973د ، مبادئ علم اإلجرام ، املكتبة الوطنية ، بنغازي ، الطبعة األوىل ، د. عوض حمم -3
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