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  لzجMyاد�القضائي وليةجلة�الدا'

برل�ن،�تعد�ا'جلة�بمثابة�مرجع�علمي��-عن�ا'ركز�الديمقراطي�العربي مجلة�علمية�دولية�محكمة�تصدر�

،�وسلك�القضاء�الفقهية�والقضائية�شؤونبحو�Mم�ا'حكمة�Rي�مختلف�ال�نشر للباحث�ن�وا'تخصص�ن�ل

وطرق��التقا���،إجراءات�خاصة��جMyاد�القضائي�و والقضاء��فقهالالقانون�و سواء�أكان�ذلك�Rي�مجال�

السياسة�و فقهية�ا'رتبطة�بذلك،�كعلوم�الشريعة�والقانون،��ثبات،�با�ضافة�إ�ى�الفروع�القانونية�وال

  . وغ���ذلكوالقضائية�و[نظمة�الدستورية��الشرعية�

�دوري ��فضل�� تصدر�بشكل �كب��ة �مجموعة �وتشمل �عملها �ع�ى �تشرف �فاعلة �دولية �علمية �هيئة ولها

�ا'جل[ �إ�ى �الواردة �[بحاث �تحكيم �ع�ى �تشرف �حيث ،� �دول �عدة �من �كاديمي�ن �. ة �ا'جلة إ�ى� وتستند

م�عمل�التحكيم�،�كما�تعتمد�
ّ
ا'جلة�الدولية�”ميثاق�أخz ي�لقواعد�النشر�ف�Mا،�و�إ�ى��ئحة�داخلية�تنظ

�القضائي �الدولية�“ لzجMyاد �للمجzت �وا'وضوعية �الشكلية �ا'واصفات �أعدادها �محتويات �انتقاء Rي

مة
ّ
  .ا'حك

 

 

أ

 

 
 

 

 

 
 

  لzجMyاد�القضائي وليةالدا'جلة

�تعد��-عن�ا'ركز�الديمقراطي�العربي مجلة�علمية�دولية�محكمة�تصدر� برل�ن،

�ل �وا'تخصص�ن �للباحث�ن �علمي �مرجع �بمثابة �Rي��نشر ا'جلة �ا'حكمة بحو�Mم

لك�Rي�مجال�،�سواء�أكان�ذوسلك�القضاء�الفقهية�والقضائية�شؤونمختلف�ال

وطرق��التقا���،إجراءات�خاصة��جMyاد�القضائي�و والقضاء��فقهالالقانون�و 

�كعلوم� �بذلك، �ا'رتبطة �والفقهية �القانونية �الفروع �إ�ى �با�ضافة �ثبات،

وغ���والقضائية�و[نظمة�الدستورية��السياسة�الشرعية�و الشريعة�والقانون،�

  . ذلك

�� تصدر�بشكل�دوري �هيئة�علمية �وتشمل�ولها �عملها دولية�فاعلة�تشرف�ع�ى

]� ��فضل �كب��ة �تحكيم�مجموعة �ع�ى �تشرف �حيث ،� �دول �عدة �من كاديمي�ن

� �ا'جلة �إ�ى �الواردة �. [بحاث �ا'جلة �النشر� وتستند �لقواعد �أخz ي �ميثاق إ�ى

� �تعتمد �كما ،� �التحكيم �عمل م
ّ
�تنظ �داخلية ��ئحة �و�إ�ى �الدولية�”ف�Mا، ا'جلة

�القضائ �الشكلية�“ يلzجMyاد �ا'واصفات �أعدادها �محتويات �انتقاء Rي

مة
ّ
  .وا'وضوعية�للمجzت�الدولية�ا'حك
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 .لجزائر،�اوالحريات،جامعة�بسكرة

محمد،�تخصص�قانون�مدني� سعدون 

�قسم� �ميسان، �أقسام �كلية �قضائية، وإجراءات

 القانون،�العراق

�نجية �معداوي �كلية�، �مشاركة، أستاذة

  الجزائر،�جامعة�البليدة

� �عمارنة، �حكمت �الجنائيأستاذ ،�القانون
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                                                            :اللجنة�العلمية��

� �الحسن �نافع �الدو�ي�–د �القانون . أستاذ

�خض�� �ماهر �العليا��-د �ا'حكمة عضو

  فلسط�ن�-.ديوان�قا����القضاة

�،� �والتشريع، �الفقه �أستاذ �الكيzني، �جمال د

  فلسط�ن

�كلية �ال��توري، �حس�ن ��د جامعة��-الشريعة

�هللا �عبد �عودة �التفس���- د جامعة��- أستاذ

  فلسط�ن

�ص�tي  �عكرمة �القدس�-عروة �-جامعة

�عساف �مطلق �برنامج��-محمد منسق

  .فلسط�ن�–جامعة�القدس�

  فلسط�ن�-جامعة�النجاح�

�الخاص �القانون �أستاذ ��-رية،

  جامعة�فلسط�ن�[هلية

�الخاص،� �القانون �أستاذ �صعابنة، محمد

  جامعة�فلسط�ن�[هلية

دهش، عبد غانم د

جامعة�القادسية،�العراق

محاضر�،سzم�سم��ة

،�جامعة�عباس�لغرور�خنشلة،�الجزائرانساني

�مساعد،�. د �أستاذ �العميدي، �كاظم �منفي ميثم

كلية�الحقوق،�جامعة�الكاظم،�العراق

�بمجلس�. د �إستئناف �قا��� �جمعة، محمد

 .الدولة،�مصر

 طه ميسون .د

القانون،�جامعه

يعيش�تمام�شو ي.د

والحريات،جامعة�بسكرة

سعدون  يوسف د

�قسم� �ميسان، �أقسام �كلية �قضائية، وإجراءات

القانون،�العراق

 

�نجية. د معداوي

جامعة�البليدة� الحقوق 

�. د �عمارنة، حكمت

العريبة�[مريكية��جامعة�ال
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اللجنة�العلمية��

 

�.أ �الحسن �نافع د

  فلسط�ن

�خض��.أ �ماهر د

ديوان�قا����القضاة�- الشرعية

�،�.أ �والتشريع، �الفقه �أستاذ �الكيzني، �جمال د

فلسط�ن. جامعة�النجاح

�كلية. أ �ال��توري، �حس�ن د

  فلسط�ن. الخليل

�هللا.أ �عبد �عودة د

فلسط�ن�-النجاح�الوطنية

�ص�tي . د. أ �عكرمة عروة

  فلسط�ن

�عساف. د �مطلق محمد

جامعة�القدس��-الدكتوراه

�-مأمون�الرفاÂي. د

�ما. د.ا �أبو �الخاصع�ي �القانون �أستاذ رية،

جامعة�فلسط�ن�[هلية

�الخاص،�. د �القانون �أستاذ �صعابنة، محمد

جامعة�فلسط�ن�[هلية
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� �الحقوق �كلية �إسماعيل، الجامعة��–حمزة

  .العربية�[مريكية

 محاضر،�القانون  عبد�الzوي،��أستاذ

�كلية ،� السياسية والعلوم الحقوق  الدستوري،

  .خنشلة لغرور

�قانون، مساعد أستاذ  عzقات ،

   ، العربية ب��وت

كلية� -أستاذة�محاضرة���-عائشة�عبد�الحميد

�الطارف �جديد �بن �الشاذ�ي . جامعة

�Rي� �مشارك �أستاذ �ربايعة، �اللطيف عبد

  القانون�الجنائي،�جامعة��ستقzل،�فلسط�ن

�مساعد �أستاذ ،��Äبدو� �القانون��محمد Rي

  .الجنائي،�جامعة��ستقzل،�فلسط�ن

�ال�tهيمي �فوزى �أحمد �القانون�- MÇله استاذ

�ا'ساعد �الشمالية -  ا'دنى �الحدود  -جامعة
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� �عليان، �غسان �الجنائيأستاذ ،�القانون

  .فلسط�ن،العريبة�[مريكية��

�وأصوله،� �الفقه �أستاذ �السرطاوي، عzء

  .فلسط�ن. جامعة�فلسط�ن�[هلية

�الخاص، �القانون �أستاذ �سzمة، �محمود

  .فلسط�ن،العريبة�[مريكية��

دكتوراه�Rي�العلوم�الجنائية�نضال�العووادة،��

  الفلسطينية،�

� �دراج �القانون �-أسامة جامعة� –كلية

  �ستقzل،�فلسط�ن

� �Êاستي� �–مهند �الشريعة جامعة��–كلية

�البدارين �الشريعة�-أيمن جامعة��-كلية

  

� �سالم �أبو �وأصول�–جمال �الدعوة كلية

  جامعة�القدس

�العون  �أبو �الحقوق �-أنس عة�الجام�-كلية

�طالب �الدين �الحقوق �-خ�� الجامعة��-كلية

�. د �الحقوق �كلية �إسماعيل، حمزة

العربية�[مريكية

عبد�الzوي،��أستاذ سامية. د

�كلية الدستوري،

لغرور عباس جامعة

أستاذ�، مراد ع�ي د

ب��وت دولية،�جامعة

عائشة�عبد�الحميد. د

� �الطارف�-الحقوق �جديد �بن �الشاذ�ي جامعة
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�وأصوله،�. د �الفقه �أستاذ �السرطاوي، عzء

جامعة�فلسط�ن�[هلية

�الخاص،. د �القانون �أستاذ �سzمة، محمود

العريبة�[مريكية��جامعة�ال

نضال�العووادة،��.د

الفلسطينية،�النيابة�العامة� -

�. د �دراج أسامة

�ستقzل،�فلسط�ن

�. د �Êاستي� مهند
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�البدارين. د أيمن
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�. د �سالم �أبو جمال
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�العون . د �أبو أنس
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ا�أو�يً ،�و�أ�Nيكون�قد�نشر�جزئالدولية�لج�
اد�القضائي

  .يرفق�البحث�بمختصر�الس,!ة�العلمية�للباحث�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية

�العلمية ��عمال �إعداد �\ي �أهمهاا �مانة�� ،

  .ا�بلغة�سليمة،�مع�العناية�بما�يلحق�به�من�خصوصيات�الضبط�و�شكال

�وPنجل,Oية،� �العربية �باللغت,ن �ولقب�الباحث اسم

  .ال"!يد�Pلكi!وني

  .كلمة�300وضع�ملخص,ن�وكلمات�مفتاحية�للمقال�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية�\ي�حدود�

�ترقيم�ال�
ميش�وينت�op\ي� تباع�طريقة�ال�
ميش�أسفل�الصفحات�بطريقة�غ,!�تسلسلية�حيث�يبدأ

�دار� �النشر، �بلد �الطبعة، �رقم �الكتاب، �،عنوان �الكاتب �اسم الكاتب،

  )ا�واقع��zلكi!ونية�4-

 الدولية�لzجMyاد�القضائي

 ......- 12-08إ�ى�

 ......-03-08إ�ى

 ....-60-08إ�ى�

 ....-09-08إ�ى�

� �����	د ا���	���� ا��و�� آ	��ن ا�ول –08ا�!�د -ا�
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ً
الدولية�لج�
اد�القضائيجلة�لما�خصيصا�لمعًد �أن�يكون�البحث�أصي

  .ا�\ي�أي�وسيلة�نشر�إلكi!ونية�أو�ورقية

يرفق�البحث�بمختصر�الس,!ة�العلمية�للباحث�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية

  .تنشر�ا�قاNت�باللغات�العربية�و�الفرنسية�و�Pنجل,Oية

�دوليً  
ا}� �ا�عمول �والعلمية �با�عاي,!��كاديمية �العلميةzلOiام ��عمال �إعداد �\ي ا

ا�بلغة�سليمة،�مع�العناية�بما�يلحق�به�من�خصوصيات�الضبط�و�شكالأن�يكون�ا�قال�مكتوبً 

�ي �ما �ا�قال �من ��و�ى �الصفحة �أتيكتب�ع�ى �وPنجل,Oية،�: ي �العربية �باللغت,ن �ولقب�الباحث اسم

ال"!يد�Pلكi!وني�،)الجامعة�والكلية(الصفة،�الدرجة�العلمية،�مؤسسة�zنتساب�

  .كتابة�عنوان�ا�قال�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية

وضع�ملخص,ن�وكلمات�مفتاحية�للمقال�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية�\ي�حدود�

�ترقيم�ال�
ميش�وينت�op\ي� تباع�طريقة�ال�
ميش�أسفل�الصفحات�بطريقة�غ,!�تسلسلية�حيث�يبدأ

�يأتي �كما �صفحة �: كل �دار�لقب �النشر، �بلد �الطبعة، �رقم �الكتاب، �،عنوان �الكاتب �اسم الكاتب،

  .النشر،�سنة�النشر،�ص

  :توثق�ا�راجع�حسب�الi!تيب�الهجائي�\ي��
اية�ا�قال�وتصنف�إ�ى

-ا�قاNت�- 3-القوان,ن�وا�واثيق�الدولية�-2-الكتب-1: (مراجع�باللغة�العربية

الدولية�لzجMyاد�القضائي�جلة��ا'ا'قا�ت��عداد�� مواعيد�استقبال

 .... -12- 01من

 .....- 03- 01من�

 .....- 60- 01من�

 ....- 09- 01من�

� �����	د ا���	���� ا��و�� ا�

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :شروط�النشر

•  
ً
أن�يكون�البحث�أصي

ا�\ي�أي�وسيلة�نشر�إلكi!ونية�أو�ورقيةكليً 

يرفق�البحث�بمختصر�الس,!ة�العلمية�للباحث�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية •

تنشر�ا�قاNت�باللغات�العربية�و�الفرنسية�و�Pنجل,Oية •

�دوليً  • 
ا}� �ا�عمول �والعلمية �با�عاي,!��كاديمية zلOiام

  .العلمية

أن�يكون�ا�قال�مكتوبً  •

�ي • �ما �ا�قال �من ��و�ى �الصفحة يكتب�ع�ى

الصفة،�الدرجة�العلمية،�مؤسسة�zنتساب�

كتابة�عنوان�ا�قال�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية •

وضع�ملخص,ن�وكلمات�مفتاحية�للمقال�باللغت,ن�العربية�وPنجل,Oية�\ي�حدود� •

�ترقيم�ال�
ميش�وينت�op\ي�ا • تباع�طريقة�ال�
ميش�أسفل�الصفحات�بطريقة�غ,!�تسلسلية�حيث�يبدأ

�يأتي �كما �صفحة كل

النشر،�سنة�النشر،�ص

توثق�ا�راجع�حسب�الi!تيب�الهجائي�\ي��
اية�ا�قال�وتصنف�إ�ى •

مراجع�باللغة�العربية�– 1 •

  ون�الثانيكان-يناير� عدد

 نيسان�-إبريل  �  عدد

 تموز –يوليو�    عدد

 أكتوبر-  عدد�
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  )ا�واقع�zلكi!ونية�4-ا�قاNت

  .،�الصفحةدار�النشر�،�سنة�النشر

 ،�اسم�ا�جلة،�العدد،�سنة�النشر،�الصفحة

اسم�ا�ؤلف،�عنوان�الكتاب،�الكتاب،�الباب،�رقم�الحديث،�رقم�الطبعة،�بلد�النشر،�دار�النشر،�

  اسم�ا�وقع�zلكi!وني

�ماجست,!�أو� �يذكر�رسالة �العنوان، �البحث، �صاحب �اسم يكتب

�أرقام� �التقرير، �عنوان �الجهة، يكتب�اسم

بارز�بالنسبة�للعناوين��14بالنسبة�للعنوان�الرئيس،�وحجم�

عادي��9عادي�بالنسبة�للجداول�و�شكال�إن�وجدت،�وحجم�

Times New Roman.  

�Pلكi!وني �ال"!يد �إ�ى �وورد، �مايكروسفت �ملف �شكل �ع�ى �ا�نسق �البحث  :يرسل

  .أعهيمكن�للباحث�إجراء�التعديت�ا�طلوبة�وإرسال�البحث�ا�عدل�إ�ى�نفس�ال"!يد�Pلكi!وني�ا�ذكور�

� �����	د ا���	���� ا��و�� آ	��ن ا�ول –08ا�!�د -ا�

  

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�قاNت�- 3-القوان,ن�وا�واثيق�الدولية�-2-الكتب-1: (للغة��جنبية�

  :طريقة�كتابة�ا�راجع

دار�النشر�،�سنة�النشر: لقب�الكاتب،�اسم�الكاتب�،�اسم�الكتاب،�رقم�الطبعة،�بلد�النشر

،�اسم�ا�جلة،�العدد،�سنة�النشر،�الصفحة“قالعنوان�ا�“لقب�الكاتب�،�اسم�الكاتب،

اسم�ا�ؤلف،�عنوان�الكتاب،�الكتاب،�الباب،�رقم�الحديث،�رقم�الطبعة،�بلد�النشر،�دار�النشر،�: �حاديث�النبوية

  .سنة�النشر،�الصفحة

اسم�ا�وقع�zلكi!وني“ عنوان�ا�قال“ لقب�الكاتب�،�اسم�الكاتب�،: ا�واقع�zلكi!ونية

�دكتوراهرسال �ماجست,!�أو�أطروحة �ماجست,!�أو�: ة �يذكر�رسالة �العنوان، �البحث، �صاحب �اسم يكتب

  .أطروحة�دكتوراه�،�اسم�الجامعة،�اسم�الكلية،�السنة

�رسمية �جهة �عن �صادرة �أو�إحصائية �نشرة �ا�رجع �كان �أرقام�: إذا �التقرير، �عنوان �الجهة، يكتب�اسم

  الصفحات،�سنة�النشر

  :،�بحيث�يكون�حجم�ونوع�الخط�كا¢تي) A4(ى�قياس�يتم�تنسيق�الورقة�ع�

بالنسبة�للعنوان�الرئيس،�وحجم�) Gras(بارز��16حجم�( Sakkal Majalla نوع�الخط�هو

عادي�بالنسبة�للجداول�و�شكال�إن�وجدت،�وحجم��11عادي�بالنسبة�للمiن،�وحجم��14الفرعية،�وحجم�

  ).مشبالنسبة�للهوا

12Times New Romanأما�ا�قاNت�ا�قدمة�باللغة��جنبية�تكون�مكتوبة�بالخط�

  .من�جميع�الجهات)2.5(ترك�هوامش�مناسبة�

  كلمة�7000كلمة�إ�ى��4000يi!اوح�عدد�كلمات�البحث�من�

�Pلكi!وني �ال"!يد �إ�ى �وورد، �مايكروسفت �ملف �شكل �ع�ى �ا�نسق �البحث يرسل

judgement@democraticac.de 

  .يتم�تحكيم�البحث�من�طرف�محكم,ن�أو�ثثة

  .يتم�إبغ�الباحث�بالقبول�ا�بدئي�للبحث�أو�الرفض

يمكن�للباحث�إجراء�التعديت�ا�طلوبة�وإرسال�البحث�ا�عدل�إ�ى�نفس�ال"!يد�Pلكi!وني�ا�ذكور�

  .Nت�\ي�ا�جلة�ع�ى�أسس�موضوعيةيخضع�ترتيب�ا�قا

  .�Nيرسل�ا�قال�إ�ى�هيئة�التحكيم�\ي�حالة�عدم�اتباع�كل�شروط�النشر

  .صحا{
ا�و�Nتمثل�أراء�ا�جلةأتع"!�ا�ضام,ن�الواردة�\ي�ا�قال�عن�آراء�

  

  

� �����	د ا���	���� ا��و�� ا�

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

للغة��جنبية�ا�راجع�با�- 2 •

طريقة�كتابة�ا�راجع�–3 •

لقب�الكاتب،�اسم�الكاتب�،�اسم�الكتاب،�رقم�الطبعة،�بلد�النشر: الكتاب- •

لقب�الكاتب�،�اسم�الكاتب،: ا�قال- •

�حاديث�النبوية •

سنة�النشر،�الصفحة

ا�واقع�zلكi!ونية •

رسال –

أطروحة�دكتوراه�،�اسم�الجامعة،�اسم�الكلية،�السنة

�رسمية – �جهة �عن �صادرة �أو�إحصائية �نشرة �ا�رجع �كان إذا

الصفحات،�سنة�النشر

يتم�تنسيق�الورقة�ع� •

نوع�الخط�هو •

الفرعية،�وحجم�

بالنسبة�للهوا

أما�ا�قاNت�ا�قدمة�باللغة��جنبية�تكون�مكتوبة�بالخط� •

ترك�هوامش�مناسبة� •

يi!اوح�عدد�كلمات�البحث�من� •

�Pلكi!وني • �ال"!يد �إ�ى �وورد، �مايكروسفت �ملف �شكل �ع�ى �ا�نسق �البحث يرسل

judgement@democraticac.de

يتم�تحكيم�البحث�من�طرف�محكم,ن�أو�ثثة •

يتم�إبغ�الباحث�بالقبول�ا�بدئي�للبحث�أو�الرفض •

يمكن�للباحث�إجراء�التعديت�ا�طلوبة�وإرسال�البحث�ا�عدل�إ�ى�نفس�ال"!يد�Pلكi!وني�ا�ذكور� •

يخضع�ترتيب�ا�قا •

�Nيرسل�ا�قال�إ�ى�هيئة�التحكيم�\ي�حالة�عدم�اتباع�كل�شروط�النشر •

تع"!�ا�ضام,ن�الواردة�\ي�ا�قال�عن�آراء� •
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  الصفحة

13  

  الفقه��سzمي

Criminal responsibility of the autistic patient in Islamic jurisprudence 

  فلسط�ن/جامعة�القدس

أستاذ�مشارك�Rي�الفقه�وأصوله�رئيس�قسم��قتصاد�والتمويل�

14  

   2001لسنة��2اع��اض�الغ���Rي�قانون�أصول�ا'حاكمات�ا'دنية�والتجارية�الفلسطي��Ðرقم�

Third party objection in the Palestinian Civil and Commercial 

  فلسطين _محاضر في الجامعة العربية ا�مريكية 

30  

  الوعد�ا'لزم�وأثره�الشرÂي�Rي�ا'رابحة�ا'صرفية

A binding promise and its legal impact on banking Murabaha 

  

 اتركي/ جامعة�إسطنبول�صباح�الدين�زعيم�

58  
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  العدد فھرس

  ا'حتويات

  الكلمة��فتتاحية

الفقه��سzميا'سؤولية�الجنائية�'ريض�التوحد�Rي�

Criminal responsibility of the autistic patient in Islamic jurisprudence

جامعة�القدس/ الفقه�والتشريع�وأصوله�Rي�ماجست�� خليل�ع�ي�خليل�عفانة�

أستاذ�مشارك�Rي�الفقه�وأصوله�رئيس�قسم��قتصاد�والتمويل��محمد�مطلق�محمد�عساف

  الدعوة�وأصول�الدين�سzمي�Rي�كلية�

  

اع��اض�الغ���Rي�قانون�أصول�ا'حاكمات�ا'دنية�والتجارية�الفلسطي��Ðرقم�

Third party objection in the Palestinian Civil and Commercial 

Procedure Code No. 2 of 2001 

محاضر في الجامعة العربية ا�مريكية  -إMÔاب�محمود�راغب�كميل

الوعد�ا'لزم�وأثره�الشرÂي�Rي�ا'رابحة�ا'صرفية
  )البنك��سzمي�العربي�أنموذًجا(

A binding promise and its legal impact on banking Murabaha

The Arab Islamic Bank as a model)(  

جامعة�إسطنبول�صباح�الدين�زعيم�/ طالب�دكتوراة�/ عبد�هللا�جرادات�

  
  

 

� �����	د ا���	���� ا��و�� ا�

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا'سؤولية�الجنائية�'ريض�التوحد�Rي�

Criminal responsibility of the autistic patient in Islamic jurisprudence

خليل�ع�ي�خليل�عفانة�

محمد�مطلق�محمد�عساف. د

اع��اض�الغ���Rي�قانون�أصول�ا'حاكمات�ا'دنية�والتجارية�الفلسطي��Ðرقم�

Third party objection in the Palestinian Civil and Commercial 

 

إMÔاب�محمود�راغب�كميل

  

A binding promise and its legal impact on banking Murabaha

The Arab Islamic Bank as a model)

عبد�هللا�جرادات�  . أ
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International law and its relationship to national legislation  
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عاِصر
ُ
ديِم�وا'

َ
             ��الق

             Punishment for Apostate from Islam 

A review of the Ancient and Contemporary Jurisprudential Dispute 

 جامعة�الخليل

91  

������ �	
��� ��  

The use of wastewater in the care of agricultural interests in Islamic 

!	"�#�  

 !	"�#� 

129  

��Êي�محافظR��Ðمي�الفلسطيzي�زياد��قبال�ع�ى�منتجات�البنك��سRالتيس���

The impact of the use of the Tayseer card on demand of the products of Palestinian Islamic Bank in the 

جامعة��-كلية�العلوم��دارية�وا'الية�

149  
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�Ðقته�بالتشريع�الوطzالقانون�الدو�ي�وع     

International law and its relationship to national legislation

م�ØÐيح�ØÙالدسو ي�يوسف،�باحثة�بالدراسات�العليا

  القاهرة�- كلية�الحقوق�جامعة�ع�ن�شمس

رتد�عن��سzم
ُ
�Rي�الِخzِف�الِفقÞِ قوبة�ا'

ٌ
عاِصرُمراَجَعة

ُ
ديِم�وا'

َ
��الق

Punishment for Apostate from Islam

A review of the Ancient and Contemporary Jurisprudential Dispute

جامعة�الخليل/ �ستاذ�ا�ساعد�\ي�كلية�الشريعة -لؤي�عزمي�الغزاوي 

 $%	�%&�� '	%(
 �� '�)%*�'	(�
+� , ������ �	
��� ��

The use of wastewater in the care of agricultural interests in Islamic 

legislation 

-	./ 0	1�
23 - 4� '	#5-�) 6 '	#17� !	"�#� '*�%86 !	"�#�

)�97� :	;� 6 <.=9� '	#5 6 '	#17� !	"�#� '*�%86 

��Êي�محافظR��Ðمي�الفلسطيzي�زياد��قبال�ع�ى�منتجات�البنك��سRالتيس���

The impact of the use of the Tayseer card on demand of the products of Palestinian Islamic Bank in the 

governorates of Bethlehem and Hebron 

كلية�العلوم��دارية�وا'الية��–برنامج�التأم�ن�وإدارة�ا'خاطر�منسق�/ 

  بيت�لحم��-فلسط,ن� -هليةفلسط�ن�[ 

� �����	د ا���	���� ا��و�� ا�

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  

International law and its relationship to national legislation

م�ØÐيح�ØÙالدسو ي�يوسف،�باحثة�بالدراسات�العليا

  

رتد�عن��سzمع
ُ
قوبة�ا'

A review of the Ancient and Contemporary Jurisprudential Dispute

لؤي�عزمي�الغزاوي . د

 :%�*���� $%	�

The use of wastewater in the care of agricultural interests in Islamic 

>.-	./ 0	1�
23

) .)�97� :	;�

 

التيس���Rي�زياد��قبال�ع�ى�منتجات�البنك��سzمي�الفلسطيR��Ðي�محافظ���Êأثر�استخدام�بطاقة

  بيت�لحم�والخليل�
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ة�والســم�ع�ــى�ا�بعــوث�للعــا�,ن�ســيدنا�

محمــــــــد�وع�ــــــــى�آلــــــــه�وصــــــــحبه�بإحســــــــان�إ�ــــــــى�يــــــــوم�الــــــــدين�وبعــــــــد؛�فإنــــــــه�

�oÌأن�يضع�بÍـيـدي�قرا
ا�

��tضمن�،�حيث�ت  2022ديسم

هــا�بدقـــة�مــن�ضـــمن�ؤ نتقا

الدوليــة�جلــة�ا�إذ�تعتمــد�

عمــــول�!�العلميــــة�ا�تبعــــة�وا�

،وقــــــد�اشــــــتمل�هــــــذا�العــــــدد�ع�ــــــى�

ا{
ــا�القــانوني��تعــددة�\ــي�ب
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الكلمة��فتتاحية

سهيل�[حمد�����رئيس�التحرير. د

 ة�والســم�ع�ــى�ا�بعــوث�للعــا�,ن�ســيدنا�لحمـد��Ïرب�العــا�,ن�والصــ

محمــــــــد�وع�ــــــــى�آلــــــــه�وصــــــــحبه�بإحســــــــان�إ�ــــــــى�يــــــــوم�الــــــــدين�وبعــــــــد؛�فإنــــــــه�

ن�يضع�ب�oÌالدولية�لج�
اد�القضائي�أجلة�

ديسم���t–العدد�الثامن�كانون�[ول 

نتقااتــم��Ðـــoت�الN ة�مـــن�ا�قــا,ــO العددمجموعــة�مم

إذ�تعتمــد�،�ت�الــواردة�لهيئــة�التحريــرN العديــد�مــن�ا�قــا


ــــا�ع�ــــى�ا�عــــاا\ــــي�لج�
ــــاد�القضــــائي�Íالعلميــــة�ا�تبعــــة�وا�ي,نتقا�!

،وقــــــد�اشــــــتمل�هــــــذا�العــــــدد�ع�ــــــى��كاديميــــــة�ا�عروفة�الدراســــــات

�تعــددة�\ــي�باالعلميــة�ث��بحــامجموعــة�مــن�الدراســات�و

 .والشرÑي�وzج�
ادي
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لحمـد��Ïرب�العــا�,ن�والصــ ا

محمــــــــد�وع�ــــــــى�آلــــــــه�وصــــــــحبه�بإحســــــــان�إ�ــــــــى�يــــــــوم�الــــــــدين�وبعــــــــد؛�فإنــــــــه�

جلة�ا�سعدفريق�ي

العدد�الثامن�كانون�[ول :فاضل�� 

العددمجموعــة�مم

العديــد�مــن�ا�قــا

لج�
ــــاد�القضــــائي�

الدراســــــات{
ـــــا\ي�

مجموعــة�مــن�الدراســات�و

والشرÑي�وzج�
ادي
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  ا'سؤولية�الجنائية�'ريض�التوحد�Rي�الفقه��سzمي

Criminal responsibility of the autistic patient in Islamic 

 فلسط�ن/جامعة�القدس

  

  أستاذ�مشارك�Rي�الفقه�وأصوله

 رئيس�قسم��قتصاد�والتمويل��سzمي�Rي�كلية�الدعوة�وأصول�الدين

�أعراض� �بحسب�نوع�وشدة �متفاوتا �عقل�Pنسان�تأث,!ا �تؤثر�\ي oÐيعد�مرض�التوحد�من��مراض�ال

�القولية� �التوحد ÓÔÕمر� �لتصرفات opالفق� �التكييف �\ي �البحث �من �بد N� �فكان �به، ا�صاب

�ا�عرفية� �والقدرات �ا�رض، �تفسر�هذا oÐال� �العلمية �النظريات �أحدث �الدراسة �هذه �تناولت وقد

�ليخاطب� �به �ا�صاب �أهلية �أثر�اضطراب�طيف�التوحدع�ى بحثت�\ي

باÖحكام�الشرعية،�وخلصت�هذه�الدراسة�إ�ى�أن�أهلية�مريض�التوحد�تختلف�باختف�نوع�وشدة�أعراض�

�الوجوب� �أهلية �تثبت�له صنف�أول

هلية��داء،�ويعامل�\ي��حكام�الشرعية�معاملة�ا�جنون�والص×�oغ,!�ا�م,O؛�وصنف�

�o×ثان�تثبت�له�أهلية�الوجوب�الكاملة،�وتثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة،�ويعامل�\ي��حكام�الشرعية�معاملة�الص

فخلصت�إ�ى�أن�مريض�ا�م,O،�ثم�بحثت�الدراسة�\ي�أثر�مرض�التوحد�ع�ى�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد،

التوحد�تنتفي�عنه�ا�سؤولية�الجنائية،�بغض�النظر�عن�تصنيفه،�ف�تقام�عليه�الحدود،�و�Nيقتص�منه،�إذ�

�وبعض�العقوبات� �ا�تلفات، �كضمان �عقوبات�أخرى، �ا�قابل 
فيÚتب�عل!iوت� �بالجنايات، �Nتوصف�أفعاله

�التوحد��همية� ÓÔÕمر� �الجهات�ا�ختصة�إعطاء أن�ع�ى
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  خليل�ع�ي�خليل�عفانة

جامعة�القدس/ لفقه�والتشريع�وأصولها�Rي�ماجست�� 

  محمد�مطلق�محمد�عساف. د

أستاذ�مشارك�Rي�الفقه�وأصوله

رئيس�قسم��قتصاد�والتمويل��سzمي�Rي�كلية�الدعوة�وأصول�الدين

�أعراض� �بحسب�نوع�وشدة �متفاوتا �عقل�Pنسان�تأث,!ا �تؤثر�\ي oÐيعد�مرض�التوحد�من��مراض�ال

�القولية� �التوحد ÓÔÕمر� �لتصرفات opالفق� �التكييف �\ي �البحث �من �بد N� �فكان �به، ا�صاب

  .والفعلية،�وكيف�يؤثر�مرض�التوحد�بمستوياته�ا�تعددة�\ي�اعتبارها

�ا�عرفية� �والقدرات �ا�رض، �تفسر�هذا oÐال� �العلمية �النظريات �أحدث �الدراسة �هذه �تناولت وقد

� �ثم �التوحد، ÓÔÕلدى�مر� �ليخاطب�وPدراكية �به �ا�صاب �أهلية �أثر�اضطراب�طيف�التوحدع�ى بحثت�\ي

باÖحكام�الشرعية،�وخلصت�هذه�الدراسة�إ�ى�أن�أهلية�مريض�التوحد�تختلف�باختف�نوع�وشدة�أعراض�

�صنف,ن �إ�ى �من�حيث��هلية �التوحد ÓÔÕفصنفت�مر� �لديه، �الوجوب�: التوحد �أهلية �تثبت�له صنف�أول

هلية��داء،�ويعامل�\ي��حكام�الشرعية�معاملة�ا�جنون�والص×�oغ,!�ا�م,O؛�وصنف�الكاملة،�وتنتفي�\ي�حقه�أ

�o×ثان�تثبت�له�أهلية�الوجوب�الكاملة،�وتثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة،�ويعامل�\ي��حكام�الشرعية�معاملة�الص

ا�م,O،�ثم�بحثت�الدراسة�\ي�أثر�مرض�التوحد�ع�ى�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد،

التوحد�تنتفي�عنه�ا�سؤولية�الجنائية،�بغض�النظر�عن�تصنيفه،�ف�تقام�عليه�الحدود،�و�Nيقتص�منه،�إذ�

�وبعض�العقوبات� �ا�تلفات، �كضمان �عقوبات�أخرى، �ا�قابل 
فيÚتب�عل!iوت� �بالجنايات، �Nتوصف�أفعاله

  .التعزيرية�ال�oÐتحفظ�أمن�ا�جتمع�ونظامه

�توصيات�أهمهاوقد�خرجت�ا �بعدة �التوحد��همية�: لدراسة ÓÔÕمر� �الجهات�ا�ختصة�إعطاء أن�ع�ى
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Criminal responsibility of the autistic patient in Islamic 

رئيس�قسم��قتصاد�والتمويل��سzمي�Rي�كلية�الدعوة�وأصول�الدين

  :ملخص

�أعراض� �بحسب�نوع�وشدة �متفاوتا �عقل�Pنسان�تأث,!ا �تؤثر�\ي oÐيعد�مرض�التوحد�من��مراض�ال

�القولية��ا�رض�ع�ى �التوحد ÓÔÕمر� �لتصرفات opالفق� �التكييف �\ي �البحث �من �بد N� �فكان �به، ا�صاب

والفعلية،�وكيف�يؤثر�مرض�التوحد�بمستوياته�ا�تعددة�\ي�اعتبارها

�ا�عرفية� �والقدرات �ا�رض، �تفسر�هذا oÐال� �العلمية �النظريات �أحدث �الدراسة �هذه �تناولت وقد

� �ثم �التوحد، ÓÔÕلدى�مر� وPدراكية

باÖحكام�الشرعية،�وخلصت�هذه�الدراسة�إ�ى�أن�أهلية�مريض�التوحد�تختلف�باختف�نوع�وشدة�أعراض�

�صنف,ن �إ�ى �من�حيث��هلية �التوحد ÓÔÕفصنفت�مر� �لديه، التوحد

الكاملة،�وتنتفي�\ي�حقه�أ

�o×ثان�تثبت�له�أهلية�الوجوب�الكاملة،�وتثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة،�ويعامل�\ي��حكام�الشرعية�معاملة�الص

ا�م,O،�ثم�بحثت�الدراسة�\ي�أثر�مرض�التوحد�ع�ى�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد،

التوحد�تنتفي�عنه�ا�سؤولية�الجنائية،�بغض�النظر�عن�تصنيفه،�ف�تقام�عليه�الحدود،�و�Nيقتص�منه،�إذ�

�وبعض�العقوبات� �ا�تلفات، �كضمان �عقوبات�أخرى، �ا�قابل 
فيÚتب�عل!iوت� �بالجنايات، �Nتوصف�أفعاله

التعزيرية�ال�oÐتحفظ�أمن�ا�جتمع�ونظامه

وقد�خرجت�ا
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�أحكام� �بحيث�تشمل 
ا،Úف� �التعديت�الزمة �وإجراء �التشريعات�والقوان,ن، �مجال�سن �\ي �خاصة الزمة،

  .سؤولية،�الجنائية،�[هلية،�الحدود،�القصاص،�التعزير

Abstract: 

Autism is one of the diseases that affect the human mind with varying effects, 

according to the type and severity of the symptoms of the disease on the sufferer, so it 

was necessary to research

behavior of autistic patients, and how autism with its multiple levels affects its 

consideration. 
This study dealt with the latest scientific theories that explain this disease, and the 

cognitive and perceptual abilities of autistic patients. The study classified autistic 

patients in terms of eligibility into two categories: the first category for which the full 

capacity for obligatory duty is proven, and the eligibility for performance is denied. In 

the religious rulings, he is treated as an insane person and an undistinguished boy.A 

second category has full capacity for obligatory duty, and has incomplete performance 

capacity, and is treated in Shariah rulings as the distinguished boy

the impact of autism on the criminal responsibility of the autistic patient, and  The 

study concluded that the autistic patient is excluded from criminal responsibility, 

regardless of his classification, so no limits are imposed on him, and he is not 

accountable, as his actions are not described as felonies, but can be given other 

penalties in return, such as damage warranty, and some punitive penalties that preserve 

the security and order of society

The study came out with several recommendatio

that the competent authorities should give autism patients the necessary importance, 

especially in the field of enacting legislation and laws, and making the necessary 

amendments in them, so that they include the provis

manner that takes care of their rights, and shows the provisions related to them

 

Keywords: Autism, responsibility, criminal, eligibility, limits, retribution

� �����	د ا���	���� ا��و�� آ	��ن ا�ول –08ا�!�د -ا�

  

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أحكام� �بحيث�تشمل 
ا،Úف� �التعديت�الزمة �وإجراء �التشريعات�والقوان,ن، �مجال�سن �\ي �خاصة الزمة،

  . مر�ÓÔÕالتوحد،�بما�يرÑى�حقوقهم،�ويب,ن��حكام�ا�تعلقة�{
م

سؤولية،�الجنائية،�[هلية،�الحدود،�القصاص،�التعزيرالتوحد،�ا': الكلمات�ا'فتاحية

Autism is one of the diseases that affect the human mind with varying effects, 

according to the type and severity of the symptoms of the disease on the sufferer, so it 

was necessary to research the jurisprudential adaptation of the verbal and actual 

behavior of autistic patients, and how autism with its multiple levels affects its 

This study dealt with the latest scientific theories that explain this disease, and the 

perceptual abilities of autistic patients. The study classified autistic 

patients in terms of eligibility into two categories: the first category for which the full 

capacity for obligatory duty is proven, and the eligibility for performance is denied. In 

the religious rulings, he is treated as an insane person and an undistinguished boy.A 

second category has full capacity for obligatory duty, and has incomplete performance 

capacity, and is treated in Shariah rulings as the distinguished boy. The study exam

the impact of autism on the criminal responsibility of the autistic patient, and  The 

study concluded that the autistic patient is excluded from criminal responsibility, 

regardless of his classification, so no limits are imposed on him, and he is not 

accountable, as his actions are not described as felonies, but can be given other 

penalties in return, such as damage warranty, and some punitive penalties that preserve 

the security and order of society . 
The study came out with several recommendations, the most important of which are: 

that the competent authorities should give autism patients the necessary importance, 

especially in the field of enacting legislation and laws, and making the necessary 

amendments in them, so that they include the provisions of autism patients, in a 

manner that takes care of their rights, and shows the provisions related to them

Autism, responsibility, criminal, eligibility, limits, retribution

� �����	د ا���	���� ا��و�� ا�

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أحكام� �بحيث�تشمل 
ا،Úف� �التعديت�الزمة �وإجراء �التشريعات�والقوان,ن، �مجال�سن �\ي �خاصة الزمة،

مر�ÓÔÕالتوحد،�بما�يرÑى�حقوقهم،�ويب,ن��حكام�ا�تعلقة�{
م

الكلمات�ا'فتاحية

  

Autism is one of the diseases that affect the human mind with varying effects, 

according to the type and severity of the symptoms of the disease on the sufferer, so it 

the jurisprudential adaptation of the verbal and actual 

behavior of autistic patients, and how autism with its multiple levels affects its 

This study dealt with the latest scientific theories that explain this disease, and the 

perceptual abilities of autistic patients. The study classified autistic 

patients in terms of eligibility into two categories: the first category for which the full 

capacity for obligatory duty is proven, and the eligibility for performance is denied. In 

the religious rulings, he is treated as an insane person and an undistinguished boy.A 

second category has full capacity for obligatory duty, and has incomplete performance 

he study examined 

the impact of autism on the criminal responsibility of the autistic patient, and  The 

study concluded that the autistic patient is excluded from criminal responsibility, 

regardless of his classification, so no limits are imposed on him, and he is not held 

accountable, as his actions are not described as felonies, but can be given other 

penalties in return, such as damage warranty, and some punitive penalties that preserve 

ns, the most important of which are: 

that the competent authorities should give autism patients the necessary importance, 

especially in the field of enacting legislation and laws, and making the necessary 

ions of autism patients, in a 

manner that takes care of their rights, and shows the provisions related to them. 

Autism, responsibility, criminal, eligibility, limits, retribution. 
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  :قدمةا'

  :ه�ومن�وzه،�وبعدالحمد�Ï،�والصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا،�وع�ى�آله�وصحب

بشكل�كب,!�وغ,!�معهود؛�نازلة��مؤخرافإن�من�النوازل�ال�oÐظهرت�\ي�عصرنا�الحديث،�وتزايد�انتشارها�

،�الذي�يظهر�ع�ى��طفال�\ي�س�oÌطفول�
م��و�ى،�ثم�تمتد�أعراضه�إ�ى�س�oÌالبلوغ�والشباب،�"التوحد"مرض�

�ا�رض�طوال�حياته �هذا �يرافقه �يخل�{
ا،�وهو�مرض�يؤثر�ت. وقد �أهلية�Pنسان�بشكل�قد �ع�ى �كب,!ا أث,!ا

�ذلك- وتختل �-جراء �لديه، �كأهلية��داء �أحكام�شرعية، �وأفعاله �أقواله �مايi!تب�ع�ى تختلف�عن�أحكام�قد

  .Pنسان�الصحيح،�بحسب�نسبة�تمكن�هذا�ا�رض�منه

  :مشكلة�الدراسة

  :تكمن�مشكلة�الدراسة�\ي��سئلة�التالية

وحد�\ي�أهلية�ا�صاب�به؟�وهل�تعت"!�أهلية�ا�صاب�به�أهلية�كاملة،�أم�أهلية�كيف�يؤثر�مرض�الت -1

 ناقصة؟

كيف�يؤثر�مرض�التوحد�\ي�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد؟�وهل�يعتد�باÖفعال�الصادرة�عن� -2


م�\ي�باب�العقوبات�تحديدا؟âتبة�ع�ى�أفعالهموتصرفا!iثار�ا�ãالتوحد�شرعا؟�وما��ÓÔÕمر  

  :سةهدف�الدرا

�وا�سؤولية� �بحقهم، �التكليف�الشرÑي �التوحد،ومدى�وجود ÓÔÕمر� �لبيان�أهلية �الدراسة، جاءت�هذه

  .الجنائية�ال�oÐتi!تب�ع�ى�مريض�التوحد�بناء�ع�ى�ذلك

  :أهمية�ا'وضوع

  :تنبع�أهمية�هذا�ا�وضوع�من�خل�ما�ي�ي

ا�ناسبة�لحجم�انتشاره،�انتشار�مرض�التوحد�\ي�العالم،�بشكل�يوجب�إعطاء�هذا�ا�رض��همية� � 

 .ومن�ذلك�الدراسات�الفقهية�Öحكام�ا�صاب,ن�{
ذا�ا�رض

�\ي� �  �ا�رض�وتشخيصه،��مر�الذي�يقلق�الدائرة�الضيقة�من�أقربائه، الغموض�الذي�يكتنف�هذا

ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد،�وãثار�ا�i!تبة�ع�ى�: كيفية�التعامل�مع�هذا�ا�صاب،�ومن�ذلك

 .تهتصرفا

ع�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد�\ي�و مية�ا�وضوع،�ولعدم�وجود�دراسة�متخصصة�\ي�موضÖه � 

 .الفقه�Pسمي،�اختار�الباحث�أن�يخصص�هذه�الدراسة�للبحث�\ي�هذا�ا�وضوع
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من�هذه�تم�zطع��ع�ى�عدد�من�الدراسات�ال�oÐبحثت�\ي�موضوع�أحكام�مر�ÓÔÕالتوحد�الفقهية،�و 

للباحثة�إيمان�أثر�التوحد�ع�ى�[حكام�التكليفية�Rي�الشريعة��سzمية،�دراسة�فقهية�مقارنة،

حبoÔè،�مدرس�بقسم�الفقه�ا�قارن،�بكلية�الدراسات�Pسمية�والعربية�باçسكندرية،�وæي�دراسة�

دت�الباحثة�للدراسة�بتمهيد�وقد�مه

�قسمت� �ثم �ومراتبه؛ �وأسبابه، �ا�رض، �وخصائص �واصطحا، �لغة �التوحد ÓÌمع� �فيه تناولت

�ا�بحث�الثاني� �و\ي �ا�بحث��ول�أحكام�عبادات�التوحدي، تناولت�\ي

أحكام��حوال�الشخصية�أحكام�معامت�التوحدي�والعقوبات�عليه،�ثم�\ي�ا�بحث�الثالث�تناولت�

�أهمها �نتائج، �الدراسة�بعدة �كانت�Pصابة�بالتوحد�: وقد�خلصت�الباحثة�من�هذه إذا

،�و\ي�هذه�الحالة�تسقط�عنه�جميع�التكاليف�الشرعية،�كما�

�ه �\ي �فإنه �خفيفة، �كانت�Pصابة �إذا �يأخذ�حكم�أما �الحالة ذه

) 42(وتقع�الدراسة�\ي�. الص×�oا�م,O،�فأهليته�لêداء�تكون�مصحوبة�بتوجيه�الو�ي�\ي�كل�التكاليف

 .هذه�الدراسة�لم�تتطرق��وضوع�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد

وربا�مقدادي،��إبراهيم�الجوارنة،: للباحث,ن

،�ملحق�1،�العدد46وæي�دراسة�منشورة�\ي�مجلة�دراسات،�الصادرة�عن�الجامعة��ردنية،�ا�جلد�

تناول�الباحثان�\ي�ا�بحث��ول�. وقد�اشتملتالدراسة�ع�ى�أربعة�مباحث،�وخاتمة

�أسب �ا�بحث�الثاني �\ي �ثم�بحثا �تعريف�التوحد�و�لفاظ�ذات�الصلة، 
اìومراتبه،�م� اب�التوحد،

وخصائصه،�وتشخيصه�وعجه؛�وتناو�N\ي�ا�بحث�الثالث�أثر�التوحد�\ي��هلية،�وبناء�ع�ى�ذلك�

وقد�توصلت�الدراسة�إ�ى�أن�. بّينا�أثر�التوحد�\ي�تصرفات�التوحدي�فقها،�وذلك�\ي�ا�بحث�الرابع

� �بحيث��Nيبقى �با�رض�شديدة �إصابته �كانت �تمي,�Oو�Nإدراك،�فمن معه

فحكمه�حكم�ا�جنون�الذي�تنعدم�\ي�حقه��هلية،�ف�تi!تب�ع�ى�تصرفاته�آثارها�الشرعية؛�ومن�

كانت�إصابته�با�رض�خفيفة،�بحيث�يبقى�معه�إدراك�وتمي,O،�فحكمه�حكم�الص×�oا�م,O،�الذي�

 Ö�،ا�التوحد
Úيؤثر�ف�ن�مناطها�Pنسانية،�وæي�ثابتة�أما�أهلية�الوجوب�ف

وقد�أسهبت�هذه�الدراسة�\ي�تشخيص�مرض�التوحد،�

�در  ��سzمية �الشريعة �Rي �التكليفية �[حكام �ع�ى �مقارنةأثر�التوحد �فقهية �كلية�)اسة �مجلة ،

�فقهية �تأصيلية �دراسة ��سzمي �الفقه �Rي �التوحد Øمر��� �علوم�)أحكام �دراسات، ،

 .م1�،2019،�ملحق�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :الدراسات�السابقة

تم�zطع��ع�ى�عدد�من�الدراسات�ال�oÐبحثت�\ي�موضوع�أحكام�مر�ÓÔÕالتوحد�الفقهية،�و 

أثر�التوحد�ع�ى�[حكام�التكليفية�Rي�الشريعة��سzمية،�دراسة�فقهية�مقارنة،

حبoÔè،�مدرس�بقسم�الفقه�ا�قارن،�بكلية�الدراسات�Pسمية�والعربية�باçسكندرية،�وæي�دراسة�

وقد�مه. م2019منشورة�\ي�مجلة�الكلية،�العدد�الرابع،�الجزء��ول،�

�قسمت� �ثم �ومراتبه؛ �وأسبابه، �ا�رض، �وخصائص �واصطحا، �لغة �التوحد ÓÌمع� �فيه تناولت

�ثثة�مباحث �إ�ى �ا�بحث�الثاني�: الدراسة �و\ي �ا�بحث��ول�أحكام�عبادات�التوحدي، تناولت�\ي

أحكام�معامت�التوحدي�والعقوبات�عليه،�ثم�\ي�ا�بحث�الثالث�تناولت�

�أهمها. للتوحدي �نتائج، �الدراسة�بعدة وقد�خلصت�الباحثة�من�هذه

،�و\ي�هذه�الحالة�تسقط�عنه�جميع�التكاليف�الشرعية،�كما�ة،�فهو�نوع�من�أنواع�الجنون 

�كاملة ��داء �أهلية �ه. تسقط�عنه �\ي �فإنه �خفيفة، �كانت�Pصابة �إذا أما

الص×�oا�م,O،�فأهليته�لêداء�تكون�مصحوبة�بتوجيه�الو�ي�\ي�كل�التكاليف
هذه�الدراسة�لم�تتطرق��وضوع�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد�لكن)1

للباحث,نأحكام�مرض�التوحد�الفقهية،�دراسة�تأصيلية�فقهية،

وæي�دراسة�منشورة�\ي�مجلة�دراسات،�الصادرة�عن�الجامعة��ردنية،�ا�جلد�

وقد�اشتملتالدراسة�ع�ى�أربعة�مباحث،�وخاتمة. م2019،�العام�

�أسب �ا�بحث�الثاني �\ي �ثم�بحثا �تعريف�التوحد�و�لفاظ�ذات�الصلة، 
اìم

وخصائصه،�وتشخيصه�وعجه؛�وتناو�N\ي�ا�بحث�الثالث�أثر�التوحد�\ي��هلية،�وبناء�ع�ى�ذلك�

بّينا�أثر�التوحد�\ي�تصرفات�التوحدي�فقها،�وذلك�\ي�ا�بحث�الرابع

�حكمان �له �: التوحدي �بحيث��Nيبقى �با�رض�شديدة �إصابته �كانت فمن

فحكمه�حكم�ا�جنون�الذي�تنعدم�\ي�حقه��هلية،�ف�تi!تب�ع�ى�تصرفاته�آثارها�الشرعية؛�ومن�

كانت�إصابته�با�رض�خفيفة،�بحيث�يبقى�معه�إدراك�وتمي,O،�فحكمه�حكم�الص×�oا�م,O،�الذي�


ا�التوحد،�Ö . تكون�أهلية�أدائه�قاصرةÚيؤثر�ف�أما�أهلية�الوجوب�ف

وقد�أسهبت�هذه�الدراسة�\ي�تشخيص�مرض�التوحد،�)2(.صفحة) 27(وتقع�الدراسة�\ي�. لكل�إنسان

 .تتطرق��وضوع�ا�سؤولية�الجنائية��ريض�التوحد\ي�ح,ن�لم�

                                         

� �حمزة، �در (إيمان ��سzمية �الشريعة �Rي �التكليفية �[حكام �ع�ى أثر�التوحد


ور،�Pسكندرية،�ع�1105الدراسات�Pسمية�والعربية،�ìم1�،2019،�ج�4،�دم . 

� �مقدادي، �وربا �الجوارنة �فقهية(إبراهيم �تأصيلية �دراسة ��سzمي �الفقه �Rي �التوحد Øمر��� أحكام

،�ملحق�46،�مجلد�1لبحث�العلمo،�ع�،�الجامعة��ردنية،�عمادة�ا142
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:الدراسات�السابقة

تم�zطع��ع�ى�عدد�من�الدراسات�ال�oÐبحثت�\ي�موضوع�أحكام�مر�ÓÔÕالتوحد�الفقهية،�و 

  :الدراسات

أثر�التوحد�ع�ى�[حكام�التكليفية�Rي�الشريعة��سzمية،�دراسة�فقهية�مقارنة، � 

حبoÔè،�مدرس�بقسم�الفقه�ا�قارن،�بكلية�الدراسات�Pسمية�والعربية�باçسكندرية،�وæي�دراسة�

منشورة�\ي�مجلة�الكلية،�العدد�الرابع،�الجزء��ول،�

�قسمت� �ثم �ومراتبه؛ �وأسبابه، �ا�رض، �وخصائص �واصطحا، �لغة �التوحد ÓÌمع� �فيه تناولت

�ثثة�مباحث �إ�ى الدراسة

أحكام�معامت�التوحدي�والعقوبات�عليه،�ثم�\ي�ا�بحث�الثالث�تناولت�

للتوحدي

ة،�فهو�نوع�من�أنواع�الجنون شديد

�كاملة ��داء �أهلية تسقط�عنه

الص×�oا�م,O،�فأهليته�لêداء�تكون�مصحوبة�بتوجيه�الو�ي�\ي�كل�التكاليف

)1(.صفحة

أحكام�مرض�التوحد�الفقهية،�دراسة�تأصيلية�فقهية، � 

وæي�دراسة�منشورة�\ي�مجلة�دراسات،�الصادرة�عن�الجامعة��ردنية،�ا�جلد�

،�العام�1

�أسب �ا�بحث�الثاني �\ي �ثم�بحثا �تعريف�التوحد�و�لفاظ�ذات�الصلة، 
اìم

وخصائصه،�وتشخيصه�وعجه؛�وتناو�N\ي�ا�بحث�الثالث�أثر�التوحد�\ي��هلية،�وبناء�ع�ى�ذلك�

بّينا�أثر�التوحد�\ي�تصرفات�التوحدي�فقها،�وذلك�\ي�ا�بحث�الرابع

�حكمان �له التوحدي

فحكمه�حكم�ا�جنون�الذي�تنعدم�\ي�حقه��هلية،�ف�تi!تب�ع�ى�تصرفاته�آثارها�الشرعية؛�ومن�

كانت�إصابته�با�رض�خفيفة،�بحيث�يبقى�معه�إدراك�وتمي,O،�فحكمه�حكم�الص×�oا�م,O،�الذي�

تكون�أهلية�أدائه�قاصرة

لكل�إنسان

\ي�ح,ن�لم�

                                                          
)1(�oÔèحب :� �حمزة، إيمان

الدراسات�Pسمية�والعربية،�
)2(�� �مقدادي، �وربا �الجوارنة إبراهيم

142الشريعة�والقانون،�
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�\ي�وصف�مرض�التوحد، �ا�وضوع�ا�نهج�الوصفي، باNعتماد�ع�ى��لقد�اعتمد�الباحث�\ي�دراسة�هذا

�\ي�تحليل�أوصاف� �ثم�اعتمد�الباحث�ا�نهج�التحلي�ي، �ا�جال، ا�راجع�الطبية�والi!بوية�ا�تخصصة�\ي�هذا

�العلماء،�ثم�قام�الباحث�باستقراء� �ا�رض،�وكيف�يمكن�تصنيفه�ضمن�الحاNت�العقلية�ال�oÐأشار�لها هذا

�مريض� �ع�ى �ا�i!تبة �الجنائية مدى�ا�سؤولية

بذكر�موضعها�من�ا�صدر�\ي�. عزو��حاديث�النبوية�الشريفة،�إ�ى�مواضعها�\ي�ا�صادر�الحديثية

�بذلك؛� �يكتفى �كانت�من�الصحيح,ن�أو�أحدهما، فإذا

 .zعتماد�ع�ى�ا�صادر�وا�راجع��صيلة،�وإثبات�Pحالة�إ�ى�هذه�ا�راجع�\ي�الحاشية

� �تنصيص oÐم�موضع�(" ")ع �يثبت �ثم ،

�\ي�ا�رجع� أما�عند�zستفادة�من�معلومة�معينة�من�نص�طويل،�فيتمإحالة�القارئ�إ�ى�موضعها

  .،�ومنهجها،�وأهمي�
ا،�وأسباب�اختيارها،�وخط�
ا

. والخصائص��دراكية�والسلوكية�'ريض�التوحد�

  :أربعة�مطالب

  :ستةمطالب

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�\ي�وصف�مرض�التوحد، �ا�وضوع�ا�نهج�الوصفي، لقد�اعتمد�الباحث�\ي�دراسة�هذا

�\ي�تحليل�أوصاف� �ثم�اعتمد�الباحث�ا�نهج�التحلي�ي، �ا�جال، ا�راجع�الطبية�والi!بوية�ا�تخصصة�\ي�هذا

�العلماء،�ثم�قام�الباحث�باستقراء� �ا�رض،�وكيف�يمكن�تصنيفه�ضمن�الحاNت�العقلية�ال�oÐأشار�لها هذا

� �إ�ى Ópانت� �ثم �الحاNت�العقلية، �هذه �\ي �العلماء �مريض�استنباط�آراء �ع�ى �ا�i!تبة �الجنائية مدى�ا�سؤولية

  :ثم�اعتمد�الباحث�منهجا�محددا�\ي�التوثيق�ع�ى�النحو�التا�ي

 .عزو�ãيات�القرآنية�إ�ى�مواضعها�\ي�القرآن�الكريم

عزو��حاديث�النبوية�الشريفة،�إ�ى�مواضعها�\ي�ا�صادر�الحديثية

�الحديث(مش� �بذلك؛�). الكتاب�والباب�ورقم �يكتفى �كانت�من�الصحيح,ن�أو�أحدهما، فإذا


اÚوإن�كانت�من�غ,!هما،�يتم�إثبات�حكم�كبار�ا�حدث,ن�عل. 

zعتماد�ع�ى�ا�صادر�وا�راجع��صيلة،�وإثبات�Pحالة�إ�ى�هذه�ا�راجع�\ي�الحاشية

� �ب,ن �ا�قتبس �النص �يوضع ،oÔôالن� �zقتباس �عند �تنصيص oÐمع

 .zقتباس�بالجزء�والصفحة�\ي�الهامش

�\ي�ا�رجع� أما�عند�zستفادة�من�معلومة�معينة�من�نص�طويل،�فيتمإحالة�القارئ�إ�ى�موضعها

  .بالجزء�والصفحة

  :،�وخاتمةوثzثة�مباحثتتكون�الدراسة�من�مقدمة،�

،�ومنهجها،�وأهمي�
ا،�وأسباب�اختيارها،�وخط�
ا\ي�بيان�مشكلة�الدراسة

والخصائص��دراكية�والسلوكية�'ريض�التوحد��Rي�التعريف�بمرض�التوحد: [ول �

  

  .تعريف�التوحد�لغة�واصطحا: 

  .أنواع�مرض�التوحد�ومراتبه: الثاني

  . الخصائص�Pدراكية��ريض�التوحد :ا�طلب�الثالث

  .الخصائص�السلوكية��ريض�التوحد: الرابع

أربعة�مطالبوفيه�: أثر�مرض�التوحد�Rي�أهلية�ا'صاب�به: ا'بحث�الثاني

  .حاNت�العقل�وأثرها�\ي�التكليف: �ول ا�طلب�

    . عقة�التوحد�بحاNت�العقل: الثانيا�طلب�

  .عوارض��هلية�\ي�الشريعة�Pسمية: الثالث

  .أثر�التوحد�\ي��هلية: الرابعا�طلب�

ستةمطالبوفيه�. ا'سؤولية�الجنائية�'ريض�التوحد: ا'بحث�الثالث

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :منهجية�الدراسة

�\ي�وصف�مرض�التوحد، �ا�وضوع�ا�نهج�الوصفي، لقد�اعتمد�الباحث�\ي�دراسة�هذا

�\ي�تحليل�أوصاف� �ثم�اعتمد�الباحث�ا�نهج�التحلي�ي، �ا�جال، ا�راجع�الطبية�والi!بوية�ا�تخصصة�\ي�هذا

�العلماء،�ثم�قام�الباحث�باستقراء� �ا�رض،�وكيف�يمكن�تصنيفه�ضمن�الحاNت�العقلية�ال�oÐأشار�لها هذا

� �إ�ى Ópانت� �ثم �الحاNت�العقلية، �هذه �\ي �العلماء آراء

  .التوحد

ثم�اعتمد�الباحث�منهجا�محددا�\ي�التوثيق�ع�ى�النحو�التا�ي

عزو�ãيات�القرآنية�إ�ى�مواضعها�\ي�القرآن�الكريم -1

عزو��حاديث�النبوية�الشريفة،�إ�ى�مواضعها�\ي�ا�صادر�الحديثية -2

مش�الها


اÚوإن�كانت�من�غ,!هما،�يتم�إثبات�حكم�كبار�ا�حدث,ن�عل

zعتماد�ع�ى�ا�صادر�وا�راجع��صيلة،�وإثبات�Pحالة�إ�ى�هذه�ا�راجع�\ي�الحاشية -3

4- � �ب,ن �ا�قتبس �النص �يوضع ،oÔôالن� �zقتباس عند

zقتباس�بالجزء�والصفحة�\ي�الهامش

�\ي�ا�رجع� -5 أما�عند�zستفادة�من�معلومة�معينة�من�نص�طويل،�فيتمإحالة�القارئ�إ�ى�موضعها

بالجزء�والصفحة

  :خطة�الدراسة

تتكون�الدراسة�من�مقدمة،�

\ي�بيان�مشكلة�الدراسة�ا'قدمة

�ا'بحث�[ول 

  :أربعةمطالبوفيه�

: [ول �ا'طلب

الثانيا�طلب������

ا�طلب�الثالث����

الرابعا�طلب���

ا'بحث�الثاني

ا�طلب�����������

ا�طلب�����������

الثالثا�طلب�������

ا�طلب�����������

ا'بحث�الثالث
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  ). الجنايات


ا�\ي�هذا�البحثÚلõتوص�oÐات�ال.  

  .أسأل�هللا�عز�وجل،�أن�يوفق�oÌ\ي�دراس�oÐهذه،�وأن�يلهم�oÌالسداد�والرشاد،�إنه�و�ي�ذلك�والقادر�عليه

  Rي�التعريف�بمرض�التوحد�والخصائص��دراكية�والسلوكية�'ريض�التوحد

  )1(.ِوحدان: وتث�ÓÌع�ى�واحدين،�وجمعها

والواحد�ُب�oÌع�ى�انقطاع�النظ,!�وعوز�ا�ثل،�والوحيد�ُب�oÌع�ى�الوحدة�وzنفراد�عن��صحاب،�ورجل�

  )2(.ة�\ي�مع�ÓÌالتوحد

  .منفردا��Nيخالط�الناس�و�Nيجالسهم

�مخالط�
م� �وعدم �الناس، �واجتناب zنفراد،

ويش,!�بعض�)4(الشخص�ا�نطوي�ع�ى�نفسه�بشكل�َمَر�oÔÕغ,!�طبيøي،

�oÔôالدليل�التشخي� �\ي �هو�التعريف�الذي�جاء �ا�رض، �وصفت�هذا oÐأن�أدق�التعريفات�ال� �إ�ى الباحث,ن،

حالة�من�القصور�: "Pحصائي�الرابع،�الصادر�عن�جمعية�علماء�النفس��مريكية،�الذي�ينص�ع�ى�أن�التوحد

 .3/467،ه1414،�ب,!وت،�دار�صادر،�

م،�2001-هـ1422،�الكويت،�وزارة�Pرشاد،�

�قال��رناؤوط)4089 إسناده�محتمل�: ،

 .48م،�2013-هـ1434،�ب,!وت،�دار�ا�ؤلف،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  .مفهوم�الجريمة�\ي�التشريع�Pسمي: ا�طلب��ول 

  .�سؤولية�الجنائية�\ي�التشريع�الجنائيا: الثانيا�طلب�

  . أحكام�مريض�التوحد�Rي�جرائم�الحدود�ا'طلب�الثالث

الجنايات(أحكام�مر���Øالتوحد�Rي�جرائم�القصاص�: الطلب�الرابع

  .أحكام�مر���Øالتوحد�Rي�الجرائم�التعزيرية�:ا'طلب�الخامس


ا�الباحث�أهم�النتائج�والتوصيÚا�\ي�هذا�البحثويعرض�ف
Úلõتوص�oÐات�ال

أسأل�هللا�عز�وجل،�أن�يوفق�oÌ\ي�دراس�oÐهذه،�وأن�يلهم�oÌالسداد�والرشاد،�إنه�و�ي�ذلك�والقادر�عليه

Rي�التعريف�بمرض�التوحد�والخصائص��دراكية�والسلوكية�'ريض�التوحد : ا'بحث�[ول 

  :تعريف�التوحد�لغة�واصطzحا: ا'طلب�[ول 

  :مع�ØÐالتوحد�لغة: 

وتث�ÓÌع�ى�واحدين،�وجمعها. أول�عدد�الحساب: ،�والواحد)وحد(من��صل�الثثي�

والواحد�ُب�oÌع�ى�انقطاع�النظ,!�وعوز�ا�ثل،�والوحيد�ُب�oÌع�ى�الوحدة�وzنفراد�عن��صحاب،�ورجل�

ة�\ي�مع�ÓÌالتوحدالوحد: أي�منفرد،��Nأحد�معه�يؤنسه،�وحكى�سيبويه

منفردا��Nيخالط�الناس�و�Nيجالسهم: ،�أي)3(وكان�رج�متوحدا: و\ي�حديث�ابن�الحنظلية

�القول  �سبق �مما �هو: ويمكن �اللغة �\ي �التوحد �مخالط�
م�: إن �وعدم �الناس، �واجتناب zنفراد،

  :مع�ØÐالتوحد�اصطzحا: 

الشخص�ا�نطوي�ع�ى�نفسه�بشكل�َمَر�oÔÕغ,!�طبيøي،�كلمة�التوحد�تستخدم�لوصف

�oÔôالدليل�التشخي� �\ي �هو�التعريف�الذي�جاء �ا�رض، �وصفت�هذا oÐأن�أدق�التعريفات�ال� �إ�ى الباحث,ن،

Pحصائي�الرابع،�الصادر�عن�جمعية�علماء�النفس��مريكية،�الذي�ينص�ع�ى�أن�التوحد

                                         

،�ب,!وت،�دار�صادر،�3،�ط)وحد(،�مادة�لسان�العربمحمد�بن�مكرم�بن�ع�ي،�

�،oÌالحسي�ÓÔüرشاد،�)وحد(،�مادة�تاج�العروس�من�جواهر�القاموسمحمد�مرتPالكويت،�وزارة��،

�أبو�داود�Rي�سننه �حديث�رقم�: واه �إسبال�Pزار، �\ي �جاء �باب�ما 4089(كتاب�اللباس،

،�ب,!وت،�دار�ا�ؤلف،�1ط،�خلل�القراءة�و[داء- فرط�الحركة-التوحد

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�طلب��ول ����������

ا�طلب�����������

ا'طلب�الثالث�

الطلب�الرابع�

ا'طلب�الخامس�����


ا�الباحث�أهم�النتائج�والتوصي:الخاتمةÚويعرض�ف

أسأل�هللا�عز�وجل،�أن�يوفق�oÌ\ي�دراس�oÐهذه،�وأن�يلهم�oÌالسداد�والرشاد،�إنه�و�ي�ذلك�والقادر�عليه

ا'بحث�[ول 

ا'طلب�[ول 

: ول الفرع�[ 

من��صل�الثثي�

والواحد�ُب�oÌع�ى�انقطاع�النظ,!�وعوز�ا�ثل،�والوحيد�ُب�oÌع�ى�الوحدة�وzنفراد�عن��صحاب،�ورجل�

أي�منفرد،��Nأحد�معه�يؤنسه،�وحكى�سيبويه: متوحد

و\ي�حديث�ابن�الحنظلية

�القول  �سبق �مما ويمكن

  .ومجالس�
م

: الفرع�الثاني

كلمة�التوحد�تستخدم�لوصف

�oÔôالدليل�التشخي� �\ي �هو�التعريف�الذي�جاء �ا�رض، �وصفت�هذا oÐأن�أدق�التعريفات�ال� �إ�ى الباحث,ن،

Pحصائي�الرابع،�الصادر�عن�جمعية�علماء�النفس��مريكية،�الذي�ينص�ع�ى�أن�التوحد

                                                          
محمد�بن�مكرم�بن�ع�ي،�: ابن�منظور �)1(
محمد�مرت�ÓÔüالحسيoÌ،�:الزبيدي)2(

9/264. 
�أبو�داود�Rي�سننهر )3( واه

 .التحس,ن
التوحدت,!ل�وباسينجر،��)4(
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�بنمو� �ا�رتبطة ��ساسية �نمو�الوظائف�النفسية �تتم,�Oبانحراف�وتأخر�\ي �للطفل، النمو�zرتقائي

�والنمو�الحركي ،oÔýالح� �وPدراك �ا�رض�خمسة�. zنتباه، ويصيب


ا�ب,ن�Pناث،ìويحدث�\ي�كل�ا�جتمعات��ع

�عوامل� �ãن ÓÐح� �يكتشف �ولم �zجتماعية، �أو�الخلفية �أو�الطائفية، �العرقية ��صول �النظر�عن بغض

ية�مسببة�لõصابة�به،�بل�يغلب�الظن�بأن�العوامل�ا�سببة�له�ذات�جذور�عضوية�\ي�ا�خ�

ات�ال�oÐقدمها�أخصائيون�\ي�مجاNت�الصحة�النفسية�والi!بية�والسلوك،�

  :،�وهذه�العناصر�æي


ا�ìي�معظم�جوانب�النمو،�وم\�إن�مرض�التوحد�هو�إعاقة�تطورية،�واضطراب�نمائي�يشمل�خل

 .ادة�خل�الطفولة�ا�بكرة،�\ي�غضون�السنوات�الثث��و�ى�من�عمر�الطفل

ضعف�\ي�السلوك�zجتماÑي،�وPدراك�الحoÔý،�والتواصل�مع�الناس،�وzعتماد�ع�ى�

 .ةجز�\ي�zنتباه،�اضطراب�\ي�الكم،�ضعف�شديد�\ي�اللغ

 .يغلب�الظن�أن�العوامل�ا�سببة�له�ذات�جذور�عضوية�\ي�ا�خ�والجهاز�العص×�oا�ركزي 

 .يحدث�\ي�كل�ا�جتمعات�بغض�النظر�عن��صول�العرقية،�أو�البيئة�zجتماعية

�متفاوتة�خاص�بشكل �وبدرجات . مختلف،

إ�ى�وجود�تباين�واسع�\ي�سلوك�التوحد�

  )1(.جريان�التصرفات�القولية�والفعلية�ع�ى�غ,!�نهج�العقء

 .23م،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�بنمو� �ا�رتبطة ��ساسية �نمو�الوظائف�النفسية �تتم,�Oبانحراف�وتأخر�\ي �للطفل، النمو�zرتقائي

�وتشمل �واللغوية، �zجتماعية �والنمو�الحركي: ا�هارات ،oÔýالح� �وPدراك zنتباه،


ا�ب,ن�Pناث،) 4:1(أطفال�من�كل�عشرة�آNف�طفل،�وبنسبة�أك"!�ب,ن�الذكور�ìع

�عوامل� �ãن ÓÐح� �يكتشف �ولم �zجتماعية، �أو�الخلفية �أو�الطائفية، �العرقية ��صول �النظر�عن بغض

ية�مسببة�لõصابة�به،�بل�يغلب�الظن�بأن�العوامل�ا�سببة�له�ذات�جذور�عضوية�\ي�ا�خ�

  )1(".والجهاز�العص×�oا�ركزي 

ات�ال�oÐقدمها�أخصائيون�\ي�مجاNت�الصحة�النفسية�والi!بية�والسلوك،�وهناك�العديد�من�التعريف

،�وهذه�العناصر�æيالتعريف�السابقلم�تبتعد�\ي�مجملها�عن�العناصر�الرئيسة�ال�oÐوردت�\ي�


ا�ìي�معظم�جوانب�النمو،�وم\�إن�مرض�التوحد�هو�إعاقة�تطورية،�واضطراب�نمائي�يشمل�خل

 .نمو�العقل

ادة�خل�الطفولة�ا�بكرة،�\ي�غضون�السنوات�الثث��و�ى�من�عمر�الطفلتظهر�أعراضها�ع

 .مدى�الحياة-\ي�الغالب-إن�هذه�Pعاقة�تدوم


اâعتماد�ع�ى�: أهم�صفاzوالتواصل�مع�الناس،�و�،oÔýدراك�الحPي،�وÑجتماzضعف�\ي�السلوك�

الذات؛�عجز�\ي�zنتباه،�اضطراب�\ي�الكم،�ضعف�شديد�\ي�اللغ

يغلب�الظن�أن�العوامل�ا�سببة�له�ذات�جذور�عضوية�\ي�ا�خ�والجهاز�العص×�oا�ركزي 

يحدث�\ي�كل�ا�جتمعات�بغض�النظر�عن��صول�العرقية،�أو�البيئة�zجتماعية


ا�\ي�Pناث�بنسبة�ì1:  4نسبة�إصابة�الذكور�به�أع�ى�م. 

��شخاص�بشكل �وتؤثر�ع�ى �شخص�¢خر، �من �تختلف أعراضه

� إ�ى�وجود�تباين�واسع�\ي�سلوك�التوحد�" الطيف"إذ�تش,!�كلمة�". طيف�التوحد"ولذلك�تسم�Óبـ

  )2(.يمتد�من�حاNت�معتدلة�إ�ى�حاNت�حادة

  :[لفاظ�ذات�الصلة�بالتوحد: ا'طلب�الثاني

 :  

  )3(.سi!ه: بمع�ÓÌسi!،�وجن�الoÔèء�يجنه�جنا: مصدر�جن

جريان�التصرفات�القولية�والفعلية�ع�ى�غ,!�نهج�العقء: ذهاب�العقل�¢فة،�ومظهره

                                         

م،�2011- هـ1432،�دار�ا�س,!ة،�عمان،1،�طإضرابات�التوحدمصطفى�نوري،�

 .48،�خلل�القراءة�و[داء- فرط�الحركة-التوحد

 .1/141،�)جن(،�مادة�ا'عجم�الوسيط

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �\ي �بنمو�ا�زمن �ا�رتبطة ��ساسية �نمو�الوظائف�النفسية �تتم,�Oبانحراف�وتأخر�\ي �للطفل، النمو�zرتقائي

�وتشمل �واللغوية، �zجتماعية ا�هارات

أطفال�من�كل�عشرة�آNف�طفل،�وبنسبة�أك"!�ب,ن�الذكور�

�عوامل� �ãن ÓÐح� �يكتشف �ولم �zجتماعية، �أو�الخلفية �أو�الطائفية، �العرقية ��صول �النظر�عن بغض

سيكولوجية�بيئية�مسببة�لõصابة�به،�بل�يغلب�الظن�بأن�العوامل�ا�سببة�له�ذات�جذور�عضوية�\ي�ا�خ�

والجهاز�العص×�oا�ركزي 

وهناك�العديد�من�التعريف

لم�تبتعد�\ي�مجملها�عن�العناصر�الرئيسة�ال�oÐوردت�\ي�


ا� -1ìي�معظم�جوانب�النمو،�وم\�إن�مرض�التوحد�هو�إعاقة�تطورية،�واضطراب�نمائي�يشمل�خل

نمو�العقل

تظهر�أعراضها�ع -2

إن�هذه�Pعاقة�تدوم -3


ا -4âأهم�صفا

الذات؛�عجز�\ي�zنتباه،�اضطراب�\ي�الكم،�ضعف�شديد�\ي�اللغ

يغلب�الظن�أن�العوامل�ا�سببة�له�ذات�جذور�عضوية�\ي�ا�خ�والجهاز�العص×�oا�ركزي  -5

يحدث�\ي�كل�ا�جتمعات�بغض�النظر�عن��صول�العرقية،�أو�البيئة�zجتماعية -6


ا�\ي�Pناث�بنسبة� -7ìنسبة�إصابة�الذكور�به�أع�ى�م

8- � �من �تختلف أعراضه

� ولذلك�تسم�Óبـ

يمتد�من�حاNت�معتدلة�إ�ى�حاNت�حادة

ا'طلب�الثاني

: الجنون : أو�

مصدر�جن: لغة

ذهاب�العقل�¢فة،�ومظهره: واصطحا

                                                          
مصطفى�نوري،�: القمش�)1(
التوحدت,!ل�وباسينجر،��)2(
ا'عجم�الوسيطمصطفى�وآخرون،��)3(
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 )3(.وهو�الص×�oدون�البلوغ،�لكنه��Nيفرق�ب,ن�الربح�والخسارة،�و�Nب,ن�الضار�والنافع

�وPحصائي� oÔôالدليل�التشخي� �\ي �جاء �كما �أنواع�من�التوحد، يضم�اضطراب�طيف�التوحد�أربعة

�وتختلف�أعراضه�من�شخص� لعمر،

�\ي� �ويكون�لد�
م�صعوبة وعدم�zكi!اث�با¢خرين،

مع��اللغوي،�وتأخر�\ي�الكم،�إضافة�إ�ى�فقدان�القدرة�ع�ى�التخيل،

�تغ,!� �حال �\ي �شديدة �غضب �نوبات �وتنتا{
م �اليدين، �كرفرفة �تكرارية �نمطية �جسدية حركات

وهو�أندر�الحاNت،�إذ�يصيب�طف�واحدا�من�ب,ن�مائة�ألف�طفل،�

�ل �من�حيث�ا�هارات�الحركية�وzجتماعية، �النوع�ينمو�الطفل�بشكل�طبيøي �هذا �تصل�و\ي فi!ة

سنوات،�ثم�يبدأ�بعدها�التدهور�بحيث�يفقد�الطفل�ا�هارات�ال�oÐاكتس�
ا�سابقا،�

�لديه�بعض�الحركات�النمطية،�و  يفقد�كا�هارات�zجتماعية،�والكم،�وقد�يصاب�بالبكم،�وتنشأ

�اكتساب�ا�قدرة� �تأخر�\ي �و�Nيكون�لديه عية،

جز�شديد�\ي�التواصل�zجتماÑي،�قصور�\ي�zستخدام�العم�ي�

�التخيل،� �ع�ى �القدرة �فقدان �متكررة، �نمطية �أعمال العقات�zجتماعية،

�التوحد� �اضطراب �من �شيوعا !�

                                                                                 

 .167م،�1988-هـ1408،دار�النفائس�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  : الصغر

  )2(.قل�حجمه�أو�سنه�فهو�صغ,!: صغرا) صغر

  :هناك�نوعان�من�الصغر

O,دون�البلوغ،�الذي�يفرق�ب,ن�الضار�والنافع: الصغ,!�ا�م�o×وهو�الص.  

O,ب,ن�الضار�والنافع: صغ,!�غ,!�ا�م�Nيفرق�ب,ن�الربح�والخسارة،�و�Nدون�البلوغ،�لكنه��o×وهو�الص

  .أنواع�مرض�التوحد�ومراتبه: ا'طلب�الثالث

�وPحصائي� oÔôالدليل�التشخي� �\ي �جاء �كما �أنواع�من�التوحد، يضم�اضطراب�طيف�التوحد�أربعة

  :�نواع�æيللطب�النف�oÔý\ي�طبعته�الخامسة،�وهذه�

�وتختلف�أعراضه�من�يظهر�قبل�سن�الثالثة�من�ا�:اضطراب�التوحد�الكzسيكي لعمر،

oÌالتأخر�الذه� �الفئة �هذه �ويغلب�ع�ى �ويكون�لد،، وعدم�zكi!اث�با¢خرين،

اللغوي،�وتأخر�\ي�الكم،�إضافة�إ�ى�فقدان�القدرة�ع�ى�التخيل،و استخدام�التواصل�البصري�

�تغ,!� �حال �\ي �شديدة �غضب �نوبات �وتنتا{
م �اليدين، �كرفرفة �تكرارية �نمطية �جسدية حركات

 .الروت,ن�ا�عتاد

وهو�أندر�الحاNت،�إذ�يصيب�طف�واحدا�من�ب,ن�مائة�ألف�طفل،��:اضطراب��نتكاس�الطفو�ي

�ل �من�حيث�ا�هارات�الحركية�وzجتماعية، �النوع�ينمو�الطفل�بشكل�طبيøي �هذا و\ي

سنوات،�ثم�يبدأ�بعدها�التدهور�بحيث�يفقد�الطفل�ا�هارات�ال�oÐاكتس�10- 2لعمر�ب,ن�

�لديه�بعض�الحركات�النمطية،�و  كا�هارات�zجتماعية،�والكم،�وقد�يصاب�بالبكم،�وتنشأ

 .السيطرة�ع�ى�التبول�والت"!ز

�أس�tغر �طبي�:متzزمة �ذكاء �اكتساب�ا�قدرة�يتمتع��س"!غر�بدرجة �تأخر�\ي �و�Nيكون�لديه عية،

عجز�شديد�\ي�التواصل�zجتماÑي،�قصور�\ي�zستخدام�العم�ي�: الكمية،�لكن�أعراضه�تتمثل�\ي

� �صعوبات �التخيل،��\يللغة، �ع�ى �القدرة �فقدان �متكررة، �نمطية �أعمال العقات�zجتماعية،

�أس �متزمة �وتعت"! �الحركية، �ا�هارات �\ي �التوحد�صعوبات �اضطراب �من �شيوعا �أك�! "!غر

 .الكسيكي

                                                                                                                        

�،o×دار�النفائس�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�2،�طمعجم�لغة�الفقهاءي�وحامد�قني،

 .1/515،�)صغر(،�مادة�ا'عجم�الوسيط

 .274،�معجم�لغة�الفقهاء

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الصغر: ثانيا

صغر(من�: لغة

هناك�نوعان�من�الصغر: اصطحا

O,الصغ,!�ا�م

صغ,!�غ,!�ا�م,Oال

ا'طلب�الثالث

�وPحصائي� oÔôالدليل�التشخي� �\ي �جاء �كما �أنواع�من�التوحد، يضم�اضطراب�طيف�التوحد�أربعة

للطب�النف�oÔý\ي�طبعته�الخامسة،�وهذه�

اضطراب�التوحد�الكzسيكي -1

�التأخر�الذهoÌ¢خر �الفئة �هذه �ويغلب�ع�ى ،

استخدام�التواصل�البصري�

�تغ,!� �حال �\ي �شديدة �غضب �نوبات �وتنتا{
م �اليدين، �كرفرفة �تكرارية �نمطية �جسدية حركات

الروت,ن�ا�عتاد

اضطراب��نتكاس�الطفو�ي -2

�ل �من�حيث�ا�هارات�الحركية�وzجتماعية، �النوع�ينمو�الطفل�بشكل�طبيøي �هذا و\ي

لعمر�ب,ن�

�لديه�بعض�الحركات�النمطية،�و  كا�هارات�zجتماعية،�والكم،�وقد�يصاب�بالبكم،�وتنشأ

السيطرة�ع�ى�التبول�والت"!ز

�أس�tغر -3 متzزمة

الكمية،�لكن�أعراضه�تتمثل�\ي

� �صعوبات للغة،

�أس �متزمة �وتعت"! �الحركية، �ا�هارات �\ي صعوبات

الكسيكي

                                               
)1(��،o×محمد�قلع�ي�وحامد�قني
ا'عجم�الوسيطمصطفى�وآخرون،��)2(
)3(��،o×معجم�لغة�الفقهاءقلع�ي�وقني
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�بعض� �وجود �وُيشّخص�عند �انتشارا، !��نواع

�وتكون�لدى�ا�ريض� �الكسيكي، �من�أعراض�التوحد �أقل�شدة �وتكون�أعراضه �التوحد، ممح

�وغ,!� �اللفظي �والتواصل zجتماÑي،

�أشد� �æي �zنتكاس�الطفو�ي، �واضطراب �الكسيكي، �التوحد �اضطراب �فإن �التصنيف، �لهذا وطبقا

�وجدت�الدراسات�أن�التخلف�العق�ي� �إذ �بنسب�متفاوتة، �تخلف�عق�ي 
ا

أما�فئة�متزمة�أس"!غر،�فهم�يعانون�من�مشكت�حسية�معتدلة�ونسبة�ذكاء�متوسطة�إ�ى�طبيعية؛�

جز�الشديد�\ي�التواصل�zجتماÑي،�والقيام�بأعمال�

  )3(.ة�من�التوحدنمطية�متكررة،�وفقدان�القدرة�ع�ى�التخيل،�تم�تصنيفهم�من�الحاNت�ا�عتدل

ويبقى�zضطراب�النمائي�الشامل�غ,!�ا�حدد،�\ي�ا�رتبة��خ,!ة�من�مراتب�التوحد،�إذ�يمتلك�ا�ريض�

قدرات�إدراكية�طبيعية،�لكن�تم�اعتبارهم�من�مر�ÓÔÕالتوحد،�بسبب�صعوبات�التفاعل�zجتماÑي�والتواصل�

  .ى�مر���Øالتوحد

إن�ردود�فعل�الشخص�ا�صاب�بالتوحد�للخ"!ات�الحسية�يكون�شاذا�\ي�الغالب،�ويميلون�لستجابة�

،�ومن�ا�مكن�أ�Nيبا�ي�باÖلم�أو�ال"!ودة،�فقد�يحدث�له�جرح�في	Oف�بالدم�

كما�أن�zنتباه�لدى�مريض�التوحد�يكون�غ,!�طبيøي،�

�\ي�ح,ن�يواجه�صعوبة�\ي�zنتباه�لêشياء� 
مه،â� oÐال� فقد�يتمكن�من�إدامة�انتباهه�لفi!ات�طويلة�لêشياء

مر�ÓÔÕالتوحد�عدم�تقديرهم�للمخاطر�ال�oÐقد�يتعرضون�لها�عند�zقi!اب�

  )5(.ظهور�أي�رد�فعل�تجاه�تلك�ا�خاطر

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الشامل �النمائي �بعض�: غ���ا'حدد-�ضطراب �وجود �وُيشّخص�عند �انتشارا، وهو�أك�!��نواع

�وتكون�لدى�ا�ريض� �الكسيكي، �من�أعراض�التوحد �أقل�شدة �وتكون�أعراضه �التوحد، ممح

� �التفاعل �\ي �صعوبة �يواجه �لكنه �طبيعية، �إدراكية �وغ,!�قدرات �اللفظي �والتواصل zجتماÑي،

 .)1(  

�أشد� �æي �zنتكاس�الطفو�ي، �واضطراب �الكسيكي، �التوحد �اضطراب �فإن �التصنيف، �لهذا وطبقا

�وجدت�الدراسات�أن�التخلف�العق�ي� �إذ �بنسب�متفاوتة، �تخلف�عق�ي �يصاح�
ا �ما �وعادة مراتب�التوحد،

  )2(.من�حاNت�التوحد�الكسيكي%) 

أما�فئة�متزمة�أس"!غر،�فهم�يعانون�من�مشكت�حسية�معتدلة�ونسبة�ذكاء�متوسطة�إ�ى�طبيعية؛�

فليست�مشكل�
م�عقلية�بالدرجة��و�ى،�لكن�بسبب�العجز�الشديد�\ي�التواصل�zجتماÑي،�والقيام�بأعمال�

نمطية�متكررة،�وفقدان�القدرة�ع�ى�التخيل،�تم�تصنيفهم�من�الحاNت�ا�عتدل

ويبقى�zضطراب�النمائي�الشامل�غ,!�ا�حدد،�\ي�ا�رتبة��خ,!ة�من�مراتب�التوحد،�إذ�يمتلك�ا�ريض�

قدرات�إدراكية�طبيعية،�لكن�تم�اعتبارهم�من�مر�ÓÔÕالتوحد،�بسبب�صعوبات�التفاعل�zجتماÑي�والتواصل�

ى�مر���Øالتوحدالخصائص��دراكية�والسلوكية�لد: الثالث

 .الخصائصا�دراكية�'ريض�التوحد

إن�ردود�فعل�الشخص�ا�صاب�بالتوحد�للخ"!ات�الحسية�يكون�شاذا�\ي�الغالب،�ويميلون�لستجابة�

،�ومن�ا�مكن�أ�Nيبا�ي�باÖلم�أو�ال"!ودة،�فقد�يحدث�له�جرح�فيث,!ات�بشكل�غ,!�طبيøي

كما�أن�zنتباه�لدى�مريض�التوحد�يكون�غ,!�طبيøي،�.�ساعدة�من�أحد�لعدم�شعوره�باÖلم

�\ي�ح,ن�يواجه�صعوبة�\ي�zنتباه�لêشياء� 
مه،â� oÐال� فقد�يتمكن�من�إدامة�انتباهه�لفi!ات�طويلة�لêشياء

  )4(.وبة�التوجه�نحو��شخاص�و�شياء�خرى،�وخاصة�صع

مر�ÓÔÕالتوحد�عدم�تقديرهم�للمخاطر�ال�oÐقد�يتعرضون�لها�عند�zقi!اب�ومن�السمات�Pدراكية�لدى�

ظهور�أي�رد�فعل�تجاه�تلك�ا�خاطرمن��ماكن�الخطرة،�مثل�الحرائق،�وا�ناطق�ا�رتفعة،�وعدم�

                                         

 .ASD((، 276(اضطراب�طيف�التوحد�

 .113،�اضطرابات�التوحد

 . ASD((، 274(اضطراب�طيف�التوحد�

�،oÌ95،�التوحدمصطفى�والشربي. 

 .54،�اضطرابات�التوحد

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الشامل -4 �النمائي �ضطراب

�وتكون�لدى�ا�ريض� �الكسيكي، �من�أعراض�التوحد �أقل�شدة �وتكون�أعراضه �التوحد، ممح

� �التفاعل �\ي �صعوبة �يواجه �لكنه �طبيعية، �إدراكية قدرات

. اللفظي

�أشد� �æي �zنتكاس�الطفو�ي، �واضطراب �الكسيكي، �التوحد �اضطراب �فإن �التصنيف، �لهذا وطبقا

�يصاح �ما �وعادة مراتب�التوحد،

%) 89- 70(يصاحب�

أما�فئة�متزمة�أس"!غر،�فهم�يعانون�من�مشكت�حسية�معتدلة�ونسبة�ذكاء�متوسطة�إ�ى�طبيعية؛��

فليست�مشكل�
م�عقلية�بالدرجة��و�ى،�لكن�بسبب�ال

نمطية�متكررة،�وفقدان�القدرة�ع�ى�التخيل،�تم�تصنيفهم�من�الحاNت�ا�عتدل

ويبقى�zضطراب�النمائي�الشامل�غ,!�ا�حدد،�\ي�ا�رتبة��خ,!ة�من�مراتب�التوحد،�إذ�يمتلك�ا�ريض�

قدرات�إدراكية�طبيعية،�لكن�تم�اعتبارهم�من�مر�ÓÔÕالتوحد،�بسبب�صعوبات�التفاعل�zجتماÑي�والتواصل�

  .اللفظي

الثالث�ا'طلب

الخصائصا�دراكية�'ريض�التوحد:[ول �الفرع

إن�ردود�فعل�الشخص�ا�صاب�بالتوحد�للخ"!ات�الحسية�يكون�شاذا�\ي�الغالب،�ويميلون�لستجابة�

ث,!ات�بشكل�غ,!�طبيøيلبعض�ا�

�ساعدة�من�أحد�لعدم�شعوره�باÖلمدون�أن�يطلب�ا

�\ي�ح,ن�يواجه�صعوبة�\ي�zنتباه�لêشياء� 
مه،â� oÐال� فقد�يتمكن�من�إدامة�انتباهه�لفi!ات�طويلة�لêشياء

�خرى،�وخاصة�صع

ومن�السمات�Pدراكية�لدى�

من��ماكن�الخطرة،�مثل�الحرائق،�وا�ناطق�ا�رتفعة،�وعدم�

                                                          
اضطراب�طيف�التوحد�(بوشهاب،��)1(
اضطرابات�التوحدالقمش،��)2(
اضطراب�طيف�التوحد�(بوشهاب،�)3(
)4(��،oÌمصطفى�والشربي
اضطرابات�التوحدش،�القم�)5(
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 .النمطية،�ويشعرون�بقلق�زائد�عند�تغي,!�نمط�محدد�تعودوا�عليه

�لتخ �نحو�نفسه �التوحدي �عدوان �يكون �ما فيف�وغالبا

الشعور�بالقلق،�لكن�\ي�بعض��حيان،�قد�يتحول�هذا�العدوان�نحو�ãخرين،�خاصة�أثناء�اللعب�

�هذا� �يتوجه �قد �كما �التفاعل�zجتماÑي؛ �التوحدي�ع�ى �قدرة �عن�عدم �وذلك�ناتج �ãخرين، مع

 

 .%83إ�ى�% 44ند�التوحدي,ن�ما�ب,ن�

  .والذي�قد�يكون�عدوانيا�موجها�نحو�الذات�أو�ãخرين

 
ً
�تكليفا فه

َّ
�وكل �يشق�: �ومشقة، �بما أمره

�الباحث�تعريف 
اìمر�أو�الخطاب�بأ: "اختار�م

لحق�باÖحكام�التكليفية�من�باب�التغليب
ُ
  .والتسامح�ومع�أن�هذا�التعريف��Nيشمل�ا�باح،�فإنه�أ

85. 

� �مؤسسة�الريان، �لبنان،  م،2002-هـ1423،ب,!وت،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :الخصائص�السلوكية�'ريض�التوحد: 

  )1( :يمكن�إجمال�سلوكيات�مريض�التوحد�ع�ى�النحو�التا�ي

 .رفرفة�اليدين،�وهز�الجسم�ذهابا�وإيابا: لوكيات��Nإرادية،�مثل

 .قصور�\ي�دافعيته�تجاه�ا�ث,!ات�ا�وجودة�\ي�البيئة�ا�حيطة

النمطية،�ويشعرون�بقلق�زائد�عند�تغي,!�نمط�محدد�تعودوا�عليه

�ãخرين �وتجاه �النفس، �تجاه �لتخ: العدوانية �نحو�نفسه �التوحدي �عدوان �يكون �ما وغالبا

الشعور�بالقلق،�لكن�\ي�بعض��حيان،�قد�يتحول�هذا�العدوان�نحو�ãخرين،�خاصة�أثناء�اللعب�

�هذا� �يتوجه �قد �كما �التفاعل�zجتماÑي؛ �التوحدي�ع�ى �قدرة �عن�عدم �وذلك�ناتج �ãخرين، مع

 .تدم,!�وتكس,!��شياء�وا�متلكاتالعدوان�نحو��شياء،�ب

 .دم�التحكم�بالتبول�أو�الغائط
ا�عويقصد�{: اضطرابات�Pخراج

ند�التوحدي,ن�ما�ب,ن�وتبلغ�معدNت�انتشار�اضطرابات�النوم�ع: اضطرابات�النوم

oÔخرين: السلوك�النمطي�والطقو�ãوالذي�قد�يكون�عدوانيا�موجها�نحو�الذات�أو�

  : أثر�مرض�التوحد�Rي�أهلية�ا'صاب�به: الثاني
  :ت�العقل�وأثرها�Rي�التكليفحا� : 

  : مع�ØÐالتكليف�وأركانه�وشروطه: 

ف
َ
ل
َ
�الك �من �وكل: التكليف�لغة �ومشقة، �قلٍب ِل غْ

َ
�ش �مع �بالoÔèء وهو�الولوع

� �تعريفات، �بعدة �عرفه��صوليون �فقد �اصطحا، �الباحث�تعريفوأما 
اìاختار�م

لحق�باÖحكام�التكليفية�من�باب�التغليب
ُ
ومع�أن�هذا�التعريف��Nيشمل�ا�باح،�فإنه�أ

  :وللتكليف�أربعة�أركان

 .وهو�هللا�عز�وجل

 .وهو�البالغ�العاقل

 .وهو�الفعل�والi!ك: ف�به

                                         

85-73،�هـ1432-م2011 ،دار�ا�س,!ة،�،�عمان،��ردن1مصطفى�والشربيoÌ،�التوحد،�ط

 .9/307،�)كلف(،�مادة�لسان�العرب

��فق�الدين� ،oÔ2،�طروضة�الناظر�وجنة�ا'ناظرا�قد�� �مؤسسة�الريان، �لبنان، ،ب,!وت،

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

: الفرع�الثاني

يمكن�إجمال�سلوكيات�مريض�التوحد�ع�ى�النحو�التا�ي

لوكيات��Nإرادية،�مثلس -1

قصور�\ي�دافعيته�تجاه�ا�ث,!ات�ا�وجودة�\ي�البيئة�ا�حيطة -2

النمطية،�ويشعرون�بقلق�زائد�عند�تغي,!�نمط�محدد�تعودوا�عليه -3

�ãخرين -4 �وتجاه �النفس، �تجاه العدوانية

الشعور�بالقلق،�لكن�\ي�بعض��حيان،�قد�يتحول�هذا�العدوان�نحو�ãخرين،�خاصة�أثناء�اللعب�

�هذا� �يتوجه �قد �كما �التفاعل�zجتماÑي؛ �التوحدي�ع�ى �قدرة �عن�عدم �وذلك�ناتج �ãخرين، مع

العدوان�نحو��شياء،�ب

اضطرابات�Pخراج -5

اضطرابات�النوم -6

السلوك�النمطي�والطقو -7

الثاني�ا'بحث
: [ول ا'طلب�

: الفرع�[ول 

ف
َ
ل
َ
�الك �من التكليف�لغة

  )2(.عليه

� �تعريفات، �بعدة �عرفه��صوليون �فقد �اصطحا، وأما

opحكام�التكليفية�من�باب�التغليب�)3(".نÖلحق�با
ُ
ومع�أن�هذا�التعريف��Nيشمل�ا�باح،�فإنه�أ

وللتكليف�أربعة�أركان

ف -1 ِ
ّ
وهو�هللا�عز�وجل: ا�كل

ف -2
َّ
وهو�البال: ا�كل

ف�به -3
َّ
ا�كل

                                                          
مصطفى�والشربيoÌ،�التوحد،�ط)1(
لسان�العربابن�منظور،��)2(
فق�الدين�مو : ابن�قدامة�)3(

1/154. 
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�وهو�أن�يكون� �ا�كلف، �إ�ى �الشرط�الذي�يرجع �الدراسة، �هذه \ي

بذلك�أن�يكون�العقل�حاضرا�قادرا�ع�ى�أداء�وظيفته�من�إدراك،�
3(  

�والتذكر  �Pدراك �\ي �بوظيفته �العقل �يقم �لم �خطابه��إذا �يصح �ف والفهم،

،�: ُرِفَع�القلُم�عن�ثثٍة 
َ
عن�النائم�ح�ÓÐيستيقظ

،�و�Nأثر�Öقواله�الحالة�يسقط�التكليف�عن�ا�كلف

تل�قتي�ف�إثم�عليه�الضمان�إذا�ترتب�عليه�ضمان،�فلو�ق

  )6(.عليه�و�Nقصاص،�ولكن�الضمان�يثبت�\ي�ماله�أو�ع�ى�عاقلته،�Öن�الضمان�ليس�مشروطا�بالتكليف

�ف .ويقصد�{
ا�زوال�العقل�لعارض�مؤقت،�كالنوم،�والسهو،�والغفلة،�وأشباه�ذلك

ارض�خوطب�باÖحكام،�وصار�يؤاخذ�ع�ى�

 .69،�م2005-هـ1426،الرياض،�دار�التدمرية،�

م،�1993-هـ1413 ،ب,!وت،�لبنان،�دار�الكتب�العلمية،

�باب�\ي�ا�جنون�يسرق�أو�يصيب�حدا،�حديث�رقم� وصححه��رناؤوط�\ي�). 4399(كتاب�الحدود،

� �الرسالة، �مؤسسة �لبنان، - هـ1418،ب,!وت،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  )1(.راهماوæي��مر�والنop،�وما�جرى�مج: صيغة�التكليف

�شروط�التكليف 
مف: وأما�� 
ا�ماìوهو�أن�يكون��م� �ا�كلف، �إ�ى �الشرط�الذي�يرجع �الدراسة، �هذه \ي

  )2(. عاق؛�فللعقل�دور�كب,!�\ي�التكليف

  :حا�ت�العقل،�وكيف�تؤثر�Rي�التكليف: 


ا�العلماء�æيÚنص�عل�oÐت�العقل�الNحا:  

بذلك�أن�يكون�العقل�حاضرا�قادرا�ع�ى�أداء�وظيفته�من�إدراك،�وُيقصد��:حضور�العقل�وثباته

3(.و\ي�هذه�الحالة�يكون�ا�كلف�أه�للتكليف.وتذكر،�وتفك,!،�وفهم�للخطاب

�العقل �والتذكر :زوال �Pدراك �\ي �بوظيفته �العقل �يقم �لم إذا


ا-عائشةìهللا�ع�oÔÕهللا�أن�رسول�-رρثٍة:" قال�ُرِفَع�القلُم�عن�ث

 !َ"َ
ْ
�ح�ÓÐَيك ِÓّ×

ى�ح�ÓÐي"!أ،�وعن�الصَّ
َ
بَت�
ُ
الحالة�يسقط�التكليف�عن�ا�كلف�و\ي�هذه.)5(".وعن�ا�


ا�ضرر�بالغ,!،�Úما�كان�ف�Nأفعاله،�إ�Nعليه�الضمان�إذا�ترتب�عليه�ضمان،�فلو�ق�فيكون و

عليه�و�Nقصاص،�ولكن�الضمان�يثبت�\ي�ماله�أو�ع�ى�عاقلته،�Öن�الضمان�ليس�مشروطا�بالتكليف

ويقصد�{
ا�زوال�العقل�لعارض�مؤقت،�كالنوم،�والسهو،�والغفلة،�وأشباه�ذلك�:غفلة�العقل

ارض�خوطب�باÖحكام،�وصار�يؤاخذ�ع�ى�فإذا�زال�عنه�الع�)7(،تحت�التكليف�ح�ÓÐيزول�هذا�العارض

  :عzقة�التوحد�بحا�ت�العقل: الثالث

  :يمكن�تفصيل�عقة�التوحد�بحاNت�العقل�ع�ى�النحو�التا�ي

                                         

،الرياض،�دار�التدمرية،�1عياض�بن�نامي،�أصول�الفقه�الذي��Nيسع�الفقيه�جهله،�ط

 .1/167،�روضة�الناظر�وجنة�ا'ناظر

�،oÔب,!وت،�لبنان،�دار�الكتب�العلمية،1،�طا'ستصفىأبو�حامد�محمد�بن�محمد�الغزا�ي�الطو�،

 .71،�أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

�باب�\ي�ا�جنون�يسرق�أو�يصيب�حدا،�حديث�رقم�: رواه�أبو�داود�Rي�سننه كتاب�الحدود،

 . 82،�أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

� �وPرشاد �التقريب �الطيب، �بن �بكر�محمد �ط)الصغ,!(أبو ،2� �الرسالة، �مؤسسة �لبنان، ،ب,!وت،

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

صيغة�التكليف -4

�شروط�التكليف وأما

عاق؛�فللعقل�دور�كب,!�\ي�التكليف

: الفرع�الثاني


ا�العلماء�æيÚنص�عل�oÐت�العقل�الNحا

حضور�العقل�وثباته: أو�

وتذكر،�وتفك,!،�وفهم�للخطاب

�العقل: ثانيا زوال

عائشة�فعن)4(.باÖحكام

ى�ح�ÓÐي"!أ،�وعن�الص
َ
بَت�
ُ
وعن�ا�


ا�ضرر�بالغ,!،�Úما�كان�ف�Nأفعاله،�إ�Nو

عليه�و�Nقصاص،�ولكن�الضمان�يثبت�\ي�ماله�أو�ع�ى�عاقلته،�Öن�الضمان�ليس�مشروطا�بالتكليف

غفلة�العقل: ثالثا

تحت�التكليف�ح�ÓÐيزول�هذا�العارضيدخل�

  .أقواله�وأفعاله

الثالث�الفرع

يمكن�تفصيل�عقة�التوحد�بحاNت�العقل�ع�ى�النحو�التا�ي

                                                          
)1(oيسع�الفقيه�جهله،�ط: السلم�Nعياض�بن�نامي،�أصول�الفقه�الذي�
روضة�الناظر�وجنة�ا'ناظرابن�قدامة،��)2(
أبو�حامد�محمد�بن�محمد�الغزا�ي�الطو: الغزا�ي�)3(

67. 
)4(�oأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله: السلم
رواه�أبو�داود�Rي�سننه)5(

 .التحقيق
)6(�oأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله: السلم
�  :الباقني)7( �وPرشاد �التقريب �الطيب، �بن �بكر�محمد أبو

 .1/241.م1998



 2022ديسم"! 2022

  Page 15 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

فإذا�ما�صاحبه�. وهذا�غالبا�ما�يصاحبه�تخلف�عق�ي�من�شديد�إ�ى�متوسط

�فإنه�يصنف�ضمن�حالة�زوال� مرض�التوحد�يدوم�مدى�الحياة،

فإن�العقل�\ي�هذه�الحالة��N،�أما�إذا�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي


ا�Nحقا.  

يشمل�كل�-\ي�العادة-وæي�حالة�أشد�من�التوحد�الكسيكي،�وهذا�zنتكاس


ا�الطفل،�و�Nشك�أن�العقل�يتأثر�بذلك�تأثرا�كب,!ا،�فإذا�ما�أدى�إ�ى�تخلف�عق�ي،�فإنه�

�بل�ع�ى� �للمريض، �القدرات�العقلية �ع�ى �و�Nتؤثر�عادة �متوسطة، حالة

قدرته�ع�ى�التواصل�zجتماÑي�واللفظي،�وهذا��Nيمكن�اعتباره�من�حالة�زوال�العقل،�فعقله�حاضر،�ولكن�

هناك�بعض�ا�ؤثرات��خرى�ال�oÐتؤثر�\ي�سلوكه،ويمكن�بيان�حالته�حسب�نوع�أهليته،�كما�سنعرض�لذلك�

�الحالة��Nتؤثر�ع�ى� �وهذه وهو�أخف�حاNت�التوحد،

القدرات�العقلية�للمريض،�وتأث,!�التوحد�ع�ى�سلوكه�يكون�أقل�من�الحاNت�السابقة،�ولذلك�يمكن�اعتباره�

�وعليه �له وأساس�وجو{
ا��)2(.روعة

 )3(.للجن,ن،�وإن�كانت�ناقصة،�لوجود�الحياة�فيه

�كشف�[سرار�شرح�أصول�الïtدوي  �دار�الكتاب�Pس )دط(، مي،�،

 .92م،�1976- هـ1396

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وهذا�غالبا�ما�يصاحبه�تخلف�عق�ي�من�شديد�إ�ى�متوسط: التوحد�الكzسيكي

�يعت"!� �فإنه �تخلف�عق�ي، �فإنه�يصنف�ضمن�حالة�زوال��وÖنكا�جنون، مرض�التوحد�يدوم�مدى�الحياة،

أما�إذا�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي. العقل�الدائم،�ف�يخاطب�باÖحكام�الشرعية

يتم�بح�
ا�Nحقايكون�هو�ا�انع�من�خطاب�التكليف،�وقد�يكون�هناك�أمور�أخرى،�

وæي�حالة�أشد�من�التوحد�الكسيكي،�وهذا�zنتكاس�:لطفو�ي�نتكاس�ا


ا�الطفل،�و�Nشك�أن�العقل�يتأثر�بذلك�تأثرا�كب,!ا،�فإذا�ما�أدى�إ�ى�تخلف�عق�ي،�فإنه��

  .يصنف�ضمن�حالة�زوال�العقل،�و�Nيخاطب�باÖحكام�الشرعية

�أس�tغر ��:متzزمة �بل�ع�ى�وæي �للمريض، �القدرات�العقلية �ع�ى �و�Nتؤثر�عادة �متوسطة، حالة

قدرته�ع�ى�التواصل�zجتماÑي�واللفظي،�وهذا��Nيمكن�اعتباره�من�حالة�زوال�العقل،�فعقله�حاضر،�ولكن�

هناك�بعض�ا�ؤثرات��خرى�ال�oÐتؤثر�\ي�سلوكه،ويمكن�بيان�حالته�حسب�نوع�أهليته،�كما�سنعرض�لذلك�

�الحالة��Nتؤثر�ع�ى��:غ���ا'حدد-�ضطراب�النمائي�الشامل �وهذه وهو�أخف�حاNت�التوحد،

القدرات�العقلية�للمريض،�وتأث,!�التوحد�ع�ى�سلوكه�يكون�أقل�من�الحاNت�السابقة،�ولذلك�يمكن�اعتباره�

  .فيما�يأتيمن�حاNت�حضور�العقل،�وسيتم�بحث�أهليته�لêداء�

  .أنواع�[هلية�وعوارضها�Rي�الشريعة��سzمية: ا'طلب�الثالث

  .التعريف�با�هلية�وأنواعها�Rي�الشريعة��سzمية: 

  )1(.فن�أهل�لكذا،�أي�صالح�له: الصحية،�يقال

  :وæي�\ي�اصطح��صولي,ن�تنقسم�إ�ى�قسم,ن

�الوجوب �لوجوب�الحقوق�ا�ش�:أهلية �Pنسان �صحية �وعليهوæي �له روعة

للجن,ن،�وإن�كانت�ناقصة،�لوجود�الحياة�فيه�ح�ÓÐالحياة،�لذا�ف�opتثبت

                                         

 .1/32،�)أهل(مادة��ا'عجم�الوسيط،

� �العزيز�بن�أحمد�بن�محمد، �الدين�عبد كشف�[سرار�شرح�أصول�الïtدوي عء

1396،القاهرة،�مصر،�مؤسسة�قرطبة،�6،�طالوج�R�ïي�أصول�الفقهعبد�الكريم،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

التوحد�الكzسيكي: أو�

�يعت"!� �فإنه تخلف�عق�ي،

العقل�الدائم،�ف�يخاطب�باÖحكام�الشرعية

يكون�هو�ا�انع�من�خطاب�التكليف،�وقد�يكون�هناك�أمور�أخرى،�

�نتكاس�ا: ثانيا

ا�هارات�ال�oÐاكتس�
ا�الطفل،�و�Nشك�أن�العقل�يتأثر�بذلك�تأثرا�كب,!ا،�فإذا�ما�أدى�إ�ى�تخلف�عق�ي،�فإنه�

يصنف�ضمن�حالة�زوال�العقل،�و�Nيخاطب�باÖحكام�الشرعية

�أس�tغر: ثالثا متzزمة

قدرته�ع�ى�التواصل�zجتماÑي�واللفظي،�وهذا��Nيمكن�اعتباره�من�حالة�زوال�العقل،�فعقله�حاضر،�ولكن�

هناك�بعض�ا�ؤثرات��خرى�ال�oÐتؤثر�\ي�سلوكه،ويمكن�بيان�حالته�حسب�نوع�أهليته،�كما�سنعرض�لذلك�

  .Nحقا

�ضطراب�النمائي�الشامل: رابعا

القدرات�العقلية�للمريض،�وتأث,!�التوحد�ع�ى�سلوكه�يكون�أقل�من�الحاNت�السابقة،�ولذلك�يمكن�اعتباره�

من�حاNت�حضور�العقل،�وسيتم�بحث�أهليته�لêداء�

ا'طلب�الثالث

: [ول �الفرع

الصحية،�يقال: �هلية�لغة

وæي�\ي�اصطح��صولي,ن�تنقسم�إ�ى�قسم,ن

�الوجوب -1 أهلية

الحياة،�لذا�ف�opتثبت

                                                          
ا'عجم�الوسيط،مصطفى�وآخرون،��)1(
�: البخاري )2( �العزيز�بن�أحمد�بن�محمد، �الدين�عبد عء

 .4/237،�)دت(
عبد�الكريم،�: زيدان�)3(
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�به� �يعتد �وجه �ع�ى �منه �و�قوال ��فعال �لصدور �Pنسان �صحية وæي

  :قصة،�وذلك�حسب�حالة�Pنسان�ومرحلة�حياته


ا�إ�ى�قبول فالجن,ن�تثبت�له�أهلية�وجوب�ناقصةNكتساب�الحقوق�فقط،وال�N�oÐيحتاج�\ي�ثبو â :

. كالهبة،�ف�تثبت�له�وإن�كانت�نفعا�محضا


ا�فإذا�انفصل�الجن,ن�عن�أمه�حيا،�تثبت�له�أهلية�وجوب�كاملة،�فتجب�الحقوق�له�وعليه،�ويؤد�

�Öن� ،o×الص� �تجب�ع�ى �فإ�
ا �ا�تلفات، �كضمان �كان�من�الحقوق�ا�الية فما

تمل�النيابة؛�وما�كان�من�حقوق�العباد�عقوبة�كالقصاص،�

 .�لحكمه،�لقصور�مع�ÓÌالجناية�\ي�فعله

��Öنه�ليس�أه �كان�من�العبادات، �ما 
اìم� �سواء 
ا،ìم� oÔء

  .وبة

أما�أهلية��داء،�فمنعدمة�تماما�\ي�حقه�لعدم�التمي,O،�ولذلك�ف�يi!تب�ع�ى�أقواله�وتصرفاته�أي�أثر�

�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة�، �كما

لزم�بالنسبة�لõيمان�وسائر�العبادات�البدنية،�و�Nيُ 

فإن�كانت�نفعا�محضا�فإ�
ا�تصح�من�دون�إجازة�

�منه،�و�Nتنعقد�أص،�و�Nيملك�الو�ي�أو�

�ب �والضرر �النفع �ب,ن �مi!ددة �التصرفات �كانت�هذه حسب�أصل�فإن

�كاملة، �الوجوب�و�داء �أهلية �حقه �ثبتت�\ي �عاق�رشيدا، �الحلم فيخاطب��)P�)5نسان

�العقود� �جميع �منه �وتصح عاله،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�[داء �به�: أهلية �يعتد �وجه �ع�ى �منه �و�قوال ��فعال �لصدور �Pنسان �صحية وæي
  .وأساسها�التمي,�Oوليس�مجرد�الحياة)


اÚا�نا-بنوع
ìا�كاملة،�وم
ìنسان�ومرحلة�حياتهمPقصة،�وذلك�حسب�حالة�

فالجن,ن�تثبت�له�أهلية�وجوب�ناقصةNكتساب�الحقوق�فقط،وال�N�oÐيحتاج�\ي�ثبو 

كالهبة،�ف�تثبت�له�وإن�كانت�نفعا�محضا: أما�الحقوق�ال�oÐتحتاج�إ�ى�قبول . كا�,!اث،�والوصية

 .للجن,نأما�أهلية��داء�ف�وجود�لها�بالنسبة�

فإذا�انفصل�الجن,ن�عن�أمه�حيا،�تثبت�له�أهلية�وجوب�كاملة،�فتجب�الحقوق�له�وعليه،�ويؤد

O,سن�التمي�ÓÐوهذه�الحقوق�صنف,ن. وليه�نيابة�عنه�ح: 

�العباد �Öن�: حقوق ،o×الص� �تجب�ع�ى �فإ�
ا �ا�تلفات، �كضمان �كان�من�الحقوق�ا�الية فما


ا�هو�ا�ال،�وأداؤه�يحìتمل�النيابة؛�وما�كان�من�حقوق�العباد�عقوبة�كالقصاص،�ا�قصود�م

ف�يجب�ع�ى�الص×Ö�oنه��Nيصلح�لحكمه،�لقصور�مع�ÓÌالجناية�\ي�فعله

�Öنه�ليس�أه�: حقوق�هللا�تعا�ى �كان�من�العبادات، �ما 
اìم� �سواء 
ا،ìم� ��oÔء �Nيجب�عليه

وبةلبتء؛�أو�ما�كان�عقوبات�كالحدود،�Öنه�غ,!�مؤاخذ�بالعق

أما�أهلية��داء،�فمنعدمة�تماما�\ي�حقه�لعدم�التمي,O،�ولذلك�ف�يi!تب�ع�ى�أقواله�وتصرفاته�أي�أثر�

  )2(.شرÑي،�و�Nيطالب�بأداء��oÔء�من�العبادات

�تثبت�له�أهلية�الوجوب�الكاملة�الص×�oسن�السابعة ،،

بالنسبة�لõيمان�وسائر�العبادات�البدنية،�و�Nيُ  حة��داء�منه�ى�ذلك�ص،�ويi!تب�عح�ÓÐبلوغه

فإن�كانت�نفعا�محضا�فإ�
ا�تص: أما�تصرفاته�ا�الية�)3(.{
ا�إ�Nع�ى�وجه�التمرين

ف�تصح�منه،�و�Nتنعقد�أص،�و�Nيملك�الو�ي�أو� الو�ي؛�وأما�التصرفات�الضارة�له�ضررا�محضا

�تصحيحها oÔجازة�çب. با� �والضرر �النفع �ب,ن �مi!ددة �التصرفات �كانت�هذه فإن

oÔا�تكون�موقوفة�ع�ى�إجازة�الو�ي�أو�الو�
 )4(.فإ�

�كاملة، �الوجوب�و�داء �أهلية �حقه �ثبتت�\ي �عاق�رشيدا، �الحلم �Pنسان غ

�وأف �تصرفاته �بكل �ويؤاخذ �الشرعية، ��حكام �بجميع 
اìوتصحي� عاله،

                                         

 .79،�أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

 .96،�الوج�R�ïي�أصول�الفقه

 .80،�أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

 .98،�الوج�R�ïي�أصول�الفقه

 .81،�أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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�[داء -2 أهلية

)1(شرعا،


ا- و�هليةÚبنوع

فالجن,ن�تثبت�له�أهلية�وجوب�ناقصةNكتساب�الحقوق�فقط،وال�N�oÐيحتاج�\ي�ثبو  � 

كا�,!اث،�والوصية

أما�أهلية��داء�ف�وجود�لها�بالنسبة�

فإذا�انفصل�الجن,ن�عن�أمه�حيا،�تثبت�له�أهلية�وجوب�كاملة،�فتجب�الحقوق�له�وعليه،�ويؤد � 

O,سن�التمي�ÓÐوليه�نيابة�عنه�ح

�العباد • حقوق


ا�هو�ا�ال،�وأداؤه�يحìا�قصود�م

ف�يجب�ع�ى�الص×Ö�oنه��Nيصل

حقوق�هللا�تعا�ى •

لبتء؛�أو�ما�كان�عقوبات�كالحدود،�Öنه�غ,!�مؤاخذ�بالعق

أما�أهلية��داء،�فمنعدمة�تماما�\ي�حقه�لعدم�التمي,O،�ولذلك�ف�يi!تب�ع�ى�أقواله�وتصرفاته�أي�أثر�

شرÑي،�و�Nيطالب�بأداء��

�بلغ�الص×�oسن�السابعةف �  إذا

ح�ÓÐبلوغه


ا�إ�Nع�ى�وجه�التمرين}

الو�ي؛�وأما�التصرفات�الضارة�له�ضررا�محضا

�تصحيحها oÔالو�

فإ�
ا�تكون�موقوفة�ع�ى�إجازة�الو�ي�أو�الو وضعها

�كاملة، �  �الوجوب�و�داء �أهلية �حقه �ثبتت�\ي �عاق�رشيدا، �الحلم �Pنسان �بلغ فإذا

�وأف �تصرفاته �بكل �ويؤاخذ �الشرعية، ��حكام �بجميع 
اìحي

                                                          
)1(oأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله: السلم
الوج�R�ïي�أصول�الفقهزيدان،��)2(
)3(oأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله: السلم
الوج�R�ïي�أصول�الفقهدان،�زي�)4(
)5(oأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله: السلم
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� �هناك�من �كان �إ�Nما 
ذه�أحد،}� �تمتعه �تمنع عوارض،

ما�يطرأ�: والعرض�)1(.انتصب،�ومنع

�فعوارض��هلية�æي �ا�انع، ÓÌيأتي�بمع� �أنه �للعارض، موانع�من�ثبوت�: ويظهر�من�التعريفات�اللغوية


ا�Úختيار�العبد�فNيكون��N�oÐي�الæعوارض�سماوية،�و


ا�Úيكون�لكسب�العباد�مدخل�ف�oÐي�الæو

إن�مرض�التوحد�ليس�لõنسان�فيه�اختيار،�

�غ,!�نهج� �ع�ى �والفعلية �القولية �التصرفات جريان

  )6(.الجنون�يمنع�التكليف�\ي�الجملة،�Öن�العقل�هو�مناط�التكليف

. م1983-هـ1403،ب,!وت،�لبنان،�دار�الكتب�العلمية،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من �إجازة �توقف�ع�ى ��والتصرفات�دون �هناك�من �كان �إ�Nما أحد،

  .التا�ي�الفرع�هلية�الكاملة،�كما�سيتم�بيانه�\ي�

  :عوارض�[هلية�Rي�الشريعة��سzمية: الثاني

انتصب،�ومنع�:الoÔèء�يعرض�واعi!ض�العوارض�جمع�عاِرض�وَعَرض،�من�عرض

  )3(.الطارئ�خف��ص�ي: وهو�من��شياء)2(،ويزول�من�مرض�ونحوه

�فعوارض��هلية�æي �ا�انع، ÓÌيأتي�بمع� �أنه �للعارض، ويظهر�من�التعريفات�اللغوية

  .�هلية�لõنسان،�كليا�أو�جزئيا،�بحسب�نوع�هذا�العارض�وديمومته


ا�: صوليون�عوارض��هلية�إ�ى�قسم,نÚختيار�العبد�فNيكون��N�oÐي�الæعوارض�سماوية،�و


ا��:وعوارض�مكتسبة�؛مدخل،�بل�æي�تثبت�من�قبل�صاحب�الشرعÚيكون�لكسب�العباد�مدخل�ف�oÐي�الæو

  )4(.بمباشرة��سباب،�كالسكر�والجهل

إن�مرض�التوحد�ليس�لõنسان�فيه�اختيار،��
م�الباحث�\ي�هذه�الدراسة�العوارض�السماوية،�إذ

  . لذلك�يمكن�عّد�مرض�التوحد�من�العوارض�السماوية

  :والعوارض�السماوية�ال�oÐترتبط�بمرض�التوحد�ما�ي�ي

�ومظهرهوهو�: الجنون  �¢فة، �العقل �غ,!�نهج�: ذهاب �ع�ى �والفعلية �القولية �التصرفات جريان

الجنون�يمنع�التكليف�\ي�الجملة،�Öن�العقل�هو�مناط�التكليف�وقد�اتفق�العلماء�ع�ى�أن

  : والجنون�نوعان

 .وهو�أن�يبلغ�Pنسان�مجنونا

  .وهو�أن�يبلغ�Pنسان�عاق،�ثم�يطرأ�عليه�الجنون 

                                         

 .7/168،�)عرض(،�مادة�لسان�العرب

 .2/594،)عرض(،�مادة�ا'عجم�الوسيط

 .300،�معجم�لغة�الفقهاء

،ب,!وت،�لبنان،�دار�الكتب�العلمية،�1،�طكتاب�التعريفاتن�الشريف،�ع�ى�بن�محمد�بن�ع�ي�الزي

 .167قنيبي، معجم لغة الفقھاء، 

 .81،�أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من �إجازة �توقف�ع�ى والتصرفات�دون

�هلية�الكاملة،�كما�سيتم�بيانه�\ي�

الثانيالفرع�

العوارض�جمع�عاِرض�وَعَرض،�من�عرض

ويزول�من�مرض�ونحوه

�فعوارض��هلية�æي �ا�انع، ÓÌيأتي�بمع� �أنه �للعارض، ويظهر�من�التعريفات�اللغوية

�هلية�لõنسان،�كليا�أو�جزئيا،�بحسب�نوع�هذا�العارض�وديمومته

صوليون�عوارض��هلية�إ�ى�قسم,نوقد�قسم�� 

مدخل،�بل�æي�تثبت�من�قبل�صاحب�الشرع

بمباشرة��سباب،�كالسكر�والجهل

وما��
م�الباحث�\ي�هذه�الدراسة�العوارض�السماوية،�إذ

لذلك�يمكن�عّد�مرض�التوحد�من�العوارض�السماوية

والعوارض�السماوية�ال�oÐترتبط�بمرض�التوحد�ما�ي�ي

الجنون : أو�

وقد�اتفق�العلماء�ع�ى�أن)5.(العقء

والجنون�نوعان�

وهو�أن�يبل: أص�ي -1

وهو�أن�يبل: طارئ  -2

                                                          
لسان�العربابن�منظور،��)1(
ا'عجم�الوسيطمصطفى�وآخرون،��)2(
)3(��،o×معجم�لغة�الفقهاءقلع�ي�وقني
ع�ى�بن�محمد�بن�ع�ي�الزي: الجرجاني)4(

159.  
قنيبي، معجم لغة الفقھاء، وقلعجي 5
)6(oأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله: السلم
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ا}�O,قة�للعقل�والتمي
ا�تثبت�بالحياة،�و�Nع�Ö�،يؤثر�\ي�أهلية�الوجوب�Nلكنه�يؤثر��.والجنون�بنوعيه�

ويكون�حكمه�حكم�الصغ,!�غ,!�ا�م,�O\ي�تصرفاته�

�ككم� �وبعضه �العقء، �ككم �كمه �فبعض �العقل، �مختلط �Pنسان �تجعل آفة

،�و\ي�هذه�الحالة�تثبت�له�أهلية�الوجوب،�فيما�تنعدم�فيه�أهلية�

عته�يبقى�معه�إدراك�وتمي,O،�لكن�ليس�كإدراك�العقء،�و\ي�هذه�الحالة�تثبت�له�أهلية�وجوب�

  )4(.الص×�oا�م,�Oكاملة،�فيما�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة،�ويكون�حكمه�\ي�هذه�الحالة�حكم

  :بعد�العرض�ا�وجز�لêهلية�بأنواعها�وعوارضها،�يمكن�تصور�أثر�التوحد�\ي��هلية�ع�ى�النحو�التا�ي

هذا�النوع�يصاحبه�\ي�أغلب��حيان�تخلف�عق�ي�بنسب�متفاوتة،�وتفصيل�

�تنعدم�\ي�حقه� �بينما �ولذلك�تثبت�له�أهليه�الوجوب، كا�جنون،

 :إذا�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،�ينظر�إ�ى�مقياس�شدة�أعراض�التوحد�لديه

 تمي,��Oفإن�كانت�شديدة�تكون�أهليته�كأهلية�الص×�oغ,!�ا�م,O،�بسبب�القصور�Pدراكي�لديه،�ف

 .عنده�ب,ن��مور�خ,!ها�وشرها؛�ولذلك�تثبت�له�أهلية�الوجوب،�بينما�تنعدم�لديه�أهلية��داء

وإن�كانت�إصابته�باÖعراض�متوسطة،�تكون�أهليته�كأهلية�الص×�oا�م,O،�إذ�رغم�وجود�ضعف�

لديه�أهلية�وجوب�لديه�\ي�Pدراك،�إ�Nأنه�يتمتع�بتمي,�Oيشابه�تمي,�Oالص×�oا�م,�Oإ�ى�حد�ما؛فتثبت�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا}�O,قة�للعقل�والتمي
ا�تثبت�بالحياة،�و�Nع�Ö�،يؤثر�\ي�أهلية�الوجوب�Nوالجنون�بنوعيه�


ا�يكون�بالعقل�والتمي,Oداء،�فيعدمهاâن�ثبوÖ�، .ي�تصرفاته�\�O,ويكون�حكمه�حكم�الصغ,!�غ,!�ا�م

�ككم�:  �وبعضه �العقء، �ككم �كمه �فبعض �العقل، �مختلط �Pنسان �تجعل آفة

  

 Nيبقى�معه�إدراك�و�Nته�O,و\ي�هذه�الحالة�تثبت�له�أهلية�الوجوب،�فيما�تنعدم�فيه�أهلية��تمي�،

 )3(.�داء،�ويكون�\ي��حكام�كا�جنون 

عته�يبقى�معه�إدراك�وتمي,O،�لكن�ليس�كإدراك�العقء،�و\ي�هذه�الحالة�تثبت�له�أهلية�وجوب�

كاملة،�فيما�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة،�ويكون�حكمه�\ي�هذه�الحالة�حكم

  :أثر�التوحد�Rي�[هلية: الثالث

بعد�العرض�ا�وجز�لêهلية�بأنواعها�وعوارضها،�يمكن�تصور�أثر�التوحد�\ي��هلية�ع�ى�النحو�التا�ي

هذا�النوع�يصاحبه�\ي�أغلب��حيان�تخلف�عق�ي�بنسب�متفاوتة،�وتفصيل�: التوحد�الكzسيكي

  :النحو�التا�ي�هذه�الحالة�يكون�ع�ى

�صاحبه�تخلف�عق�ي �فهو إذا �تنعدم�\ي�حقه��، �بينما �ولذلك�تثبت�له�أهليه�الوجوب، كا�جنون،

 .أهلية��داء

إذا�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،�ينظر�إ�ى�مقياس�شدة�أعراض�التوحد�لديه

 فإن�كانت�شديدة�تكون�أهليته�كأهلية�الص×�oغ,!�ا�م,O،�بسبب�القصور�Pدراكي�لديه،�ف

عنده�ب,ن��مور�خ,!ها�وشرها؛�ولذلك�تثبت�له�أهلية�الوجوب،�بينما�تنعدم�لديه�أهلية��داء

وإن�كانت�إصابته�باÖعراض�متوسطة،�تكون�أهليته�كأهلية�الص×�oا�م,O،�إذ�رغم�وجود�ضعف�

لديه�\ي�Pدراك،�إ�Nأنه�يتمتع�بتمي,�Oيشابه�تمي,�Oالص×�oا�م,�Oإ�ى�حد�ما؛فتثبت�

  .كاملة،�وأهلية�أداء�ناقصة

                                         

 .103،�الوج�R�ïي�أصول�الفقه

 .304،�معجم�لغة�الفقهاء
 .104،�الوج�R�ïي�أصول�الفقه

 .4/275،�كشف�[سرار�شرح�أصول�الïtدوي 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا}�O,قة�للعقل�والتمي
ا�تثبت�بالحياة،�و�Nع�Ö�،يؤثر�\ي�أهلية�الوجوب�Nوالجنون�بنوعيه�

داء،�فيعدمها\ي�أهلية�� 

  )1(.وأفعاله

: العته: ثانيا

  )2(.ا�جان,ن

  :وهو�نوعان

ته��Nيبقى�معه�إدراك�وN ع -1

�داء،�ويكون�\ي��حكام�كا�جنون 

عته�يبقى�معه�إدراك�وتمي,O،�لكن�ليس�كإدراك�العقء،�و\ي�هذه�الحالة�تثبت�له�أهلية�وجوب� -2

كاملة،�فيما�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة،�ويكون�حكمه�\ي�هذه�الحالة�حكم

الثالثالفرع�

بعد�العرض�ا�وجز�لêهلية�بأنواعها�وعوارضها،�يمكن�تصور�أثر�التوحد�\ي��هلية�ع�ى�النحو�التا�ي

التوحد�الكzسيكي: أو�

هذه�الحالة�يكون�ع�ى

�صاحبه�تخلف�عق�ي -1 إذا

أهلية��داء

إذا�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،�ينظر�إ�ى�مقياس�شدة�أعراض�التوحد�لديه -2

 �  فإن�كانت�شديدة�تكون�أهليته�كأهلية�الص×�oغ,!�ا�م,O،�بسبب�القصور�Pدراكي�لديه،�ف

عنده�ب,ن��مور�خ,!ها�وشرها؛�ولذلك�تثبت�له�أهلية�الوجوب،�بينما�تنعدم�لديه�أهلية��داء

وإن�كانت�إصابته�باÖعراض�متوسطة،�تكون�أهليته�كأهلية�الص×�oا�م,O،�إذ�رغم�وجود�ضعف� � 

لديه�\ي�Pدراك،�إ�Nأنه�يتمتع�بتمي,�Oيشابه�تمي,�Oالص×�oا�م,�Oإ�ى�حد�ما؛فتثبت�

كاملة،�وأهلية�أداء�ناقصة

                                                          
الوج�R�ïي�أصول�الفقهزيدان،��)1(

)2(�،o×معجم�لغة�الفقهاءقلع�ي�وقني
الوج�R�ïي�أصول�الفقهن،�زيدا�)3(
كشف�[سرار�شرح�أصول�الïtدوي البخاري،�)4(
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ا�وب,ن�التوحد�الكسيكي،�æي�ìت�التوحد،�والفرق�الوحيد�بيNي�أندر�حاæو

  .بداية�ظهور�التدهور�النمائي�لديه،�ولذلك�فإن�أهليته�تكون�كأهلية�ا�صاب�بالتوحد�الكسيكي

�بمتزمة� �ا�صاب,ن �إن �بل �تخلف�عق�ي، �العادة �\ي 
ا

�أعراض� �مقياس�شدة �إ�ى �الحالة �هذه �ولذلك�ينظر�\ي �طبيعية، �بقدرات�عقلية �العادة �\ي أس"!غر�يتمتعون


م�شديدة،�تكون�أهلي�
م�كأهلية�الص×�oغ,!�ا�م,O،�إذ��Nتمي,�Oلد�
م�

�لد�
م �Pدراكي �بسبب�القصور �والخ,!�والشر، �والصواب، �الخطأ �أهلية�. ,ن ولذلك�تثبت�لد�
م


م�غ,!�شديدة،�تكون�أهلي�
م�كأهلية�الص×�oا�م,O،�فع�ى�الرغم�من�

  .عف�القدرات�Pدراكية��Nتمنحهم�أهلية�أداء�كاملة

وهؤNء�\ي�العادة�تكون�لد�
م�قدرات�عقلية�طبيعية،�

�كانت�شدة�أعراض�التوحد�متوسطة،�فإ�
م�يعاملون�معاملة�الص× �oا�م,O،�فتثبت�\ي�حقهم�إذا

�Pدراكية� �القدرات �بسبب�ضعف �ناقصة، �أداء �أهلية �لهم �تثبت �بينما �الكاملة، �الوجوب أهلية


م�âيؤثر�\ي�أهلية�الوجوب�و�داء،�إذ�إن�قدرا�Nوإن�كانت�شدة�أعراض�التوحد�خفيفة،�فإن�ذلك�

�أهلية� �لسل�
م �و�Nحاجة طبيعية،

�الجنائية�ريض� �ا�سؤولية �دراسة \ي

ف�كا�جنون،�والص×�oغ,!�ا�م,O،�ويعامل�معامل�
ما�\ي��حكام�الشرعية،�وتثبت�له�

  :املة،�\ي�ح,ن�تنتفي�\ي�حقه�أهلية��داء،�ويدخل�فيه�كل�من

�كانت�شدة� �ولكن �تخلف�عق�ي، �يصاحبه �أو�لم �تخلف�عق�ي؛ �صاحبه إذا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�وب,ن�التوحد�الكسيكي،�æي��:�نتكاس�الطفو�يìت�التوحد،�والفرق�الوحيد�بيNي�أندر�حاæو

بداية�ظهور�التدهور�النمائي�لديه،�ولذلك�فإن�أهليته�تكون�كأهلية�ا�صاب�بالتوحد�الكسيكي

�أس�tغر �الحا�:متzزمة �بمتزمة�وهذه �ا�صاب,ن �إن �بل �تخلف�عق�ي، �العادة �\ي ��Nيصاح�
ا لة

�أعراض� �مقياس�شدة �إ�ى �الحالة �هذه �ولذلك�ينظر�\ي �طبيعية، �بقدرات�عقلية �العادة �\ي أس"!غر�يتمتعون

فإن�كانت�أعراض�التوحد�لد�
م�شديدة،�تكون�أهلي�
م�كأهلية�الص×�oغ,!�ا�م,O،�إذ��Nتمي,�Oلد

�لد�
م �Pدراكي �بسبب�القصور �والخ,!�والشر، �والصواب، �الخطأ ,ن

 .وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تنعدم�\ي�حقهم�أهلية��داء

وإن�كانت�أعراض�التوحد�لد�
م�غ,!�شديدة،�تكون�أهلي�
م�كأهلية�الص×�oا�م,O،�فع�ى�الرغم�من�

عف�القدرات�Pدراكية��Nتمنحهم�أهلية�أداء�كاملةوجود�قدرات�عقلية�طبيعية�لد�
م،�إ�Nأن�ض

وهؤNء�\ي�العادة�تكون�لد�:غ���ا'حدد-�ضطراب�النمائي�الشامل

  :وتكون�إصاب�
م�بأعراض�التوحد�ب,ن�متوسطة�إ�ى�خفيفة،�ولذلك

�كانت�شدة�أعراض�التوحد�متوسطة،�فإ�
م�يعاملون�معاملة�الص× إذا

�Pدراكية� �القدرات �بسبب�ضعف �ناقصة، �أداء �أهلية �لهم �تثبت �بينما �الكاملة، �الوجوب أهلية


م�âيؤثر�\ي�أهلية�الوجوب�و�داء،�إذ�إن�قدرا�Nوإن�كانت�شدة�أعراض�التوحد�خفيفة،�فإن�ذلك�

� �شبه �Pدراكية 
مâقدرا� �تكون �ح,ن �\ي �طبيعية، �تكون �لسلالعقلية �و�Nحاجة طبيعية،

� �تصنيف�حاNت �الباحث �Nعتمادهالتوحدويرى �صنف,ن، �مإ�ى �الجنائية�ريض�ا �ا�سؤولية �دراسة \ي

  :ع�ى�النحو�التا�ي

ف�كا�جنون،�والص×�oغ,!�ا�م,O،�ويعامل�معامل�
ما�\ي��حكام�الشرعية،�وتثبت�له�يصنّ : الصنف�[ول 

املة،�\ي�ح,ن�تنتفي�\ي�حقه�أهلية��داء،�ويدخل�فيه�كل�من

�الكسيكي �كانت�شدة�: التوحد �ولكن �تخلف�عق�ي، �يصاحبه �أو�لم �تخلف�عق�ي؛ �صاحبه إذا

 .أعراض�التوحد�لديه�شديدة،�حسب�مقياس�شدة��عراض

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�نتكاس�الطفو�ي: ثانيا

بداية�ظهور�التدهور�النمائي�لديه،�ولذلك�فإن�أهليته�تكون�كأهلية�ا�صاب�بالتوحد�الكسيكي

�أس�tغر: ثالثا متzزمة

�أعراض� �مقياس�شدة �إ�ى �الحالة �هذه �ولذلك�ينظر�\ي �طبيعية، �بقدرات�عقلية �العادة �\ي أس"!غر�يتمتعون

  :التوحد�لد�
م

فإن�كانت�أعراض�التوحد�لد � 

�لدب �Pدراكي �بسبب�القصور �والخ,!�والشر، �والصواب، �الخطأ ,ن

وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تنعدم�\ي�حقهم�أهلية��داء

وإن�كانت�أعراض�التوحد�لد � 

وجود�قدرات�عقلية�طبيعية�لد

�ضطراب�النمائي�الشامل: رابعا

وتكون�إصاب�
م�بأعراض�التوحد�ب,ن�متوسطة�إ�ى�خفيفة،�ولذلك

�كانت�شدة�أعراض�التوحد�متوسطة،�فإ�
م�يعاملون�معاملة�الص× �  إذا

�Pدراكية� �القدرات �بسبب�ضعف �ناقصة، �أداء �أهلية �لهم �تثبت �بينما �الكاملة، �الوجوب أهلية

 .لد�
م


م� � âيؤثر�\ي�أهلية�الوجوب�و�داء،�إذ�إن�قدرا�Nوإن�كانت�شدة�أعراض�التوحد�خفيفة،�فإن�ذلك�

� �شبه �Pدراكية 
مâقدرا� �تكون �ح,ن �\ي �طبيعية، �تكون العقلية

  .�داء

� �تصنيف�حاNت �الباحث ويرى

ع�ى�النحو�التا�يالتوحد�

الصنف�[ول 

املة،�\ي�ح,ن�تنتفي�\ي�حقه�أهلية��داء،�ويدخل�فيه�كل�منأهلية�الوجوب�ك

�الكسيكي -1 التوحد

أعراض�التوحد�لديه�شديدة،�حسب�مقياس�شدة��عراض
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�كانت�ش �ولكن �تخلف�عق�ي، �يصاحبه �أو�لم �تخلف�عق�ي؛ �صاحبه دة�إذا

  .إذا�كانت�شدة��عراض�لديه�كب,!ة�حسب�مقياس�شدة��عراض

يصنف�كالص×�oا�م,O،�ويعامل�معاملة�الص×�oا�م,�O\ي��حكام�الشرعية،�وتثبت�له�

  :ء�ناقصة،�ويدخل�فيه�كل�من

�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،وكانت�شدة��عراض�متوسطة�حسب�مقياس� إذا

�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،�وكانت�شدة��عراض�متوسطة�حسب�مقياس� إذا

 .قياس�شدة��عراض

�حسب�مقياس�شدة� ��عراض�متوسطة �كانت�شدة إذا

غ,!�ا�حدد�\ي�حالة�كانت�شدة��عراض�خفيفة�

  .سان�السوي،�كما�تم�بيانه�سابقا

�تصنيف�ا�صاب,ن� �\ي �كان�عام�مهما �التوحد ÓÔÕعراض��ر�� �أن�مقياس�شدة �سبق، ويحظ�مما

الذنب�والجرم،�وما�يفعله�Pنسان�مما�

اسم�لفعل�محرم�شرعا،�سواء�وقع�الفعل�ع�ى�نفس�أو�مال�

�الجريمة� �عن �يع"!ون �ما �وكث,!ا الفقهاء،

 .1/67،�) دت(،�ب,!وت،�دار�الكتاب�العربي،�
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الطفو�ي �ش: zنتكاس �كانت �ولكن �تخلف�عق�ي، �يصاحبه �أو�لم �تخلف�عق�ي؛ �صاحبه إذا

 . أعراض�التوحد�لديه�مرتفعة،�حسب�مقياس�شدة��عراض

إذا�كانت�شدة��عراض�لديه�كب,!ة�حسب�مقياس�شدة��عراض: متزمة�أس"!غر

يصنف�كالص×�oا�م,O،�ويعامل�معاملة�الص×�oا�م,�O\ي��حكام�الشرعية،�وتثبت�له��:الصنف�الثاني

ء�ناقصة،�ويدخل�فيه�كل�منأهلية�وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تثبت�له�أهلية�أدا

�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،وكانت�شدة��عراض�متوسطة�حسب�مقياس�: التوحد�الكسيكي إذا

 .شدة��عراض

�لم�يصاحبه�تخلف�عق�ي،�وكانت�شدة��عراض�متوسطة�حسب�مقياس�: zنتكاس�الطفو�ي إذا

 .شدة��عراض

قياس�شدة��عراضإذا�كانت�شدة��عراض�متوسطة�حسب�م: متزمة�أس"!غر

�الشامل �حسب�مقياس�شدة�: غ,!�ا�حدد-zضطراب�النمائي ��عراض�متوسطة �كانت�شدة إذا

  .�عراض

غ,!�ا�حدد�\ي�حالة�كانت�شدة��عراض�خفيفة�-ولن�يتم�تصنيف�ا�صاب�باNضطراب�النمائي�الشامل

سان�السوي،�كما�تم�بيانه�سابقاضمن�هذه��صناف،�لثبوت�أهلية�الوجوب�و�داء�لديه�كاملت,ن،�كاçن

�تصنيف�ا�صاب,ن� �\ي �كان�عام�مهما �التوحد ÓÔÕعراض��ر�� �أن�مقياس�شدة �سبق، ويحظ�مما

  :ا'سؤولية�الجنائية�'ريض�التوحد: الثالث

  :Rي�التشريع��سzميالجناية�مفهوم�: ا'طلب�[ول 

الذنب�والجرم،�وما�يفعله�Pنسان�مما�: جره،�والجناية: جناية�الذنب�عليه) جÓÌ(من�: الجناية�\ي�اللغة

  )1(.يوجب�عليه�العقاب�أو�القصاص�\ي�الدنيا�وãخرة

opح�الفقاسم�لفعل�محرم�شرعا،�سواء�وقع�الفعل�ع�ى�نفس�أو�مال�"ف�op: وأما�الجناية�\ي�zصط

� �كتبو الجناية �\ي �كث,!ا �تi!ادفان �كلمتان �الجريمة��الجريمة �عن �يع"!ون �ما �وكث,!ا الفقهاء،

                                         

 .14/154،�)جÓÌ(،�مادة�لسان�العرب

،�ب,!وت،�دار�الكتاب�العربي،�)دط(،�التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåي

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الطفو�ي -2 zنتكاس

أعراض�التوحد�لديه�مرتفعة،�حسب�مقياس�شدة��عراض

متزمة�أس"!غر -3

الصنف�الثاني

أهلية�وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تثبت�له�أهلية�أدا

التوحد�الكسيكي -1

شدة��عراض

zنتكاس�الطفو�ي -2

شدة��عراض

متزمة�أس"!غر -3

�الشامل -4 zضطراب�النمائي

�عراض

ولن�يتم�تصنيف�ا�صاب�باNضطراب�النمائي�الشامل

ضمن�هذه��صناف،�لثبوت�أهلية�الوجوب�و�داء�لديه�كاملت,ن،�كاçن

�تصنيف�ا�صاب,ن� �\ي �كان�عام�مهما �التوحد ÓÔÕعراض��ر�� �أن�مقياس�شدة �سبق، ويحظ�مما

  .با�رض

الثالثا'بحث�

ا'طلب�[ول 

الجناية�\ي�اللغة

يوجب�عليه�العقاب�أو�القصاص�\ي�الدنيا�وãخرة

opح�الفقوأما�الجناية�\ي�zصط

�و )2(".وغ,!�ذلكأ الجناية

  .بالجناية

                                                          
لسان�العربابن�منظور،�)1(
التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåيعبدالقادر،�: عودة)2(
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ا،�وæيÚثة�أقسام،�بحسب�جسامة�العقوبة�ا�قررة�عل  :والجرائم�\ي�الشريعة�Pسمية�ث


اìا�الشارع�بالحد،وم
Úتعا�ى،ويعاقب�عل�Ïوجبت�حقا��oÐي�الجرائم�الæالردة،�: و


اìوم� �الشارع�بقصاص�أو�دية، �يعاقب�عليه oÐالجرائم�ال� القتل�: وæي

 .أو�خطأ�والجناية�ع�ى�ما�دون�النفس�عمدا

وهذه��وæي�الجرائم�ال�oÐيعاقب�عليه�الشارع�بعقوبة�أو�أك�!�من�عقوبات�التعزير،

�والرشوة،� ��مانة، �وخيانة �الربا، �مثل �بعضها، �ع�ى �الشريعة �نصت �فقد �غ,!�محدودة، الجرائم

وتركت�Öو�ي��مر�النص�ع�ى�غ,!ها،�بحسب�ما�تقتضيه�الظروف�وحالة�الجماعة�ومصالحها،�دون�


ا�Úعان�� �مدركا �مختارا، �اقi!فها oÐال� �أفعاله �عواقب �Pنسان �يتحمل أن

�يتحمله� ينظر�إ�ى�الجريمة�من�حيث�مقدار�ما

�مباشرا� �كان �سواء �من�تصرف�الشخص، �ناشئة �الجناية �تكون �أن �الجنائية وأول�شروط�ا�سؤولية

�فإنه��Nيسأل�عن�هذه� �فإن�لم�يكن�فاع�أو�شريكا �بحسب�نوع�الجناية، �\ي�ارتكا{
ا، �لها،�أو�شريكا أصليا

�وزر�أخرى  �وازرة �)�N")3تزر Óيسم� �ا�بدأ شخصية�"وهذا

�هو� �واحد، �إ�Nاستثناء �له �يكن �ولم �Pسمية، �الشريعة �\ي �دقيقا �تطبيقا ق ّبِ
ُ
�ط �وقد ،

ته�ليكون�مح�للمسؤولية�الجنائية،�وذلك�بأن�

يكون�بالغا�عاق�مختارا،�ف�مسؤولية�ع�ى�طفل�و�Nمجنون�أو�معتوه�أو�فاقد�لõدراك،�و�Nمسؤولية�ع�ى�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا،�وæيÚثة�أقسام،�بحسب�جسامة�العقوبة�ا�قررة�علوالجرائم�\ي�الشريعة�Pسمية�ث


ا�:جرائم�الحدودìا�الشارع�بالحد،وم
Úتعا�ى،ويعاقب�عل�Ïوجبت�حقا��oÐي�الجرائم�الæو

 .،�والحرابةوالزنا،�والقذف،�وشرب�ا�سكر،�والسرقة

�القصاص�والدية 
ا�:جرائمìوم� �الشارع�بقصاص�أو�دية، �يعاقب�عليه oÐالجرائم�ال� وæي

والجناية�ع�ى�ما�دون�النفس�عمداالعمد،�والقتل�شبه�العمد،�والقتل�الخطأ،�

وæي�الجرائم�ال�oÐيعاقب�عليه�الشارع�بعقوبة�أو�أك�!�من�عقوبات�التعزير،�:جرائم�التعزير

�والرشوة،� ��مانة، �وخيانة �الربا، �مثل �بعضها، �ع�ى �الشريعة �نصت �فقد �غ,!�محدودة، الجرائم

وتركت�Öو�ي��مر�النص�ع�ى�غ,!ها،�بحسب�ما�تقتضيه�الظروف�وحالة�الجماعة�ومصالحها،�دون�

  )1(.أن�يكون�ذلك�مخالفا��بادئ�الشريعة�وقواعدها�العامة

  :ائية�Rي�التشريع��سzميا'سؤولية�الجن: الثاني

�الجنائية �با�سؤولية 
ا�: يقصدÚعان�� �مدركا �مختارا، �اقi!فها oÐال� �أفعاله �عواقب �Pنسان �يتحمل أن

�\ي�التشريع�Pسمي 
اÚيتحمله�ف،�"تحمل�التبعة: "ويطلق�عل� ينظر�إ�ى�الجريمة�من�حيث�مقدار�ما


االجاني�من�تبعات�هذه�الجريمة،�ومقدار�إدر â2(.اكه�وقصده�لها�ولتبعا(  

�مباشرا� �كان �سواء �من�تصرف�الشخص، �ناشئة �الجناية �تكون �أن �الجنائية وأول�شروط�ا�سؤولية

�فإنه��Nيسأل�عن�هذه� �فإن�لم�يكن�فاع�أو�شريكا �بحسب�نوع�الجناية، �\ي�ارتكا{
ا، �لها،�أو�شريكا أصليا

�و : " 
ا،Úعل�Nتكسب�كل�نفس�إ�Nوزر�أخرى و� �وازرة �Nتزر

�هو�" �واحد، �إ�Nاستثناء �له �يكن �ولم �Pسمية، �الشريعة �\ي �دقيقا �تطبيقا ق ّبِ
ُ
�ط �وقد ،

  )4(.تحميل�العاقلة�الدية�مع�الجاني�\ي�القتل�الخطأ�وشبه�العمد

ته�ليكون�مح�للمسؤولية�الجنائية،�وذلك�بأن�فإذا�ثبت�قيام�الشخص�بالجريمة،�ينظر�عندئذ�\ي�أهلي

يكون�بالغا�عاق�مختارا،�ف�مسؤولية�ع�ى�طفل�و�Nمجنون�أو�معتوه�أو�فاقد�لõدراك،�و�Nمسؤولية�ع�ى�

                                         

 .1/80،�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåي

 .302م،�1998،�القاهرة،�دار�الفكر�العربي،�)دط(،�الجريمة

 .ã�،164ية،�

 .1/395،�التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåي

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا،�وæيÚثة�أقسام،�بحسب�جسامة�العقوبة�ا�قررة�علوالجرائم�\ي�الشريعة�Pسمية�ث

جرائم�الحدود -1

والزنا،�والقذف،�وشرب�ا�سكر،�والسرقة

�القصاص�والدية -2 جرائم

العمد،�والقتل�شبه�العمد،�والقتل�الخطأ،�

جرائم�التعزير -3

�والرشوة،� ��مانة، �وخيانة �الربا، �مثل �بعضها، �ع�ى �الشريعة �نصت �فقد �غ,!�محدودة، الجرائم

وتركت�Öو�ي��مر�النص�ع�ى�غ,!ها،�بحسب�ما�تقتضيه�الظروف�وحالة�الجماعة�ومصالحها،�دون�

أن�يكون�ذلك�مخالفا��بادئ�الشريعة�وقواعدها�العامة

الثانيا'طلب�

�الجنائية �با�سؤولية يقصد

�\ي�التشريع�Pسمي ونتائجها، 
اÚويطلق�عل

الجاني�من�تبعات�هذه�الجريمة،�ومقدار�إدر 

�مباشرا� �كان �سواء �من�تصرف�الشخص، �ناشئة �الجناية �تكون �أن �الجنائية وأول�شروط�ا�سؤولية

�فإنه��Nيسأل�عن�هذه� �فإن�لم�يكن�فاع�أو�شريكا �بحسب�نوع�الجناية، �\ي�ارتكا{
ا، �لها،�أو�شريكا أصليا

: "قال�تعا�ى. الجناية

�الجنائية "ا�سؤولية

تحميل�العاقلة�الدية�مع�الجاني�\ي�القتل�الخطأ�وشبه�العمد

فإذا�ثبت�قيام�الشخص�بالجريمة،�ينظر�عندئذ�\ي�أهلي

يكون�بالغا�عاق�مختارا،�ف�مسؤولية�ع�ى�طفل�و�Nمجنون�أو�معتوه�أو�فاقد�لõدراك،�و�Nمسؤولية�ع�ى�

                                                          
الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåيالتشريع�عودة،�)1(
الجريمةمحمد،�: أبو�زهرة�)2(
،�ãية،�سورة�[نعام)3(
التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåيعودة،��)4(
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�القلُم�عن�ثثٍة  عن�النائم�ح�ÓÐ: ُرِفَع

�فقد� 
م�مسؤوليات�أخرى،Úتجب�عل�Nا�سؤولية�الجنائية�عن�الصغ,!�وا�جنون�أنه�� و�Nيع�oÌانتفاء

��موال� �\ي �كالضمان �ارتكبوها، oÐال� �أو�الجريمة �تختلف�باختف�الجناية �مسؤوليات �أفعالهم �ع�ى يi!تب

وبناء��)3(.عقوبة�مقدرة�وجبت�حقا��Ïتعا�ى،�زجرا�لتمنع�من�الوقوع�\ي�مثله

 Nنه�عقوبة�مقدرة�لحق�العبد،�وÖ�،يعد�القصاص�من�الحدود�N�،يعد�التعزير�من�الحدود�لعدم��ع�ى�ذلك

�والردة �والسرقة، �الخمر، �وشرب �والقذف، �،الزنا،

من�شروط�إقامة�الحد�أن�يكون�مقi!ف�الجريمة�مح�للمسؤولية�الجنائية،�

�كان�من�الصنف��ول�أم�من� ��Nتقام�الحدود�ع�ى�مريض�التوحد�سواء ؛

الصنف�الثاني�إذا�اقi!ف�حدا�من�هذه�الحدود،�Öنه�ليس�مح�للمسؤولية�الجنائية،�ولكن�يمكن�معاقبة�

مريض�التوحد�من�الصنف�الثاني�بالضرب�غ,!�ا�"!ح،�أو�الحبس،�إذا�اقi!ف�بعض�جرائم�الحدود�من�باب�

�ا�م,�Oع�ى�ترك�الصة، o×ع�ى�ضرب�الص� ما�: "وقد�قال�بعض�الفقهاء�من�باب�العقوبة،�قياسا

�ترتب�ع�ى�جريمته�من�إتف� �ح,ن�يضمن�مريض�التوحد�ما \ي

 .6/77،�كشاف�القناع�عن�م�ن��قناع

شرح�مختصر�الخر�oÔ،�.  134و�91و�39

426 .� كشاف�القناع�عن�م�ن�ال�
وتي،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا-فعن�عائشة�ìهللا�ع�oÔÕأن�رسول�هللا�-رρثة:" قال��القلُم�عن�ث ُرِفَع

 !َ"َ
ْ
×�oح�ÓÐَيك ى�ح�ÓÐي"!أ،�وعن�الصَّ

َ
  )2(".بَت�

�فقد� 
م�مسؤوليات�أخرى،Úتجب�عل�Nا�سؤولية�الجنائية�عن�الصغ,!�وا�جنون�أنه�� و�Nيع�oÌانتفاء

��موال� �\ي �كالضمان �ارتكبوها، oÐال� �أو�الجريمة �تختلف�باختف�الجناية �مسؤوليات �أفعالهم �ع�ى يi!تب

  .عقوبة�بديلة،�وغ,!�ذلك،�مما�سيأتي�بحثه�وبيانها�تلفة،�وzنتقال�إ�ى�

  :أحكام�مريض�التوحد�Rي�جرائم�الحدود: ا'طلب�الرابع

عقوبة�مقدرة�وجبت�حقا��Ïتعا�ى،�زجرا�لتمنع�من�الوقوع�\ي�مثله: الحد�\ي�اصطح�الفقهاء

 Nنه�عقوبة�مقدرة�لحق�العبد،�وÖ�،يعد�القصاص�من�الحدود�N�،ع�ى�ذلك

�حدا �عقوب�
ا �\ي �تستلزم oÐال� �الجرائم �والردة: ومن �والسرقة، �الخمر، �وشرب �والقذف، الزنا،

من�شروط�إقامة�الحد�أن�يكون�مقi!ف�الجريمة�مح�للمسؤولية�الجنائية،�وقد�اتفق�الفقهاء�ع�ى�أن�

�عاق �ولذلك)6(بأن�يكون�بالغا �كان�من�الصنف��ول�أم�من�، ��Nتقام�الحدود�ع�ى�مريض�التوحد�سواء ؛

الصنف�الثاني�إذا�اقi!ف�حدا�من�هذه�الحدود،�Öنه�ليس�مح�للمسؤولية�الجنائية،�ولكن�يمكن�معاقبة�

مريض�التوحد�من�الصنف�الثاني�بالضرب�غ,!�ا�"!ح،�أو�الحبس،�إذا�اقi!ف�بعض�جرائم�الحدود�من�باب�

�ا�م,�Oع�ى�ترك�الصة، o×ع�ى�ضرب�الص� �من�باب�العقوبة،�قياسا

O,ا�م� �به �ُعّزر �مكلف، �ع�ى �ترتب�ع�ى�جريمته�من�إتف��)7(".أوجب�حدا �ح,ن�يضمن�مريض�التوحد�ما \ي

  )Ö.)8ن�وجوب�ضمان�ا�ال��Nتشi!ط�له�الجناية�و�Nالتكليف

                                         

 .1/393،�ا�بالقانون�الوضåيالتشريع�الجنائي��سzمي�مقارن

 .13،�صفحة�

كشاف�القناع�عن�م�ن��قناعال�
وتي،�. 4/3،�رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختار

 .4/4،�رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختار

 .1/634،�التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåي

39و�7/34،�بدائع�الصنائعالكاساني،�. 4/43،�رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختار

� �الذخ��ةالقرا\ي، ،12/134 .� �ا'حتاج�إ�ى�شرح�ا'MNاج،الرم�ي، MÇ 7/426اية

 .4/562،�شاف�القناع�عن�م�ن��قناع

 .7/67،�بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائع

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�)1(.مكره�أو�مضطر

 
ُ
،�وعن�ا�

َ
ى�ح�ÓÐي"!أ،�وعن�الصيستيقظ

َ
بَت�

�فقد� 
م�مسؤوليات�أخرى،Úتجب�عل�Nا�سؤولية�الجنائية�عن�الصغ,!�وا�جنون�أنه�� و�Nيع�oÌانتفاء

��موال� �\ي �كالضمان �ارتكبوها، oÐال� �أو�الجريمة �تختلف�باختف�الجناية �مسؤوليات �أفعالهم �ع�ى يi!تب

ا�تلفة،�وzنتقال�إ�ى�

ا'طلب�الرابع

الحد�\ي�اصطح�الفقهاء

 Nنه�عقوبة�مقدرة�لحق�العبد،�وÖ�،يعد�القصاص�من�الحدود�N�،ع�ى�ذلك

  )4(.تقديره

�حدا �عقوب�
ا �\ي �تستلزم oÐال� �الجرائم ومن

  )5(.والحرابة

وقد�اتفق�الفقهاء�ع�ى�أن�

�عاق بأن�يكون�بالغا

الصنف�الثاني�إذا�اقi!ف�حدا�من�هذه�الحدود،�Öنه�ليس�مح�للمسؤولية�الجنائية،�ولكن�يمكن�معاقبة�

مريض�التوحد�من�الصنف�الثاني�بالضرب�غ,!�ا�"!ح،�أو�الحبس،�إذا�اقi!ف�بعض�جرائم�الحدود�من�باب�

 Nة،التأديب��ا�م,�Oع�ى�ترك�الص o×ع�ى�ضرب�الص� �من�باب�العقوبة،�قياسا

O,ا�م� �به �ُعّزر �مكلف، �ع�ى أوجب�حدا

Öن�وجوب�ضمان�ا�ال��Nتشi!ط�له�الجناية�و�Nالتكليفلêموال،�

                                                          
التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنعودة،��)1(
،�صفحة�سبق�تخريجه)2(
رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختارابن�عابدين،��)3(
رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختارابن�عابدين،��)4(
التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåيعودة،�)5(
رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختارابن�عابدين،�)6(

�خليل ،8/62 .� القرا\ي،

 .6/175،��قناع
شاف�القناع�عن�م�ن��قناعكال�
وتي،�)7(
بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائعالكاساني،�)8(



 2022ديسم"! 2022

  Page 23 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

  ).الجنايات

القود�بالقتل�أو�الجرح�: تتبع��ثر،�والقصاص

  )2(.أن�يعاقب�الجاني�بمثل�فعله،�فيقتل�كما�قتل،�ويجرح�كما�جرح

�القت�ى �كتب�عليكم�القصاص�\ي �الذين�آمنوا 
ا")3(�

�والجروح� �بالسن �والسن �باÖذن �و�ذن �بالع,ن �النفس�بالنفس�والع,ن �أن 
اÚف� 
مÚعل� وكتبنا

�وهو� �عليه، oÌأنزل�با�ج� ة�مثل�ما

،�و�Nينتقل�إليه�إ�Nإذا�تعذر�القصاص�

  )5(.�ص�ي،�إما�Öنه�غ,!�ممكن�\ي�ذاته،�وإما�لعدم�استيفاء�شروط�القصاص��ص�ي

�إما� �النفس�ا�عصومة، �ع�ى �zعتداء 
اÚف� �يتم oÐال

  .النفس�من�قطع��طراف�أو�الجراح

ع�ى�أن�من�شروط�وجوب�القصاص،�أن�يكون�


اìهللا�ع�oÔÕأن�رسول�هللا�-رρُرِفَع�: "قال�

 !َ"َ
ْ
�ح�ÓÐَيك ِoّ×

ى�ح�ÓÐي"!أ،�وعن�الصَّ
َ
بَت�
ُ
كما�إ�
ما�ليسا��)7(،"ا�

��Nيوصف�بالجناية �وفعلهما ��Nتجب�إ�Nبالجناية، �Öن�العقوبة ��)8(.من�أهل�العقوبة، �ع�ى �فإن�وبناء ذلك،

 .1/663،�التشريع�الجنائي�Rي��سzم�مقارنا�بالقانون�الوضåي

� ،8/3 .� �ا'حتاج�إ�ى�شرح�الرم�ي، MÇاية

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الجنايات(أحكام�مريض�التوحد�Rي�جرائم�القصاص��:ا'طلب�الرابع

عر� تتبع��ثر،�والقصاص: قطعه،�والقص: \ي�اللغة�من�قص�الشَّ

أن�يعاقب�الجاني�بمثل�فعله،�فيقتل�كما�قتل،�ويجرح�كما�جرح: ومع�ÓÌالقصاص�\ي�الشرع

�القت�ى: "له�تعا�ىو�صل�\ي�مشروعية�القصاص�قو  �كتب�عليكم�القصاص�\ي �الذين�آمنوا �أ�
ا يا

�والجروح� �بالسن �والسن �باÖذن �و�ذن �بالع,ن �النفس�بالنفس�والع,ن �أن 
اÚف� 
مÚعل� وكتبنا

  :وقد�قسم�الفقهاء�القصاص�إ�ى�قسم,ن

ÓÌل�بالجاني�من�العقوبة�ا�ادي: قصاص�صورة�ومعO	وهو�وهو�أن�ي� �عليه، oÌأنزل�با�ج� ة�مثل�ما

 .�صل�\ي�القصاص

ÓÌإذا�تعذر�القصاص�: قصاص�مع�Nينتقل�إليه�إ�Nوهو�العقوبة�ا�الية�للجناية،�كالدية�و�رش،�و

�ص�ي،�إما�Öنه�غ,!�ممكن�\ي�ذاته،�وإما�لعدم�استيفاء�شروط�القصاص��ص�ي

�الجرائم �القصاص�æي 
ا}� �يتعلق oÐال� �إما��والجرائم �النفس�ا�عصومة، �ع�ى �zعتداء 
اÚف� �يتم oÐال

النفس�من�قطع��طراف�أو�الجراحبالجناية�ع�ى�النفس،�وهو�القتل،�أو�بالجناية�ع�ى�ما�دون�

�القصاص�صورة�ومعÓÌ،�فقد� ع�ى�أن�من�شروط�وجوب�القصاص،�أن�يكون��)6(اتفق�الفقهاءفأما


ا- لحديث�عائشة�الجاني�مكلفا،�ف�قصاص�ع�ى�ص×�oو�Nمجنون،ìهللا�ع�oÔÕر

،�وعن�
َ
�ح�ÓÐَيكعن�النائم�ح�ÓÐيستيقظ ِoّ×

ى�ح�ÓÐي"!أ،�وعن�الصَّ
َ
بَت�
ُ
ا�

��Nيوصف�بالجناية �وفعلهما ��Nتجب�إ�Nبالجناية، �Öن�العقوبة من�أهل�العقوبة،

                                         

 .76-7/73،�)قصص(،�مادة�لسان�العرب

التشريع�الجنائي�Rي��سzم�مقارنا�بالقانون�الوضåيعودة،�. 7/5661،�الفقه�ٍ�سzمي�وأدلته

 .ã178ية،�

 .45ة،�ãية،�

�،78. 

�الدر�ا'ختار �رد�ا'حتار�ع�ى ،6/532 .� ،oÔشرح�مختصر�خليلالخر�� ،

 .5/521،�كشاف�القناع�عن�م�ن��قناع
وتي،�

 .13حة�

 .7/234،�بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائع

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا'طلب�الرابع

\ي�اللغة�من�قص�الشالقصاص�

  )1(.بالجرح

ومع�ÓÌالقصاص�\ي�الشرع

و�صل�\ي�مشروعية�القصاص�قو 

�تعا�ى �والجروح�: "وقوله �بالسن �والسن �باÖذن �و�ذن �بالع,ن �النفس�بالنفس�والع,ن �أن 
اÚف� 
مÚعل� وكتبنا

  )4(."قصاص

وقد�قسم�الفقهاء�القصاص�إ�ى�قسم,ن

 � ÓÌقصاص�صورة�ومع

�صل�\ي�القصاص

 � ÓÌقصاص�مع

�ص�ي،�إما�Öنه�غ,!�ممكن�\ي�ذاته،�وإما�لعدم�استيفاء�شروط�القصاص��ص�ي

�الجرائم �القصاص�æي 
ا}� �يتعلق oÐال� والجرائم

بالجناية�ع�ى�النفس،�وهو�القتل،�أو�بالجناية�ع�ى�ما�دون�

�القصاص�صورة�ومعÓÌ،�فقد�� فأما

الجاني�مكلفا،�ف�قصاص�ع�ى�ص×�oو�Nمجنون،

،�وعن�: القلُم�عن�ثثٍة 
َ
عن�النائم�ح�ÓÐيستيقظ

��Nيوصف�بالجناية �وفعلهما ��Nتجب�إ�Nبالجناية، �Öن�العقوبة من�أهل�العقوبة،

                                                          
لسان�العربابن�منظور،�)1(
الفقه�ٍ�سzمي�وأدلتهالزحي�ي،��)2(
ãية،��،سورة�البقرة)3(
ة،�ãية،�سورة�ا'ائد)4(
،�الجريمةأبو�زهرة،��)5(
)6(�� �الدر�ا'ختارابن�عابدين، رد�ا'حتار�ع�ى

ال�
وتي،�. 7/267،�ا'MNاج
حة�،�صفسبق�تخريجه)7(
بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائعالكاساني،�)8(
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،�إذا�اعتدى�ع�ى�نفس�معصومة�بالجناية�ع�ى�النفس�أو�ما�دون�النفس�

�ا�,!اث�\ي� �من �وا�نع �والكفارة �الدية �وæي �لذلك، �ا�قدرة �العقوبات�ا�الية إ�ى

ومن�": لعموم�قوله�تعا�ى)1(،
اوجو{

�فتحرير�رقبة�مؤمنة�ودية�مسلمة�إ�ى�أهله�إ�Nأن�يصدقوا ولم�يأت�\ي�ذلك�تخصيص��)2(،"قتل�مؤمنا�خطأ

�جناية�ع�ى�النفس�وجبت�الدية�ع�ى�عاقلته،�Nعتبارها�قت

  )3(.ق�ÓÔüأن�دية�ا�رأة�ع�ى�عاقلة�الضاربة


ا�اليوم؛��إذفإن�الكفارة�بتحرير�رقبة�مؤمنة��Nتتصور�من�مريض�التوحد،�Úسبيل�إل�N

وإنما�تتعلق�بذمته،�فإن�وأما�الكفارة�بالصيام،�فإ�
ا��Nتجب�ع�ى�مريض�التوحد�Öنه�ليس�من�أهل�التكليف،�


ا��Ö�،ا�تسقط�عنه
شفي�من�مرضه،�صام�شهرين�متتابع,ن�كفارة�لجريمته�ال�oÐاقi!فها�حال�مرضه،�وإ�Nفإ�

الحق،��إن�القتل�بغ,! : قال�جمهور�الفقهاء�من�الحنفية�والشافعية�والحنابلة


مة�zستعجال،�فاقتضت�âن�فيه�Ö

: ρ،�لعموم�قول�الن×�oوهو�ما�يميل�إليه�الباحث


ا�القتل�الذي��Nُيضمن،ìفبقي�ما��)6(قد�خصص�العلماء�م

فإن�مريض�التوحد�إذا�قتل�مورثه�بغ,!�حق،�فإنه��Nيرثه،�سواء�كان�

مباشرا�للقتل�أم�متسببا�به،�متعمدا�ذلك�أم�عن�طريق�الخطأ،�فكل�ذلك�مما�يمنع�ا�,!اث�\ي�قول�جمهور�

MÇاية�ا'حتاج�إ�ى�شرح�الرم�ي،�. 8/46،�

كتاب�الديات،�باب�جن,ن�ا�رأة�وأن�العقل�ع�ى�الوالد�وعصبة�الوالد��Nع�ى�الولد،�حديث�رقم�

/47 .� �م�ن�ال�
وتي، �عن �القناع كشاف

،�وحسنه��لباني�\ي�صحيح�الجامع�الصغ,!�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

إذا�اعتدى�ع�ى�نفس�معصومة�بالجناية�ع�ى�النفس�أو�ما�دون�النفس��مريض�التوحد��Nيعاقب�بالقصاص

�من�القصاص �ا�,!اث�\ي��وينتقل�حكمه �من �وا�نع �والكفارة �الدية �وæي �لذلك، �ا�قدرة �العقوبات�ا�الية إ�ى

  .�\ي�الجراحات

وجو{�عدم�اشi!اط�العقل�والبلوغ�\ي�قد�اتفق�الفقهاء�ع�ىفأما�الدية،�ف

�فتحرير�رقبة�مؤمنة�ودية�مسلمة�إ�ى�أهله�إ�Nأن�يصدقوا قتل�مؤمنا�خطأ

جناية�ع�ى�النفس�وجبت�الدية�ع�ى�عاقلته،�Nعتبارها�قت��مريض�التوحدبالعقل�أو�البلوغ،�فإذا�حصل�من�

ق�ÓÔüأن�دية�ا�رأة�ع�ى�عاقلة�الضاربة�ρبطريق�التعاون،�Öن�الن×��oعنه�تتحملها�العاقلة

فإن�الكفارة�بتحرير�رقبة�مؤمنة��Nتتصور�من�مريض�التوحد،�وأما�الكفارة،�

وأما�الكفارة�بالصيام،�فإ�
ا��Nتجب�ع�ى�مريض�التوحد�Öنه�ليس�من�أهل�التكليف،�


ا��Ö�،ا�تسقط�عنه
شفي�من�مرضه،�صام�شهرين�متتابع,ن�كفارة�لجريمته�ال�oÐاقi!فها�حال�مرضه،�وإ�Nفإ�

  .�تعا�ى،�وهو�ليس�من�أهل�التكليف

قال�جمهور�الفقهاء�من�الحنفية�والشافعية�والحنابلةقد�فوأما�ا�نع�من�ا�,!اث،�


مة�zست�)4(ا�وجب�للقود�أو�الدية�أو�الكفارة،�يمنع�ا�,!اث،�عمدا�كان�أو�خطأ،âن�فيه�Ö

وهو�ما�يميل�إليه�الباحث. ا�صلحة�حرمانه،�وÖن�القتل�قطع�ا�وzة،�وæي�سبب�Pرث

�قاتل،�و �)5(،"و�Nيرث�القاتل�شيئا 
ا�القتل�الذي��Nُيضمن،إذ�عم�اللفظ�كلَّìقد�خصص�العلماء�م

فإن�مريض�التوحد�إذا�قتل�مورثه�بغ,!�حق،�فإنه��Nيرثه،�سواء�كان�وبناء�عليه،��.عداه�ع�ى�مقت�ÓÔüالعموم

مباشرا�للقتل�أم�متسببا�به،�متعمدا�ذلك�أم�عن�طريق�الخطأ،�فكل�ذلك�مما�يمنع�ا�,!اث�\ي�قول�جمهور�

                                         

،�شرح�مختصر�خليلالخر�oÔ،�. 7/252،�بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائع

 .6/66،�كشاف�القناع�عن�شرح�ا'MNاج
وتي،�

 .ã�،92ية،�

كتاب�الديات،�باب�جن,ن�ا�رأة�وأن�العقل�ع�ى�الوالد�وعصبة�الوالد��Nع�ى�الولد،�حديث�رقم�: رواه�البخاري�Rي�صحيحه

�الدر�ا'ختار �ا'حتار�ع�ى �رد ،6/767 .� ،oÌالشربي� �ا'حتاج �Ðمغ� ،4/

،�وحسنه��لباني�\ي�صحيح�الجامع�الصغ,!�)4564(كتاب�الديات،�باب�ديات��عضاء،�حديث�رقم�: أبو�داود�Rي�سننه

5421.( 

�،9/152. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

مريض�التوحد��Nيعاقب�بالقصاص

�من�القصاص وينتقل�حكمه

القتل،�و�رش�\ي�الجراحات

فأما�الدية،�ف

�فتحرير�رقبة�مؤمنة�ودية�مسلمة�إ�ى�أهله�إ�Nأن�يصدقوا قتل�مؤمنا�خطأ

بالعقل�أو�البلوغ،�فإذا�حصل�من�

تتحملها�العاقلةو ،�خطأ

وأما�الكفارة،�

وأما�الكفارة�بالصيام،�فإ�
ا��Nتجب�ع�ى�مريض�التوحد�Öنه�ليس�من�أهل�التكليف،�


ا��Ö�،ا�تسقط�عنه
شفي�من�مرضه،�صام�شهرين�متتابع,ن�كفارة�لجريمته�ال�oÐاقi!فها�حال�مرضه،�وإ�Nفإ�

�تعا�ى،�وهو�ليس�من�أهل�التكليفمتعلقة�بحق�هللا

وأما�ا�نع�من�ا�,!اث،�

ا�وجب�للقود�أو�الدية�أو�الكفارة،�يمنع�ا�,!اث،�عمدا�كان�أو�خطأ،

ا�صلحة�حرمانه،�وÖن�القتل�قطع�ا�وzة،�وæي�سبب�Pرث

و�Nيرث�القاتل�شيئا"

عداه�ع�ى�مقت�ÓÔüالعموم

مباشرا�للقتل�أم�متسببا�به،�متعمدا�ذلك�أم�عن�طريق�الخطأ،�فكل�ذلك�مما�يمنع�ا�,!اث�\ي�قول�جمهور�

  .الفقهاء

                                                          
بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائعالكاساني،�)1(

ال�
وتي،�. 7/316،�ا'MNاج
،�ãية،�سورة�النساء)2(
رواه�البخاري�Rي�صحيحه)3(

)6910.( 
)4(�� �عابدين، �الدر�ا'ختارابن �ا'حتار�ع�ى رد

 .4/492،��قناع
أبو�داود�Rي�سننهرواه�)5(

5421(وزيادته،�حديث�رقم�
،�ا'غ�Ðابن�قدامة،��)6(
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  :هو�نوعانف)1(.هو�دية�الجراحة،�أو�ما�يجب�من�ا�ال�\ي�الجناية�ع�ى�ما�دون�النفس

كالدية�الكاملة�\ي�قطع�اليدين�أو�الرجل,ن،�

  .ونصف�الدية�\ي�قطع�يد�واحدة،�ونصف�عشر�الدية�\ي�السن�والضرس،�وهكذا

وهو�ما�لم�يحدد�له�مقدارا�معلوما�من�الشرع،�وسم�oحكومة،�

�عدم� �ع�ى �بناء �دون�النفس، �ما �ع�ى �الجناية �\ي �وجوب�الدية �\ي �العقل�والبلوغ ولم�يشi!ط�الفقهاء

ولذلك�تجب�الدية�\ي�جناية�الص×�oوا�جنون�ع�ى�ما�دون�النفس،�

  :ولكن�اختلف�الفقهاء�فيما�تحمله�العاقلة�من�دية�الجناية�ع�ى�ما�دون�النفس

!�تكون�ع�ى�عاقلته،�وإن�لم�تبلغ�نصف�العشر�وجبت�

تحمل�العاقلة�ما�زاد�ع�ى�ثلث�الدية�الكاملة،�

�الضمان� �فكان�عليه �هو�ا�تلف، �الجاني�Öنه �Öن��صل�وجوب�الضمان�ع�ى �الذكر�الحر�ا�سلم، �دية وæي

  . !ته،�فما�عداه�يبقى�ع�ى��صل

ي�جمهور�الفقهاء،�فإن�الدية�تجب�\ي�الجناية�الصادرة�من�مريض�التوحد�ع�ى�ما�دون�

ها�من�
َ
،�فإن�نقصت�عن�ذلك�تحّمل


ا�و�Nكفارة،�سواء�كانت�Úحد�ف�Nالعقوبة�ا�شروعة�ع�ى�معصية�أو�جناية�

كشاف�ال�
وتي،�. MÇ�،7/316اية�ا'حتاج

 .P5/362قناع،��كشاف�القناع�عن�م�ن

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هو�دية�الجراحة،�أو�ما�يجب�من�ا�ال�\ي�الجناية�ع�ى�ما�دون�النفس

كالدية�الكاملة�\ي�قطع�اليدين�أو�الرجل,ن،�)2(هو�ما�حدد�له�الشرع�مقدارا�ماليا�معينا،و : 

ونصف�الدية�\ي�قطع�يد�واحدة،�ونصف�عشر�الدية�\ي�السن�والضرس،�وهكذا

�Óحكومة،�": الحكومة"غ,!�ا�قدر،�ويسم�oوهو�ما�لم�يحدد�له�مقدارا�معلوما�من�الشرع،�وسم

  )Ö.)3ن�تقديره�يi!ك�للقا�oÔÕأو�الحاكم�بحسب�حالة�الجرح

�عدم� �ع�ى �بناء �دون�النفس، �ما �ع�ى �الجناية �\ي �وجوب�الدية �\ي �العقل�والبلوغ ولم�يشi!ط�الفقهاء

ولذلك�تجب�الدية�\ي�جناية�الص×�oوا�جنون�ع�ى�ما�دون�النفس،��)4(فس،اشi!اط�وجو{
ا�\ي�الجناية�ع�ى�الن

ولكن�اختلف�الفقهاء�فيما�تحمله�العاقلة�من�دية�الجناية�ع�ى�ما�دون�النفس

إذا�بلغت�نصف�عشر�الدية�فأك�!�تكون�ع�ى�عاقلته،�وإن�لم�تبل: فقال�الحنفية

تحمل�العاقلة�ما�زاد�ع�ى�ثلث�الدية�الكاملة،��)6(:ا�الكية�والشافعية�والحنابلة�وقال�جمهور�الفقهاء�من

�الضمان� �فكان�عليه �هو�ا�تلف، �الجاني�Öنه �Öن��صل�وجوب�الضمان�ع�ى �الذكر�الحر�ا�سلم، �دية وæي

كغ,!ها�من�ا�تلفات،�وإنما�خولف�\ي�الثلث�لك�!ته،�فما�عداه�يبقى�ع�ى��صل

ي�جمهور�الفقهاء،�فإن�الدية�تجب�\ي�الجناية�الصادرة�من�مريض�التوحد�ع�ى�ما�دون�

�ز  �عنه�عاقلته�فيما ها�من�اد�عن�ثلث�دية�الذكر�ا�سلم�الحرالنفس،�وتحملها
َ
،�فإن�نقصت�عن�ذلك�تحّمل

 .ماله،�قياسا�ع�ى�ضمانه�\ي�سائر�ا�تلفات

  .عزيريةأحكام�مريض�التوحد�Rي�الجرائم�الت: ا'طلب�السادس


ا�و�Nكفارة،�سواء�كانت�: التعزير�\ي�اصطح�الفقهاءÚحد�ف�Nالعقوبة�ا�شروعة�ع�ى�معصية�أو�جناية�

  )1(.\ي�حق�هللا�تعا�ى،�أو�\ي�حق�العباد

                                         

 .6/573،�رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختار

 .7/5758،�الفقه�ٍ�سzمي�وأدلته

 .7/5759،�الفقه��سzمي�وأدلته

MÇاية�ا'حتاجالرم�ي،�. 8/46،�شرح�مختصر�خليلالخر�oÔ،�. 7/252،�بدائع�الصنائع

 .6/66،�القناع�عن�شرح�ا'MNاج

 . 6/587،�رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختار

كشاف�القناع�عن�م�ن�ال�
وتي،. 5/362،�مغ��Ðا'حتاجالشربيoÌ،�. 8/45،�خليلشرح�مختصر�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هو�دية�الجراحة،�أو�ما�يجب�من�ا�ال�\ي�الجناية�ع�ى�ما�دون�النفسو : �رش وأما

: �رش�ا�قدر

ونصف�الدية�\ي�قطع�يد�واحدة،�ونصف�عشر�الدية�\ي�السن�والضرس،�وهكذا

غ,!�ا�قدر،�ويسم��Óرش�و

Öن�تقديره�يi!ك�للقا�oÔÕأو�الحاكم�بحسب�حالة�الجرح

�عدم� �ع�ى �بناء �دون�النفس، �ما �ع�ى �الجناية �\ي �وجوب�الدية �\ي �العقل�والبلوغ ولم�يشi!ط�الفقهاء

اشi!اط�وجو{
ا�\ي�الجناية�ع�ى�الن

ولكن�اختلف�الفقهاء�فيما�تحمله�العاقلة�من�دية�الجناية�ع�ى�ما�دون�النفس

فقال�الحنفية

  )5(.\ي�ماله

وقال�جمهور�الفقهاء�من

�الضمان� �فكان�عليه �هو�ا�تلف، �الجاني�Öنه �Öن��صل�وجوب�الضمان�ع�ى �الذكر�الحر�ا�سلم، �دية وæي

كغ,!ها�من�ا�تلفات،�وإنما�خولف�\ي�الثلث�لك

ي�جمهور�الفقهاء،�فإن�الدية�تجب�\ي�الجناية�الصادرة�من�مريض�التوحد�ع�ى�ما�دون�وبناء�ع�ى�رأ

�ز  �عنه�عاقلته�فيما النفس،�وتحملها

ماله،�قياسا�ع�ى�ضمانه�\ي�سائر�ا�تلفات

ا'طلب�السادس

التعزير�\ي�اصطح�الفقهاء

\ي�حق�هللا�تعا�ى،�أو�\ي�حق�العباد

                                                          
رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختارابن�عابدين،�)1(
الفقه�ٍ�سzمي�وأدلتهالزحي�ي،��)2(
الفقه��سzمي�وأدلتهالزحي�ي،�)3(
بدائع�الصنائعالكاساني،��)4(

القناع�عن�شرح�ا'MNاج
رد�ا'حتار�ع�ى�الدر�ا'ختارابن�عابدين،��)5(
)6(��،oÔشرح�مختصر�الخر�
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والتي�تخافون�نشوزهن�فعظوهن�واهجروهن�\ي�ا�ضاجع�

�التعزير، �ع�ى �تنبيه �فكان�فيه �النشوز، �الضرب�عند و�عن�عبد�هللا�بن��)3(ا�ى

æي�: "يا�رسول�هللا،�كيف�ترى�\ي�حريسة�الجبل؟�فقال

وما�لم���ثمن�ا�جن�ففيه�قطع�اليد،


ا�عقوبة�تعزيريةÚفكان�الجلد�ف.  

فكل�من�ارتكب�جناية�ليس�لها�حد�

�عاق �أو�صبيا �بالغا �غ,!�مسلم، �أم �مسلما ،Óم�من�أهل�
�Ö� ،

لحديث�عمرو�بن�شعيب�عن�. العقوبة،�إ�Nالص×�oالعاقل،�فإنه�يعزر�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة

�وهم� 
اÚِسن,َن،�واضِربوهم�عل� �سبِع �وهم�أبناُء �بالصِة �أوNدكِم مُروا

،لكن��Nيعزر�الص×�oالعاقل�عقوبة�تعزيرية�تصل�للقتل�أو�القطع،�

�فإن�مريض�التوحد�من�الصنف��ول��Nيعاقب�عقوبات� �ا�سألة، �\ي�هذه �اتفاق�الفقهاء �ع�ى وبناء

�فعلته �له�من�معاودة �ومنعا �مريض�زجرا �وأما ،

�oÐتوجب�حدا�ع�ى�ا�كلف,ن،�و\ي�الجنايات�ال�oÐالتوحد�من�الصنف�الثاني،�فإنه�يؤدب�بالتعزير�\ي�الجنايات�ال


ا،�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة،�بعد�استشارة�ا�ختص,ن�\ي�ا�رض�والقائم,ن�ع�ى�رعاية�Úحد�ف�N

صل�التعزير�إ�ى�القتل�أو�القطع�مهما�كانت�ا�عصية�أو�

                                                                                 

وحسنه��لباني�\ي�). oÔ)7405،�حديث�رقم�

�ا'حتاج �Ð5/524 ،مغ .� ،�كشاف�القناعال�
وتي،

وصححه�. ،�وحسنه��رناؤوط�أيضا)367

 .6/122،�كشاف�القناع�عن�م�ن��قناع

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

والتي�تخافون�نشوزهن�فعظوهن�وا: "و�صل�\ي�مشروعية�التعزير�قوله�تعا�ى

�التعزير،فأباح�هللا�تع �ع�ى �تنبيه �فكان�فيه �النشوز، �الضرب�عند ا�ى

يا�رسول�هللا،�كيف�ترى�\ي�حريسة�الجبل؟�فقال: فقالρ،�أن�رج�من�مزينة�أتى�رسول�هللا�

ومثلها�والنكال،�وليس�\ي��oÔء�من�ا�اشية�قطع�إ�Nفيما�آواه�ا�راح�فبلغ�ثمن�ا�جن�ففيه�قطع�اليد،


ا�عقوبة�تعزيرية�)4(،"نكال وجلدات� �ثمن�ا�جن�ففيه�غرامة�مثليه�Úفكان�الجلد�ف

فكل�من�ارتكب�جناية�ليس�لها�حد��)5(وقد�اتفق�الفقهاء�ع�ى�أن�شرط�وجوب�التعزير�العقل�فقط،

�عاق �أو�صبيا �بالغا �غ,!�مسلم، �أم �مسلما ،Óأن�� �أم �كان�ذكرا �سواء �ُعّزر، �الشرع مقدر�\ي

العقوبة،�إ�Nالص×�oالعاقل،�فإنه�يعزر�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة

�وهم�: "ρقال�رسول�هللا�:  
اÚِسن,َن،�واضِربوهم�عل� �سبِع �وهم�أبناُء �بالصِة �أوNدكِم مُروا

ضاِجِع 
َ

م�\ي�ا�ìقوا�بي ،لكن��Nيعزر�الص×�oالعاقل�عقوبة�تعزيرية�تصل�للقتل�أو�القطع،�)6("،�وفِرّ

  )Ö.)7نه�ليس�من�أهل�التكليف

�فإن�مريض�التوحد�من�الصنف��ول��Nيعاقب�عقوبات� �ا�سألة، �\ي�هذه �اتفاق�الفقهاء �ع�ى وبناء

�يوجب�ولكنه�يضرب�أو�يحبس� �اقi!ف�ما �فعلته�ذلكإذا �له�من�معاودة �ومنعا زجرا

�oÐتوجب�حدا�ع�ى�ا�كلف,ن،�و\ي�الجنايات�ال�oÐالتوحد�من�الصنف�الثاني،�فإنه�يؤدب�بالتعزير�\ي�الجنايات�ال


ا،�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة،�بعد�استشارة�ا�ختص,ن�\ي�ا�رض�والقائم,ن�ع�ى�رعاية�Úحد�ف�N

صل�التعزير�إ�ى�القتل�أو�القطع�مهما�كانت�ا�عصية�أو�ا�ريض�لتحديد�نوع�العقوبة�ومقدارها،�وبشرط�أ�Nي

  .الجريمة،�Öن�هذه�العقوبة�تستدÑي�جناية،�وفعله��Nيوصف�بكونه�جناية

                                                                                                                        

 .7/5591،�الفقه��سzمي�وأدلته

 .ã�،34ية،�

 .5/523،�مغ��Ðا'حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا'MNاج

السارق،�باب�القطع�فيما�آواه�ا�راح�من�ا�وا�oÔ،�حديث�رقم�كتاب�قطع�: رواه�النسائي�Rي�سننه

 ).2413(،�حديث�رقم�

�بدائع�الصنائع ،7/64 .� �الذخ��ةالقرا\ي، ،12/119 .� ،oÌا'حتاجالشربي� �Ðمغ

367(كتاب�الصة،�باب�م�ÓÐيؤمر�الغم�بالصة،�حديث�رقم�: Rي�سننه

 ).2/401(ن�أبي�داود�

كشاف�القناع�عن�م�ن��قناعال�
وتي،�. 5/524،�مغ��Ðا'حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا'MNاج

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

و�صل�\ي�مشروعية�التعزير�قوله�تعا�ى

فأباح�هللا�تع�)2(،"واضربوهن

،�أن�رج�من�مزينة�أتى�رسول�هللا�τعمرو 

ومثلها�والنكال،�وليس�\ي�

يبلغ�ثمن�ا�جن�ففيه�غرامة�مثليه�

وقد�اتفق�الفقهاء�ع�ى�أن�شرط�وجوب�التعزير�العقل�فقط،

�أن �أم �كان�ذكرا �سواء �ُعّزر، �الشرع مقدر�\ي

العقوبة،�إ�Nالص×�oالعاقل،�فإنه�يعزر�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة

: أبيه�عن�جده�قال

ضاِجِع 
َ

م�\ي�ا�ìقوا�بي أبناُء�َعشٍر،�وفِرّ

Öنه�ليس�من�أهل�التكليف

�فإن�مريض�التوحد�من�الصنف��ول��Nيعاقب�عقوبات� �ا�سألة، �\ي�هذه �اتفاق�الفقهاء �ع�ى وبناء

� ولكنه�يضرب�أو�يحبس�تعزيرية،

�oÐتوجب�حدا�ع�ى�ا�كلف,ن،�و\ي�الجنايات�ال�oÐالتوحد�من�الصنف�الثاني،�فإنه�يؤدب�بالتعزير�\ي�الجنايات�ال


ا،�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة،�بعد�استشارة�ا�ختص,ن�\ي�ا�رض�والقائم,ن�ع�ى�رعاية�Úحد�ف�N

ا�ريض�لتحديد�نوع�العقوبة�ومقدارها،�وبشرط�أ�Nي

الجريمة،�Öن�هذه�العقوبة�تستدÑي�جناية،�وفعله��Nيوصف�بكونه�جناية

  

  
                                               

الفقه��سzمي�وأدلتهالزحي�ي،�)1(
،�ãية،�سورة�النساء)2(
)3(��،oÌاجالشربيMN'ا'حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا��Ðمغ
رواه�النسائي�Rي�سننه)4(

،�حديث�رقم�8/69إرواء�الغليل،�
)5(�� بدائع�الصنائعالكاساني،

6/122. 
Rي�سننه�رواه�أبو�داود)6(

�لباني�\ي�صحيح�س	ن�أبي�داود�
)7(��،oÌاجالشربيMN'ا'حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا��Ðمغ
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�zضطرابات�اضطرابات�أخرى� �ترافق�هذه �وقد �أنواع�من�اضطرابات�طيف�التوحد، هناك�أربعة

ثثة�مستويات�لõصابة�بمرض�التوحد،�ولذلك��Nبد�من�التعامل�


م�\ي�التكليف�باÖحكامìيمكن�ا�ساواة�بي�Nالتوحد�بناء�ع�ى�تباين�هذه�ا�ستويات،�و�ÓÔÕمع�مر. 


ا�من�مريض�إ�ى�آخر،�فإنه�يمكن�تصنيف�حاNت�التوحد�إ�ى�âوبسبب�تباين�أعراض�التوحد�وشد

�\ي��حكام�الشرعية،� يصنف�كا�جنون،�والص×�oغ,!�ا�م,O،�ويعامل�معامل�
ما

 .وتثبت�له�أهلية�الوجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تنتفي�\ي�حقه�أهلية��داء

�الشرعية،� ��حكام �ا�م,�O\ي o×الص� �معاملة �ويعامل ،O,ا�م� o×يصنف�كالص

 .تثبت�له�أهلية�وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة

�ف�تق �بغض�النظر�عن�تصنيفه، �الحدود�اية، �عليه م

�إذ��Nتوصف�أفعاله�بالجنايات،�وتi!تب�عليه�\ي�ا�قابل�عقوبات�أخرى  : بأنواعها،�و�Nيقتص�منه،

 .بعض�العقوبات�التعزيرية،�ال�oÐتحفظ�أمن�ا�جتمع�ونظامه

�Nيعاقب�مريض�التوحد�من�الصنف��ول�بعقوبات�تعزيرية،�إ�Nإذا�اقi!ف�ما�يوجب�ضربه�وزجره�

منعا�له�من�معاودة�فعلته،�وأما�مريض�التوحد�من�الصنف�الثاني،�فإنه�يؤدب�بالتعزير�\ي�الجنايات�


ا،�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة،�Úحد�ف�N�oÐو\ي�الجنايات�ال�،

�العقوبة� �هذه �Öن �أو�الجريمة، �كانت�ا�عصية �مهما �أو�القطع �القتل �التعزير�إ�ى بشرط�أ�Nيصل

�تتعلق�به�أحكام� مرض�التوحد�صنفا�خاصا،

: خاصة�\ي�أبواب�الجنايات،�وذلك�Nختف�أحكام�ا�ر�ÓÔÕا�صاب,ن�به�عن��مراض�ا�شا{
ة،�مثل

 

ة�والشرعية،�بإجراء��oÔالباحث�بأن�يقوم�ا�شرعون�والباحثون�وطلبة�العلم،�\ي�العلوم�القانوني

البحوث�والدراسات�ا�كثفة�حول�مر�ÓÔÕالتوحد،�\ي�ا�جال,ن�القانوني�والشرÑي،�والخروج�بتشريع�

�أوضاع� �لهم �ا�جتمع، �من �فئة �باعتبارهم 
م،Úعل� �وما �لهم �ما �ويقرر �يحفظ�حقوقهم، خاص�{
م

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :أهم�النتائج

�zضطرابات�اضطرابات�أخرى� �ترافق�هذه �وقد �أنواع�من�اضطرابات�طيف�التوحد، هناك�أربعة

ثثة�مستويات�لõصابة�بمرض�التوحد،�ولذلك��Nبد�من�التعامل�تكون�مصاحبة�لها،�كما�أن�هناك�


م�\ي�التكليف�باÖحكامìيمكن�ا�ساواة�بي�Nالتوحد�بناء�ع�ى�تباين�هذه�ا�ستويات،�و�ÓÔÕمع�مر


ا�من�مريض�إ�ى�آخر،�فإنه�يمكن�تصنيف�حاNت�التوحد�إ�ى�âوبسبب�تباين�أعراض�التوحد�وشد

 :حكام�الشرعية�ا�رتبطة�{
اصنف,ن،�من�حيث��هلية�و� 

�\ي��حكام�الشرعية،��:الصنف�[ول  يصنف�كا�جنون،�والص×�oغ,!�ا�م,O،�ويعامل�معامل�
ما

وتثبت�له�أهلية�الوجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تنتفي�\ي�حقه�أهلية��داء

�الثاني �الشرعية،��:الصنف ��حكام �ا�م,�O\ي o×الص� �معاملة �ويعامل ،O,ا�م� o×يصنف�كالص

تثبت�له�أهلية�وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصة

�الجنائ �ف�تقتنتفي�عن�مريض�التوحد�ا�سؤولية �بغض�النظر�عن�تصنيفه، ية،

�إذ��Nتوصف�أفعاله�بالجنايات،�وتi!تب�عليه�\ي�ا�قابل�عقوبات�أخرى  بأنواعها،�و�Nيقتص�منه،

بعض�العقوبات�التعزيرية،�ال�oÐتحفظ�أمن�ا�جتمع�ونظامهكضمان�ا�تلفات،�والدية،�و 

�Nيعاقب�مريض�التوحد�من�الصنف��ول�بعقوبات�تعزيرية،�إ�Nإذا�اقi!ف�ما�يوجب�ضربه�وزجره�

منعا�له�من�معاودة�فعلته،�وأما�مريض�التوحد�من�الصنف�الثاني،�فإنه�يؤدب�بالتعزير�\ي�الجنايات�


ا،�من�باب�التأديب��Nمن�باب�العقوبة،�ال�oÐتوجب�حدا�ع�ى�ا�كلف,نÚحد�ف�N�oÐو\ي�الجنايات�ال�،

�العقوبة� �هذه �Öن �أو�الجريمة، �كانت�ا�عصية �مهما �أو�القطع �القتل �التعزير�إ�ى بشرط�أ�Nيصل

 .تستدÑي�جناية،�وفعله��Nيوصف�بكونه�جناية

�تتعلق�به�أحكام��oÔالباحث�بأن�تقوم�الجهات�التشريعية�باعتبار� مرض�التوحد�صنفا�خاصا،

خاصة�\ي�أبواب�الجنايات،�وذلك�Nختف�أحكام�ا�ر�ÓÔÕا�صاب,ن�به�عن��مراض�ا�شا{
ة،�مثل

 .الجنون�والسفه،�واعتماد�هذه��حكام�\ي�ا�حاكم�ا�ختصة�بذلك

�oÔالباحث�بأن�يقوم�ا�شرعون�والباحثون�وطلبة�العلم،�\ي�العلوم�القانوني

البحوث�والدراسات�ا�كثفة�حول�مر�ÓÔÕالتوحد،�\ي�ا�جال,ن�القانوني�والشرÑي،�والخروج�بتشريع�

�أوضاع� �لهم �ا�جتمع، �من �فئة �باعتبارهم 
م،Úعل� �وما �لهم �ما �ويقرر �يحفظ�حقوقهم، خاص�{
م


اâبد�من�مراعا�Nخاصة�.  

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :الخاتمة

أهم�النتائج: أو�

�zضطرابات�اضطرابات�أخرى� -1 �ترافق�هذه �وقد �أنواع�من�اضطرابات�طيف�التوحد، هناك�أربعة

تكون�مصاحبة�لها،�كما�أن�هناك�


م�\ي�التكليف�باÖحكامìيمكن�ا�ساواة�بي�Nالتوحد�بناء�ع�ى�تباين�هذه�ا�ستويات،�و�ÓÔÕمع�مر


ا�من�مريض�إ�ى�آخر،�فإنه�يمكن�تصنيف�حاNت�التوحد�إ�ى� -2âوبسبب�تباين�أعراض�التوحد�وشد

صنف,ن،�من�حيث��هلية�و� 

الصنف�[ول   - أ

وتثبت�له�أهلية�الوجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تنتفي�\ي�حقه�أهلية��داء

�الثاني  - ب الصنف

تثبت�له�أهلية�وجوب�كاملة،�\ي�ح,ن�تثبت�له�أهلية�أداء�ناقصةو 

�الجنائ -3 تنتفي�عن�مريض�التوحد�ا�سؤولية

�إذ��Nتوصف�أفعاله�بالجنايات،�وتi!تب�عليه�\ي�ا�قابل�عقوبات�أخرى  بأنواعها،�و�Nيقتص�منه،

كضمان�ا�تلفات،�والدية،�و 

�Nيعاقب�مريض�التوحد�من�الصنف��ول�بعقوبات�تعزيرية،�إ�Nإذا�اقi!ف�ما�يوجب�ضربه�وزجره� -4

منعا�له�من�معاودة�فعلته،�وأما�مريض�التوحد�من�الصنف�الثاني،�فإنه�يؤدب�بالتعزير�\ي�الجنايات�

ال�oÐتوجب�حدا�ع�ى�ا�كلف,ن

�العقوبة� �هذه �Öن �أو�الجريمة، �كانت�ا�عصية �مهما �أو�القطع �القتل �التعزير�إ�ى بشرط�أ�Nيصل

تستدÑي�جناية،�وفعله��Nيوصف�بكونه�جناية

  :التوصيات: ثانيا

يو��oÔالباحث�بأن�تقوم�الجهات�التشريعية�باعتبار� -1

خاصة�\ي�أبواب�الجنايات،�وذلك�Nختف�أحكام�ا�ر�ÓÔÕا�صاب,ن�به�عن��مراض�ا�شا{
ة،�مثل

الجنون�والسفه،�واعتماد�هذه��حكام�\ي�ا�حاكم�ا�ختصة�بذلك

يو��oÔالباحث�بأن�يقوم�ا�شرعون�والباحثون�وطلبة�العلم،�\ي�العلوم�القانوني -2

البحوث�والدراسات�ا�كثفة�حول�مر�ÓÔÕالتوحد،�\ي�ا�جال,ن�القانوني�والشرÑي،�والخروج�بتشريع�

�أوضاع� �لهم �ا�جتمع، �من �فئة �باعتبارهم 
م،Úعل� �وما �لهم �ما �ويقرر �يحفظ�حقوقهم، خاص�{
م


اâبد�من�مراعا�Nخاصة�
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�ب,!وت،�ا�كتب�2،�طإرواء�الغليل�Rي�تخريج�أحاديث�منار�السبيل ،

 ).دت(،�ا�كتب�Pسمي،�)دط

،الكويت،�مؤسسة�غراس�للنشر�والتوزيع،�

� �و�رشاد �لبنان،�2ط،)الصغ��(التقريب ،ب,!وت،

،�القاهرة،�)دط(،�،�صحيح�البخاري 

،�)دط(،كشف�[سرار�شرح�أصول�الïtدوي 

،�ب,!وت،�لبنان،�عالم�)دط(،�كشاف�القناع�عن�م�ن��قناع

�وا�عرفة،�مصر،��،) مجلة�القراءة

1� �دار�ا�ؤلف، �ب,!وت، -هـ1434،

،�ب,!وت،�لبنان،�دار�الكتب�1،�طكتاب�التعريفات

  ).دت(،�ب,!وت،�دار�الفكر،�)دط

،�ب,!وت،دار�الرسالة�العا�ية،�1،�ط

� �حمزة، �بن �أحمد �العباس �أبي �بن �محمد �الدين �شرح�MÇاشمس �إ�ى �ا'حتاج ية

�جواهر�القاموس �من �العروس �Pرشاد�تاج �وزارة �الكويت، ،

 ).دت(،دمشق،�سورية،�دار�الفكر،�

 .م1998

� �قرطبة، �مؤسسة �مصر، �القاهرة، - هـ1396،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :ا'صادر�وا'راجع

إرواء�الغليل�Rي�تخريج�أحاديث�منار�السبيل محمد�ناصر�الدين،

 .م1985- هـP1405سمي،�

دط(صحيح�الجامع�الصغ���وزيادته،محمد�ناصر�الدين،�

،الكويت،�مؤسسة�غراس�للنشر�والتوزيع،�1،�طصحيح�سóن�أبي�داودمحمد�ناصر�الدين،�

 .م2002

 :� �الطيب، �بن �أبو�بكر�محمد oÔÕالقا� �و�رشاد التقريب

 .م1998-هـ1418مؤسسة�الرسالة،�

،�صحيح�البخاري أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إسماعيل�بن�إبراهيم�بن�ا�غ,!ة

 . م2005-هـ1426دار�الفجر�للi!اث،�

كشف�[سرار�شرح�أصول�الïtدوي ء�الدين�عبد�العزيز�بن�أحمد�بن�محمد،�ع

  ).دت(دار�الكتاب�Pسمي،�

كشاف�القناع�عن�م�ن��قناعمنصور�بن�يونس�بن�إدريس،�

 .م1983-هـ1403

� )(ASD)اضطراب�طيف�التوحد�(مريم�عي�ÓÔýخليفة،

 .2019،�شباط�208جامعة�ع,ن�شمس،�العدد�

� �الحركة-التوحدت,!لوباسينجر، �و[داء- فرط �القراءة �طخلل ،1

كتاب�التعريفاتع�ى�بن�محمد�بن�ع�ي�الزين�الشريف،�: 

 .م1983-هـ1403

دط(،�شرح�مختصر�خليلأبو�عبد�هللا�محمد�بن�عبد�هللا،�

،�طسóن�أبي�داودسليمان�بن��شعث��زدي�السجستاني،�

 .م2009

� �حمزة، �بن �أحمد �العباس �أبي �بن �محمد �الدين شمس

  .م2003-هـ1424،ب,!وت،�دار�الكتب�العلمية،�3

� ،oÌالحسي� ÓÔüمرت� �جواهر�القاموسمحمد �من �العروس تاج

 .م2001-هـ1422

،دمشق،�سورية،�دار�الفكر،�4،�طالفقه��سzمي�وأدلتهوهبة�بن�مصطفى،�

1998،�القاهرة،�دار�الفكر�العربي،�)دط(،�الجريمةمحمد،�

� �الكريم، �الفقهعبد �أصول �طالوج�R�ïي ،6� �قرطبة، �مؤسسة �مصر، �القاهرة، ،

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا'صادر�وا'راجع

محمد�ناصر�الدين،: �لباني .1

Pسمي،�

محمد�ناصر�الدين،�: �لباني .2

محمد�ناصر�الدين،�: �لباني .3

2002-هـ1420

: الباقني .4

مؤسسة�الرسالة،�

أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إسماعيل�بن�إبراهيم�بن�ا�غ,!ة: البخاري  .5

دار�الفجر�للi!اث،�

ع: البخاري  .6

دار�الكتاب�Pسمي،�

منصور�بن�يونس�بن�إدريس،�: ال�
وتي .7

1403الكتب،�

�: بوشهاب .8 مريم�عي�ÓÔýخليفة،

جامعة�ع,ن�شمس،�العدد�

9. � ت,!لوباسينجر،

 .م2013

: الجرجاني .10

03العلمية،�

11. oÔأبو�عبد�هللا�محمد�بن�عبد�هللا،�: الخر�

سليمان�بن��شعث��زدي�ال: داودأبو� .12

2009-هـ1430

�: الرم�ي .13 �حمزة، �بن �أحمد �العباس �أبي �بن �محمد �الدين شمس

3،طا'MNاج

�: الزبيدي .14 ،oÌالحسي� ÓÔüمرت� محمد

1422و�بناء،�

وهبة�بن�مصطفى،�: الزحي�ي .15

محمد،�: زهرةو�أب .16

�: زيدان .17 �الكريم، عبد

 .م1976
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�الدقائق،� ïóك� �شرح �الحقائق تبي�ن

،الرياض،�دار�التدمرية،�1،�طأصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهله

�ألفاظ� �معاني �معرفة �إ�ى �ا'حتاج �Ðمغ

�الدر�ا'ختار، �ا'حتار�ع�ى ،�2طرد

،�ب,!وت،�دار�الكتاب�)دط(،�التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåي

�دار�الكتب�1،�طصفى �لبنان، ،ب,!وت،

� ،oÔا�قد�� �الجماعي�ي �بن�محمد �الناظر�وجنة�موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد روضة

،�الرياض،دار�3،�طا'غ�oÔ�Ðالجماعي�ي،�

،ب,!وت،�1،�طالذخ��ةأبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريس�بن�عبد�الرحمن�ا�الكي،�

 .م2011-هـ1432،عمان،�دار�ا�س,!ة،�

،ب,!وت،�2،�طبدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائع

�والنشر�والتوزيع،� �للطباعة ،دار�النفائس

 .هـ1432-م2011

 .هـ1414،ب,!وت،�دار�صادر،�

�ط �الرسالة،�1، �مؤسسة ،ب,!وت،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �البارÑي، �محجن �بن �ع�ي �بن �عثمان �الدين �الدقائق،�فخر ïóك� �شرح �الحقائق تبي�ن

 .هـ�1313م,!ية،�،القاهرة،�ا�طبعة�الك"!ى�

� أصول�الفقه�الذي���يسع�الفقيه�جهلهعياض�بن�نامي،

  .م2005

 :� �الخطيب، �أحمد �ب �محمد �الدين �ألفاظ�شمس �معاني �معرفة �إ�ى �ا'حتاج �Ðمغ

 .م1994-هـ1415،ب,!وت،�دار�الكتب�العلمية،�1

�محم �عابدين، �عبدالعزيز�الدمشقي، �عمر�بن �بن �أم,ن �الدر�ا'ختار،د �ا'حتار�ع�ى رد

 .م1992- هـ1412ب,!وت،�دار�الفكر،�

التشريع�الجنائي��سzمي�مقارنا�بالقانون�الوضåيعبدالقادر،�

 ).دت

� ،oÔالطو�� �الغزا�ي �بن�محمد صفىا'ستأبو�حامد�محمد

 .م1993-هـ1413

�ا�قد: قدامة �الجماعي�ي �بن�محمد موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد

 .م2002-هـ1423،ب,!وت،�لبنان،�مؤسسة�الريان،�2ط

موفق�الدين�عبدهللا�بن�أحمد�بن�محمد�ا�قد��oÔالجماعي�ي،�: قدامة

 .م1997-هـ1417عالم�الكتب،�

أبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريس�بن�عبد�الرحمن�ا�الكي،�

 .1994دار�الغرب�Pسمي،�

،عمان،�دار�ا�س,!ة،�1،�طإضرابات�التوحدمصطفى�نوري،�

بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائعو�بكر�بن�مسعود�بن�أحمد،�عء�الدين�أب

 .م1986- هـ1406دار�الكتب�العلمية،�

� ،o×قني� �وحامد �قلع�ي �الفقهاءمحمد �لغة �طمعجم �والنشر�والتوزيع،�2، �للطباعة ،دار�النفائس

 .م1988

  ).دت(،��دار�الدعوة،�)دط(،ا'عجم�الوسيطمصطفى�وآخرون،�

2011،�عمان،��ردن،�دار�ا�س,!ة،�1،�طالتوحدلشربيoÌ،�مصطفى�وا

،ب,!وت،�دار�صادر،�3،�طلسان�العربمحمد�بن�مكرم�بن�ع�ي،�: منظور 

� �شعيب، �بن �أحمد �الرحمن �عبد �الك�tى أبو �طالسóن ،

 .م2001

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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�م: الزيلøي .18 �بن �ع�ي �بن �عثمان �الدين فخر

،القاهرة،�ا�طبعة�الك"!ى�1ط

19. oالسلم :� عياض�بن�نامي،

2005-هـ1426

20. oÌالشربي :

1طا'MNاج،

21. � �محمابن عابدين،

ب,!وت،�دار�الفكر،�

عبدالقادر،�: عودة .22

دت(العربي،�

�الطو: الغزا�ي .23 �الغزا�ي �بن�محمد أبو�حامد�محمد

1413العلمية،�

قدامةابن� .24

طا'ناظر،

قدامةابن� .25

عالم�الكتب،�

أبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريس�بن�عبد�الرحمن�ا�الكي،�: القرا\ي .26

دار�الغرب�Pسمي،�

مصطفى�نوري،�: القمش .27

عء�الدين�أب: الكاساني .28

دار�الكتب�العلمية،�

29. � ،o×قني� �وحامد �قلع�ي محمد

1988-هـ1408

مصطفى�وآخرون،� .30

مصطفى�وا .31

منظور ابن� .32

�: النسائي .33 �شعيب، �بن �أحمد �الرحمن �عبد أبو

2001-ه1421
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�2حاكمات�ا'دنية�والتجارية�الفلسطي��Ðرقم�

Third party objection in the Palestinian Civil and Commercial Procedure Code 

  فلسط�ن_ محاضر�Rي�الجامعة�العربية�[مريكية�

Ehab Mahmud ragheb kmail

تعت"!�الدعوى�القضائية�من�أهم�السبل�ال�oÐتعمل�ع�ى�حفظ�وحماية�حقوق�ãخرين،�من�خل�التوجه�إ�ى�

،�و\ي�بعض��حيان�يكون�الحكم�السلك�القضائي�ليتم�الحصول�ع�ى�حكم�بحق�الشخص�ا�عتدي�ع�ى�غ,!ه

الصادر�قد�مس�بحق�من�حقوق�من�كان�خارج�عن�الخصومة�ويلحق�به�الضرر�،�ونتيجة�لذلك،�قام�ا�شرع�

الفلسطي�oÌبتقرير�طريق�طعن�غ,!�عادي�وهو�اعi!اض�الغ,!،�ومن�هذا�ا�نطلق�اتبع�الباحث�ا�نهج�الوصفي�

ونطاقه،�باçضافة�إ�ى�توضيح�Pجراءات�ا�تبعة�لتقديم�هذا�

الطعن،�وبيان�أهم�ãثار�القانونية�ا�i!تبة�ع�ى�تقديمه،�وقد�خرج�الباحث�\ي��
اية�هذه�الدراسة�بأهم�النتائج�

Summary 

The lawsuit is considered one of the most important ways that works to pres

protect the rights of others, by going to the judiciary to obtain a judgment against the 

person who assaulted others, and sometimes the judgment issued has affected the rights 

of those who were outside the litigation and harmed him, As a result, t

legislator decided on an unusual method of appeal, which is the objection of others. 

From this standpoint, the researcher followed the descriptive analytical approach in 

explaining the nature, types and scope of the objection of others, in a

clarifying the procedures used to submit this appeal, and indicating the most important 

legal implications of its submission. At the end of this study, the researcher presents 

the most important findings and recommendations

القضائية�وسيلة�من�الوسائل�القانونية�لتحقيق�العدالة��مر�الذي�تسøى�إليه�كافة�ا�جتمعات�

�دعوى� �وذلك�عن�طريق�رفع �حيث�من�خل�الدعوى�تمكن�الشخص�من�حماية�حقوقه �مر�الزمان، ع�ى

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

حاكمات�ا'دنية�والتجارية�الفلسطي��Ðرقم�اع��اض�الغ���Rي�قانون�أصول�ا'

   2001لسنة

Third party objection in the Palestinian Civil and Commercial Procedure Code 

No. 2 of 2001 

محاضر�Rي�الجامعة�العربية�[مريكية��-إMÔاب�محمود�راغب�كميل

Ehab Mahmud ragheb kmail- Lecturer at the Arab American University 

Ehab.kmail@aaup.edu -Palestine  

تعت"!�الدعوى�القضائية�من�أهم�السبل�ال�oÐتعمل�ع�ى�حفظ�وحماية�حقوق�ãخرين،�من�خل�التوجه�إ�ى�

السلك�القضائي�ليتم�الحصول�ع�ى�حكم�بحق�الشخص�ا�عتدي�ع�ى�غ,!ه

الصادر�قد�مس�بحق�من�حقوق�من�كان�خارج�عن�الخصومة�ويلحق�به�الضرر�،�ونتيجة�لذلك،�قام�ا�شرع�

الفلسطي�oÌبتقرير�طريق�طعن�غ,!�عادي�وهو�اعi!اض�الغ,!،�ومن�هذا�ا�نطلق�اتبع�الباحث�ا�نهج�الوصفي�

ونطاقه،�باçضافة�إ�ى�توضيح�Pجراءات�ا�تبعة�لتقديم�هذا��التحلي�ي�\ي�بيان�ماهية�اعi!اض�الغ,!�وأنواعه

الطعن،�وبيان�أهم�ãثار�القانونية�ا�i!تبة�ع�ى�تقديمه،�وقد�خرج�الباحث�\ي��
اية�هذه�الدراسة�بأهم�النتائج�

The lawsuit is considered one of the most important ways that works to pres

protect the rights of others, by going to the judiciary to obtain a judgment against the 

person who assaulted others, and sometimes the judgment issued has affected the rights 

of those who were outside the litigation and harmed him, As a result, t

legislator decided on an unusual method of appeal, which is the objection of others. 

From this standpoint, the researcher followed the descriptive analytical approach in 

explaining the nature, types and scope of the objection of others, in a

clarifying the procedures used to submit this appeal, and indicating the most important 

legal implications of its submission. At the end of this study, the researcher presents 

the most important findings and recommendations. 

القضائية�وسيلة�من�الوسائل�القانونية�لتحقيق�العدالة��مر�الذي�تسøى�إليه�كافة�ا�جتمعات�

�دعوى� �وذلك�عن�طريق�رفع �حيث�من�خل�الدعوى�تمكن�الشخص�من�حماية�حقوقه �مر�الزمان، ع�ى
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  ا'لخص�

تعت"!�الدعوى�القضائية�من�أهم�السبل�ال�oÐتعمل�ع�ى�حفظ�وحماية�حقوق�ãخرين،�من�خل�التوجه�إ�ى�

السلك�القضائي�ليتم�الحصول�ع�ى�حكم�بحق�الشخص�ا�عتدي�ع�ى�غ,!ه

الصادر�قد�مس�بحق�من�حقوق�من�كان�خارج�عن�الخصومة�ويلحق�به�الضرر�،�ونتيجة�لذلك،�قام�ا�شرع�

الفلسطي�oÌبتقرير�طريق�طعن�غ,!�عادي�وهو�اعi!اض�الغ,!،�ومن�هذا�ا�نطلق�اتبع�الباحث�ا�نهج�الوصفي�

التحلي�ي�\ي�بيان�ماهية�اعi!اض�الغ,!�وأنواعه

الطعن،�وبيان�أهم�ãثار�القانونية�ا�i!تبة�ع�ى�تقديمه،�وقد�خرج�الباحث�\ي��
اية�هذه�الدراسة�بأهم�النتائج�

  .والتوصيات�

The lawsuit is considered one of the most important ways that works to preserve and 

protect the rights of others, by going to the judiciary to obtain a judgment against the 

person who assaulted others, and sometimes the judgment issued has affected the rights 

of those who were outside the litigation and harmed him, As a result, the Palestinian 

legislator decided on an unusual method of appeal, which is the objection of others. 

From this standpoint, the researcher followed the descriptive analytical approach in 

explaining the nature, types and scope of the objection of others, in addition to 

clarifying the procedures used to submit this appeal, and indicating the most important 

legal implications of its submission. At the end of this study, the researcher presents 

 '�)=��  

القضائية�وسيلة�من�الوسائل�القانونية�لتحقيق�العدالة��مر�الذي�تسøى�إليه�كافة�ا�جتمعات�تعد�الدعوى�

�دعوى� �وذلك�عن�طريق�رفع �حيث�من�خل�الدعوى�تمكن�الشخص�من�حماية�حقوقه �مر�الزمان، ع�ى
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تع"!��واستصدار�حكم�ع�ى�الذي�تعدى�ع�ى�أي�حق�من�حقوقه،�ع�ى�اعتبار�أن��حكام�الصادرة�عن�ا�حاكم

�وzستقرار�\ي� �zطمئنان �بث �أجل �من �ذلك �وكل ،

لكن��Nبد�أن�ننوه�أنه�بالرغم�من�السøي�ا�ستمر�وا�تواصل�نحو�تحقيق�محاكمة�عادلة�إ�Nأنه�

�قام�ا�شرع�الفلس �أثر�ذلك، �وع�ى �إ�ى�قد�يشوب�هذه��حكام�بعض��خطاء، طي�oÌودرج�ع�ى�ذلك�الفقهاء

�وذلك�حسبما� �أو�إبطاله �بتعديله �القيام �من�خل �العادل �الحكم �إ�ى 
دف�الوصول}� �الطعن �طرق تشريع

،�وقد�قسم�مشرعنا�الفلسطي�oÌطرق�الطعن�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�

ا�طرق�الطعن�غ,!�العادية�تتمثل�\ي�النقض،�اعi!اض�الغ,!�

وسوف�تقتصر�هذه�الدراسة�ع�ى�موضوع�الطعن�وهو�اعi!اض�الغ,!،�و�Nبد�من�Pشارة،�أن�طرق�الطعن�

العادية�لم�تجز��ن�لم�ينطبق�عليه�صفة�الخصم�\ي�الدعوى�القضائية�سلوكها،�ونتيجة�لذلك،�قام�ا�شرع�

خاص�الذين�يتضررون�ولم�يكونوا�من�أطراف�الخصومة،�وإنما�خارجها�باللجوء�إ�ى�

وقام�ا�شرع�الفلسطي�oÌ\ي�تنظيم��بعض�جوانب�هذا�الطريق�من�

�هو� �عكس�ما �ع�ى �الجوانب، �تشمل�جميع �لم �الدقة �أن oÌيع� �وهذا �طرق�الطعن�بشكل�دقيق، �\ي موجود

�من� �يجب،�حيث�كان�ي�يء�ذكرها �الدراسات�الفقهية�لم�تعطيه�حقه�كما
ً
الطعن�القانونية��خرى،�وأيضا
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واستصدار�حكم�ع�ى�الذي�تعدى�ع�ى�أي�حق�من�حقوقه،�ع�ى�اعتبار�أن��حكام�الصادرة�عن�ا�حاكم

�احi!امها ��شخاص �ع�ى �يجب �بالتا�ي �الحقيقة �وzستقرار�\ي�1عن �zطمئنان �بث �أجل �من �ذلك �وكل ،

لكن��Nبد�أن�ننوه�أنه�بالرغم�من�السøي�ا�ستمر�وا�تواصل�نحو�تحقيق�محاكمة�عادلة�إ�Nأنه�

�قام�ا�شرع�الفلس �أثر�ذلك، �وع�ى قد�يشوب�هذه��حكام�بعض��خطاء،

�وذلك�حسبما� �أو�إبطاله �بتعديله �القيام �من�خل �العادل �الحكم �إ�ى 
دف�الوصول}� �الطعن �طرق تشريع

،�وقد�قسم�مشرعنا�الفلسطي�oÌطرق�الطعن�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�

ا�طرق�الطعن�غ,!�العادية�تتمثل�\ي�النقض،�اعi!اض�الغ,!�طرق�طعن�عادية�وæي�zستئناف،�أم

  

وسوف�تقتصر�هذه�الدراسة�ع�ى�موضوع�الطعن�وهو�اعi!اض�الغ,!،�و�Nبد�من�Pشارة،�أن�طرق�الطعن�

العادية�لم�تجز��ن�لم�ينطبق�عليه�صفة�الخصم�\ي�الدعوى�القضائية�سلوكها،�ونتيجة�لذلك،�قام�ا�شرع�

لفلسطي�oÌبالسماح�لêشخاص�الذين�يتضررون�ولم�يكونوا�من�أطراف�الخصومة،�وإنما�خارجها�باللجوء�إ�ى�

وقام�ا�شرع�الفلسطي�oÌ\ي�تنظيم��بعض�جوانب�هذا�الطريق�من�. طريق�طعن�وهو�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!

�هو� �عكس�ما �ع�ى �الجوانب، �تشمل�جميع �لم �الدقة �أن oÌيع� �وهذا الطعن�بشكل�دقيق،

�يجب،�حيث�كان�ي �الدراسات�الفقهية�لم�تعطيه�حقه�كما
ً
الطعن�القانونية��خرى،�وأيضا
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

واستصدار�حكم�ع�ى�الذي�تعدى�ع�ى�أي�حق�من�حقوقه،�ع�ى�اعتبار�أن��حكام�الصادرة�عن�ا�حاكم

�� �ع�ى �يجب �بالتا�ي �الحقيقة عن

لكن��Nبد�أن�ننوه�أنه�بالرغم�من�السøي�ا�ستمر�وا�تواصل�نحو�تحقيق�محاكمة�عادلة�إ�Nأنه�. 2ا�جتمعات

�قام�ا�شرع�الفلس �أثر�ذلك، �وع�ى قد�يشوب�هذه��حكام�بعض��خطاء،

�وذلك�حسبما� �أو�إبطاله �بتعديله �القيام �من�خل �العادل �الحكم �إ�ى 
دف�الوصول}� �الطعن �طرق تشريع

،�وقد�قسم�مشرعنا�الفلسطي�oÌطرق�الطعن�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�3يi!اءى�للمحكمة

طرق�طعن�عادية�وæي�zست: إ�ى�نوع,ن�

  .4وإعادة�ا�حاكمة�

وسوف�تقتصر�هذه�الدراسة�ع�ى�موضوع�الطعن�وهو�اعi!اض�الغ,!،�و�Nبد�من�Pشارة،�أن�طرق�الطعن�

العادية�لم�تجز��ن�لم�ينطبق�عليه�صفة�الخصم�\ي�الدعوى�القضائية�سلوكها،�ونتيجة�لذلك،�قام�ا�شرع�

لفلسطي�oÌبالسماح�لêا

طريق�طعن�وهو�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!

�هو� �عكس�ما �ع�ى �الجوانب، �تشمل�جميع �لم �الدقة �أن oÌيع� �وهذا الطعن�بشكل�دقيق،

�يجب،�حيث�كان�ي �الدراسات�الفقهية�لم�تعطيه�حقه�كما
ً
الطعن�القانونية��خرى،�وأيضا
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�الدراسة�سوف� �هذه �و\ي قبلهم�بشكل�عام�ضمن�شروح�قوان,ن�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�ع�ى�حد�سواء،

ة�الطعن�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!�ذات�مستوى�عال�من��همية،�لكونه�موضوع�قلت�الدراسات�

�أبحاث� �\ي �بتخصيصه �يقوموا �ولم �وعام �مجمل �بشكل �ا�وضوع �لذلك �تعرضوا �الباحث,ن �ومعظم بشأنه،

�الدرا �لهذه �الفلسطينية �وافتقار�ا�كتبات�القانونية �التعمق�فيه �عدم �أدى�إ�ى �مما �ومنفصلة، سة،�مستقلة

باçضافة�إ�ى�ذلك،�وحال�هذه�الدراسة�نراه�بشكل�كب,!�ع�ى�الصعيد�العم�ي،�حيث�{
ذه�الطريقة�باçمكان�أن�

�باعتباره� �قوة�القضية�مقضية�، �الطعن�بشكل�مباشر�بمبدأ تؤدي�إ�ى�إلغاء�الحكم�أو�تعديله،��ساس�هذا

ام�\ي�الدعوى�تمس�حقوقهم،�وسيلة�وطريق�لحماية�حقوق�من�هم�خارج�الخصومة،�وذلك�عند�صدور�أحك

��ن�هم�خارج�الخصومة�
ً
�لحكم�مخالف�للحقيقة�،�حيث�أن�حاNت�ا�ساس�بالحقوق�خصوصا

طريق�هذه�الدراسة�تث,!�إشكاليات،ويمكن�عكسها�بسؤال�رئيoÔý،�ما�æي�أحكام�الطعن�ب


ا�أسئلة�وسوف�يتم�طرحها�ع�ى�ãتيì؟�وهذا�ما�يتفرع�عoÌاض�الغ,!�وفق�التشريع�الفلسطي!iاع:  


ا�ا�شرع�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌ؟��Úوقع�ف�oÐي�أوجه�النقص�الæما� 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الدراسة�سوف� �هذه �و\ي قبلهم�بشكل�عام�ضمن�شروح�قوان,ن�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�ع�ى�حد�سواء،

  .أقوم�ببيان�جميع�ما�يتعلق�باعi!اض�الغ,!�

ة�الطعن�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!�ذات�مستوى�عال�من��همية،�لكونه�موضوع�قلت�الدراسات�

�أبحاث� �\ي �بتخصيصه �يقوموا �ولم �وعام �مجمل �بشكل �ا�وضوع �لذلك �تعرضوا �الباحث,ن �ومعظم بشأنه،

�الدرا �لهذه �الفلسطينية �وافتقار�ا�كتبات�القانونية �التعمق�فيه �عدم �أدى�إ�ى �مما �ومنفصلة، مستقلة

باçضافة�إ�ى�ذلك،�وحال�هذه�الدراسة�نراه�بشكل�كب,!�ع�ى�الصعيد�العم�ي،�حيث�{
ذه�الطريقة�باçمكان�أن�

�باعتباره� �قوة�القضية�مقضية�، �الطعن�بشكل�مباشر�بمبدأ تؤدي�إ�ى�إلغاء�الحكم�أو�تعديله،��ساس�هذا

وسيلة�وطريق�لحماية�حقوق�من�هم�خارج�الخصومة،�وذلك�عند�صدور�أحك

��ن�هم�خارج�الخصومة�
ً
�لحكم�مخالف�للحقيقة�،�حيث�أن�حاNت�ا�ساس�بالحقوق�خصوصا

  . آخذة�\ي�ازدياد�لتعدد�ا�صالح�وترابطها�ببعضها�البعض�

هذه�الدراسة�تث,!�إشكاليات،ويمكن�عكسها�بسؤال�رئيoÔý،�ما�æي�أحكام�الطعن�ب: 


ا�أسئلة�وسوف�يتم�طرحها�ع�ى�ãتيì؟�وهذا�ما�يتفرع�عoÌاض�الغ,!�وفق�التشريع�الفلسطي!iاع

 ما�ا�قصود�بالطعن�باعi!اض�الغ,!؟

  ما�æي�الطبيعة�القانونية�Nعi!اض�الغ,!�؟�

  ما�أنواع�اعi!اض�الغ,!�؟

  خاص�الذين�يحق�لهم�باللجوء�إ�ى�هذا�الطريق�؟�

  ل�oÐتقبل�الطعن�بطريق�اعi!اض�الغ,!�؟�ما�æي��حكام�ا

  ما�هو��ثر�ا�i!تب�ع�ى�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�؟�


ا�ا�شرع�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌ؟��Úوقع�ف�oÐي�أوجه�النقص�الæما�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الدراسة�سوف� �هذه �و\ي قبلهم�بشكل�عام�ضمن�شروح�قوان,ن�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�ع�ى�حد�سواء،

أقوم�ببيان�جميع�ما�يتعلق�باعi!اض�الغ,!�

  أهمية�الدراسة�

ة�الطعن�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!�ذات�مستوى�عال�من��همية،�لكونه�موضوع�قلت�الدراسات�تعد�دراس

�أبحاث� �\ي �بتخصيصه �يقوموا �ولم �وعام �مجمل �بشكل �ا�وضوع �لذلك �تعرضوا �الباحث,ن �ومعظم بشأنه،

�الدرا �لهذه �الفلسطينية �وافتقار�ا�كتبات�القانونية �التعمق�فيه �عدم �أدى�إ�ى �مما �ومنفصلة، مستقلة

باçضافة�إ�ى�ذلك،�وحال�هذه�الدراسة�نراه�بشكل�كب,!�ع�ى�الصعيد�العم�ي،�حيث�{
ذه�الطريقة�باçمكان�أن�

�باعتباره� �قوة�القضية�مقضية�، �الطعن�بشكل�مباشر�بمبدأ تؤدي�إ�ى�إلغاء�الحكم�أو�تعديله،��ساس�هذا

وسيلة�وطريق�لحماية�حقوق�من�هم�خارج�الخصومة،�وذلك�عند�صدور�أحك

��ن�هم�خارج�الخصومة�
ً
وح�N�ÓÐيرضخ�لحكم�مخالف�للحقيقة�،�حيث�أن�حاNت�ا�ساس�بالحقوق�خصوصا

آخذة�\ي�ازدياد�لتعدد�ا�صال

: إشكالية�الدراسة�


ا�أسئلة�وسوف�يتم�طرحها�ع�ى�ãتيì؟�وهذا�ما�يتفرع�عoÌاض�الغ,!�وفق�التشريع�الفلسطي!iاع

ما�ا�قصود�بالطعن�باعi!اض�الغ,!؟ .1

ما�æي�الطبيعة�القانونية�Nعi!اض�الغ,!�؟� .2

ما�أنواع�اعi!اض�الغ,!�؟ .3

من��شخاص�الذين�يحق�لهم�باللجوء�إ�ى�هذا�الطريق�؟� .4

ما�æي��حكام�ا .5

ما�هو��ثر�ا�i!تب�ع�ى�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�؟� .6


ا�ا�شرع�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌ؟�� .7Úوقع�ف�oÐي�أوجه�النقص�الæما�
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�فيه،� �ا�تعلقة �الجزئيات �جميع رفة


مة�فيه�من�خل�تحليل�نصوص�القانون،�وذلك�حسب�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�

  .والتجارية�\ي�فلسط,ن،�ولفت�النظر�إ�ى�أوجه�القصور�ال�oÐوردت�\ي�هذا�القانون�ومحاولة�عجها�

�الذي�يقوم� �ا�وضوع� �ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�كونه�أفضل�ا�ناهج�\ي�هذا اتبع�الباحث�\ي�هذه�الدراسة�

�العقة� �ا�اجست,!�ذات �ورسائل �الكتب�والقوان,ن �ع�ى �zطع �خل �وذلك�من �ا�علومات، بوصف�وجمع

çضافة�إ�ى�zستعانة�باÖحكام�القضائية،�وكذلك�zستعانة�با¢راء�الفقهية�ا�ختلفة�ذات�

�ا�بحث� �مبحث,ن، �تقسيمه�إ�ى �منا oÔüيقت� إن�دراسة�اعi!اض�الغ,!�كطريق�من�طرق�الطعن�الغ,!�العادية

�بعنوان،� �مطالب�فاÖول �ثثة �إ�ى �تقسيمه �تم �والذي � ه

�نطاق� �بعنوان �الثالث �الغ,!،أما �اعi!اض �أنواع �بعنوان �والثاني �القانونية، �الغ,!�وطبيعته �اعi!اض تعريف

أما�ا�بحث�الثاني�بعنوان،�إجراءات�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�

،�والذي�تم�تقسيمه�إ�ى�مطلب,ن،��ول�بعنوان�إجراءات�تقديم�الطلب،�والثاني�بعنوان�آثار�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :  أهداف�الدراسة

�ومع �باعi!اض�الغ,!، �الطعن �موضوع �مباشر�ع�ى �بشكل �الضوء �فيه،�إلقاء �ا�تعلقة �الجزئيات �جميع رفة

وتوضيح��ماكن�ا��
مة�فيه�من�خل�تحليل�نصوص�القانون،�وذلك�حسب�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�

والتجارية�\ي�فلسط,ن،�ولفت�النظر�إ�ى�أوجه�القصور�ال�oÐوردت�\ي�هذا�القانون�ومحاولة�عجها�

  . 2001لسنة��2والتجارية�الفلسطي�oÌرقم��قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية

�الذي�يقوم� �ا�وضوع� �ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�كونه�أفضل�ا�ناهج�\ي�هذا اتبع�الباحث�\ي�هذه�الدراسة�

�العقة� �ا�اجست,!�ذات �ورسائل �الكتب�والقوان,ن �ع�ى �zطع �خل �وذلك�من �ا�علومات، بوصف�وجمع

çضافة�إ�ى�zستعانة�باÖحكام�القضائية،�وكذلك�zستعانة�با¢راء�الفقهية�ا�ختلفة�ذات�بموضوع�الدراسة�با

  

�ا�بحث� �مبحث,ن، �تقسيمه�إ�ى �منا oÔüيقت� إن�دراسة�اعi!اض�الغ,!�كطريق�من�طرق�الطعن�الغ,!�العادية

�ونطاق �اعi!اض�الغ,!�وأنواعه �بعنوان�ماهية �بعنوان،��ول �مطالب�فاÖول �ثثة �إ�ى �تقسيمه �تم �والذي � ه

�نطاق� �بعنوان �الثالث �الغ,!،أما �اعi!اض �أنواع �بعنوان �والثاني �القانونية، �الغ,!�وطبيعته �اعi!اض تعريف

أما�ا�بحث�الثاني�بعنوان،�إجراءات�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�. اعi!اض�الغ,!�من�حيث��حكام�و�شخاص

،�والذي�تم�تقسيمه�إ�ى�مطلب,ن،��ول�بعنوان�إجراءات�تقديم�الطلب،�والثاني�بعنوان�آثار�

  . تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�والحكم�الصادر�فيه�

  

ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أهداف�الدراسة

�ومع �باعi!اض�الغ,!، �الطعن �موضوع �مباشر�ع�ى �بشكل �الضوء إلقاء

وتوضيح��ماكن�ا��
مة�فيه�من�خل�تحليل�نصوص�القانون،�وذلك�حسب�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�

والتجارية�\ي�فلسط,ن،�ولفت�النظر�إ�ى�أوجه�القصور�ال�oÐوردت�\ي�هذا�القانون�ومحاولة�عجها�

  نطاق�الدراسة

قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية

  منهج�الدراسة

�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�كونه�أفضل�ا�نا اتبع�الباحث�\ي�هذه�الدراسة�

�العقة� �ا�اجست,!�ذات �ورسائل �الكتب�والقوان,ن �ع�ى �zطع �خل �وذلك�من �ا�علومات، بوصف�وجمع

بموضوع�الدراسة�با

  . العقة�با�وضوع�

  : خطة�الدراسة

�ا�بحث�� �مبحث,ن، �تقسيمه�إ�ى �منا oÔüيقت� إن�دراسة�اعi!اض�الغ,!�كطريق�من�طرق�الطعن�الغ,!�العادية

�ونطاق �اعi!اض�الغ,!�وأنواعه �بعنوان�ماهية �ول

�نطاق� �بعنوان �الثالث �الغ,!،أما �اعi!اض �أنواع �بعنوان �والثاني �القانونية، �الغ,!�وطبيعته �اعi!اض تعريف

اعi!اض�الغ,!�من�حيث��حكام�و�

،�والذي�تم�تقسيمه�إ�ى�مطلب,ن،��ول�بعنوان�إجراءات�تقديم�الطلب،�والثاني�بعنوان�آثار�وآثاره�القانونية

تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�والحكم�الصادر�فيه�
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  ماهية�اع��اض�الغ���وأنواعه�ونطاقه

�باعi!اض�الغ, �وا�تعلقة �الخاصة �بتنظيم��حكام oÌالفلسطي� �ا�شرع �قام �قانون�أصول�بادئ�ذي�بدء، !�\ي

� �ماب,ن �ا�حصورة �ا�واد �\ي �وذلك oÌالفلسطي� �والتجارية �ا�دنية �سيقوم�)  249-244(ا�حاكمات �وعليه، ،

الباحث�بتوضيح�التعريف�بالطعن�باعi!اض�الغ,!�وذلك�\ي�ا�طلب��ول،�وأما�\ي�ا�طلب�الثاني�سوف�أقوم�

يعت"!�الحكم�الصادر�\ي�الدعوى�القضائية�حجة��ا�تم�الفصل�فيه�من�حقوق�ا�تعلقة�بالخصوم،�وذلك�عند�


ا�خصم،�وع�ى�الرغم�من�هذا،�قد�Úتمتد�إ�ى�من�لم�يكن�ف�Nحيازته�ع�ى�الدرجة�القطعية،�وهذه�الحجة�

�وع�ى�اثر� ت"!ون�خارجون�عن�الخصومة،

ذلك�،�قام�ا�شرع�بإقرار�الوسيلة�الحمائية�لحقوق�الذين�يعت"!ون�خارج�الخصومة،�مما�فسح�له�ا�جال�\ي�

�أن�نب,ن�ما�هو�ا�قصود�من�اعi!اض�الغ,!�وبيان�طبيعته�القا �تم�ذكره،�علينا �مع�مما
ً
نونية،�وهذا�وتماشيا

�مر�يتطلب�تقسيم�ا�طلب�ا�ذكور�إ�ى�فرع,ن،��ول�،التعريف�باعi!اض�الغ,!�أما�الثاني�الطبيعة�القانونية�

 �	
��� ����  ��
���� �������� ���� �–  �
���� ����– 
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  ا'بحث�[ول�

ماهية�اع��اض�الغ���وأنواعه�ونطاقه  

�باعi!اض�الغ, �وا�تعلقة �الخاصة �بتنظيم��حكام oÌالفلسطي� �ا�شرع �قام بادئ�ذي�بدء،

� �ماب,ن �ا�حصورة �ا�واد �\ي �وذلك oÌالفلسطي� �والتجارية �ا�دنية ا�حاكمات

الباحث�بتوضيح�التعريف�بالطعن�باعi!اض�الغ,!�وذلك�\ي�ا�طلب��ول،�وأما�\ي�ا�طلب�الثاني�سوف�أقوم�

  . ببيان�أنواع�اعi!اض�الغ,!�

  طعن�باع��اض�الغ��ماهية�ال

يعت"!�الحكم�الصادر�\ي�الدعوى�القضائية�حجة��ا�تم�الفصل�فيه�من�حقوق�ا�تعلقة�بالخصوم،�وذلك�عند�


ا�خصم،�وع�ى�الرغم�من�هذا،�قد�Úتمتد�إ�ى�من�لم�يكن�ف�Nحيازته�ع�ى�الدرجة�القطعية،�وهذه�الحجة�

�الحكم�الصادر�قد�مس�بحق�من�حقوق�من�اللذين�يع �وع�ى�اثر�يكون�هذا ت"!ون�خارجون�عن�الخصومة،

ذلك�،�قام�ا�شرع�بإقرار�الوسيلة�الحمائية�لحقوق�الذين�يعت"!ون�خارج�الخصومة،�مما�ف

  . 1سلوك�طريق�الطعن�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!

�أن�نب,ن�ما�هو�ا�قصود�من�اعi!اض�الغ,!�وبيان�طبيعته�القا �تم�ذكره،�علينا �مع�مما
ً
وتماشيا

�مر�يتطلب�تقسيم�ا�طلب�ا�ذكور�إ�ى�فرع,ن،��ول�،التعريف�باعi!اض�الغ,!�أما�الثاني�الطبيعة�القانونية�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�باعi!اض�الغ, �وا�تعلقة �الخاصة �بتنظيم��حكام oÌالفلسطي� �ا�شرع �قام بادئ�ذي�بدء،

� �ماب,ن �ا�حصورة �ا�واد �\ي �وذلك oÌالفلسطي� �والتجارية �ا�دنية ا�حاكمات

الباحث�بتوضيح�التعريف�بالطعن�باعi!اض�الغ,!�وذلك�\ي�ا�طلب��ول،�وأما�\ي�ا�طلب�الثاني�سوف�أقوم�

ببيان�أنواع�اعi!اض�الغ,!�

ماهية�ال:ا'طلب�[ول�

يعت"!�الحكم�الصادر�\ي�الدعوى�القضائية�حجة��ا�تم�الفصل�فيه�من�حقوق�ا�تعلقة�بالخصوم،�وذلك�عند�


ا�خصم،�وع�ى�الرغم�من�هذا،�قد�Úتمتد�إ�ى�من�لم�يكن�ف�Nحيازته�ع�ى�الدرجة�القطعية،�وهذه�الحجة�

�الحكم�الصادر�قد�مس�بحق�من�حقوق�من�اللذين�يع يكون�هذا

ذلك�،�قام�ا�شرع�بإقرار�الوسيلة�الحمائية�لحقوق�الذين�يعت"!ون�خارج�الخصومة،�مما�ف

سلوك�طريق�الطعن�عن�طريق�اعi!اض�الغ,!

�أن�نب,ن�ما�هو�ا�قصود�من�اعi!اض�الغ,!�وبيان�طبيعته�القا �تم�ذكره،�علينا �مع�مما
ً
وتماشيا

�مر�يتطلب�تقسيم�ا�طلب�ا�ذكور�إ�ى�فرع,ن،��ول�،التعريف�باعi!اض�الغ,!�أما�الثاني�الطبيعة�القانونية�

  . Nعi!اض�الغ,!�
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الطعن،��،�باعتبار�هذه�الطريقة�من�طرق 

�للطعن�باعi!اض�الغ,!،�ويعود�السبب�\ي�

  .  1رأي�الباحث�\ي�عدم�وضع�تعريف�له،�ع�ى�أن�مهمة�وضع�التعاريف�ع�ى��غلب�يكون�من�اختصاص�الفقه

يعد�: د�بعضهم�قام�بتعريفه�ع�ى�أنه�

�أو�متدخل,ن�أو�ممثل,ن�\ي�
ً
خاص�اللذين�لم�يكونوا�خصوما

�فتحه�ا�شرع�لكل�من�لم�يكن�طرف� �غ,!�عاديا �ويكون�طريقا أو�ممثل�\ي�الخصومة،

و\ي�ضوء�. 3باستطاعته�من�خل�هذا�الطريق�دفع�آثار�الحكم�الصادر�\ي�الدعوى�لكونه�مس�بحقه�ومصلحته

�Nممثل�و�Nذلك�،�يستطيع�الباحث�بتعريفه�ع�ى�أنه،�طريق�طعن�غ,!�عادي�ويتم�منحه��ن�لم�يكن�خصم�و

  . 4فيه�وذلك�لدفع�اثر�الحكم�الذي�مس�حق�من�حقوقه

�من�فكرة�
ً
و\ي�هذا�ا�قام،�قام�ا�شرع�الفلسطي�oÌبرسم�هذا�الطريق�لشخص�ثالث�خارج�الخصومة،�انطقا

أنه�قد�يصدر�حكم�\ي�دعوى�ب,ن�خصم,ن�ولكن�يكون�هذا�الحكم�ماس�بشخص�الغ,!،�وهذا�فيه�احتمالية�
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  التعريف�باع��اض�الغ��

،�باعتبار�هذه�الطريقة�من�طرق )249- 244(عند�قراءة�النصوص�ا�تعلقة�باعi!اض�الغ,!�أي�ا�واد�


ا�أي�تعريف�حدد�وواضح�للطعن�باعi!اض�الغ,!،�ويعود�السبب�\ي�Úحظ�من�هذه�النصوص�لم�يكن�فأننا�ن

رأي�الباحث�\ي�عدم�وضع�تعريف�له،�ع�ى�أن�مهمة�وضع�التعاريف�ع�ى��غلب�يكون�من�اختصاص�الفقه

د�بعضهم�قام�بتعريفه�ع�ى�أنه�وعليه�،�عند�الرجوع�لتعريف�الطعن�باعi!اض�الغ,!�\ي�كتب�الفقهاء�نج

�أو�متدخل,ن�أو�ممثل,ن�\ي�
ً

ا�لêشخاص�اللذين�لم�يكونوا�خصوماâطريق�طعن�غ,!العادية�وقام�القانون�بإجاز

�بحقوقه
ً

ا�ماساÚ2الدعوى،�وذلك�\ي�حالة�كان�الحكم�الصادر�ف .  

� �أنه �فتحه�ا�شرع�لكل�من�لم�يكن�طرف�: وعرف�أيضاع�ى �غ,!�عاديا طريقا

باستطاعته�من�خل�هذا�الطريق�دفع�آثار�الحكم�الصادر�\ي�الدعوى�لكونه�مس�بحقه�ومصلحته

�Nممثل�و�Nذلك�،�يستطيع�الباحث�بتعريفه�ع�ى�أنه،�طريق�طعن�غ,!�عادي�ويتم�منحه��ن�لم�يكن�خصم�و


ا�الحكم�ا�طعون�Úصدر�ف�oÐفيه�وذلك�لدفع�اثر�الحكم�الذي�مس�حق�من�حقوقهمتدخل�\ي�الدعوى�ال

�من�فكرة�
ً
و\ي�هذا�ا�قام،�قام�ا�شرع�الفلسطي�oÌبرسم�هذا�الطريق�لشخص�ثالث�خارج�الخصومة،�انطقا

أنه�قد�يصدر�حكم�\ي�دعوى�ب,ن�خصم,ن�ولكن�يكون�هذا�الحكم�ماس�بشخص�الغ,!،�وهذا�فيه�احتمالية�
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

التعريف�باع��اض�الغ��: الفرع�[ول�

عند�قراءة�النصوص�ا�تعلقة�باعi!اض�الغ,!�أي�ا�واد�


ا�أي�تعريف�حدد�وواÚحظ�من�هذه�النصوص�لم�يكن�فأننا�ن

رأي�الباحث�\ي�عدم�وضع�تعريف�له،�ع�ى�أن�مهمة�وضع�التعاريف�ع�ى��غلب�يكون�من�اختصاص�الفقه

وعليه�،�عند�الرجوع�لتعريف�الطعن�باعi!اض�الغ,!�\ي�كتب�الفقهاء�نج

êا�ل
âطريق�طعن�غ,!العادية�وقام�القانون�بإجاز

�بحقوقه
ً

ا�ماساÚالدعوى،�وذلك�\ي�حالة�كان�الحكم�الصادر�ف

�أنه� وعرف�أيضاع�ى

باستطاعته�من�خل�هذا�الطريق�دفع�آثار�الحكم�الصادر�\ي�الدعوى�لكونه�مس�بحقه�ومصلحته

�Nممثل�و�Nذلك�،�يستطيع�الباحث�بتعريفه�ع�ى�أنه،�طريق�طعن�غ,!�عادي�ويتم�منحه��ن�لم�يكن�خصم�و


ا�الحكم�ا�طعون�Úصدر�ف�oÐمتدخل�\ي�الدعوى�ال

�من�فكرة�
ً
و\ي�هذا�ا�قام،�قام�ا�شرع�الفلسطي�oÌبرسم�هذا�الطريق�لشخص�ثالث�خارج�الخصومة،�انطقا

أنه�قد�يصدر�حكم�\ي�دعوى�ب,ن�خصم,ن�ولكن�يكون�هذا�الحكم�ماس�بشخص�الغ,!،�وهذا�فيه�احتمالية�
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�الحق�ا�تعلق�بالغ,!،� �القانون�ليتم�هدر�أو�استب�هذا �ع�ى ب�احتيالية

�ع�ى�ا�شرع�التصدي�Öي�أمر�قد�يمس�بالغ,!�لكونه�بتشريع�طريق�الطعن�باعi!اض�الغ,!�
ً
وعليه،�كان�واجبا

�الحكم�ويراه� �للطعن�\ي �بأنه��Nيعت"!�طريقا �قالوا �هناك�بعض�الفقهاء �اعi!اض�الغ,!، �يتعلق�بطبيعة فيما

بعضهم�بأنه�تدخل�\ي�خصومة�ح�ÓÐلو�كان�يقع�بعد�إصدار�الحكم،�وقال�بعضهم�ع�ى�أنه�باعتباره�وسيلة�

و\ي�هذا�الصدد�،�يرى�الباحث�أن�zراء�ال�oÐتم�ذكرها�قد�تجانبوا�الفقهاء،�حيث�إن�اعi!اض�الغ,!�من�طرق�

الطعن�والدليل�ع�ى�ذلك�بأنه�جاء�قانون�أصول�ا�حاكمات�الفلسطي�oÌبذكره�\ي�الباب�ا�تعلق�بالطعون�ع�ى�

" :حيث�جاء�\ي�حكم�محكمة�النقض�الفلسطينية،�

�عما�سبقه�من�الفصول�ا�تعلقة�
ً
هذه�النصوص�أن�ا�شرع�أفرد�لدعوى�اعi!اض�الغ,!�الفصل�الرابع�مستق

بطرق�الطعن�\ي��حكام،�وا�ستفاد�من�هذه�النصوص،�بحيث�جعل�من�الطبيعة�القانونية�لدعوى�اعi!اض�

غ,!�عادية،��Nيمكن�سلوك�هذا�الطريق�إ�Nمن�قبل�كل�شخص�يعد�من�الغ,!�

�الشروط� �تتوافر�فيه �ممن �غ,!ه، �و�Nبواسطة ��Nبنفسه 
اÚف�
ً
�يكن�طرفا �لم �حكم 
اÚعن�الدعوى�الصادر�ف

  . 3" من�القانون ) 
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أطراف�الدعوى�Öسالي �الحق�ا�تعلق�بالغ,!،�من�لجوء �القانون�ليتم�هدر�أو�استب�هذا �ع�ى ب�احتيالية

�ع�ى�ا�شرع�التصدي�Öي�أمر�قد�يمس�بالغ,!�لكونه�بتشريع�طريق�الطعن�باعi!اض�الغ,!�
ً
وعليه،�كان�واجبا

�ع�ى�ا�جتمع�ككل
ُ
  .1يحقق�نوع�من�العدالة�والذي�ينعكس�إيجابا

  ع��اض�الغ��الطبيعة�القانونية�� 

�الحكم�ويراه� �للطعن�\ي �بأنه��Nيعت"!�طريقا �قالوا �هناك�بعض�الفقهاء �اعi!اض�الغ,!، �يتعلق�بطبيعة فيما

بعضهم�بأنه�تدخل�\ي�خصومة�ح�ÓÐلو�كان�يقع�بعد�إصدار�الحكم،�وقال�بعضهم�ع�ى�أنه�باعتباره�وسيلة�

  .ليه�أثرلدفع��ضرار�ال�oÐتصيب�ا�عi!ض�من�حكم�حيث��صل��Nيمتد�إ

و\ي�هذا�الصدد�،�يرى�الباحث�أن�zراء�ال�oÐتم�ذكرها�قد�تجانبوا�الفقهاء،�حيث�إن�اعi!اض�الغ,!�من�طرق�

الطعن�والدليل�ع�ى�ذلك�بأنه�جاء�قانون�أصول�ا�حاكمات�الفلسطي�oÌبذكره�\ي�الباب�ا�تعلق�بالطعون�ع�ى�

حيث�جاء�\ي�حكم�محكمة�النقض�الفلسطينية،��،��2حكام�وباçضافة�إ�ى�ذلك�يعت"!�طريق�طعن�غ,!�عادي

�عما�سبقه�من�الفصول�ا�تعلقة�
ً
هذه�النصوص�أن�ا�شرع�أفرد�لدعوى�اعi!اض�الغ,!�الفصل�الرابع�مستق

بطرق�الطعن�\ي��حكام،�وا�ستفاد�من�هذه�النصوص،�بحيث�جعل�من�الطبيعة�القانونية�لدعوى�اعi!اض�

غ,!�عادية،��Nيمكن�سلوك�هذا�الطريق�إ�Nمن�قبل�كل�الغ,!�ع�ى�أ�
ا�تعد�طريق�طعن�

�الشروط� �تتوافر�فيه �ممن �غ,!ه، �و�Nبواسطة ��Nبنفسه 
اÚف�
ً
�يكن�طرفا �لم �حكم 
اÚعن�الدعوى�الصادر�ف

) 244،245(�ساسية�لقبول�دعوى�اعi!اض�الغ,!�وفق�صراحة�نص�ا�ادت,ن�
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أطراف�الدعوى�Öسالي من�لجوء

�ع�ى�ا�شرع�التصدي�Öي�أمر�قد�يمس�بالغ,!�لكونه�بتشريع�طريق�الطعن�باعi!اض�الغ,!�
ً
وعليه،�كان�واجبا

�ع�ى�ا�جتمع�ككل
ُ
يحقق�نوع�من�العدالة�والذي�ينعكس�إيجابا

الطبيعة�القانونية�� : الفرع�الثاني�

�الحكم�ويراه� �للطعن�\ي �بأنه��Nيعت"!�طريقا �قالوا �هناك�بعض�الفقهاء �اعi!اض�الغ,!، �يتعلق�بطبيعة فيما

بعضهم�بأنه�تدخل�\ي�خصومة�ح�ÓÐلو�كان�يقع�بعد�إصدار�الحكم،�وقال�بعضهم�ع�ى�أنه�باعتباره�وسيلة�

لدفع��ضرار�ال�oÐتصيب�ا�عi!ض�من�حكم�حيث��صل��Nيمتد�إ

و\ي�هذا�الصدد�،�يرى�الباحث�أن�zراء�ال�oÐتم�ذكرها�قد�تجانبوا�الفقهاء،�حيث�إن�اعi!اض�الغ,!�من�طرق�

الطعن�والدليل�ع�ى�ذلك�بأنه�جاء�قانون�أصول�ا�حاكمات�الفلسطي�oÌبذكره�\ي�الباب�ا�تعلق�بالطعون�ع�ى�

�حكام�وباçضافة�إ�ى�ذلك�يعت"!�طريق�طعن�غ,!�عادي

�عما�سبقه�من�الفصول�ا�تعلقة�
ً
هذه�النصوص�أن�ا�شرع�أفرد�لدعوى�اعi!اض�الغ,!�الفصل�الرابع�مستق

بطرق�الطعن�\ي��حكام،�وا�ستفاد�من�هذه�النصوص،�بحيث�جعل�من�الطبيعة�القانونية�لدعوى�اعi!اض�

الغ,!�ع�ى�أ�
ا�تعد�طريق�طعن�

�الشروط� �تتوافر�فيه �ممن �غ,!ه، �و�Nبواسطة ��Nبنفسه 
اÚف�
ً
�يكن�طرفا �لم �حكم 
اÚعن�الدعوى�الصادر�ف

�ساسية�لقبول�دعوى�اعi!اض�الغ,!�وفق�صراحة�نص�ا�ادت,ن�
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أغلب�القوان,ن�قامت�بالتمي,�Oب,ن�أنواع�اعi!اض�الغ,!�وتبن�
ا،�وقد�أطلق�ع�ى�أحدهم�اعi!اض�الغ,!��ص�ي�


ما�أحكام�خاصة�{
ما،�و\ي�ا�قابل�من�ذلك،�هناك�قوان,ن�لم�ìاض�الغ,!�الطارئ،وتم�إقرار�لكل�م!iخر�اعãأما�

،�ولبيان�موقف�ا�شرع�1الحال�\ي�التشريع�الجزائري�ع�ى�سبيل�ا�ثال

ع�ى�أنه�يقوم�الغ,!�\ي�مبادرة�الطعن�بالحكم�ا�اس�بحقه،�

�ال�oÐقامت�بإصدار�الحكم�وذلك�وفق�Pجراءات�ا�عتادة�\ي�رفع�الدعوى،�فهو� 
اâتقديمه�للمحكمة�ذا

تعرض�يقوم�ع�ى�حكم�أمام�ا�حكمة�ال�oÐأصدرته�وليس�\ي�دعوى�مقامة�لد�
ا�باNستناد�من�أحد�الخصوم�

  . 2نظرها�\ي�الدعوى والسبب�\ي�تسميته�أص�ي،�يتمثل�بأن�الحق�\ي�الطعن�من�خله�لم�يكن�عرضا�خل�

�لنا�من�هذا�التعريف�بأنه�يقدم�إ�ى��ذات�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�سواء�كانت�من�درجة�أو�ى�أو�

من�قانون�)  24(من�درجة�ثانية،�وذلك�بنفس��وضاع�ا�عتادة�لرفع�أي�دعوى�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  نواع�اع��اض�الغ��

أغلب�القوان,ن�قامت�بالتمي,�Oب,ن�أنواع�اعi!اض�الغ,!�وتبن�
ا،�وقد�أطلق�ع�ى�أحدهم�اعi!اض�الغ,!��ص�ي�


ما�أحكام�خاصة�{
ما،�و\ي�ا�قابل�من�ذلك،�هناك�قوان,ن�لم�ìاض�الغ,!�الطارئ،وتم�إقرار�لكل�م!iخر�اعãأما�

الحال�\ي�التشريع�الجزائري�ع�ى�سبيل�ا�ثالتتب�ÓÌإ�Nاعi!اض�الغ,!��ص�ي�كما�هو�

  .الفلسطي�oÌ\ي�هذه�ا�سألة،�سوف�يتم�بيان��نواع�\ي�فرع,ن

  اع��اض�الغ���[ص�ي

ع�ى�أنه�يقوم�الغ,!�\ي�مبادرة�الطعن�بالحكم�ا�اس�بحقه،�: عرف�بعض�الفقهاء�zعi!اض��ص�ي��ع�ى�أنه�

�ال�oÐقامت�بإصدار�الحكم�وذلك�وفق�Pجراءات�ا�عتادة�\ي�رفع�الدعوى،�فهو� 
اâتقديمه�للمحكمة�ذا

تعرض�يقوم�ع�ى�حكم�أمام�ا�حكمة�ال�oÐأصدرته�وليس�\ي�دعوى�مقامة�لد�
ا�باNستناد�من�أحد�الخصوم�

والسبب�\ي�تسميته�أص�ي،�يتمثل�بأن�الحق�\ي�الطعن�من�خله�لم�يكن�عرضا�خل�

�لنا�من�هذا�التعريف�بأنه�يقدم�إ�ى��ذات�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�سواء�كانت�من�درجة�أو�ى�أو�

من�درجة�ثانية،�وذلك�بنفس��وضاع�ا�عتادة�لرفع�أي�دعوى�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

oÌ3أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي .  
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

نواع�اع��اض�الغ��أ:ا'طلب�الثاني�

أغلب�القوان,ن�قامت�بالتمي,�Oب,ن�أنواع�اعi!اض�الغ,!�وتبن�
ا،�وقد�أطلق�ع�ى�أحدهم�اعi!اض�الغ,!��ص�ي�


ما�أحكام�خاصة�{
ما،�و\ي�ا�قابل�من�ذلك،�هناك�قوان,ن�لم�ìاض�الغ,!�الطارئ،وتم�إقرار�لكل�م!iخر�اعãأما�

تتب�ÓÌإ�Nاعi!اض�الغ,!��ص�ي�كما�هو�

الفلسطي�oÌ\ي�هذه�ا�سألة،�سوف�يتم�بيان��نواع�\ي�فرع,ن

اع��اض�الغ���[ص�ي: لفرع�[ول�ا

عرف�بعض�الفقهاء�zعi!اض��ص�ي��ع�ى�أنه�

�ال�oÐقامت�بإصدار�الحكم�وذلك�وفق�Pجراءات�ا�عتادة�\ي�رفع�الدعوى،�فهو�ويتم� 
اâتقديمه�للمحكمة�ذا

تعرض�يقوم�ع�ى�حكم�أمام�ا�حكمة�ال�oÐأصدرته�وليس�\ي�دعوى�مقامة�لد

والسبب�\ي�تسميته�أص�ي،�يتمثل�بأن�الحق�\ي�الطعن�من�خله�لم�يكن�عرضا�خل�

ويتضح�لنا�من�هذا�التعريف�بأنه�يقدم�إ�ى��ذات�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�سواء�كانت�من�درجة�أو�ى�أو�

من�درجة�ثانية،�وذلك�بنفس��وضاع�ا�عتادة�لرفع�أي�دعوى�وهذا�ما�نصت�عليه�ا�ادة�

oÌأصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي
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يكون�هذا�النوع�بشأن�حكم�سابق�قام�أحد�أطراف�الخصومة�بإبرازه�،��وذلك�أثناء�النظر�\ي�دعوى�قائمة�

فع�،�وذلك�ح�ÓÐيثبت�ادعاءه�أو�ليدحض�ادعاء�الخصم�ãخر�،�فيقوم�هذا�الخصم��خ,!�باNعi!اض�ع�ى�

متدخل�ويكون�هذا�أمام�ا�حكمة�ال�oÐنظرت�\ي�الدعوى�القائمة�

و�Nبد�من�Pشارة�،�أن�هناك�شروط�ليتم�قبول�هذا�النوع�من�zعi!اض�وال�oÐتتمثل�\ي�،�أن�يتم�تقديمه�

oÐئحة�للمحكمة�الناظرة�\ي�الدعوى�الرائجة�إذا�كانت�مساوية�أو�أع�ى�درجة�من�ا�حكمة�القامت�بإصدار��ب

Oاع�الذي�تم�صدور�فيه�الحكم�كان�من�اختصاصها�هذه�


ا�zعi!اضÚل�سريان�دعوى�أخرى�أمام�محكمة�ا�قدم�إل�أن�يتم�تقديم�هذا�zعi!اض�خ
ً
  .ا�حكمة،�وأيضا

وفيما�. عi!ض�أن�يقدم�اعi!اض�الغ,!��ص�ي�

�ا�واد� �تحليل �إ�ى � �بدوره ��مر�يؤدي �اعi!اض�الغ,!�وهذا �أنواع �ببيان �يقم �فلم ،oÌالفلسطي� �با�شرع يتعلق

برجوعنا�لقانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌنحظ�أنه�

غ,!�بئحة�دعوى�إ�ى�ذات�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�ا�طعون�فيه�وهذا�ما�نصت�

  " .يقدم�اعi!اض�الغ,!�بئحة�دعوى�إ�ى�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�ا�عi!ض�عليه�
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  اع��اض�الغ���الطارئ 

يكون�هذا�النوع�بشأن�حكم�سابق�قام�أحد�أطراف�الخصومة�بإبرازه�،��وذلك�أثناء�النظر�\ي�دعوى�قائمة�

فع�،�وذلك�ح�ÓÐيثبت�ادعاءه�أو�ليدحض�ادعاء�الخصم�ãخر�،�فيقوم�هذا�الخصم��خ,!�باNعi!اض�ع�ى�

متدخل�ويكون�هذا�أمام�ا�حكمة�ال�oÐنظرت�\ي�الدعوى�القائمة��الحكم�الذي�لم�يكن�فيه�طرف�أو�ممثل�أو 

.  

و�Nبد�من�Pشارة�،�أن�هناك�شروط�ليتم�قبول�هذا�النوع�من�zعi!اض�وال�oÐتتمثل�\ي�،�أن�يتم�تقديمه�

oÐئحة�للمحكمة�الناظرة�\ي�الدعوى�الرائجة�إذا�كانت�مساوية�أو�أع�ى�درجة�من�ا�حكمة�الب

الحكم�الذي�تم�zعi!اض�بشأنه�،�وأيضا�كون�ال	Oاع�الذي�تم�صدور�فيه�الحكم�كان�من�اختصاصها�هذه�


ا�zعi!اضÚل�سريان�دعوى�أخرى�أمام�محكمة�ا�قدم�إل�أن�يتم�تقديم�هذا�zعi!اض�خ
ً
ا�حكمة،�وأيضا

عi!ض�أن�يقدم�اعi!اض�الغ,!��ص�ي�واستنادا��ا�سبق�،�عند�تخلف�شرط�من�هذه�الشروط�،�ع�ى�ا�

�ا�واد� �تحليل �إ�ى � �بدوره ��مر�يؤدي �اعi!اض�الغ,!�وهذا �أنواع �ببيان �يقم �فلم ،oÌالفلسطي� �با�شرع يتعلق

برجوعنا�لقانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌنحظ�أنه�. 1الواردة�بخصوص�اعi!اض�الغ,!

غ,!�بئحة�دعوى�إ�ى�ذات�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�ا�طعون�فيه�وهذا�ما�نصت�جاء�بتقديم�اعi!اض�ال

يقدم�اعi!اض�الغ,!�بئحة�دعوى�إ�ى�ا�حكمة�ال�oÐأصدرت�الحكم�ا�عi!ض�عليه�) : "
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

اع��اض�الغ���الطارئ : فرع�الثاني�ال

يكون�هذا�النوع�بشأن�حكم�سابق�قام�أحد�أطراف�الخصومة�بإبرازه�،��وذلك�أثناء�النظر�\ي�دعوى�قائمة�

فع�،�وذلك�ح�ÓÐيثبت�ادعاءه�أو�ليدحض�ادعاء�الخصم�ãخر�،�فيقوم�هذا�الخصم��خ,!�باNعi!اض�ع�ى�

الحكم�الذي�لم�يكن�فيه�طرف�أو�ممثل�أو 

.فع�بطلب�عارض�

و�Nبد�من�Pشارة�،�أن�هناك�شروط�ليتم�قبول�هذا�النوع�من�zعi!اض�وال�oÐتتمثل�\ي�،�أن�يتم�تقديمه�

oÐئحة�للمحكمة�الناظرة�\ي�الدعوى�الرائجة�إذا�كانت�مساوية�أو�أع�ى�درجة�من�ا�حكمة�الب

الحكم�الذي�تم�zعi!اض�بشأنه�،�وأيضا�كون�ال


ا�zعi!اضÚل�سريان�دعوى�أخرى�أمام�محكمة�ا�قدم�إل�أن�يتم�تقديم�هذا�zعi!اض�خ
ً
ا�حكمة،�وأيضا

واستنادا��ا�سبق�،�عند�تخلف�شرط�من�هذه�الشروط�،�ع�ى�ا�

�ا�واد� �تحليل �إ�ى � �بدوره ��مر�يؤدي �اعi!اض�الغ,!�وهذا �أنواع �ببيان �يقم �فلم ،oÌالفلسطي� �با�شرع يتعلق

الواردة�بخصوص�اعi!اض�الغ,!

جاء�بتقديم�اعi!اض�ال

) : "246/1(عليه�ا�ادة�
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Ìقانون�أصول�ا�حاكمات�الفلسطي� �هو�بيان�نوع�zعi!اض�الذي�تبناه �ا�ادة، �حيث�قام�والغاية�من�هذه o

باÖخذ�بنوع�اعi!اض�الغ,!��ص�ي،�ولم�يقم�باÖخذ�بالنوع�ãخر�وهذا��مر�واضح�من�ا�ادة�ال�oÐتم�ذكرها�\ي�

ائي�قامت�التشريعات�ا�ختلفة�بالسماح�للغ,!�\ي�ا�طالبة�برفع�الضرر�الواقع�عليه،�من�جراء�صدور�حكم�قض

ماس�بحقوقه،�وذلك�عن�طريق�اللجوء�إ�ى�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�فما�æي�الشروط�الواجب�توافرها�\ي�

خاص�لسلوك�هذا�الطريق�؟�وما�æي��حكام�ال�oÐتقبل�الطعن�{
ذا�الطريق�؟�هذا�ما�سنبينه�\ي�هذا�

ثاني�سوف�يتناول�نطاق�خاص،�أما�ال

أجاز�القانون�للغ,!�الذي�يمسه�الحكم�الصادر�\ي�حق�من�حقوقه�\ي�مطالبته�برفع�الضرر�الذي�وقع�عليه،�

ل�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�من�قانون�أصو 

�حكم�يعت"!�حجة� 
اÚي�دعوى�صدر�ف\�
ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
خص�لم�يكن�خصما

يحق�للدائن,ن��-2. عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�هذا�الحكم�اعi!اض�الغ,!،�ويستث�ÓÌمن�ذلك�أحكام�محكمة�النقض
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Ìقانون�أصول�ا�حاكمات�الفلسطي� �هو�بيان�نوع�zعi!اض�الذي�تبناه �ا�ادة، والغاية�من�هذه

باÖخذ�بنوع�اعi!اض�الغ,!��ص�ي،�ولم�يقم�باÖخذ�بالنوع�ãخر�وهذا��مر�واضح

  نطاق�اع��اض�الغ���

قامت�التشريعات�ا�ختلفة�بالسماح�للغ,!�\ي�ا�طالبة�برفع�الضرر�الواقع�عليه،�من�جراء�صدور�حكم�قض

ماس�بحقوقه،�وذلك�عن�طريق�اللجوء�إ�ى�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�فما�æي�الشروط�الواجب�توافرها�\ي�

خاص�لسلوك�هذا�الطريق�؟�وما�æي��حكام�ال�oÐتقبل�الطعن�{
ذا�الطريق�؟�هذا�ما�سنبينه�\ي�هذا�

ا�طلب،�وسيتناول�الفرع��ول،�نطاق�اعi!اض�الغ,!�من�حيث��شخاص،�أما�ال

  .2اعi!اض�الغ,!�من�حيث��حكام�

  نطاق�اع��اض�الغ���من�حيث�[شخاص�

أجاز�القانون�للغ,!�الذي�يمسه�الحكم�الصادر�\ي�حق�من�حقوقه�\ي�مطالبته�برفع�الضرر�الذي�وقع�عليه،�

من�قانون�أصو ) 244(،�حيث�نصت�ا�ادة�3من�خل�الطعن�باعi!اض�الغ,!

�حكم�يعت"!�حجة� 
اÚي�دعوى�صدر�ف\�
ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
لكل�شخص�لم�يكن�خصما

عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�هذا�الحكم�اعi!اض�الغ,!،�ويستث�ÓÌمن�ذلك�أحكام�محكمة�النقض
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Ìقانون�أصول�ا�حاكمات�الفلسطي� �هو�بيان�نوع�zعi!اض�الذي�تبناه �ا�ادة، والغاية�من�هذه

باÖخذ�بنوع�اعi!اض�الغ,!��ص�ي،�ولم�يقم�باÖخذ�بالنوع�ãخر�وهذا��مر�وا

  . 1هذا�السياق

نطاق�اع��اض�الغ���: ا'طلب�الثالث�

قامت�التشريعات�ا�ختلفة�بالسماح�للغ,!�\ي�ا�طالبة�برفع�الضرر�الواقع�عليه،�من�جراء�صدور�حكم�قض

ماس�بحقوقه،�وذلك�عن�طريق�اللجوء�إ�ى�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�فما�æي�الشروط�الواجب�توافرها�\ي�

�شخاص�لسلوك�هذا�الطريق�؟�وما�æي��حكام�ال�oÐتقبل�الطعن�{
ذا�الطريق�؟�هذا�ما�سنبينه�\ي�هذا�

ا�طلب،�وسيتناول�الفرع��ول،�نطاق�اعi!اض�الغ,!�من�حيث��

اعi!اض�الغ,!�من�حيث��حكام�

نطاق�اع��اض�الغ���من�حيث�[شخاص�:الفرع�[ول�

أجاز�القانون�للغ,!�الذي�يمسه�الحكم�الصادر�\ي�حق�من�حقوقه�\ي�مطالبته�برفع�الضرر�الذي�وقع�عليه،�

من�خل�الطعن�باعi!اض�الغ,!

لكل�:" الفلسطي�oÌع�ى�

عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�هذا�الحكم�اعi!اض�الغ,!،�ويستث�ÓÌمن�ذلك�أحكام�محكمة�النقض
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لتجزئة�أن�يعi!ضوا�ع�ى�الحكم�الصادر�ع�ى�دائن�أو�مدين�آخر�إذا�

يحق�للوارث�أن�يستعمل�هذا��-3. 

�بغش�أو�بحيلة
ً
  " .الحق�إذا�مثله�أحد�الورثة�\ي�الدعوى�ال��oÐورثه�أو�عليه�إذا�صدر�الحكم�مشوبا


ا�بأنه�ابتعد�" يعت"!�حجة�عليه�Úأرى�ف

يعت"!�" عن�الصواب،�لكون�الحكم�تكون�حجيته�قاصرة�ع�ى�أطراف�الدعوى�وكنت�أتم�ÓÌباستبدال�عبارة�

حال�علينا��،�وع�ى�أية1" يمس�حق�من�حقوقه�أو�مصلحة�من�مصالحه�

�الخصم�\ي� �أن�ا�شرع�اشi!ط�ليتم�قبول�الطعن�باعi!اض�الغ,!�أن��Nيكون�ا�عi!ض�له�صفة نحظ�هنا

�
ً
�أو��تدخ

ً
�ج"!يا

ً
Nسواء�إدخا�

ً
�أو�مدÑى�عليه�أو�متدخ

ً
ذلك،�من�كان�مدعيا

وسبب�عدم�Pجازة�يكمن�\ي،�أن�هذا�الخصم�كانت�لديه�إمكانية�PدNء�بما�عنده�سواء�من�طلبات�و�دفوع،�

إ�ى�طرق�الطعن��خرى�ال�oÐمنحه�إياها�ا�شرع،�بالتا�ي�\ي�حالة�تخلف�

  .  3أحد�الخصوم�عن�حضور�الجلسات،�ف�يكون�له�أي�أحقية�\ي�الطعن�{
ذا�الطريق
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

لتجزئة�أن�يعi!ضوا�ع�ى�الحكم�الصادر�ع�ى�دائن�أو�مدين�آخر�إذا�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�أو�بالOiام�غ,!�قابل�ل

�ع�ى�غش�أو�حيلة�تمس�حقوقهم�بشرط�إثبات�الغش�أو�الحيلة
ً
. كان�مبنيا

�بغش�أو�بحيلة
ً
الحق�إذا�مثله�أحد�الورثة�\ي�الدعوى�ال��oÐورثه�أو�عليه�إذا�صدر�الحكم�مشوبا

يعت"!�حجة�عليه�"ا�النص،�أن�ا�شرع�الفلسطي�oÌقام�بذكر�عبارة�وæي�

عن�الصواب،�لكون�الحكم�تكون�حجيته�قاصرة�ع�ى�أطراف�الدعوى�وكنت�أتم�ÓÌباستبدال�عبارة�

يمس�حق�من�حقوقه�أو�مصلحة�من�مصالحه�" بعبارة�أخرى�أ�Nوæي�

  : بيان�الشروط�ال�oÐيجب�توافرها�ليتم�قبول�zعi!اض�


ا�Úف�
ً
�\ي�الدعوى�و�Nممث�و�Nمتدخ

ً
  .أن��Nيكون�ا�عi!ض�خصما

�الخصم�\ي� �أن�ا�شرع�اشi!ط�ليتم�قبول�الطعن�باعi!اض�الغ,!�أن��Nيكون�ا�عi!ض�له�صفة نحظ�هنا

�إ�ى�
ً
�الدعوى�القضائية،�واستنادا

ً
�أو��تدخ

ً
�ج"!يا

ً
Nسواء�إدخا�

ً
�أو�مدÑى�عليه�أو�متدخ

ً
ذلك،�من�كان�مدعيا

،�ف�يجوز�له�تقديم�طعن�اعi!اض�الغ,!
ً
  . 2اختياريا

وسبب�عدم�Pجازة�يكمن�\ي،�أن�هذا�الخصم�كانت�لديه�إمكانية�PدNء�بما�عنده�سواء�من�طلبات�و�دفوع،�

إ�ى�طرق�الطعن��خرى�ال�oÐمنحه�إياها�ا�شرع،�بالتا�ي�\ي�حالة�تخلف�وباçضافة�إ�ى�ذلك�إمكانيته�\ي�اللجوء�

أحد�الخصوم�عن�حضور�الجلسات،�ف�يكون�له�أي�أحقية�\ي�الطعن�{
ذا�الطريق
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�أو�بالOiام�غ,!�قابل�ل

�ع�ى�غش�أو�حيلة�تمس�حقوقهم�بشرط�إثبات�الغش�أو�الحيلة
ً
كان�مبنيا

�بغش�أو�بحيلة
ً
الحق�إذا�مثله�أحد�الورثة�\ي�الدعوى�ال��oÐورثه�أو�عليه�إذا�صدر�الحكم�مشوبا

ا�النص،�أن�ا�شرع�الفلسطي�oÌقام�بذكر�عبارة�وæي�ونحظ�من�هذ

عن�الصواب،�لكون�الحكم�تكون�حجيته�قاصرة�ع�ى�أطراف�الدعوى�وكنت�أتم�ÓÌباستبدال�عبارة�

بعبارة�أخرى�أ�Nوæي�" حجة�عليه�

بيان�الشروط�ال�oÐيجب�توافرها�ليتم�قبول�zعi!اض�

�
ً
Nا�: أو
Úف�

ً
�\ي�الدعوى�و�Nممث�و�Nمتدخ

ً
أن��Nيكون�ا�عi!ض�خصما

�الخصم�\ي� �أن�ا�شرع�اشi!ط�ليتم�قبول�الطعن�باعi!اض�الغ,!�أن��Nيكون�ا�عi!ض�له�صفة نحظ�هنا

�إ�ى�
ً
الدعوى�القضائية،�واستنادا

،�ف�يجوز�له�تقديم�طعن�اعi!اض�الغ,!
ً
اختياريا

وسبب�عدم�Pجازة�يكمن�\ي،�أن�هذا�الخصم�كانت�لديه�إمكانية�PدNء�بما�عنده�سواء�من�طلبات�و�دفوع،�

وباçضافة�إ�ى�ذلك�إمكانيته�\ي�اللجوء�

أحد�الخصوم�عن�حضور�الجلسات،�ف�يكون�له�أي�أحقية�\ي�الطعن�{
ذا�الطريق
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ي�له�أوالوكيل�القانوني�أو�من�خل�السلف،�

�من�خل�ا�دين�أو�السلف�ـ�ونتيجة�لذلك�
ً
لدائن�أو�الوارث�أو�أي�خلف�آخر�يكون�ممث

ولكن��Nبد�من�التنويه،�. �Nيكون�لهم�أي�أحقية�\ي�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�\ي�الحكم�الصادر�ع�ى�سلفهم�

م�اعi!اض�الغ,!،�إ�ى�الحالة�ال�oÐيكون�للشخص�صفة�الخصم�\ي�دعوى�،�هنا�يكون�لديه�Pمكانية�\ي�تقدي

�\ي�الدعوى،�ع�ى�سبيل�ا�ثال،�صدور�حكم�\ي�مواجهة�
ً
ولكن�بصفة�أخرى�تختلف�عن�صفته�لكونه�ممث

خص،�وعليه�هنا�يحق�للشخص�الذي�صدر�الحكم�\ي�مواجهته�وكان�الحق�يمس�

�من�حقوقه،�أن�يقوم�باNعi!اض�من�خل�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�ع�ى�أن
ً
يكون�هذا�الطعن�بصفته��حقا

نحظ�أن�ا�شرع�الفلسطيoÌ،�قد�أورد�لفظ�الغ,!�بصورة�مطلقة،�ومن�


م�وصف�الغ,!،�فهؤNء��شخاص�يعت"!ون�Úينطبق�عل�Nخاص�

ي�مواجه�
م،�فسمح�لهم�ا�شرع�اللجوء�إ�ى�اعi!اض�الغ,!،�م�ÓÐما�كان�

 . الدائن,ن�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�،�باçضافة�إ�ى�الدائن,ن�وا�دين,ن�بالOiام�غ,!�قابل�للتجزئة�

  :الفقرة�الثانية�من�القانون،�قام�بذكر�فئت,ن�

�فيصدر� �كقيام�الدائن�برفع�دعوى�ع�ى�أحد�ا�دين,ن�ا�تضامن,ن، الدائن,ن�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�،

�ب,ن�ال �بالحكم�للدائن�ا�دÑي�بطلباته�،�لسبب�يعود�إ�ى�غش�أو�حيلة�ما 
اÚفهذا��الحكم�ف� طرف,ن�ـ

�يؤدي�لõضرار�{
ذا�الدائن�ا�تضامن�الذي�تم�ا�ساس�بحق�من�حقوقه�
ً
 . الحكم�إذا�أصبح�قطعيا
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�\ي�الدعوى،�إما�من�خل�الوكيل�zتفا�ي�له�أوالوكيل�القانوني�أو�من�خل�السلف،�
ً
ويكون�الشخص�ممث

�من�خل�ا�دين�أو�السلف�ـ�ونتيجة�لذلك�كما�من�ا�علوم�أن�ا
ً
لدائن�أو�الوارث�أو�أي�خلف�آخر�يكون�ممث

�Nيكون�لهم�أي�أحقية�\ي�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�\ي�الحكم�الصادر�ع�ى�سلفهم�

إ�ى�الحالة�ال�oÐيكون�للشخص�صفة�الخصم�\ي�دعوى�،�هنا�يكون�لديه�Pمكانية�\ي�تقدي

�\ي�الدعوى،�ع�ى�سبيل�ا�ثال،�صدور�حكم�\ي�مواجهة�
ً
ولكن�بصفة�أخرى�تختلف�عن�صفته�لكونه�ممث

خصم�لكونه�ممثل�عن�شخص،�وعليه�هنا�يحق�للشخص�الذي�صدر�الحكم�\ي�مواجهته�وكان�الحق�يمس�

�من�حقوقه،�أن�يقوم�باNعi!اض�من�خل�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�ع�ى�أن
ً
حقا

نحظ�أن�ا�شرع�الفلسطيoÌ،�قد�أورد�لفظ�الغ,!�بصورة�مطلقة،�ومن�) 244(ومن�خل�قراءتنا�لنص�ا�ادة�


م�وصف�الغ,!،�فهؤNء��) 244/2+3Úينطبق�عل�Nباستثناء�أشخاص��،

�للخصوم�الذي�تم�صدور�الحكم�\
ً
ي�مواجه�
م،�فسمح�لهم�ا�شرع�اللجوء�إ�ى�اعi!اض�الغ,!،�م�ÓÐما�كان�خلفا

  : \ي�الحكم�غش�أو�احتيال�الصادر�\ي�مواجه�
م�،�وهم�

الدائن,ن�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�،�باçضافة�إ�ى�الدائن,ن�وا�دين,ن�بالOiام�غ,!�قابل�للتجزئة�


م�أو�ع� .2ليه�الورثة�إذا�مثلهم�أحدهم�\ي�الدعوى�ال��oÐور

الفقرة�الثانية�من�القانون،�قام�بذكر�فئت,ن��244وهنا�نحظ�هنا�أن�ا�شرع�\ي�ا�ادة�

�فيصدر� �كقيام�الدائن�برفع�دعوى�ع�ى�أحد�ا�دين,ن�ا�تضامن,ن، الدائن,ن�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�،

�ب,ن�ال �بالحكم�للدائن�ا�دÑي�بطلباته�،�لسبب�يعود�إ�ى�غش�أو�حيلة�ما 
اÚالحكم�ف

�يؤدي�لõضرار�{
ذا�الدائن�ا�تضامن�الذي�تم�ا�ساس�بحق�من�حقوقه�
ً
الحكم�إذا�أصبح�قطعيا
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�\ي�الدعوى،�إما�من�خل�الوكيل�zتفا
ً
ويكون�الشخص�ممث

كما�من�ا�علوم�أن�ا

�Nيكون�لهم�أي�أحقية�\ي�تقديم�طلب�اعi!اض�الغ,!�\ي�الحكم�الصادر�ع�ى�سلفهم�

إ�ى�الحالة�ال�oÐيكون�للشخص�صفة�الخصم�\ي�دعوى�،�هنا�يكون�لديه�Pمكانية�\ي�تقدي

�\ي�الدعوى،�ع�ى�سبيل�ا�ثال،�صدور�حكم�\ي�مواجهة�
ً
ولكن�بصفة�أخرى�تختلف�عن�صفته�لكونه�ممث

خصم�لكونه�ممثل�عن�

�من�حقوقه،�أن�يقوم�باNعi!اض�من�خل�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�ع�ى�أن
ً
حقا

  .  1الشخصية

ومن�خل�قراءتنا�لنص�ا�ادة�

244(ثم�جاء�\ي�ا�ادة�

�للخصوم�الذي�تم�صدور�الحكم�\
ً
خلفا

\ي�الحكم�غش�أو�احتيال�الصادر�\ي�مواجه�
م�،�وهم�

الدائن,ن�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�،�باçضافة�إ�ى�الدائن,ن�وا�دين,ن�بالOiام�غ,!�قابل�للتجزئة� .1

الورثة�إذا�مثلهم�أحدهم�\ي�الدعوى�ال��oÐور .2

وهنا�نحظ�هنا�أن�ا�شرع�\ي�ا�ادة�

�فيصدر�  . أ �كقيام�الدائن�برفع�دعوى�ع�ى�أحد�ا�دين,ن�ا�تضامن,ن، الدائن,ن�وا�دين,ن�ا�تضامن,ن�،

�ب,ن�ال �بالحكم�للدائن�ا�دÑي�بطلباته�،�لسبب�يعود�إ�ى�غش�أو�حيلة�ما 
اÚالحكم�ف

�يؤدي�لõضرار�{
ذا�الدائن�ا�تضامن�الذي�تم�ا�ساس�بحق�من�حقوقه�
ً
الحكم�إذا�أصبح�قطعيا
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أما�فيما�يتعلق�با�دين�ا�تضامن،�نحو�قيام�الدائن�برفع�دعوى�ع�ى�أحد�ا�دين,ن�ا�تضامن,ن�ومطالبته�بكل�

�لسبب�يعود�نتيجة�
ً
،�وأيضا

ً
امن�بدفعه�كام

�بالتأكيد� �ا�تضامن، �ا�دين �أي �عليه �ا�حكوم �بشأن �الحكم �تنفيذ وعند

  . 1سيؤدي�إ�ى�ا�ساس�بحقوق�ا�دين�ا�تضامن�ãخر�الذي�لم�يمكن�خصم�\ي�الدعوى 

وروده�ع�ى�محل�يكون�بطبيعته��Nيقبل�

�إذا�ذهبت�إرادة��طراف�
ً
التجزئة،�كحق�zرتفاق�الذي��Nيقبل�التجزئة�عند�ترتيبه�أو�نقله،�وأيضا


م�Úام�الذي�يعنOiلNي�عدم�جواز�التجزئة�للوفاء�با\�oÌ2بشكل�صريح�أو�ضم. 

ن�حق�الورثة�سلوك�هذا�الطعن�باعi!اض�الغ,!�


م�أو�عليه�وذلك�عندما�تكون�الدعوى�

�بناء�ع�ى�حيلة�أو�غش�من�ممثلهم�
ً
،�كقيام�3منصبة�ع�ى�دين�متعلق�\ي�الi!كة�ع�ى�أن�يكون�الحكم�صادرا


م�وصدر�حكم��د�الوارث,ن�وكان�ا�دÑي�يطالب�بدين�مi!تب�\ي�ذمة�مور

يق�oÔüبإلزام�الi!كة�لهذا�الدين�ا�i!تب،�وذلك�بسبب�حصول�حيل�أو�غش�ب,ن�ا�دÑي�وب,ن�الوارث�الذي�يعد�


م�أن�يقدم�طعن�بالحكم�الصادر�عن�طريق�اعi!اض�ìي�مÖء�الورثة،�فهنا�\ي�هذه�الحالة،�يجوز�Nممثل�لهؤ
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أما�فيما�يتعلق�با�دين�ا�تضامن،�نحو�قيام�الدائن�برفع�دعوى�ع�ى�أحد�ا�دين,ن�ا�تضامن,ن�ومطالبته�بكل�

�لسبب�يعود�نتيجة��الدين،�فيكون�الحكم�الصادر�يق�oÔüبإلزام�ا�دين�ا�تض
ً
،�وأيضا

ً
امن�بدفعه�كام


مìبي� �فيما �أو�غش�حاصل �بالتأكيد�.حيلة �ا�تضامن، �ا�دين �أي �عليه �ا�حكوم �بشأن �الحكم �تنفيذ وعند

سيؤدي�إ�ى�ا�ساس�بحقوق�ا�دين�ا�تضامن�ãخر�الذي�لم�يمكن�خصم�\ي�الدعوى 

وروده�ع�ى�محل�يكون�بطبيعته��Nيقبل��الدائنون�وا�دينون�بالOiام�غ,!�قابل�للتجزئة�،�عند

�إذا�ذهبت�إرادة��طراف�
ً
التجزئة،�كحق�zرتفاق�الذي��Nيقبل�التجزئة�عند�ترتيبه�أو�نقله،�وأيضا


م�Úام�الذي�يعنOiلNي�عدم�جواز�التجزئة�للوفاء�با\�oÌبشكل�صريح�أو�ضم

ن�حق�الورثة�سلوك�هذا�الطعن�باعi!اض�الغ,!�وأيضا،�وفقا�لنص�ا�ادة�فيما�يتعلق�بالورثة،�يتب,ن�لنا�أن�م


م�أو�عليه�وذلك�عندما�تكون�الدعوى��\ي�الحكم�الذي�تم�صدوره�ضد�من�يمثلهم�من�الورثة�\ي�دعوى��ور

�بناء�ع�ى�حيلة�أو�غش�من�ممثلهم�
ً
منصبة�ع�ى�دين�متعلق�\ي�الi!كة�ع�ى�أن�يكون�الحكم�صادرا

د�الوارث,ن�وكان�ا�دÑي�يطالب�بدين�مi!تب�\ي�ذمة�مورخاص�برفع�دعوى�ع�ى�أح

يق�oÔüبإلزام�الi!كة�لهذا�الدين�ا�i!تب،�وذلك�بسبب�حصول�حيل�أو�غش�ب,ن�ا�دÑي�وب,ن�الوارث�الذي�يعد�


م�أن�يقدم�طعن�بالحكم�الصادر�عن�طريق�اعi!اض�ìي�مÖء�الورثة،�فهنا�\ي�هذه�الحالة،�يجوز�Nممثل�لهؤ
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أما�فيما�يتعلق�با�دين�ا�تضامن،�نحو�قيام�الدائن�برفع�دعوى�ع�ى�أحد�ا�دين,ن�ا�تضامن,ن�ومطالبته�بكل�

مبلغ�الدين،�فيكون�الحكم�الصادر�يق�oÔüبإلزام�ا�دين�ا�تض


مìبي� �فيما �أو�غش�حاصل حيلة

سيؤدي�إ�ى�ا�ساس�بحقوق�ا�دين�ا�تضامن�ãخر�الذي�لم�يمكن�خصم�\ي�الدعوى 

الدائنون�وا�دينون�بالOiام�غ,!�قابل�للتجزئة�،�عند  . ب

�إذا�ذهبت�إرادة��طراف�
ً
التجزئة،�كحق�zرتفاق�الذي��Nيقبل�التجزئة�عند�ترتيبه�أو�نقله،�وأيضا


م�Úام�الذي�يعنOiلNي�عدم�جواز�التجزئة�للوفاء�با\�oÌبشكل�صريح�أو�ضم

وأيضا،�وفقا�لنص�ا�ادة�فيما�يتعلق�بالورثة،�يتب,ن�لنا�أن�م

\ي�الحكم�الذي�تم�صدوره�ضد�من�يمثلهم�من�الورثة�\ي�دعوى��ور

�بناء�ع�ى�حيلة�أو�غش�من�ممثلهم�
ً
منصبة�ع�ى�دين�متعلق�\ي�الi!كة�ع�ى�أن�يكون�الحكم�صادرا

أحد��شخاص�برفع�دعوى�ع�ى�أح

يق�oÔüبإلزام�الi!كة�لهذا�الدين�ا�i!تب،�وذلك�بسبب�حصول�حيل�أو�غش�ب,ن�ا�دÑي�وب,ن�الوارث�الذي�يعد�


م�أن�يقدم�طعن�بالحكم�الصادر�عن�طريق�اعi!اض�ìي�مÖء�الورثة،�فهنا�\ي�هذه�الحالة،�يجوز�Nممثل�لهؤ
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�Nبد�من�Pشارة،�أن�صور�الغش�وzحتيال�كث,!ة�ف�opليست�محصورة�\ي�صور�معينة�،�كأن�يخفي�أحدهم�

ونستنتج�من�ما�تم�ذكره،�ع�ى�ا�عi!ض�

�
ً
�وفقا oÔÕك�للقا!iي� �وتقديرها موضوعية

و�Nيقبل�اعi!اض�الغ,!�إذا�تم�تقديمه�بعد�تنفيذ�الحكم�،�إ�N\ي�حالة�كان�التنفيذ�من�غ,!�حضور�الشخص�

من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�

�Nيقبل�اعi!اض�الغ,!�بعد�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�إ�Nإذا�كان�التنفيذ�قد�

�للقاعدة�بأنه�
ً
�Nدعوى�بدون�هذا�الشرط�من�الشروط��ساسية�لقبول�أي�طلب�وأي�دعوى�،�وذلك�تطبيقا

توافر�ا�صلحة�ـ�وتتمثل�ا�صلحة�هنا�إذا�أصاب�الطاعن�أي�ا�عi!ض�ضرر�من�الحكم�الذي�تم�الطعن�فيه،�و�

،�وأنه�لم�يقبل�الحكم�الذي�قدم�
ً
��أو�محتم

ً
Nض�إثبات�ما�أصابه�من�ضرر�سواء�كان�حا!iيقع�ع�ى�عاتق�ا�ع

�أو�
ً
�كان�ضمنيا �zعi!اض��سواء ا�صلحة�من�هذا

 ��������� ��6���� ������� �����  �
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nبد�من�Pشارة،�أن�صور�الغش�وzحتيال�كث,!ة�ف�opليست�محصورة�\ي�صور�معينة�،�كأن�يخفي�أحدهم�

ونستنتج�من�ما�تم�ذكره،�ع�ى�ا�عi!ض�.  1مستندات�مهمة�وضرورية�\ي�الدعوى�والتنازل�عن�الحق�ا�طالب�به

�مسألة 
ا�Ö� �بكل�طرق�Pثبات، �بإثبات�الغش�أو�الحيلة �يقوم ��أن
ً
�وفقا oÔÕك�للقا!iي� �وتقديرها موضوعية

 .  

و�Nيقبل�اعi!اض�الغ,!�إذا�تم�تقديمه�بعد�تنفيذ�الحكم�،�إ�N\ي�حالة�كان�التنفيذ�من�غ,!�حضور�الشخص�

�ما�جاءت�ا�ادة� من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�) 245(ا�عi!ض�أو�من�يقوم�بتمثيله�،�وهذا

�Nيقبل�اعi!اض�الغ,!�بعد�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�إ�Nإذا�كان�التنفيذ�قد�:"نيوال�oÐنصت�ع�ى�

  ". تم�دون�حضور�ا�عi!ض�أو�من�يمثله

  .توافر�ا�صلحة�والصفة�من�تقديم�هذا�الطعن�

�للقاعدة�بأنه�
ً
هذا�الشرط�من�الشروط��ساسية�لقبول�أي�طلب�وأي�دعوى�،�وذلك�تطبيقا

توافر�ا�صلحة�ـ�وتتمثل�ا�صلحة�هنا�إذا�أصاب�الطاعن�أي�ا�عi!ض�ضرر�من�الحكم�الذي�تم�الطعن�فيه،�و�

،�وأنه�لم�يقبل�الحكم�الذي�قدم�
ً
��أو�محتم

ً
Nض�إثبات�ما�أصابه�من�ضرر�سواء�كان�حا!iيقع�ع�ى�عاتق�ا�ع

�نفي� �القبول�يعمل�ع�ى �أو�بشأنه�اعi!اض�الغ,!،�حيث�هذا
ً
�كان�ضمنيا �zعi!اض��سواء ا�صلحة�من�هذا
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nبد�من�Pشارة،�أن�صور�الغش�وzحتيال�كث,!ة�ف�opليست�محصورة�\ي�صور�معينة�،�كأن�يخفي�أحدهم�

مستندات�مهمة�وضرورية�\ي�الدعوى�والتنازل�عن�الحق�ا�طالب�به

�مسألة 
ا�Ö� �بكل�طرق�Pثبات، �بإثبات�الغش�أو�الحيلة �يقوم أن

 2لسلطته�التقديرية

و�Nيقبل�اعi!اض�الغ,!�إذا�تم�تقديمه�بعد�تنفيذ�الحكم�،�إ�N\ي�حالة�كان�التنفيذ�من�غ,!�حضور�الشخص�

�ما�جاءت�ا�ادة� ا�عi!ض�أو�من�يقوم�بتمثيله�،�وهذا

نيوال�oÐنصت�ع�ى�الفلسطي

تم�دون�حضور�ا�عi!ض�أو�من�يمثله

�
ً
توافر�ا�صلحة�والصفة�من�تقديم�هذا�الطعن�: ثانيا

�للقاعدة�بأنه�
ً
هذا�الشرط�من�الشروط��ساسية�لقبول�أي�طلب�وأي�دعوى�،�وذلك�تطبيقا

توافر�ا�صلحة�ـ�وتتمثل�ا�صلحة�هنا�إذا�أصاب�الطاعن�أي�ا�عi!ض�ضرر�من�الحكم�الذي�تم�الطعن�فيه،�و�

،�وأنه�لم�يقبل�الحكم�الذي�قدم�
ً
��أو�محتم

ً
Nض�إثبات�ما�أصابه�من�ضرر�سواء�كان�حا!iيقع�ع�ى�عاتق�ا�ع

�نفي� �القبول�يعمل�ع�ى بشأنه�اعi!اض�الغ,!،�حيث�هذا

�
ً
  .3صريحا
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�سوى� 
اìم� �ب	Oاعات��Nفائدة �ا�حاكم ��Nتنشغل �لكي �الدعاوى، �الشرط�مفi!ض�\ي �هذا �أخرى، �زاوية ومن

�oÌمن�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي ":�N

  ".أو�دفع�أو�طعن��Nيكون�لصاحبه�مصلحة�قائمة�فيه�يقرها�القانون 

�نتيجة� �الضرر �يتحقق �عندما �قبوله، �ت"!ر oÐوال� �الطعون �من �النوع �هذا �\ي �توافرها �ا�قصود وا�صلحة

�\ي� �التقديرية �السلطة �تكون�للمحكمة �أن�نش,!�هنا، و�Nبد

ـ�حيث�قضت�محكمة�التمي,��Oردنية�ع�ى�

و�Nيكفي�توافر�ا�صلحة�وإنما�يجب�أن�تتوافر�الصفة�\ي�ا�عi!ض�،�بكونه�هو�صاحب�ا�ركز�القانوني�الذي�


ا��و�ى�من�قانون�أصول�\ي�ف) âقر

�Nتقبل�دعوى�أو�طلب�أو�دفع�أو�طعن��Nيكون�لصاحبه�

�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�: "لكل�شخص�لم�يكن�


ا�حكم�يعت"!�حجة�عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�هذا�الحكم�اعi!اض�Úي�دعوى�صدر�ف\�
ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
خصما

حكام�بأنواعها�ا�ختلفة�ليتم�بالنسبة�لêحكام�ال�oÐتقبل�اعi!اض�الغ,!،�لم�يقم�ا�شرع�الفلسطي�oÌبتقييد�� 

�أن�يكون� �ع�ى �للطعن�باعi!اض�الغ,!، �قابلة �تكون�جميع��حكام �وعليه، �الطريق، 
ذا}� 
اÚللطعن�ف� قبولها

هناك�مساس�بحق�من�حقوق�الغ,!،�سواء�كانت�هذه��حكام�صادرة�من�محكمة�ذات�درجة�أو�ى�أو�ح�ÓÐمن�

ائية�أو��
ائية،�صادرة�عن�جهات�قضائية�عادية�أو�صادرة�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ب	 �ا�حاكم ��Nتنشغل �لكي �الدعاوى، �الشرط�مفi!ض�\ي �هذا �أخرى، �زاوية ومن

�) 3/1(،�حيث�جاءت�ا�ادة� oÌمن�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي

أو�دفع�أو�طعن��Nيكون�لصاحبه�مصلحة�قائمة�فيه�يقرها�القانون �تقبل�دعوى�أو�طلب

�نتيجة� �الضرر �يتحقق �عندما �قبوله، �ت"!ر oÐوال� �الطعون �من �النوع �هذا �\ي �توافرها �ا�قصود وا�صلحة

� �ا�عi!ض�بالحكم�ا�عi!ض�عليه �\ي�.zحتجاج�ع�ى �التقديرية �السلطة �تكون�للمحكمة �أن�نش,!�هنا، و�Nبد

ـ�حيث�قضت�محكمة�التمي,��Oردنية�ع�ى��2وجود�الضرر�أي�تقدير�توافر�ا�صلحة�يعود�للمحكمة

و�Nيكفي�توافر�ا�صلحة�وإنما�يجب�أن�تتوافر�الصفة�\ي�ا�عi!ض�،�بكونه�هو�صاحب�ا�ركز�القانوني�الذي�


دف�لحمايته�أو�من�يقوم�مقامه�أو�من�ينوب�عنه،�حيث�نصت�ا�ادة�)3 (

�Nتقبل�دعوى�أو�طلب�أو�دفع�أو�طعن��Nيكون�لصاحبه�: "ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌالجديد�

  ".مصلحة�قائمة�فيه�يقرها�القانون 

  نطاق�اع��اض�الغ���من�حيث�[حكام

��ا�نصت�عليه�ا�ادة�(244/1) من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�
ً
استنادا


ا�حكم�يعت"!�حجة�عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�هذا�الحكم�اعi!اض�Úي�دعوى�صدر�ف\�
ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
خصما

الغ,!،�ويستث�ÓÌمن�ذلك�أحكام�محكمة�النقض ".

بالنسبة�لêحكام�ال�oÐتقبل�اعi!اض�الغ,!،�لم�يقم�ا�شرع�الفلسطي�oÌبتقييد�� 

�أن�يكون� �ع�ى �للطعن�باعi!اض�الغ,!، �قابلة �تكون�جميع��حكام �وعليه، �الطريق، 
ذا}� 
اÚللطعن�ف� قبولها

هناك�مساس�بحق�من�حقوق�الغ,!،�سواء�كانت�هذه��حكام�صادرة�من�محكمة�ذات�درجة�أو�ى�أو�ح�ÓÐمن�

ائية�أو��
ائية،�صادرة�عن�جهات�قضائية�عادية�أو�صادرة�محكمة�ذات�درجة�ثانية،�وسواء�كانت�أحكام�بد
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ب �ا�حاكم ��Nتنشغل �لكي �الدعاوى، �الشرط�مفi!ض�\ي �هذا �أخرى، �زاوية ومن

��1تضييع�الوقت ،�حيث�جاءت�ا�ادة

تقبل�دعوى�أو�طلب

�نتيجة� �الضرر �يتحقق �عندما �قبوله، �ت"!ر oÐوال� �الطعون �من �النوع �هذا �\ي �توافرها �ا�قصود وا�صلحة

� �ا�عi!ض�بالحكم�ا�عi!ض�عليه zحتجاج�ع�ى

وجود�الضرر�أي�تقدير�توافر�ا�صلحة�يعود�للمحكمة�تقدير�مدى

و�Nيكفي�توافر�ا�صلحة�وإنما�يجب�أن�تتوافر�الصفة�\ي�ا�عi!ض�،�بكونه�هو�صاحب�ا�ركز�القانوني�الذي�: " 


دف�لحمايته�أو�من�يقوم�مقامه�أو�من�ينوب�عنه،�حيث�نصت�ا�ادة��

ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌالجديد�

مصلحة�قائمة�فيه�يقرها�القانون 

نطاق�اع��اض�الغ���من�حيث�[حكام:الفرع�الثاني��

��ا�نصت�عليه�ا�ادة�
ً
استنادا


ا�حكم�يعت"!�حجة�عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�هذا�الحكم�اعi!اض�Úي�دعوى�صدر�ف\�
ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
خصما

  الغ,!،�ويستث�ÓÌمن�ذلك�أحكام�محكمة�النقض

بالنسبة�لêحكام�ال�oÐتقبل�اعi!اض�الغ,!،�لم�يقم�ا�شرع�الفلسطي�oÌبتقييد�� 

�أن�يكون� �ع�ى �للطعن�باعi!اض�الغ,!، �قابلة �تكون�جميع��حكام �وعليه، �الطريق، 
ذا}� 
اÚللطعن�ف� قبولها

هناك�مساس�بحق�من�حقوق�الغ,!،�سواء�كانت�هذه��حكام�صادرة�من�محكمة�ذات�درجة�أو�ى�أو�ح�ÓÐمن�

محكمة�ذات�درجة�ثانية،�وسواء�كانت�أحكام�بد
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��حكام� �هذه �لكون �النقض، �عن�محكمة �الصادرة �ذلك،�حكام �من ÓÌولكن�يستث


ا�ليس�من�ا�مكن�أن�تمس�بحق�من�حقوق�الغ,!�لكو�
ا��Nتبحث�\ي�ا�سائل�ا�وضوعية،�وإنما�ìالصادرة�ع

  إجراءات�تقديم�الطعن�باع��اض�الغ���وآثاره�القانونية�

قام�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطيoÌ،�بتحديد�Pجراءات�لكل�طرق�الطعن�ا�قررة�\ي�

�القان �الجهة
ً
�أيضا �حدد �كما �تقديم�الطعن�باعi!اض�الغ,!، �عند �القانون�الذي�يجب�إتباعها �ال�oÐهذا ونية

�oÐثار�القانونية�الãا�و
â
ا�الطعن�مع�الشروط�الواجبة�لتقديمه�وقام�ببيان�Nئحة�الطعن�ومشتمÚيقدم�إل

تi!تب�عند�تقديم�طلب�الطعن�سواء�بما�يتعلق�باÖثر�ا�i!تب�ع�ى�تقديم�طلب�zعi!اض�و�ثر�ا�i!تب�عند�

�ا�بحث�إ�ى�مطلب,ن�،��ول�Pجراءات�القانونية� ا

�قام�قام�القانون�بتحديد�Pجراءات�الواجبة�Pتباع�عند�تقديم�أي�طعن�من�الطعون�ا�قررة�قانون
ً
�وأيضا

ً
ا

�الدراسة�Pجراءات�ا�تعلقة�\ي� �\ي�هذه �يعنينا �وأن�ما بتحديد�ا�دد�الزمنية�الواجب�تقديم�الطعن�خلها،

�\ي�ذلك�ا�حكمة�ا�ختصة�\ي�تقديم�الطعن�لها�ونظرها�فيه�وا�دة�الزمنية�الواجب�
ً
تقديم�اعi!اض�الغ,!�مبينا
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

��حكام�. عجل �هذه �لكون �النقض، �عن�محكمة �الصادرة �ذلك،�حكام �من ÓÌولكن�يستث


ا�ليس�من�ا�مكن�أن�تمس�بحق�من�حقوق�الغ,!�لكو�
ا��Nتبحث�\ي�ا�سائل�ا�وضوعية،�وإنما�ìالصادرة�ع

  1. نية�فقط�\ي�ا�سائل�القانو 

  ا'بحث�الثاني�

إجراءات�تقديم�الطعن�باع��اض�الغ���وآثاره�القانونية�

قام�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطيoÌ،�بتحديد�Pجراءات�لكل�طرق�الطعن�ا�قررة�\ي�

�القان �الجهة
ً
�أيضا �حدد �كما �تقديم�الطعن�باعi!اض�الغ,!، �عند �القانون�الذي�يجب�إتباعها هذا

�oÐثار�القانونية�الãا�و
â
ا�الطعن�مع�الشروط�الواجبة�لتقديمه�وقام�ببيان�Nئحة�الطعن�ومشتمÚيقدم�إل

تi!تب�عند�تقديم�طلب�الطعن�سواء�بما�يتعلق�باÖثر�ا�i!تب�ع�ى�تقديم�طلب�zعi!اض�و�ثر�ا�i!تب�عند�

�قسم�الباحث�هذ�2قبوله�أو�رفضه�لعi!اض �ا�بحث�إ�ى�مطلب,ن�،��ول�Pجراءات�القانونية�،�وع�ى�هذا ا

  .لتقديم�اعi!اض�الغ,!،�والثاني�ãثار�القانونية�ا�i!تبة�ع�ى�تقديمه�

  �جراءات�القانونية�لتقديم�اع��اض�الغ���

قام�القانون�بتحديد�Pجراءات�الواجبة�Pتباع�عند�تقديم�أي�طعن�من�الطعون�ا�قررة�قانون

�الدراسة�Pجراءات�ا�تعلقة�\ي� �\ي�هذه �يعنينا �وأن�ما بتحديد�ا�دد�الزمنية�الواجب�تقديم�الطعن�خلها،

�\ي�ذلك�ا�حكمة�ا�ختصة�\ي�تقديم�الطعن�لها�ونظرها�فيه�وا�دة�الزمنية�الواجب�
ً
تقديم�اعi!اض�الغ,!�مبينا
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ا�ستعجل �القضاء عن


ا�ليس�من�ا�مكن�أن�تمس�بحق�من�حقوق�الغ,!�لكو�
ا��Nتبحث�\ي�ا�سائل�ا�وضوعية،�وإنما�ìالصادرة�ع

فقط�\ي�ا�سائل�القانو 

قام�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطيoÌ،�بتحديد�Pجراءات�لكل�طرق�الطعن�ا�قررة�\ي�

�القان �الجهة
ً
�أيضا �حدد �كما �تقديم�الطعن�باعi!اض�الغ,!، �عند �القانون�الذي�يجب�إتباعها هذا

�oÐثار�القانونية�الãا�و
â
ا�الطعن�مع�الشروط�الواجبة�لتقديمه�وقام�ببيان�Nئحة�الطعن�ومشتمÚيقدم�إل

تi!تب�عند�تقديم�طلب�الطعن�سواء�بما�يتعلق�باÖثر�ا�i!تب�ع�ى�تقديم�طلب�zعi!اض�و�ثر�ا�i!تب�عند�

قبوله�أو�رفضه�لعi!اض

لتقديم�اعi!اض�الغ,!،�والثاني�ãثار�القانونية�ا�i!تبة�ع�ى�تقديمه�

�جراءات�القانونية�لتقديم�اع��اض�الغ���: ا'طلب�[ول 

قام�القانون�بتحديد�Pجراءات�الواجبة�Pتباع�عند�تقديم�أي�طعن�من�الطعون�ا�قررة�قانون

�الدراسة�Pجراءات�ا�تعلقة�\ي� �\ي�هذه �يعنينا �وأن�ما بتحديد�ا�دد�الزمنية�الواجب�تقديم�الطعن�خلها،

�\ي�ذلك�ا�حكمة�ا�ختصة�\ي�تقديم�الطعن�لها�ونظرها�فيه�وا�دة�الزمنية�الواجب�
ً
تقديم�اعi!اض�الغ,!�مبينا
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ا�طلب�إ�ى�فرع,ن�،��ول�Pجراءات�لتقديم�اعi!اض�الغ,!�

ة�ال�oÐيقدم�اعi!اض�الغ,!�بئحة�دعوى�إ�ى�ا�حكم

�oÐإ�ى�ا�حكمة�ال�
ً
نحظ�من�هذا�النص�أن�ا�شرع�الفلسطي�oÌحدد�ا�حكمة�ا�ختصة،�وذلك�بتقديمه�حصرا

قامت�بإصدار�الحكم�الذي�تم�تقديم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�نتيجة�ا�ساس�بحقوق�هذا�ا�عi!ض،�وأرى�هذا�

ن�ا�نطق��Nتمتلك�ا�حكمة�ذات�الدرجة��دنى�\ي�إبطال�أو�فسخ�أو�

�oÐئحة�دعوى�إ�ى�تلك�ا�حكمة�الويتم�تقديم�هذا�الطعن�ب

�القانون  �\ي 
اÚا�نصوص�عل� �الدعوى�العادية �لرفع � �لõجراءات�ا�عتادة �وذلك�وفقا �آنفا، �تبيا�
ا �وهذه3تم ،�

�أسباب�zعi!اض�موضحا�
ً
�وأيضا �الخصوم�والحكم�ا�عi!ض�عليه، �بيان�أسماء الئحة�تكون�مشتملة�ع�ى
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�طلب�إ�ى�فرع,ن�،��ول�Pجراءات�لتقديم�اعi!اض�الغ,!�،�وعليه،�سوف�أقسم�هذا��1تقديم�الطعن�خلها

  .وا�حكمة�ا�ختصة،�والثاني�ا�دة�الزمنية�الواجب�تقديمه�خلها�

  ا'حكمة�ا'ختصة�و�جراءات�ا'تبعة

يقدم�اعi!اض�الغ,!�بئحة�دعوى�إ�ى�ا�حكم: "وال�oÐنصت�ع�ى�) 246/1(بالرجوع�ع�ى�جاءت�ا�ادة�

". أصدرت�الحكم�ا�عi!ض�عليه�

�oÐإ�ى�ا�حكمة�ال�
ً
نحظ�من�هذا�النص�أن�ا�شرع�الفلسطي�oÌحدد�ا�حكمة�ا�ختصة،�وذلك�بتقديمه�حصرا

قامت�بإصدار�الحكم�الذي�تم�تقديم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�نتيجة�ا�ساس�بحقوق�هذا�ا�عi!ض،�وأرى�هذا�

ن�ا�نطق��Nتمتلك�ا�حكمة�ذات�الدرجة��دنى�\ي�إبطال�أو�فالنص�جاء�\ي�مكان�سليم�وصحيح�Öن�م

ويتم�تقديم�هذا�الطعن�بئحة�دعوى�إ�ى�تلك�ا�حكمة�ال�oÐ.  2تعديل�حكم�صادر�من�محكمة�ذات�درجة�أع�ى

�القانون  �\ي 
اÚا�نصوص�عل� �الدعوى�العادية �لرفع � �لõجراءات�ا�عتادة �وذلك�وفقا �آنفا، �تبيا�
ا تم

�أسباب�zعi!اض�مو
ً
�وأيضا �الخصوم�والحكم�ا�عi!ض�عليه، �بيان�أسماء الئحة�تكون�مشتملة�ع�ى

  .4فيه�كيف�تم�مساس�الحكم�الصادر�بأي�حق�من�حقوقه

  ا'دة�الزمنية�الواجب�تقديم�اع��اض�الغ���خzلها
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تقديم�الطعن�خلها

وا�حكمة�ا�ختصة،�والثاني�ا�دة�الزمنية�الواجب�تقديمه�خلها�

ا'حكمة�ا'ختصة�و�جراءات�ا'تبعة: الفرع�[ول�

بالرجوع�ع�ى�جاءت�ا�ادة�

 أصدرت�الحكم�ا�عi!ض�عليه�

�oÐإ�ى�ا�حكمة�ال�
ً
نحظ�من�هذا�النص�أن�ا�شرع�الفلسطي�oÌحدد�ا�حكمة�ا�ختصة،�وذلك�بتقديمه�حصرا

قامت�بإصدار�الحكم�الذي�تم�تقديم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�نتيجة�ا�ساس�بحقوق�هذا�ا�عi!ض،�وأرى�هذا�

النص�جاء�\ي�مكان�سليم�وصحيح�Öن�م

تعديل�حكم�صادر�من�محكمة�ذات�درجة�أع�ى

�القانون  �\ي 
اÚا�نصوص�عل� �الدعوى�العادية �لرفع � �لõجراءات�ا�عتادة �وذلك�وفقا �آنفا، �تبيا�
ا تم

�أسباب�zعi!اض�مو
ً
�وأيضا �الخصوم�والحكم�ا�عi!ض�عليه، �بيان�أسماء الئحة�تكون�مشتملة�ع�ى

فيه�كيف�تم�مساس�الحكم�الصادر�بأي�حق�من�حقوقه

ا'دة�الزمنية�الواجب�تقديم�اع��اض�الغ���خzلها:الفرع�الثاني�
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�ا�دة� �ان�
اء �قبل �تقديمه �الواجب من

،�حيث�قام�مشرعنا�الفلسطي�oÌبتحديد�ا�هل�الزمنية�
ً
�ليتم�قبوله�شكليا

ً
الزمنية�لتقديمه�،�وهذا�يعد�شرطا

لكل�طريق�من�طرق�الطعن�\ي�القانون،�ولكنه�نحظ�عند�قراءتنا�للنصوص�ا�تعلقة�باعi!اض�الغ,!�لم�يأتي�

  .1ا�هلة�ال�oÐيجب�ع�ى�الطاعن�أن�يقدم�اعi!اض�الغ,!�خلها�

�تقديم�اعi!اض�الغ,!،�Öن��شخاص�اللذين�يحق�لهم� �لم�يشi!ط�مدة�معينة�يتم�خلها بالتا�ي�،�مشرعنا

�والذي�تم�zعi!اض�عليه،� 
ا،Úتم�إصدار�حكم�ف� oÐال� تقديم�اعi!اض�الغ,!��Nيعدون�أطراف�\ي�الخصومة

�الطعن،�من�ا�مكن�أن��Nتنكشف� خاص�اللذين�يحق�لهم�استثناء�تقديم�هذا

وعليه،�يكون�الحق�\ي�تقديم�اعi!اض�الغ,!�إ�ى�ح,ن�

�تم�التنفيذ�للحكم�\ي�حالة�حضور�الطاعن�أو�من�يمثله،�فهنا��Nيحتسب�بأنه� ولكن��Nبد�أن�ننوه�إ�ى�إذا

معذور،�بالتا�ي�يسقط�حقه�\ي�اعi!اض�الغ,!�،�Öنه�يجب�عليه�عند�حضوره�أن�يقوم�بتقديم�اعi!اضه�بمجرد�

له�إذا�حضر�ولم�يقم�باNعi!اض�أن�يقوم�بعدها�بتقديم�اعi!اض�الغ,!�

�oÌمن�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي":�N

أو�من�يقبل�اعi!اض�الغ,!�بعد�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�إ�Nإذا�كان�التنفيذ�قد�تم�دون�حضور�ا�عi!ض�

�  ��������� ��6���� ������� �����– 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أي �الطعن، �طرق �با�ي �كمثل �اعi!اض�الغ,!�مثله �بطريق �الطعن �ا�دة��إن �ان�
اء �قبل �تقديمه �الواجب من

،�حيث�قام�مشرعنا�الفلسطي�oÌبتحديد�ا�هل�الزمنية�
ً
�ليتم�قبوله�شكليا

ً
الزمنية�لتقديمه�،�وهذا�يعد�شرطا

لكل�طريق�من�طرق�الطعن�\ي�القانون،�ولكنه�نحظ�عند�قراءتنا�للنصوص�ا�تعلقة�باعi!اض�الغ,!�لم�يأتي�

ا�هلة�ال�oÐيجب�ع�ى�الطاعن�أن�يقدم�اعi!اض�الغ,!�خلها�ضح�فيما�يتعلق�ب

�تقديم�اعi!اض�الغ,!،�Öن�� �لم�يشi!ط�مدة�معينة�يتم�خلها بالتا�ي�،�مشرعنا

�والذي�تم�zعi!اض�عليه،� 
ا،Úتم�إصدار�حكم�ف� oÐال� تقديم�اعi!اض�الغ,!��Nيعدون�أطراف�\ي�الخصومة

�
ً
  .تسري�\ي�مواجهة�الغ,!�مدد�الطعن�ا�قررة�قانونا

�الطعن،�من�ا�مكن�أن��Nتنكشف� باçضافة�إ�ى�ذلك،�أن��شخاص�اللذين�يحق�لهم�استثناء�تقديم�هذا

�أو�بعد�صدور�الحكم�أو�بعد�تبليغه
ً
وعليه،�يكون�الحق�\ي�تقديم�اعi!اض�الغ,!�إ�ى�ح,ن�. الحيلة�أو�الغش�فورا

  .وÑي�بمرور�الزمن�أي�التقادم�سقوط�الحق�ا�وض

�تم�التنفيذ�للحكم�\ي�حالة�حضور�الطاعن�أو�من�يمثله،�فهنا��Nيحتسب�بأنه� ولكن��Nبد�أن�ننوه�إ�ى�إذا

معذور،�بالتا�ي�يسقط�حقه�\ي�اعi!اض�الغ,!�،�Öنه�يجب�عليه�عند�حضوره�أن�يقوم�بتقديم�اعi!اضه�بمجرد�

له�إذا�حضر�ولم�يقم�باNعi!اض�أن�يقوم�بعدها�بتقديم�اعi!اض�الغ,!�بمع�ÓÌأنه��Nيجوز�

من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌ) 245(بعد�تمام�التنفيذ،�وهذا�ما�ورد�\ي�ا�ادة�

يقبل�اعi!اض�الغ,!�بعد�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�إ�Nإذا�كان�التنفيذ�قد�تم�دون�حضور�ا�عi!ض�

                                         

 . 

 �����!'	
%8��. '	A)�� B%�5%9�� :.&> !.A%C H
� �� ��%5� �

  .485،ص.

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�با �كمثل �اعi!اض�الغ,!�مثله �بطريق �الطعن إن

،�حيث�قام�مشرعنا�الفلسطي�oÌبتحديد�ا�هل�الزمنية�
ً
�ليتم�قبوله�شكليا

ً
الزمنية�لتقديمه�،�وهذا�يعد�شرطا

لكل�طريق�من�طرق�الطعن�\ي�القانون،�ولكنه�نحظ�عند�قراءتنا�للنصوص�ا�تعلقة�باعi!اض�الغ,!�لم�يأتي�

بنص�صريح�وواضح�فيما�يتعلق�ب

�تقديم�اعi!اض�الغ,!،�Öن�� �لم�يشi!ط�مدة�معينة�يتم�خلها بالتا�ي�،�مشرعنا

�والذي�تم�zعi!اض�عليه،� 
ا،Úتم�إصدار�حكم�ف� oÐال� تقديم�اعi!اض�الغ,!��Nيعدون�أطراف�\ي�الخصومة

�Nبالتا�ي��
ً
تسري�\ي�مواجهة�الغ,!�مدد�الطعن�ا�قررة�قانونا

باçضافة�إ�ى�ذلك،�أن��

�أو�بعد�صدور�الحكم�أو�بعد�تبليغه
ً
الحيلة�أو�الغش�فورا

سقوط�الحق�ا�وض

�تم�التنفيذ�للحكم�\ي�حالة�حضور�الطاعن�أو�من�يمثله،�فهنا��Nيحتسب�بأنه� ولكن��Nبد�أن�ننوه�إ�ى�إذا

معذور،�بالتا�ي�يسقط�حقه�\ي�اعi!اض�الغ,!�،�Öنه�يجب�عليه�عند�حضوره�أن�يقوم�بتقديم�اعi!اضه�بمجرد�

بمع�ÓÌأنه��Nيجوز�.  2البدء�بالتنفيذ

بعد�تمام�التنفيذ،�وهذا�ما�ورد�\ي�ا�ادة�

يقبل�اعi!اض�الغ,!�بعد�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�إ�Nإذا�كان�التنفيذ�قد�تم�دون�حضور�ا�عi!ض�

  ".يمثله�
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� �ا�واد �اعi!اض�الغ,!�\ي �ا�i!تبة�ع�ى �بتنظيم�ãثار�القانونية oÌمن�قانون�) 249- 247(قام�ا�شرع�الفلسطي

 !iعzتب�ع�ى�تقديم�!iلها�ببيان��ثر�ا�اض�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطيoÌ،�وال�oÐجاء�من�خ

\ي�مواجهة�تنفيذ�الحكم�الذي�طعن�فيه�،�باçضافة�إ�ى�بيان��ثر�ا�i!تب�\ي�حال�ثبوت�zعi!اض�أو�عدم�

�تقديم� �ويكون��ول�ãثار�ا�i!تبة�ع�ى �ا�طلب�إ�ى�فرع,ن، وعليه،�سوف�يقوم�الباحث�بتقسيم�هذا

��طراف� �ب,ن �ما �ال	Oاع �بفض�وإ�
اء �يتمثل �القضائي ��ثر��ك"!�للحكم �أن �إ�ى �ننوه �أن �علينا �البداية، \ي

ارية�من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتج

�Nيi!تب�ع�ى�تقديم�اعi!اض�الغ,!�وقف�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�ما�لم�تقرر�ا�حكمة�خف�

  ".ذلك،�بناًء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض�م�ÓÐكان�\ي�مواصلة�تنفيذه�ضرر�جسيم�بكفالة�أو�بدو�
ا�

 
ً
�جدا �مهمة �بإقرار�مادة �قام �ا�شرع �أن �لنا �يتب,ن �النص، �لهذا �قراءتنا �خل �طلب�من �تقديم �أن �أ�Nوæي ،

اعi!اض�الغ,!��Nيؤدي�إ�ى�تأخ,!�أو�وقف�تنفيذ��حكام�ال�oÐصدرت�عن�ا�حكمة،�كما�أن�ا�شرع�\ي�نفس�

@��	)*�. '	A)�� B%�5%9�� :.&> !.A%C <�. 
	D� E�
�(�  ������� ���� �

 0C
 �A	"�#G� '	
%8��. '	A)�� B%�5%9�� :.&> !.A%C �� 
	D� E�
�(�2  'A�

  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  أثر�تقديم�اع��اض�الغ��

� �ا�واد �اعi!اض�الغ,!�\ي �ا�i!تبة�ع�ى �بتنظيم�ãثار�القانونية oÌقام�ا�شرع�الفلسطي

 !iعzتب�ع�ى�تقديم�!iلها�ببيان��ثر�ا�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطيoÌ،�وال�oÐجاء�من�خ

\ي�مواجهة�تنفيذ�الحكم�الذي�طعن�فيه�،�باçضافة�إ�ى�بيان��ثر�ا�i!تب�\ي�حال�ثبوت�zعi!اض�أو�عدم�

�تقديم� �ويكون��ول�ãثار�ا�i!تبة�ع�ى �ا�طلب�إ�ى�فرع,ن، وعليه،�سوف�يقوم�الباحث�بتقسيم�هذا

  .i!اض�الغ,!اعi!اض�الغ,!�والثاني،��ثر�ا�i!تب�ع�ى�الحكم�الصادر�\ي�اع

  öثار�ا'��تبة�ع�ى�تقديم�اع��اض�الغ���

�ال �بفض�وإ�
اء �يتمثل �القضائي ��ثر��ك"!�للحكم �أن �إ�ى �ننوه �أن �علينا �البداية، \ي

من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتج)  247( ،�وعليه�نصت�ا�ادة�2والتمكن�من�الوصول�للحقيقة�

�Nيi!تب�ع�ى�تقديم�اعi!اض�الغ,!�وقف�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�ما�لم�تقرر�ا�حكمة�خف�

ذلك،�بناًء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض�م�ÓÐكان�\ي�مواصلة�تنفيذه�ضرر�جسيم�بكفالة�أو�بدو�
ا�

 
ً
�جدا �مهمة �بإقرار�مادة �قام �ا�شرع �أن �لنا �يتب,ن �النص، �لهذا �قراءتنا �خل من

اعi!اض�الغ,!��Nيؤدي�إ�ى�تأخ,!�أو�وقف�تنفيذ��حكام�ال�oÐصدرت�عن�ا�حكمة،�كما�أن�ا�شرع�\ي�نفس�
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أثر�تقديم�اع��اض�الغ��: ا'طلب�الثاني�

� �ا�واد �اعi!اض�الغ,!�\ي �ا�i!تبة�ع�ى �بتنظيم�ãثار�القانونية oÌقام�ا�شرع�الفلسطي

 !iعzتب�ع�ى�تقديم�!iلها�ببيان��ثر�ا�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطيoÌ،�وال�oÐجاء�من�خ

\ي�مواجهة�تنفيذ�الحكم�الذي�طعن�فيه�،�باçضافة�إ�ى�بيان��ثر�ا�i!تب�\ي�حال�ثبوت�zعi!اض�أو�عدم�

�تقديم�. 1ثبوته �ويكون��ول�ãثار�ا�i!تبة�ع�ى �ا�طلب�إ�ى�فرع,ن، وعليه،�سوف�يقوم�الباحث�بتقسيم�هذا

اعi!اض�الغ,!�والثاني،��ثر�ا�i!تب�ع�ى�الحكم�الصادر�\ي�اع

öثار�ا'��تبة�ع�ى�تقديم�اع��اض�الغ���: الفرع�[ول�

�ال �بفض�وإ�
اء �يتمثل �القضائي ��ثر��ك"!�للحكم �أن �إ�ى �ننوه �أن �علينا �البداية، \ي

والتمكن�من�الوصول�للحقيقة�

�oÌف�: "الفلسطي�Nيi!تب�ع�ى�تقديم�اعi!اض�الغ,!�وقف�تنفيذ�الحكم�ا�عi!ض�عليه�ما�لم�تقرر�ا�حكمة�خ

ذلك،�بناًء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض�م�ÓÐكان�\ي�مواصلة�تنفيذه�ضرر�جسيم�بكفالة�أو�بدو�
ا�

 
ً
�جدا �مهمة �بإقرار�مادة �قام �ا�شرع �أن �لنا �يتب,ن �النص، �لهذا �قراءتنا �خل من

اعi!اض�الغ,!��Nيؤدي�إ�ى�تأخ,!�أو�وقف�تنفيذ��حكام�ال�oÐصدرت�عن�ا�حكمة،�كما�أن�ا�شرع�\ي�نفس�
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�كان�هناك�ضرر�جسيم� الوقت�قام�بالسماح�للمعi!ض�أن�يقوم�بالطلب�من�ا�حكمة�\ي�وقف�التنفيذ�إذا

�كان� �أن�اعi!اض�الغ,!��Nيوقف�تنفيذ�الحكم�الذي�تم�zعi!اض�عليه،�إ�Nإذا ��ا�سبق،�وجدنا
ً
استخصا

�يمكن� N� �الضرر �إلحاق �إ�ى �يؤدي �الحكم �تنفيذ �\ي �zستمرارية �أن �اقتنعت �إذا �ا�حكمة �قرار�من هناك

ة�كان�هناك�\ي�مواصلة�التنفيذ�إلحاق�ضرر�

�Nيمكن�تفيه�واستبعاده،�وعندما�تقرر�ا�حكمة�وقف�التنفيذ�بناء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض،�جاز�لها�أن�تأمر�الغ,!�


ا،�ìى�عليه�أي�ضرر�قد�يلحق�به�نتيجة�وقف�تنفيذ�الحكم�أو�أن�تقوم�بإعفائه�مÑبتقديم�كفالة�ليضمن�للمد

�مع�ما�تم�ذكره،�لو�كان�هناك�ادعاء�من�قبل�رجل�ع�ى�امرأة�ع�ى�أساس�أ�
ا�تكون�زوجته�وأعطاها�
ً
تماشيا

جل�من�ا�هر،�ومن�ثم�قام�بطلب�بحكم�الزوجية�وطاع�
ا�،�فقامت�هذه�ا�رأة�باçنكار�إ�Nأن�هذا�الزوج�

�خ"!�الحكم� �هذا �ذلك�وصل �وبعد �والطاعة، �بالزوجية �بإصدار�حكم ا�حكمة

�ا�رأة� �أن�هذه �الشخص�كان�باعتقاده خص�آخر�يعت"!�من�الغ,!،�حيث�هذا

�يقوم� �الغ,!�أن �من �الشخص�الذي �باستطاعة �يكون �فهنا �متقدم، �بتاريخ 
اÚعل� �بالعقد �وقام �زوجته تكون

بتقديم�اعi!اض�الغ,!،�ومن�ثم�يقوم�يطلب�وقف�تنفيذ�الحكم�ح�ÓÐينتz�opعi!اض،��ا�فيه�
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�كان�هناك�ضرر�جسيم� الوقت�قام�بالسماح�للمعi!ض�أن�يقوم�بالطلب�من�ا�حكمة�\ي�وقف�التنفيذ�إذا

  .1بإثباتهعند�ا�واصلة�وzستمرارية�\ي�التنفيذ�ع�ى�أن�يقوم�

�كان� �أن�اعi!اض�الغ,!��Nيوقف�تنفيذ�الحكم�الذي�تم�zعi!اض�عليه،�إ�Nإذا ��ا�سبق،�وجدنا
ً
استخصا

�يمكن� N� �الضرر �إلحاق �إ�ى �يؤدي �الحكم �تنفيذ �\ي �zستمرارية �أن �اقتنعت �إذا �ا�حكمة �قرار�من هناك

ة�كان�هناك�\ي�مواصلة�التنفيذ�إلحاق�ضرر�،�ويكون�قرارها�بناء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض��\ي�حال

�Nيمكن�تفيه�واستبعاده،�وعندما�تقرر�ا�حكمة�وقف�التنفيذ�بناء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض،�جاز�لها�أن�تأمر�الغ,!�


ا،�ìى�عليه�أي�ضرر�قد�يلحق�به�نتيجة�وقف�تنفيذ�الحكم�أو�أن�تقوم�بإعفائه�مÑبتقديم�كفالة�ليضمن�للمد


ا�وذلك�يعود�لسلط�
ا�اâبسا  .3لتقديرية�حسب�ظروف�القضية�وم

�مع�ما�تم�ذكره،�لو�كان�هناك�ادعاء�من�قبل�رجل�ع�ى�امرأة�ع�ى�أساس�أ�
ا�تكون�زوجته�وأعطاها�
ً
تماشيا

جل�من�ا�هر،�ومن�ثم�قام�بطلب�بحكم�الزوجية�وطاع�
ا�،�فقامت�هذه�ا�رأة�باçنكار�إ�Nأن�هذا�الزوج�

�قامت ،� �وعليه �خ"!�الحكم��أثبت�دعواه �هذا �ذلك�وصل �وبعد �والطاعة، �بالزوجية �بإصدار�حكم ا�حكمة

�ا�رأة� �أن�هذه �الشخص�كان�باعتقاده �شخص�آخر�يعت"!�من�الغ,!،�حيث�هذا �الدعوى�إ�ى الصادر�\ي�هذه

�يقوم� �الغ,!�أن �من �الشخص�الذي �باستطاعة �يكون �فهنا �متقدم، �بتاريخ 
اÚعل� �بالعقد �وقام �زوجته تكون

بتقديم�اعi!اض�الغ,!،�ومن�ثم�يقوم�يطلب�وقف�تنفيذ�الحكم�ح�ÓÐينتz�opعi!اض،��ا�فيه�
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�كان�هناك�ضرر�جسيم� الوقت�قام�بالسماح�للمعi!ض�أن�يقوم�بالطلب�من�ا�حكمة�\ي�وقف�التنفيذ�إذا

عند�ا�واصلة�وzستمرارية�\ي�التنفيذ�ع�ى�أن�يقوم�

�كان� �أن�اعi!اض�الغ,!��Nيوقف�تنفيذ�الحكم�الذي�تم�zعi!اض�عليه،�إ�Nإذا ��ا�سبق،�وجدنا
ً
استخصا

�يمكن� N� �الضرر �إلحاق �إ�ى �يؤدي �الحكم �تنفيذ �\ي �zستمرارية �أن �اقتنعت �إذا �ا�حكمة �قرار�من هناك

،�ويكون�قرارها�بناء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض��\ي�حال2للمعi!ض�تفاديه�

�Nيمكن�تفيه�واستبعاده،�وعندما�تقرر�ا�حكمة�وقف�التنفيذ�بناء�ع�ى�طلب�ا�عi!ض،�جاز�لها�أن�تأمر�الغ,!�


ا،�ìى�عليه�أي�ضرر�قد�يلحق�به�نتيجة�وقف�تنفيذ�الحكم�أو�أن�تقوم�بإعفائه�مÑبتقديم�كفالة�ليضمن�للمد

وذلك�يعود�لسلط�
ا�ا

�مع�ما�تم�ذكره،�لو�كان�هناك�ادعاء�من�قبل�رجل�ع�ى�امرأة�ع�ى�أساس�أ�
ا�تكون�زوجته�وأعطاها�
ً
تماشيا

ا�عجل�من�ا�هر،�ومن�ثم�قام�بطلب�بحكم�الزوجية�وطاع�
ا�،�فقامت�هذه�ا�رأة�باçنكار�إ�Nأن�هذا�الزوج�

�قامت ،� �وعليه أثبت�دعواه

� �الدعوى�إ�ى الصادر�\ي�هذه

�يقوم� �الغ,!�أن �من �الشخص�الذي �باستطاعة �يكون �فهنا �متقدم، �بتاريخ 
اÚعل� �بالعقد �وقام �زوجته تكون

بتقديم�اعi!اض�الغ,!،�ومن�ثم�يقوم�يطلب�وقف�تنفيذ�الحكم�ح�ÓÐينتz�opعi!اض،��ا�فيه��بالطعن�وذلك
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�اختط��نساب� �تتمثل�\ي oÐوال� �تنفيذه �\ي �حالة�zستمرارية �\ي �قضت�.1من�الخطورة ،� �الصدد �هذا و\ي

�م �اعi!اض�الغ,!�يكون �طلب�طعن �بالنظر�\ي �يقوم �الذي oÔÕالقا� �ع�ى �النقض�الفرنسية، �\ي�محكمة
ً
لزما

�يi!تب�\ي�مواصلة�التنفيذ�ضرر�جسيم �يتعلق�بالحكم�ا�عi!ض�عليه��ا .  2التوقف�\ي�إجراءات�التنفيذ�بما

خف ا�حكمة تقرر  لم ما عليه ا�عi!ض

 وقف عليه يi!تب وN التنفيذ يوقف

 التنفيذ

�التوقيف�من� �أو�عدم �للحكم �توقيف�التنفيذ �مسألة �جعل �بأنه ،oÌالفلسطي� �مشرعنا �فعل
ً
�حسنا وعليه،

الصحيات�ال�oÐترجع�للمحكمة�وال�oÐتقرر�ذلك�حسب�قناع�
ا�من�خل�ما�يتب,ن�لها�\ي�الواقع�ومن�الظروف�

بالنسبة�Öثر�تقديم�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�تنفيذ�الحكم،�كما�لو�

�الطلب�لكان�يؤدي�إ�ى�حصول�خلل�فادح�ومشاكل�عديدة�\ي� كان�تنفيذ�الحكم�يتوقف�بمجرد�تقديم�هذا

�هذا� �\ي �فسيقوم �الحكم، �تنفيذ �من �الخصومة �أي�طرف�\ي �تمكن �عدم �\ي �أهمها �تتمثل oÐوال� Pجراءات،

شخص�آخر�أي�شخص�ثالث�ليقوم�

 M
	D� E�
�(� <	
"2 !*"� 6'A
%=� '��
)6M   ������ ����

23/10/2019 =��"1 � .  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�اختط��نساب� �تتمثل�\ي oÐوال� �تنفيذه �\ي �حالة�zستمرارية �\ي من�الخطورة

�م �اعi!اض�الغ,!�يكون �طلب�طعن �بالنظر�\ي �يقوم �الذي oÔÕالقا� �ع�ى �النقض�الفرنسية، محكمة

�يi!تب�\ي�مواصلة�التنفيذ�ضرر�جسيم �يتعلق�بالحكم�ا�عi!ض�عليه��ا التوقف�\ي�إجراءات�التنفيذ�بما

  : وقد�جاءت�محكمة�استئناف�رام�هللا�

ا�عi!ض الحكم تنفيذ وقف الغ,! اعi!اض تقديم ع�ى يi!تب 

 بكفالة جسيما ضررا تنفيذه بمواصلة كان مÓÐ ا�عi!ض

يوقف N الغ,! اعi!اض دعوى  تقديم أن ا�ادة هذه بإحكام �صل


ا ا�ستأنفÚالتنفيذ مواصلة أن تثبت بينة بأية تتقدم لم عل

  .3"الطلب هذا \ي ا�قدمة اتالبين وفق جسيما

�التوقيف�من� �أو�عدم �للحكم �توقيف�التنفيذ �مسألة �جعل �بأنه ،oÌالفلسطي� �مشرعنا �فعل
ً
�حسنا وعليه،

الصحيات�ال�oÐترجع�للمحكمة�وال�oÐتقرر�ذلك�حسب�قناع�
ا�من�خل�ما�يتب,ن�لها�\ي�الواقع�ومن�الظروف�

 
ً
بالنسبة�Öثر�تقديم�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�تنفيذ�الحكم،�كما�لو��والبينات�ا�قدمة،�Öنه�إذا�ترك�الباب�مفتوحا

�الطلب�لكان�يؤدي�إ�ى�حصول�خلل�فادح�ومشاكل�عديدة�\ي� كان�تنفيذ�الحكم�يتوقف�بمجرد�تقديم�هذا

�هذا� �\ي �فسيقوم �الحكم، �تنفيذ �من �الخصومة �أي�طرف�\ي �تمكن �عدم �\ي �أهمها �تتمثل oÐوال� Pجراءات،

نفيذ�بإجراء�فعل�التحريض�أو�التكليف�من�قبل�شخص�آخر�أي�الحالة�ا�طلوب�منه�الت
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�اختط��نساب� �تتمثل�\ي oÐوال� �تنفيذه �\ي �حالة�zستمرارية �\ي من�الخطورة

�م �اعi!اض�الغ,!�يكون �طلب�طعن �بالنظر�\ي �يقوم �الذي oÔÕالقا� �ع�ى �النقض�الفرنسية، محكمة

�يi!تب�\ي�مواصلة�التنفيذ�ضرر�جسيم �يتعلق�بالحكم�ا�عi!ض�عليه��ا التوقف�\ي�إجراءات�التنفيذ�بما

وقد�جاءت�محكمة�استئناف�رام�هللا�

 N  بأنه أشارت قد"(

ا�عi!ض لبط ع�ى بناء ذلك 

�صل إن أي ) بدو�
ا أو

ا�ستأنف الجهة وان التنفيذ

جسيما ضررا يسبب

�التوقيف�من� �أو�عدم �للحكم �توقيف�التنفيذ �مسألة �جعل �بأنه ،oÌالفلسطي� �مشرعنا �فعل
ً
�حسنا وعليه،

الصحيات�ال�oÐترجع�للمحكمة�وال�oÐتقرر�ذلك�حسب�قناع�
ا�من�خل�ما�يتب,ن�لها�\ي�الواقع�ومن�الظروف�

 
ً
والبينات�ا�قدمة،�Öنه�إذا�ترك�الباب�مفتوحا

�الطلب�لكان�يؤدي�إ�ى�حصول�خلل�فادح�ومشاكل�عديدة�\ي� كان�تنفيذ�الحكم�يتوقف�بمجرد�تقديم�هذا

�هذا� �\ي �فسيقوم �الحكم، �تنفيذ �من �الخصومة �أي�طرف�\ي �تمكن �عدم �\ي �أهمها �تتمثل oÐوال� Pجراءات،

الحالة�ا�طلوب�منه�الت
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��مر�من��حكام� �هذا �فيجعل
ً
�سلبيا

ً
�انعكاسا �له ��ا �لتنفيذه، �الحكم �يطرح �اعi!اض�الغ,!�عندما بتقديم

  .  1القضائية�ا�طروحة�للتنفيذ�غ,!�عملية�وهذا��مر�يؤدي�إ�ى�جعل�ا�حاكم�\ي�حالة�شلل�كامل

�الحكم�مس�بحق�من� �ع�ى�أن�هذا �الدعوى، عند�قيام�الغ,!�بتقديم�طلب�اعi!اضه�ع�ى�الحكم�الصادر�\ي

حقوقه،�فإن�ا�حكمة�ال�oÐقامت�بالنظر�\ي�هذا�الطلب�تصدر�قرارها،�وعليه،�يكون�هذا�القرار�إما�بقبول�هذا�

�oÌي�إ:" من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي\�
ً
ذا�كان�الغ,!�محقا

ا�كان�الحكم�ا�عi!ض�عليه��Nيقبل�

نحظ�هنا�\ي�هذا�النص،�أن�ا�حكمة�م�ÓÐما�قبلت�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�تقوم�بتعديل�الحكم�الذي�تم�

�oÌاض�الغ,!،�وهذا�يع!iا�اع
،�zعi!اض�عليه،�وذلك�\ي�الحدود�ال�oÐتمس�حقوق�ا�عi!ض�والذي�قدم�بشأ�

قيام�ا�حكمة�بحصر�التعديل�بما�يتعلق�بالشخص�الذي�قدم�طعن�اعi!اض�الغ,!،�و\ي�ا�قابل�من�ذلك،�بقاء�

 0C
 �A	"�#G� '	
%8��. '	A)�� B%�5%9�� :.&> !.A%C �� 
	D� E�
�(�2  'A�

.  

 6'A
%=� '��
)6M   ������ ����

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

��مر�من��حكام� �هذا �فيجعل
ً
�سلبيا

ً
�انعكاسا �له ��ا �لتنفيذه، �الحكم �يطرح �اعi!اض�الغ,!�عندما بتقديم

القضائية�ا�طروحة�للتنفيذ�غ,!�عملية�وهذا��مر�يؤدي�إ�ى�جعل�ا�حاكم�\ي�حالة�شلل�كامل

  [ثر�ا'��تب�ع�ى�الحكم�الصادر�Rي�اع��اض�الغ���

�الحكم�مس�بحق�من� �ع�ى�أن�هذا �الدعوى، عند�قيام�الغ,!�بتقديم�طلب�اعi!اضه�ع�ى�الحكم�الصادر�\ي

حقوقه،�فإن�ا�حكمة�ال�oÐقامت�بالنظر�\ي�هذا�الطلب�تصدر�قرارها،�وعليه،�يكون�هذا�القرار�إما�بقبول�هذا�

  : ،�وهذا�ما�سيبنه�الباحث�\ي�هذا�الفرع��2أو�رفضه�فتقوم�برده

  الحكم�بقبول�اع��اض�الغ���

�لنص�ا�ادة�
ً
من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌ) 248(استنادا

ا�كان�الحكم�ا�عi!ض�عليه��Nيقبل�إذ�-2. اعi!اضه�عدلت�ا�حكمة�الحكم�\ي�حدود�ما�يمس�هذا�الغ,!

  ".التجزئة�عدلت�ا�حكمة�الحكم�بكامله�

نحظ�هنا�\ي�هذا�النص،�أن�ا�حكمة�م�ÓÐما�قبلت�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�تقوم�بتعديل�الحكم�الذي�تم�

�oÌاض�الغ,!،�وهذا�يع!iا�اع
zعi!اض�عليه،�وذلك�\ي�الحدود�ال�oÐتمس�حقوق�ا�عi!ض�والذي�قدم�بشأ�

قيام�ا�حكمة�بحصر�التعديل�بما�يتعلق�بالشخص�الذي�قدم�طعن�اعi!اض�الغ,!،�و\ي�ا�قابل�من�ذلك،�بقاء�
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

��مر�من��حكام� �هذا �فيجعل
ً
�سلبيا

ً
�انعكاسا �له ��ا �لتنفيذه، �الحكم �يطرح �اعi!اض�الغ,!�عندما بتقديم

القضائية�ا�طروحة�للتنفيذ�غ,!�عملية�وهذا��مر�يؤدي�إ�ى�جعل�ا�حاكم�\ي�حالة�شلل�كامل

[ثر�ا'��تب�ع�ى�الحكم�الصادر�Rي�اع��اض�الغ���: رع�الثاني�الف

�الحكم�مس�بحق�من� �ع�ى�أن�هذا �الدعوى، عند�قيام�الغ,!�بتقديم�طلب�اعi!اضه�ع�ى�الحكم�الصادر�\ي

حقوقه،�فإن�ا�حكمة�ال�oÐقامت�بالنظر�\ي�هذا�الطلب�تصدر�قرارها،�وعليه،�يكون�هذا�القرار�إما�بقبول�هذا�

أو�رفضه�فتقوم�برده�zعi!اض

�
ً
الحكم�بقبول�اع��اض�الغ���: أو�

�لنص�ا�ادة�
ً
استنادا

اعi!اضه�عدلت�ا�حكمة�الحكم�\ي�حدود�ما�يمس�هذا�الغ,!

التجزئة�عدلت�ا�حكمة�الحكم�بكامله�

نحظ�هنا�\ي�هذا�النص،�أن�ا�حكمة�م�ÓÐما�قبلت�الطعن�باعi!اض�الغ,!،�تقوم�بتعديل�الحكم�الذي�تم�

�oÌاض�الغ,!،�وهذا�يع!iا�اع
zعi!اض�عليه،�وذلك�\ي�الحدود�ال�oÐتمس�حقوق�ا�عi!ض�والذي�قدم�بشأ�

قيام�ا�حكمة�بحصر�التعديل�بما�يتعلق�بالشخص�الذي�قدم�طعن�اعi!اض�الغ,!،�و\ي�ا�قابل�من�ذلك،�بقاء�
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Oاع��ص�ي�،�لكون�ا�غزى�من�هذا�الطعن�إزالة��ضرار�ال�oÐوقعت�

�يعت"!�حجة�عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�
ً

ا�حكماÚي�دعوى�صدر�ف\�

ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
خص�لم�يكن�خصما

�اعi!اض �دعوى �صحة �شروط �من �إن �أي �الغ,! �اعi!اض �الحكم �يكون� الغ,! هذا أن

�دنية�من�قانون�أصو�Nحاكمات�ا

�\ي�اعi!اضه،�أن�تعدل�الحكم�\ي�حدود�ما�يمس�حقوق�الغ,!�وإذا�كان
ً
ا�عi!ض� الحكم إذا�كان�الغ,!�محقا

 � �أصول�) 211(ا�ادة �قانون من


ا��Nيقبل�التجزئة�أو�إذا�كان�يتعذر�تنفيذ�الحكم,ن�\ي�وقت�Úكون�الحكم�ف

�باعi!اض�الغ,!�أو�
ً
،�كأن�يكون�الحكم�ا�عi!ض�عليه�متعلق�بعقار�تعود�ملكيته�إ�ى�الغ,!�الذي�قدم�طلبا
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الحكم��ص�ي�وآثاره�نافذة�ب,ن�أطراف�ال	Oاع��ص�ي�،�لكون�ا�غزى�من�هذا�الطعن�إزالة��ضرار�ال�oÐوقعت�

  . 1ع�ى�مقدم�اعi!اض�الغ,!

  :حيث�جاء�محكمة�التمي,��Oردنية��ب

�يعت"!�حجة�عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�
ً

ا�حكماÚي�دعوى�صدر�ف\�

ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
خص�لم�يكن�خصما

�اعi!اض �دعوى �صحة �شروط �من �إن �أي �الغ,! �اعi!اض �الحكم هذا

  \ي
ً
من�قانون�أصو�Nحاكمات�ا) 206(ا�ادة� Öحكام الدعوى�من�حيث�الشكل�،�وفقا

�\ي�اعi!اضه،�أن�تعدل�الحكم�\ي�حدود�ما�يمس�حقوق�الغ,!�وإذا�كان
ً
إذا�كان�الغ,!�محقا

�التجزئة �يقبل N�   الحكم ا�حكمة فتعدل عليه
ُ
�وذلكوفقا ،�  Öحكام بكامله

 .  


ا��Nيقبل�التجزئة�أو�إذا�كان�يتعذر�تنفيذ�الحكم,ن�\ي�وقت�لكن��Nبد�أن�ننوه�إ�ى�الحالة�ال�oÐيÚكون�الحكم�ف

�باعi!اض�الغ,!�أو�
ً
،�كأن�يكون�الحكم�ا�عi!ض�عليه�متعلق�بعقار�تعود�ملكيته�إ�ى�الغ,!�الذي�قدم�طلبا
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الحكم��ص�ي�وآثاره�نافذة�ب,ن�أطراف�ال

ع�ى�مقدم�اعi!اض�الغ,!

حيث�جاء�محكمة�التمي,��Oردنية��ب

�يعت"!�حجة�عليه�أن�يعi!ض�ع�ى�"
ً

ا�حكماÚي�دعوى�صدر�ف\�

ً
�و�Nمتدخ

ً
�و�Nممث

ً
كل�شخص�لم�يكن�خصما

�اعi!اض �دعوى �صحة �شروط �من �إن �أي �الغ,! �اعi!اض �الحكم هذا

\ي ممثل غ,! ا�عi!ض

�\ي�اعi!اضه،�أن�تعدل�الحكم�\ي�حدود�ما�يمس�حقوق�الغ,!�وإذا�كان�-3
ً
إذا�كان�الغ,!�محقا

�التجزئة �يقبل N� عليه

 2"ا�حاكمات�ا�دنية

لكن��Nبد�أن�ننوه�إ�ى�الحالة�ال�oÐي

�باعi!اض�الغ,!�أو��3واحد
ً
،�كأن�يكون�الحكم�ا�عi!ض�عليه�متعلق�بعقار�تعود�ملكيته�إ�ى�الغ,!�الذي�قدم�طلبا

                                                          
1 � ����! ����"  � ����! ���	�	���

�����
 $
���� ���� � #�"
2 +1� � ��1
���� �C6D	� � �������  ���6�� �����
3 � ��2� ��!��"9 ���: � ;��	

2001 0  �""��� ���"�



 2022ديسم"! 2022

  Page 53 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

كم�الذي�،��فتقوم�ا�حكمة�بتعديل�الح

  .  2قدم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�بشكل�ك�ي،�وتمتد�آثاره�لتشمل�جميع�الخصوم�\ي�الدعوى 

�oÐال� oÌالفلسطي� �والتجارية �ا�حاكمات�ا�دنية �قانون�أصول �\ي �وردت�ذكرها oÐال

  ".i!اضه�يرد�zعi!اض�مع�إلزامه�بالرسوم�وا�صاريف�وأتعاب�ا�حاماة�

�تقديم�اعi!اضه� �\ي
ً
�توصلت�ا�حكمة�أن�الغ,!�ا�عi!ض�بأنه�غ,!�محقا �إذا �النص�يتب,ن�لنا، بعد�قراءة�هذا

يتب,ن�،�كأن3وذلك�لوجود�أسباب�أدت�إ�ى�إخفاقه�\ي�إثبات�ما�ادعاه�فهنا�تقوم�ا�حكمة�بالحكم�برد�zعi!اض


ا�طعن�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�حكمها�أو�لكون�عريضة�Úتم�تقديم�ف�oÐلها�أن�الطاعن�من�الخصوم�\ي�الدعوى�ال


ا�أو�شروطها�،�أو�لقيامه�بتقديم�طلب�الطعن�بعد�ان�
اء�ا�دة�القانونية�لتقديمه،�âاض�لم�تستو\ي�بيانا!iعz

�من�قبل�
ً
وغ,!�ذلك�من��سباب�ال�oÐتعد�إخفاقا
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

،��فتقوم�ا�حكمة�بتعديل�الح1يكون�ذلك�الحكم�متعلق�بoÔèء�غ,!�قابل�لنقسام�بحكم�القانون�

قدم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�بشكل�ك�ي،�وتمتد�آثاره�لتشمل�جميع�الخصوم�\ي�الدعوى 

  الحكم�برفض�الطعن�باع��اض�الغ���

)249 (�oÐال� oÌالفلسطي� �والتجارية �ا�حاكمات�ا�دنية �قانون�أصول �\ي �وردت�ذكرها oÐال

i!اضه�يرد�zعi!اض�مع�إلزامه�بالرسوم�وا�صاريف�وأتعاب�ا�حاماة�إذا�أخفق�الغ,!�\ي�اع

�تقديم�اعi!اضه� �\ي
ً
�توصلت�ا�حكمة�أن�الغ,!�ا�عi!ض�بأنه�غ,!�محقا �إذا �النص�يتب,ن�لنا، بعد�قراءة�هذا

وذلك�لوجود�أسباب�أدت�إ�ى�إخفاقه�\ي�إثبات�ما�ادعاه�فهنا�تقوم�ا�حكمة�بالحكم�برد�zعi!اض


ا�طعن�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�حكمها�أو�لكون�عريضة�Úتم�تقديم�ف�oÐلها�أن�الطاعن�من�الخصوم�\ي�الدعوى�ال


ا�أو�شروطها�،�أو�لقيامه�بتقديم�طلب�الطعن�بعد�ان�
اء�ا�دة�القانونية�لتقديمه،�âاض�لم�تستو\ي�بيانا!iعz

�ا�قررة�لقبول�الدعاوى،� �من�قبل�أو�حN�ÓÐنتفاء�الشروط�العامة�
ً
وغ,!�ذلك�من��سباب�ال�oÐتعد�إخفاقا
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يكون�ذلك�الحكم�متعلق�بoÔèء�غ,!�قابل�لنقسام�بحكم�القانون�

قدم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�بشكل�ك�ي،�وتمتد�آثاره�لتشمل�جميع�الخصوم�\ي�الدعوى 

�
ً
الحكم�برفض�الطعن�باع��اض�الغ���: ثانيا

� �ا�ادة �إ�ى (بالرجوع

إذا�أخفق�الغ,!�\ي�اع�:"نصت�ع�ى��

�تقديم�اعi!اضه� �\ي
ً
�توصلت�ا�حكمة�أن�الغ,!�ا�عi!ض�بأنه�غ,!�محقا �إذا �النص�يتب,ن�لنا، بعد�قراءة�هذا

وذلك�لوجود�أسباب�أدت�إ�ى�إخفاقه�\ي�إثبات�ما�ادعاه�فهنا�تقوم�ا�حكمة�بالحكم�برد�zعi!اض


ا�طعن�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�حكمها�أو�لكون�عريضة�Úتم�تقديم�ف�oÐلها�أن�الطاعن�من�الخصوم�\ي�الدعوى�ال


ا�أو�شروطها�،�أو�لقيامه�بتقديم�طلب�الطعن�بعد�ان�
اء�ا�دة�القانونية�لتقديمه،�âاض�لم�تستو\ي�بيانا!iعz

�ا�قررة�لقبول�الدعاوى،� أو�حN�ÓÐنتفاء�الشروط�العامة�

  .  4ا�عi!ض
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والجدير�بالذكر،�أن�رد�zعi!اض�يلحقه�بقاء�الحكم�الذي�قدم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�بجميع�ãثار�ا�i!تبة�ع�ى�

  . 1ذلك�الحكم�ـ�ع�ى�أن�يقوم�ا�عi!ض�بدفع�الرسوم�وا�صاريف�وأتعاب�ا�حاماة�

�اعi!اضه�\ي�دفع�غرامة� �لم�يقم�بإلزام�ا�عi!ض�ا�خفق�\ي oÌأن�ا�شرع�الفلسطي


ا�من�ردع�لكل�كيد،�لذلك�كنت�أتم�ÓÌمن�مشرعنا�الفلسطي�oÌبإعادة�الصياغة�لنص�هذه�ا�ادة�Úمالية��ا�ف

�بالرغم�أ�
ا�ذو�طابع�جزائي�وال�oÐتقد �يفيد�تمك,ن�ا�حكمة�من�فرض�الحكم�بالغرامة� ر�بحسب�وإضافة�ما

ظروف�الدعوى،��ا�ينعكس�هذا�بشكل�إيجابي��ا�يؤدي�إ�ى�استقرار�\ي��حكام،�فعند�إلزام�ا�عi!ض�ا�خفق�

\ي�اعi!اضه�\ي�دفعه�إ�ى�غرامة�يشكل�هذا�رادع�لكل�من�كان�هدفه�من�تقديم�zعi!اض�إ�ى�إطالة�إجراءات�

  .   2تقديمه�لطعن�باعi!اض�الغ,!

�للطعن�حسب�
ً
�يكون�قاب �اعi!اض�الغ,!، �الذي�يصدر�\ي �أن�الحكم �إ�ى ��Nبد�أن�ننوه �ا�طاف، 
اية�� و\ي

) 244(القواعد�العامة�ا�قررة�\ي�هذا�القانون،�باستثناء�الطعن�\ي�أحكام�محكمة�النقض�وذلك�حسب�ا�ادة�

�موضوع�اعi!اض�الغ,!�كطريق�غ,!�عـادي�مـن�طرق�الطعن�ا�قررة� �الدراسة عرض�الباحث�من�خل�هذه

�من�طرق� �كطريقة oÌالفلسطي� �ا�شـرع �بـه �أخـذ �والذي �به، �ا�تعلقة �ا�سائل �بكل �وقمت�بتفصيله ،� قانونا

جارية�الفلسطي�oÌ،وأفرد�له�الفصـل�الرابع�\ي�الباب�العاشر�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

والجدير�بالذكر،�أن�رد�zعi!اض�يلحقه�بقاء�الحكم�الذي�قدم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�بجميع�ãثار�ا�i!تبة�ع�ى�

ذلك�الحكم�ـ�ع�ى�أن�يقوم�ا�عi!ض�بدفع�الرسوم�وا�صاريف�وأتعاب�ا�حاماة�

�نحظ� �سبق، ��ا
ً
�اعi!اضه�\ي�دفع�غرامة�استنادا �لم�يقم�بإلزام�ا�عi!ض�ا�خفق�\ي oÌأن�ا�شرع�الفلسطي


ا�من�ردع�لكل�كيد،�لذلك�كنت�أتم�ÓÌمن�مشرعنا�الفلسطي�oÌبإعادة�الصياغة�لنص�هذه�ا�ادة�Úمالية��ا�ف

�بالرغم�أ�
ا�ذو�طابع�جزائي�وال�oÐتقد �يفيد�تمك,ن�ا�حكمة�من�فرض�الحكم�بالغرامة� وإضافة�ما

ظروف�الدعوى،��ا�ينعكس�هذا�بشكل�إيجابي��ا�يؤدي�إ�ى�استقرار�\ي��حكام،�فعند�إلزام�ا�عi!ض�ا�خفق�

\ي�اعi!اضه�\ي�دفعه�إ�ى�غرامة�يشكل�هذا�رادع�لكل�من�كان�هدفه�من�تقديم�zعi!اض�إ�ى�إطالة�إجراءات�

تقديمه�لطعن�باعi!اض�الغ,!�التقا�oÔÕولكل�من�استند�إ�ى�أسباب�غ,!�حقيقية�\ي�الواقع�عند

�للطعن�حسب�
ً
�يكون�قاب �اعi!اض�الغ,!، �الذي�يصدر�\ي �أن�الحكم �إ�ى ��Nبد�أن�ننوه �ا�طاف، 
اية�� و\ي

القواعد�العامة�ا�قررة�\ي�هذا�القانون،�باستثناء�الطعن�\ي�أحكام�محكمة�النقض�وذلك�حسب�ا�ادة�

  .  3التجارية�الفلسطيoÌمن�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�و 

�موضوع�اعi!اض�الغ,!�كطريق�غ,!�عـادي�مـن�طرق�الطعن�ا�قررة� �الدراسة عرض�الباحث�من�خل�هذه

�من�طرق� �كطريقة oÌالفلسطي� �ا�شـرع �بـه �أخـذ �والذي �به، �ا�تعلقة �ا�سائل �بكل �وقمت�بتفصيله ،� قانونا

جارية�الفلسطي�oÌ،وأفرد�له�الفصـل�الرابع�\ي�الباب�العاشر�الطعن�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والت

  .ا�خصص�لطرق�الطعن�\ي��حكام
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

والجدير�بالذكر،�أن�رد�zعi!اض�يلحقه�بقاء�الحكم�الذي�قدم�بشأنه�اعi!اض�الغ,!�بجميع�ãثار�ا�i!تبة�ع�ى�

ذلك�الحكم�ـ�ع�ى�أن�يقوم�ا�عi!ض�بدفع�الرسوم�وا�صاريف�وأتعاب�ا�حاماة�

�نحظ� �سبق، ��ا
ً
استنادا


ا�من�ردع�لكل�كيد،�لذلك�كنت�أتم�ÓÌمن�مشرعنا�الفلسطي�oÌبإعادة�الصياغة�لنص�هذه�ا�ادة�Úمالية��ا�ف

�بالرغم�أ�
ا�ذو�طابع�جزائي�وال�oÐتقد �يفيد�تمك,ن�ا�حكمة�من�فرض�الحكم�بالغرامة� وإضافة�ما

ظروف�الدعوى،��ا�ينعكس�هذا�بشكل�إيجابي��ا�يؤدي�إ�ى�استقرار�\ي��حكام،�فعند�إلزام�ا�عi!ض�ا�خفق�

\ي�اعi!اضه�\ي�دفعه�إ�ى�غرامة�يشكل�هذا�رادع�لكل�من�كان�هدفه�من�تقديم�zعi!اض�إ�ى�إطالة�إجراءات�

التقا�oÔÕولكل�من�استند�إ�ى�أسباب�غ,!�حقيقية�\ي�الواقع�عند

�للطعن�حسب�
ً
�يكون�قاب �اعi!اض�الغ,!، �الذي�يصدر�\ي �أن�الحكم �إ�ى ��Nبد�أن�ننوه �ا�طاف، 
اية�� و\ي

القواعد�العامة�ا�قررة�\ي�هذا�القانون،�باستثناء�الطعن�\ي�أحكام�محكمة�النقض�وذلك�حسب�ا�ادة�

من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�و 

  الخاتمة�

�موضوع�اعi!اض�الغ,!�كطريق�غ,!�عـادي�مـن�طرق�الطعن�ا�قررة� �الدراسة عرض�الباحث�من�خل�هذه

�من�طرق� �كطريقة oÌالفلسطي� �ا�شـرع �بـه �أخـذ �والذي �به، �ا�تعلقة �ا�سائل �بكل �وقمت�بتفصيله ،� قانونا

الطعن�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والت

ا�خصص�لطرق�الطعن�\ي��حكام
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�عن� �الخارج �الثالث �للطرف �ا�شرع �شرعه �حيث ،� �الغ,!�عادية �الطعن �طرق �الغ,!�من اعi!اض

 قام�ا�شرع�الفلسطي�oÌبتب�oÌاعi!اض�الغ,!��ص�ي��ولم�يأخذ�باعi!اض�الغ,!�الطارئ�

 .اعi!اض�الغ,!�هو�اختياري�بالنسبة�للغ,!�،�فله�أن�يعi!ض�وله�أن�يستغ�oÌعنه�

ال�oÐأصدرت�الحكم�ا�عi!ض�عليه�وذلك�بتقديم�Nئحة�دعوى�

�الغ,!�أي� �تمس�هذا oÐال� �الحدود �\ي �بتعديله �ا�حكمة �قامت ،� �اعi!اضه �\ي �الغ,!�محقا �كان إذا

كم�بكامله�إذا�كان�الحكم�الذي�تم�zعi!اض�عليه�غ,!�قابل�للتجزئة�تقوم�ا�حكمة�بتعديل�هذا�الح

 .الحكم�الذي�يصدر�نتيجة�اعi!اض�الغ,!�يكون�قابل�للطعن�،�مثله�مثل�أي�حكم�

اعi!اض�الغ,!��Nيؤدي�إ�ى�وقف�التنفيذ�للحكم�إ�N\ي�حال�قررت�ا�حكمة�خف�ذلك،�وذلك�بناء�

 .تنفيذه�

�الطعن� �لتقديم �ميعاد �تحديد �يفيد

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :  ومن�خل�هذه�الدراسةتوصل�الباحث�إ�ى�عدة�نتائج�،�أهمها

�عن� �الخارج �الثالث �للطرف �ا�شرع �شرعه �حيث ،� �الغ,!�عادية �الطعن �طرق �الغ,!�من اعi!اض

 . ق�من�حقوقه�الخصومة�عند�مساس�الحكم�بح

قام�ا�شرع�الفلسطي�oÌبتب�oÌاعi!اض�الغ,!��ص�ي��ولم�يأخذ�باعi!اض�الغ,!�الطارئ�

 .أن�يكون�هناك�للغ,!�مصلحة�من�طعنه�\ي�طريق�اعi!اض�الغ,!�

اعi!اض�الغ,!�هو�اختياري�بالنسبة�للغ,!�،�فله�أن�يعi!ض�وله�أن�يستغ�oÌعنه�

ال�oÐأصدرت�الحكم�ا�عi!ض�عليه�وذلك�بتقديم�Nئحة�دعوى�يقدم�اعi!اض�الغ,!�إ�ى�ذات�ا�حكمة�

 .وفق�çجراءات�الدعوى�

�الغ,!�أي� �تمس�هذا oÐال� �الحدود �\ي �بتعديله �ا�حكمة �قامت ،� �اعi!اضه �\ي �الغ,!�محقا �كان إذا

 .الشخص�ا�عi!ض�

إذا�كان�الحكم�الذي�تم�zعi!اض�عليه�غ,!�قابل�للتجزئة�تقوم�ا�حكمة�بتعديل�هذا�الح

 .وبذلك�تكون�آثاره�شاملة�لجميع��طراف�

الحكم�الذي�يصدر�نتيجة�اعi!اض�الغ,!�يكون�قابل�للطعن�،�مثله�مثل�أي�حكم�

اعi!اض�الغ,!��Nيؤدي�إ�ى�وقف�التنفيذ�للحكم�إ�N\ي�حال�قررت�ا�حكمة�خف�ذلك،�وذلك�بناء�

تنفيذه��ع�ى�طلب�من�الطاعن�إذا�كان�هناك�ضرر�جسيم�من�مواصلة

�الطعن� �لتقديم �ميعاد �تحديد �يفيد �وواضح �نصصريح �بإضافة oÌالفلسطي� �الباحث�ا�شرع oÔ

 . باعi!اض�الغ,!

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  النتائج�

ومن�خل�هذه�الدراسةتوصل�الباحث�إ�ى�عدة�نتائج�،�أهمها

�عن� .1 �الخارج �الثالث �للطرف �ا�شرع �شرعه �حيث ،� �الغ,!�عادية �الطعن �طرق �الغ,!�من اعi!اض

الخصومة�عند�مساس�الحكم�بح

قام�ا�شرع�الفلسطي�oÌبتب�oÌاعi!اض�الغ,!��ص�ي��ولم�يأخذ�باعi!اض�الغ,!�الطارئ� .2

أن�يكون�هناك�للغ,!�مصلحة�من�طعنه�\ي�طريق�اعi!اض�الغ,!� .3

اعi!اض�الغ,!�هو�اختياري�بالنسبة�للغ,!�،�فله�أن�يعi!ض�وله�أن�يستغ�oÌعنه� .4

يقدم�اعi!اض�الغ,!�إ�ى�ذات�ا�حكمة� .5

وفق�çجراءات�الدعوى�

�الغ,!�أي� .6 �تمس�هذا oÐال� �الحدود �\ي �بتعديله �ا�حكمة �قامت ،� �اعi!اضه �\ي �الغ,!�محقا �كان إذا

الشخص�ا�عi!ض�

إذا�كان�الحكم�الذي�تم�zعi!اض�عليه�غ,!�قابل�للتجزئة�تقوم�ا�حكمة�بتعديل�هذا�الح .7

وبذلك�تكون�آثاره�شاملة�لجميع��طراف�

الحكم�الذي�يصدر�نتيجة�اعi!اض�الغ,!�يكون�قابل�للطعن�،�مثله�مثل�أي�حكم� .8

اعi!اض�الغ,!��Nيؤدي�إ�ى�وقف�التنفيذ�للحكم�إ�N\ي�حال�قررت�ا�حكمة�خف�ذلك،�وذلك�بناء� .9

ع�ى�طلب�من�الطاعن�إذا�كان�هناك�ضرر�جسيم�من�مواصلة

  :التوصيات�

�ووا .1 �نصصريح �بإضافة oÌالفلسطي� �الباحث�ا�شرع oÔيو�

باعi!اض�الغ,!
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�2من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌرقم�

�طابعها� �من �بالرغم �مالية ض�غرامة

،�وذلك�بإضافة�جميع�مشتمت�Nئحة�الدعوى�ا�قررة�\ي�


ن�بشكل�مقتضب�Úشارة�إلçيكون�النص�كامل�متكامل،�حيث�ا�شرع�قام�با�ÓÐالقانون،�وذلك�ح .  

 . 2001لسنة�

ي،�حس,ن�أحمد،�الوج,�O\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والفلسطي�oÌ،�الطبعة��و�ى�

عثمان،��الكا\ي�\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�،�الطبعة�الرابعة،�

�–،�الجزء�الثاني�التقا�oÔÕ"دراسة�مقارنة

،��- عمان- ى،�دار�وائل�للنشر،�الجامعة��ردنية،�كلية�الحقوق 

�oÌأبو�الرب�،�فاروق�يونس�،�ا�دخل�\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي

  .م��2002فلسط,ن�،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

من�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌرقم�) �oÔ)249الباحث�بتعديل�ا�ادة�

�باعi!اض�الغ,!�بفر 2001 �ا�خفق �ع�ى �الحكم �بجعل �طابعها�، �من �بالرغم �مالية ض�غرامة

 .الجزائي�إ�Nإ�
ا�وسيلة�رادعة�بشكل�قوي�

،�وذلك�بإضافة�جميع�مشتمت�Nئحة�الدعوى�ا�قررة�\ي�)�oÔ)246/2الباحث�بتعديل�ا�ادة�


ن�بشكل�مقتضب�Úشارة�إلçيكون�النص�كامل�متكامل،�حيث�ا�شرع�قام�با�ÓÐالقانون،�وذلك�ح

  'راجعقائمة�ا'صادر�وا

لسنة��2قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌرقم�

  

ي،�حس,ن�أحمد،�الوج,�O\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والفلسطي�oÌ،�الطبعة��و�ى�

  .م���2011،�- فلسط,ن�–،�دار�الثقافة�،�جامعة�النجاح�الوطنية

عثمان،��الكا\ي�\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�،�الطبعة�الرابعة،�. د.التكروري،أ

  .م��2019،�- فلسط,ن–ا�كتبة��كاديمية

دراسة�مقارنة"الزع×o،�عوض�أحمد�،�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�،�

ى،�دار�وائل�للنشر،�الجامعة��ردنية،�كلية�الحقوق �حكام�وطرق�الطعن�،�الطبعة��و�

  

�oÌأبو�الرب�،�فاروق�يونس�،�ا�دخل�\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي

فلسط,ن�،��-جن,ن�-م�،�الطبعة��و�ى�،�مطبعة�النور �2001لسنة�

  :الرسائل�الجامعية�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يو��oÔالباحث�بتعديل�ا�ادة� .2

� 2001لسنة

الجزائي�إ�Nإ�
ا�وسيلة�رادعة�بشكل�قوي�

يو��oÔالباحث�بتعديل�ا�ادة� .3


ن�بشكل�مقتضب�Úشارة�إلçيكون�النص�كامل�متكامل،�حيث�ا�شرع�قام�با�ÓÐالقانون،�وذلك�ح

قائمة�ا'صادر�وا

 
ً
  ا'صادر: أو�

قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي�oÌرقم� .1

�
ً
  ا'راجع��:ثانيا

  : الكتب�

ا�شا�ي،�حس,ن�أحمد،�الوج,�O\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والفلسطي�oÌ،�الطبعة��و�ى� .2

،�دار�الثقافة�،�جامعة�النجاح�الوطنية

التكروري،أ .3

ا�كتبة��كاديمية

الزع×o،�عوض�أحمد�،�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�،�. د .4

�حكام�وطرق�الطعن�،�الطبعة��و�

  .م��2003

5. �oÌأبو�الرب�،�فاروق�يونس�،�ا�دخل�\ي�شرح�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�الفلسطي

لسنة��2رقم�

الرسائل�الجامعية�
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�،�خالد�إسماعيل�رشيد�،�اعi!اض�الغ,!�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�

  م�2013فلسط,ن�،�-نابلس–،جامعة�النجاح�

قوق،��جامعة�ا�وصل�حامد�،�عامر�سعدون�،�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�الحكم�ا�دني�،�مجلة�الرافدين�للح

اللصاصمة،�عبدالعزيز�سلمان�عبدالعزيز�،�اعi!اض�الغ,!�وفق�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�

 .م��2007

،��-دراسة�مقارنة-،�الطعن�بطريق�اعi!اض�الغ,!،�

 .مجلة�ا�حقق�الح�ي�السياسية�والقانونية�،�العدد��ول�،�السنة�الخامسة�

 ) .الجامعة�العربية��مريكية

 ).الجامعة�العربية��مريكية

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�!,:  

�،�خالد�إسماعيل�رشيد�،�اعi!اض�الغ,!�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية�

،جامعة�النجاح�" رسالة�ماجست,!�"م�،��2001لسنة��2الفلسطي�oÌرقم�

  :أبحاث�ومقا�ت�

حامد�،�عامر�سعدون�،�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�الحكم�ا�دني�،�مجلة�الرافدين�للح

 .م��48��،2011،�عدد��13مجلد�–كلية�الحقوق�

اللصاصمة،�عبدالعزيز�سلمان�عبدالعزيز�،�اعi!اض�الغ,!�وفق�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�

8�،2007،�عدد�13وتعديته،�مجلة�ا�نارة�للبحوث�والدراسات�،�مجلد�

،�الطعن�بطريق�اعi!اض�الغ,!،�الكع×�o،هادي�حس,ن�،السودي،�مروى�عبد�الجليل

مجلة�ا�حقق�الح�ي�السياسية�والقانونية�،�العدد��ول�،�السنة�الخامسة�

  : مواقع�إلك��ونية�

الجامعة�العربية��مريكية/ قاعدة�بيانات�قسطاس�(قرارات�محكمة�النقض�الفلسطينية�

الجامعة�العربية��مريكية/ ت�قسطاس�قاعدة�بيانا(قرارات�محكمة�التمي,��Oردنية

 

 

 

 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

,!�رسائل�ماجست

صالح�،�خالد�إسماعيل�رشيد�،�اعi!اض�الغ,!�\ي�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية�والتجارية� .6

الفلسطي�oÌرقم�

أبحاث�ومقا�ت�

حامد�،�عامر�سعدون�،�اعi!اض�الغ,!�ع�ى�الحكم�ا�دني�،�مجلة�الرافدين�للح .7

كلية�الحقوق��–

اللصاصمة،�عبدالعزيز�سلمان�عبدالعزيز�،�اعi!اض�الغ,!�وفق�قانون�أصول�ا�حاكمات�ا�دنية� .8

وتعديته،�مجلة�ا�نارة�للبحوث�والدراسات�،�مجلد�

الكع×�o،هادي�حس,ن�،السودي،�مروى�عبد�الجليل .9

مجلة�ا�حقق�الح�ي�السياسية�والقانونية�،�العدد��ول�،�السنة�الخامسة�

مواقع�إلك��ونية�

قرارات�محكمة�النقض�الفلسطينية� .10

قرارات�محكمة�التمي,��Oردنية .11
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  الوعد�ا'لزم�وأثره�الشرÂي�Rي�ا'رابحة�ا'صرفية

A binding promise and its legal impact on banking 

The Arab Islamic Bank as a model)(  

 تركيا/ جامعة�إسطنبول�صباح�الدين�زعيم�

Abdallah jaradat PhD student Istanbul Sabahattin Zaim University 

Ab.jaradat1994@gmail.com  

البنــك�Pســمي�العربــي�(لشــرÑي�\ــي�ا�رابحــة�ا�صــرفية�

للبحــــث�\ــــي�ماهيــــة�الوعــــد�ولزومــــه،�وتحديــــد�مفهــــوم�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية،�وتبيــــان�الفــــرق�بــــ,ن�العقــــد�

والوعــــد،�وتنــــاول�البحــــث�أدلــــة�القــــائل,ن�بلــــزوم�الوعــــد�وأدلــــة�القــــائل,ن�بعــــدم�لزومــــه�\ــــي�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية،�مــــع�

  .،�وبيان��ثر�الشرÑي�للوعد�ا�لزم�\ي�عقد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي

�إياهـا�بèـoÔء�مـن�التفصـيل،�وقـد�خـرج�البحـث�
ً
Nت�السابقة،�متناوNجابة�ع�ى�كافة�التساؤõل

أجــــاز�اللــــزوم�بالوعــــد�بعــــض��أن�لــــزوم�عقــــود�ا�رابحــــة��Nتج,ــــOه�ا�ــــذاهب�الفقهيــــة��ربعــــة،

�هـــو�عـــدم�جــواز�اللـــزوم�\ـــي�وعــد�ا�رابحـــة�لêدلـــة�ا�ــذكورة�\ـــي�البحـــث،�إلـــزام�

حـــاث�ا�تعلقــــة�بموضـــوع�الدراســــة،�

وضرورة�مراجعة�ا�وضوع�من�قبل�لجان�Pفتاء�والرقابة�الشرعية�\ي�البنك�Pسمي�العربي،�ال�oÐتتب�ÓÌالـرأي�

  .القائل�بجواز�الوعد،�وأهمية�أن�يكون�للبنك�معارض�خاصة�به،�للبيع�مباشرة�للعميل�والخروج�من�الخف

 .زم،�ا�رابحة،�ا�صارف�Pسمية،�البنك�Pسمي�العربي

Abstract: This research came under the title "A binding promise and its legal impact on banking 

Murabaha (Arabic Islamic Bank as a model)" to investigate the nature of a promise and its 

necessity, define the concept of banking Murabaha

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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الوعد�ا'لزم�وأثره�الشرÂي�Rي�ا'رابحة�ا'صرفية

  )البنك��سzمي�العربي�أنموذًجا(

A binding promise and its legal impact on banking 

Murabaha 

The Arab Islamic Bank as a model)

جامعة�إسطنبول�صباح�الدين�زعيم�/ اة�طالب�دكتور / عبد�هللا�جرادات�

Abdallah jaradat PhD student Istanbul Sabahattin Zaim University 

Turkey  

Ab.jaradat1994@gmail.com: ال�tيد��لك��وني

  

لشــرÑي�\ــي�ا�رابحــة�ا�صــرفية�الوعــد�ا�لــزم�وأثــره�ا"جــاء�هــذا�البحــث�بعنــوان�

للبحــــث�\ــــي�ماهيــــة�الوعــــد�ولزومــــه،�وتحديــــد�مفهــــوم�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية،�وتبيــــان�الفــــرق�بــــ,ن�العقــــد�

والوعــــد،�وتنــــاول�البحــــث�أدلــــة�القــــائل,ن�بلــــزوم�الوعــــد�وأدلــــة�القــــائل,ن�بعــــدم�لزومــــه�\ــــي�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية،�مــــع�

،�وبيان��ثر�الشرÑي�للوعد�ا�لزم�\ي�عقد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي

�إياهـا�بèـoÔء�مـن�التفصـيل،�وقـد�خـرج�البحـث�
ً
Nت�السابقة،�متناوNجابة�ع�ى�كافة�التساؤõل

أن�لــــزوم�عقــــود�ا�رابحــــة��Nتج,ــــOه�ا�ــــذاهب�الفقهيــــة��ربعــــة،: 

ا�تــأخرين�مـــن�العلمـــاء،�وأن�الــراجح�هـــو�عـــدم�جــواز�اللـــزوم�\ـــي�وعــد�ا�رابحـــة�لêدلـــة�ا�ــذكورة�\ـــي�البحـــث،�إلـــزام�

  .العميل�بوعده�\ي�عقد�ا�رابحة�لدى�البنك�Pسمي�العربي��Nيجوز�بحال


ـــاـــ�ÓÔالباحــــث�ìحـــاث�ا�تعلقــــة�بموضـــوع�الدراســــة،�إجــــراء�مزيـــد�مـــن�الدراســــات�و�ب: بعـــدة�توصــــيات�م

وضرورة�مراجعة�ا�وضوع�من�قبل�لجان�Pفتاء�والرقابة�الشرعية�\ي�البنك�Pسمي�العربي،�ال�oÐتتب�ÓÌالـرأي�

القائل�بجواز�الوعد،�وأهمية�أن�يكون�للبنك�معارض�خاصة�به،�للبيع�مباشرة�للعميل�والخروج�من�الخف

زم،�ا�رابحة،�ا�صارف�Pسمية،�البنك�Pسمي�العربيالوعد،�ا�ل

Abstract: This research came under the title "A binding promise and its legal impact on banking 

Islamic Bank as a model)" to investigate the nature of a promise and its 

ine the concept of banking Murabaha, and clarify the difference between a contract 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الوعد�ا'لزم�وأثره�الشرÂي�Rي�ا'رابحة�ا'صرفية            

A binding promise and its legal impact on banking 

عبد�هللا�جرادات�  . ب

Abdallah jaradat PhD student Istanbul Sabahattin Zaim University 

جــاء�هــذا�البحــث�بعنــوان�: ا'لخــص

للبحــــث�\ــــي�ماهيــــة�الوعــــد�ولزومــــه،�وتحديــــد�مفهــــوم�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية،�وتبيــــان�الفــــرق�بــــ,ن�العقــــد�)" أنموذًجــــا

والوعــــد،�وتنــــاول�البحــــث�أدلــــة�القــــائل,ن�بلــــزوم�الوعــــد�وأدلــــة�القــــائل,ن�بعــــدم�لزومــــه�\ــــي�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية،�مــــع�


اìمي�العربيالتجريح�بي،�وبيان��ثر�الشرÑي�للوعد�ا�لزم�\ي�عقد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pس

�إياهـا�بèـoÔء�مـن�التفصـيل،�وقـد�خـرج�البحـث�وقد�هدف�البحث�
ً
Nت�السابقة،�متناوNجابة�ع�ى�كافة�التساؤõل


ــــاìبنتــــائج�عديــــدة�م :

ا�تــأخرين�مـــن�العلمـــاء،�وأن�الــرا

العميل�بوعده�\ي�عقد�ا�رابحة�لدى�البنك�Pسمي�العربي��Nيجوز�بحال

وهنـــا�أو�ـــ�ÓÔالباحــــث�

وضرورة�مراجعة�ا�وضوع�من�قبل�لجان�Pفتاء�والرقابة�الشرعية�\ي�البنك�Pسمي�العربي،�ال�oÐتتب�ÓÌالـرأي�

القائل�بجواز�الوعد،�وأهمية�أن�يكون�للبنك�معارض�خاصة�به،�للبيع�مباشرة�للعميل�والخروج�من�الخف

الوعد،�ا�ل: الكلمات�ا�فتاحية

Abstract: This research came under the title "A binding promise and its legal impact on banking 

Islamic Bank as a model)" to investigate the nature of a promise and its 

 and clarify the difference between a contract 



 2022ديسم"! 2022

  Page 59 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

and a promise. , with defamation between them

promise in the banking Murabaha contract with the Arab Islamic Bank. 

The research aimed to answer all the previous 

research came out with many results

permitted by the four schools of jurisprudence. Mentioned in the res

customer to his promise in the Murabaha contract with the Arab Islamic Bank is not permissible 

under any circumstances. 

Here, the researcher recommended several recommendations

and research related to the subject of the study

Fatwa and Shariah Supervision 

the promise is permissible, and the importance of the bank having its own e

directly to the customer and exit from discord. 

Keywords: promise

ـــoÔء�علًمـــا،�والصـــة�والســـم�ع�ـــى�ا�بعـــوث�للعـــا�,ن�بشـــ,ً!ا�ونـــذيًرا،�

فــإن�ا�عــامت�ا�اليــة�اتخــذت�صــوًرا�كث,ـــ!ة�ع"ــ!�العصــور،�كــل�زمــان�بمــا�يـــتءم�وحاجــات�النــاس،�حÐــ�Óظهــر�\ـــي�

زماننا�النظام�ا�صـر\ي،�وفيمـا�بعـد�ظهـر�النظـام�ا�صـر\ي�Pسـمي،�الـذي�يتم,ـ�Oبعقـود�واسـتثمارات�تخصـه�عـن�

عــة�وا�رابحـة،�وهــو�مــا�أدى�بـدوره�Nج�
ــادات�جديـدة�\ــي�الفقــه،�

ـــ!�العقـــود�ا�طبقـــة�لـــدى�ا�صـــارف�Pســـمية�عموًمـــا،�وذلــــك�

صــرفية،�حيــث�يتخــذ�لســهولة�تطبيقــه،�وربحــه�ا�رتفــع�مقارنــة�بغ,ــ!ه�مــن�العقــود،�إضــافة�Nنخفــاض�مخــاطره�ا�

البنك�عدة�إجراءات�لتقليل�مخاطر�ا�رابحة�Öدنى�مستوى،�كالضمانات�والرهونـات�والكفـاNت،�وإلـزام�العميـل�

بوعــده�بالشـــراء�حــ,ن�طلـــب�تمويــل�ا�رابحـــة،،�وهــو�موضـــوع�البحــث،�حيـــث�نــاقش�البحـــث�لــزوم�الوعـــد�\ــي�بيـــوع�

لفقهـاء�\ـي�ذلـك،�بـ,ن�مج,ـ�Oومـانع،�مبيًنـا�أثـر�لـزوم�الوعـد�
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 with defamation between them, and a statement of the legal effect of the binding 

promise in the banking Murabaha contract with the Arab Islamic Bank.

search aimed to answer all the previous questions, addressing them in some detail

research came out with many results, including: that the obligation of Murabaha contracts is not 

permitted by the four schools of jurisprudence. Mentioned in the research, obligating the 

customer to his promise in the Murabaha contract with the Arab Islamic Bank is not permissible 

 the researcher recommended several recommendations, including: conducting more studies 

to the subject of the study, and the necessity of reviewing the subject by the 

atwa and Shariah Supervision Committees in the Arab Islamic Bank, which adopt the opinion that 

the promise is permissible, and the importance of the bank having its own exhibit

directly to the customer and exit from discord.

eywords: promise, binding, murabaha, Islamic banks, Arab Islamic Bank.

الحمـــد��Ïرب�العـــا�,ن،�الـــذي�أحـــاط�بكـــل��ـــoÔء�علًمـــا،�والصـــة�والســـم�ع�ـــى�ا�بعـــوث�للعـــا�,ن�بشـــ,ً!ا�ونـــذيًرا،�

  :به�أجمعن،�أما�بعد

فــإن�ا�عــامت�ا�اليــة�اتخــذت�صــوًرا�كث,ـــ!ة�ع"ــ!�العصــور،�كــل�زمــان�بمــا�يـــتءم�وحاجــات�النــاس،�حÐــ�Óظهــر�\ـــي�

زماننا�النظام�ا�صـر\ي،�وفيمـا�بعـد�ظهـر�النظـام�ا�صـر\ي�Pسـمي،�الـذي�يتم,ـ�Oبعقـود�واسـتثمارات�تخصـه�عـن�


ــا�عقــود�zستصـناع�وا�زار ìــادات�جديـدة�\ــي�الفقــه،�غ,ـ!ه�مــن�البنـوك،�م
عــة�وا�رابحـة،�وهــو�مــا�أدى�بـدوره�Nج�

  .تتناسب�مع�طبيعة�هذه�العقود

ومـــن�هنـــا�ظهـــر�عقـــد�ا�رابحـــة،�حيـــث�يعت"ـــ!�مــــن�أك�ـــ!�العقـــود�ا�طبقـــة�لـــدى�ا�صـــارف�Pســـمية�عموًمـــا،�وذلــــك�

لســهولة�تطبيقــه،�وربحــه�ا�رتفــع�مقارنــة�بغ,ــ!ه�مــن�العقــود،�إضــافة�Nنخفــاض�مخــاطره�ا�

البنك�عدة�إجراءات�لتقليل�مخاطر�ا�رابحة�Öدنى�مستوى،�كالضمانات�والرهونـات�والكفـاNت،�وإلـزام�العميـل�

بوعــده�بالشـــراء�حــ,ن�طلـــب�تمويــل�ا�رابحـــة،،�وهــو�موضـــوع�البحــث،�حيـــث�نــاقش�البحـــث�لــزوم�الوعـــد�\ــي�بيـــوع�

لفقهـاء�\ـي�ذلـك،�بـ,ن�مج,ـ�Oومـانع،�مبيًنـا�أثـر�لـزوم�الوعـد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنـك�Pسـمي�العربـي،�وآراء�ا

  .ع�ى�العقد�ذاته�لدى�البنك�من�ناحية�شرعية
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 and a statement of the legal effect of the binding 

 addressing them in some detail, and the 

 including: that the obligation of Murabaha contracts is not 

 obligating the 

customer to his promise in the Murabaha contract with the Arab Islamic Bank is not permissible 

 including: conducting more studies 

 and the necessity of reviewing the subject by the 

 which adopt the opinion that 

xhibitions, to sell 

 Arab Islamic Bank. 
  

  ا'قدمة

الحمـــد��Ïرب�العـــا�,ن،�الـــذي�أحـــاط�بكـــل�

به�أجمعن،�أما�بعدوع�ى�آله�وصح

فــإن�ا�عــامت�ا�اليــة�اتخــذت�صــوًرا�كث,ـــ!ة�ع"ــ!�العصــور،�كــل�زمــان�بمــا�يـــتءم�وحاجــات�النــاس،�حÐــ�Óظهــر�\ـــي�

زماننا�النظام�ا�صـر\ي،�وفيمـا�بعـد�ظهـر�النظـام�ا�صـر\ي�Pسـمي،�الـذي�يتم,ـ�Oبعقـود�واسـتثمارات�تخصـه�عـن�


ــا�عقــود�zستصـناع�وا�زار ìغ,ـ!ه�مــن�البنـوك،�م

تتناسب�مع�طبيعة�هذه�العقود

ومـــن�هنـــا�ظهـــر�عقـــد�ا�رابحـــة،�حيـــث�يعت"ـــ!�مــــن�أك

لســهولة�تطبيقــه،�وربحــه�ا�رتفــع�مقارنــة�بغ,ــ!ه�مــن�العقــود،�إضــافة�Nنخفــاض�مخــاطره�ا�

البنك�عدة�إجراءات�لتقليل�مخاطر�ا�رابحة�Öدنى�مستوى،�كالضمانات�والرهونـات�والكفـاNت،�وإلـزام�العميـل�

بوعــده�بالشـــراء�حــ,ن�طلـــب�تمويــل�ا�رابحـــة،،�وهــو�موضـــوع�البحــث،�حيـــث�نــاقش�البحـــث�لــزوم�الوعـــد�\ــي�بيـــوع�

ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنـك�Pسـمي�العربـي،�وآراء�ا

ع�ى�العقد�ذاته�لدى�البنك�من�ناحية�شرعية
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 .ماء�ا�تقدم,ن�وا�تأخرين�\ي�موضوع�لزوم�وعد�ا�رابحة

الفائدة�العلمية�ا�تعلقة�بالبحث،�فهو�يتعلق�بموضوع�هام�وحساس�\ي�عمل�البنوك�Pسمية�وهو�


اÚمية�وهو�ا�رابحة�ولزوم�الوعد�ف. 


دف�البحث�إ�ى�تغي,!�ãراء�\ي�البنوك�Pسمية�عامة�ولدى�البنك�Pسمي�العربي�خاصة،�


ا�حول�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفيةÚفتاء�والرقابة�الشرعية�فPولدى�لجان�.  

 ما�æي�أراء�الفقهاء�ا�تقدم,ن�وا�تأخرين�\ي�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة؟

  زوم�الوعد�ع�ى�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي؟

 .\ي�ا�رابحة�ا�صرفية�zعتماد�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�والتحلي�ي،�وذلك�ببيان�مفهوم�لزوم�الوعد

�البحث�تناوله� �وذلك�Öن�موضوع �والحديثة، 
اìم� �القديمة �با�وضوع، �ا�صادر�ا�تعلقة �إ�ى الرجوع


ا،�حسب�قوة�الدليل�وروح�الشريعةìجيح�بي!iم،�وال
Íدراسة�أقوال�الفقهاء�وآرا.  
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  أهمية�ا'وضوع�وأسباب�اختياره

  :وت"!ز�أهمية�البحث�من�خل�ãتي

 .توضيح�مفهوم�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفية

 .تبيان�أثر�لزوم�الوعد�ع�ى�عقد�ا�رابحة

ماء�ا�تقدم,ن�وا�تأخرين�\ي�موضوع�لزوم�وعد�ا�رابحةتعداد�آراء�العل

الفائدة�العلمية�ا�تعلقة�بالبحث،�فهو�يتعلق�بموضوع�هام�وحساس�\ي�عمل�البنوك�Pسمية�وهو�

 .ا�رابحة�وما�يتعلق�{
ا


اìدف�البحث�لعدة�أمور�م
:  


اارثاء�ا�كتبة�العلمية�بموضوع�هام�حول�عمل�البنوك�PسÚمية�وهو�ا�رابحة�ولزوم�الوعد�ف


دف�البحث�إ�ى�تغي,!�ãراء�\ي�البنوك�Pسمية�عامة�ولدى�البنك�Pسمي�العربي�خاصة،�


ا�حول�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفيةÚفتاء�والرقابة�الشرعية�فPولدى�لجان�

  أسئلة�البحث

  :تتمثل�مشكلة�البحث�با¢تي

 ا�قصود�بلزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفية؟

ما�æي�أراء�الفقهاء�ا�تقدم,ن�وا�تأخرين�\ي�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة؟

زوم�الوعد�ع�ى�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي؟

zعتماد�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�والتحلي�ي،�وذلك�ببيان�مفهوم�لزوم�الوعد

�البحث�تناوله� �وذلك�Öن�موضوع �والحديثة، 
اìم� �القديمة �با�وضوع، �ا�صادر�ا�تعلقة �إ�ى الرجوع

 .ا�تقدم,ن�وا�تأخرين


ا،�حسب�قوة�الدليل�وروح�الشريعةìجيح�بي!iم،�وال
Íدراسة�أقوال�الفقهاء�وآرا
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أهمية�ا'وضوع�وأسباب�اختياره

وت"!ز�أهمية�البحث�من�خل�ãتي

توضيح�مفهوم�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفية .1

تبيان�أثر�لزوم�الوعد�ع�ى�عقد�ا�رابحة .2

تعداد�آراء�العل .3

الفائدة�العلمية�ا�تعلقة�بالبحث،�فهو�يتعلق�بموضوع�هام�وحساس�\ي�عمل�البنوك�Pسمية�وهو� .4

ا�رابحة�وما�يتعلق�{
ا

  أهداف�البحث


اìدف�البحث�لعدة�أمور�م
�

ارثاء�ا�كتبة�العلمية�بموضوع�هام�حول�عمل�البنوك�Pس .1


دف�البحث�إ�ى�تغي,!�ãراء�\ي�البنوك�Pسمية�عامة�ولدى�البنك�Pسمي�العربي�خاصة،� .2�� كما


ا�حول�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفيةÚفتاء�والرقابة�الشرعية�فPولدى�لجان�

أسئلة�البحث/ مشكلة�

تتمثل�مشكلة�البحث�با¢تي

ا�قصود�بلزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفية؟ما�هو� .1

ما�æي�أراء�الفقهاء�ا�تقدم,ن�وا�تأخرين�\ي�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة؟ .2

زوم�الوعد�ع�ى�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي؟ما�تأث,!�ل .3

  منهجية�البحث

zعتماد�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�والتحلي�ي،�وذلك�ببيان�مفهوم�لزوم�الوعد .1

�البحث�تناوله� .2 �وذلك�Öن�موضوع �والحديثة، 
اìم� �القديمة �با�وضوع، �ا�صادر�ا�تعلقة �إ�ى الرجوع

ا�تقدم,ن�وا�تأخرين


ا،�حسب�قوة�الدليل�وروح�الشريعة .3ìجيح�بي!iم،�وال
Íدراسة�أقوال�الفقهاء�وآرا
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ده�:فًنـــاوَعـــد�،�و ،�وا�فعـــول�َمْوعـــود . أنـــذره�وهـــدَّ

مـا�وعد�بعضهم�بعًضا�هـذا�\ـي�الخ,ـ!،�وأ

ا،�وقيل�عدم�الوفاء�به�
ً
Pخبار�بإيصال�الخ,!�\ي�ا�ستقبل�وPخف�جعل�الوعد�خف

 123ص/1ب,!وت،�ط

 201جم�مقاييس�اللغة،�تحقيق�وضبط�عبد�السم�محمد�هارون،�ص

 127،�ص

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  حة�ا'صرفيةمفهوم�الوعد�وا'راب

  مفهوم�الوعد�Rي�اللغة�و�صطzح

  مفهوم�ا'رابحة�ا'صرفية: 

  الفرق�ب�ن�الوعد�والعقد: ا'طلب�الثالث

  حكم�الوعد�Rي�الفقه��سzمي: 

  رابحةحكم�الوعد�ا'لزم�Rي�ا'

  القائلون�بعدم�لزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة

  القائلون�بلزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة: 

  ترجيح�öراء�وتطبيقها: ا'طلب�الثالث

  مفهوم�الوعد�وا'رابحة�ا'صرفية

  مفهوم�الوعد�Rي�اللغة�و�صطzح

،�وموِعـــًدا،�فهـــو�واعـــدَوْعـــًد  ِعـــد،وَعـــَد�يَ 
ً
،�وا�فعـــول�َمْوعـــودا،�وِعـــَدة

   1. مّناه�به،�قال�إنه�يعطيه�له�أو�ينيله�إّياه

وعد�بعضهم�بعًضا�هـذا�\ـي�الخ,ـ!،�وأ: تواعد�القوم�أي: أوعدته�خ,!ا�وهو�نادر،�و\ي�الصحاح

  2.اتعدوا،�وPيعاد�أيضا�قبول�الوعد

ا،�وقيل�عدم�الوفاء�به�هو�: \ي�zصطح
ً
Pخبار�بإيصال�الخ,!�\ي�ا�ستقبل�وPخف�جعل�الوعد�خف

ا�\ي�ا�ستقبل
ً
  3 .وهو�إخبار�عن�إنشاء�ا�خ"!�معروف

                                         

ب,!وت،�ط: لسان�العرب،�مؤسسة�الرسالة) م1987(ابن�منظور،�محمد�بن�مكرم�بن�ع�ي�

معجم�مقاييس�اللغة،�تحقيق�وضبط�عبد�السم�محمد�هارون،�ص) م1979(ابن�زكريا،�أبي�الحس,ن�أحمد�فارس�

،�ص1ط/الك"!ى،�القاهرة�الغزا�ي،�أبي�حامد�محمد،�احباء�علوم�الدين،�ا�كتبة�التجارية
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  :محتوى�البحث

مفهوم�الوعد�وا'راب: ا'بحث�[ول 

مفهوم�الوعد�Rي�اللغة�و�صطzح: ا'طلب�[ول ������

: ا'طلب�الثاني������

ا'طلب�الثالث������

: ا'طلب�الرابع������

حكم�الوعد�ا'لزم�Rي�ا': ا'بحث�الثاني

القائلون�بعدم�لزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة: ب�[ول ا'طل������

: ا'طلب�الثاني������

ا'طلب�الثالث������

مفهوم�الوعد�وا'رابحة�ا'صرفية: ا'بحث�[ول 

مفهوم�الوعد�Rي�اللغة�و�صطzح: ا'طلب�[ول 

وَعـــَد�يَ : الوعـــد�\ـــي�اللغـــة

مّناه�به،�قال�إنه�يعطيه�له�أو�ينيله�إّياه :َعد�فًنا��مَر و و 

أوعدته�خ,!ا�وهو�نادر،�و\ي�الصحاح: وقال�ابن�زكريا

اتعدوا،�وPيعاد�أيضا�قبول�الوعد: فيقال: \ي�الشر

\ي�zصطحوالوعد�

ا�\ي�ا�ستقبل
ً
وهو�إخبار�عن�إنشاء�ا�خ"!�معروف

                                                          
ابن�منظور،�محمد�بن�مكرم�بن�ع�ي��1
ابن�زكريا،�أبي�الحس,ن�أحمد�فارس� 2
الغزا�ي،�أبي�حامد�محمد،�احباء�علوم�الدين،�ا�كتبة�التجارية 3
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وي�بمعنـاه�zيجـابي،�فـاعت"!�أن�الوعـد�هـو�zلiـOام�

ا�
ً

ــا�ا�صــارف�Pســمية،�باعتبارهــا�وســيطÚتعتمــد�عل�oــÐســتثمارية�الz�

�oـــــÐلًيـــــا،�بـــــ,ن�فئـــــة�تملـــــك�فائًضـــــا�مالًيـــــا،�وفئـــــة�تحتـــــاج�هـــــذا�ا�ـــــال،�كـــــذلك�تعت"ـــــ!�ا�رابحـــــة�مـــــن�أك�ـــــ!�الصـــــيغ�ال

تســـتخدمها�ا�صــــارف�Pســـمية،�وذلــــك�نظـــًرا��ــــا�تحققـــه�مــــن�أربـــاح�عاليــــة�ومضـــمونة�نوًعــــا�مـــا،�إذا�مــــا�قورنــــت�

بــأن�يتقــدم�العميــل�للمصــرف�طالًبــا�

منـــه�شـــراء�ســـلعة�معينـــة�بالوصـــف�الـــذي�يحـــدده�العميـــل،�وع�ـــى�أســـاس�وعـــد�مـــن�العميـــل�بشـــراء�تلـــك�الســـلعة�


ماìتفاق�ا�"!م�بيzا�حسب�
ً

ا،�ويدفع�الثمن�مقسطÚيتفقان�عل�oÐبالنسبة�ال�،

ً
   1." فع

 


ـا�كافـة�ا�صـاريف�والتكـاليف�الÐـ�oتحملهـا�Úا�إل
ً
ثمن�السلعة�الÐـ�oيـدفعها�البنـك�لشـراء�السـلعة،�مضـاف

 )وعد�الشراء

 .بعد�توقيع�العقد�يقوم�البنك�بشراء�السلعة�وفق�ا�واصفات�ا�طلوبة

ا�حقيًقا،�يقوم�بتوقيع�عقد�جديد�مع
ً
العميل�لبيعه�السلعة�ا�تفق��بعد�تملك�البنك�للبضاعة�تملك


ا�سابًقا�مع�العميلÚا،�ثم�يبدأ�البنك�بأخذ�الثمن�وفق�آلية�التقسيط�ا�تفق�عل
Úعل.  

 85م،�ص2/1982عمان،�ط/حمود،�سامي،�تطوير��عمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�Pسمية،�مطبعة�الشرف

 264م،�ص1996

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وي�بمعنـاه�zيجـابي،�فـاعت"!�أن�الوعـد�هـو�zلiـOام�نحظ�أن�التعريف�zصط&ي�للوعـد�اعتمـد�التعريـف�اللغـ

ا�ب,ن�الناس،�أما�الوعد�بالشر�ف�يجب�zيفاء�به
ً
  .بما�هو�يعد�معروف

  مفهوم�ا'رابحة�ا'صرفية

ا��تعــد�ا�رابحــة�ا�صــرفية،
ً

ــا�ا�صــارف�Pســمية،�باعتبارهــا�وســيطÚتعتمــد�عل�oــÐســتثمارية�الzمــن�أهــم�الصــيغ�

لًيـــــا،�بـــــ,ن�فئـــــة�تملـــــك�فائًضـــــا�مالًيـــــا،�وفئـــــة�تحتـــــاج�هـــــذا�ا�ـــــال،�كـــــذلك�تعت"ـــــ!�ا�رابحـــــة�مـــــن�أك

تســـتخدمها�ا�صــــارف�Pســـمية،�وذلــــك�نظـــًرا��ــــا�تحققـــه�مــــن�أربـــاح�عاليــــة�ومضـــمونة�نوًعــــا�مـــا،�إذا�مــــا�قورنــــت�

  .�zستثمارية��خرى 

بــأن�يتقــدم�العميــل�للمصــرف�طالًبــا�: " كمــا�تجر�
ــا�ا�صــارف�Pســمية�اليــومويمكــن�تعريــف�ا�رابحــة�ا�صــرفية�

منـــه�شـــراء�ســـلعة�معينـــة�بالوصـــف�الـــذي�يحـــدده�العميـــل،�وع�ـــى�أســـاس�وعـــد�مـــن�العميـــل�بشـــراء�تلـــك�الســـلعة�


ماìتفاق�ا�"!م�بيzا�حسب�
ً

ا،�ويدفع�الثمن�مقسطÚيتفقان�عل�oÐبالنسبة�ال�،

ً
فع

  2: �صرف�كا¢تي


ا�بدقة/ يتقدم�العميل�للبنك�بطلب�شراء�سلعةâمحدًدا�مواصفا. 

 :\ي�حال�موافقة�البنك�ع�ى�طلب�العميل،�يتفقان�ع�ى�ãتي


ـا�كافـة�ا�صـاريف�والتكـاليف�الÐـ�oتحملهـا�Úا�إل
ً
ثمن�السلعة�الÐـ�oيـدفعها�البنـك�لشـراء�السـلعة،�مضـاف

 .الدفع�ا�ؤجلة�يتفق�البنك�مع�العميل�ع�ى�آلية

�Óتفاق�ب,ن�البنك�والعميل،�يتم�كتابة�ذلك�بعقد�يسمzوعد�الشراء(بعد�

بعد�توقيع�العقد�يقوم�البنك�بشراء�السلعة�وفق�ا�واصفات�ا�طلوبة

 .يقوم�البنك�بتملك�البضاعة�لتدخل�\ي�حوزته�وملكه

ا�حقيًقا،�يقوم�بتوقيع�عقد�جديد�مع
ً
بعد�تملك�البنك�للبضاعة�تملك


ا�سابًقا�مع�العميلÚا،�ثم�يبدأ�البنك�بأخذ�الثمن�وفق�آلية�التقسيط�ا�تفق�عل
Úعل

                                         

حمود،�سامي،�تطوير��عمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�Pسمية،�مطبعة�الشرف

�1/1996ردن،�دار�النفائس،�ط/شب,!،�محمد�عثمان،�ا�عامت�ا�الية�ا�عاصرة،�عمان

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

نحظ�أن�التعريف�zصط

ا�ب,ن�الناس،�أما�الوعد�بالشر�ف�يجب�zيفاء�به
ً
بما�هو�يعد�معروف

مفهوم�ا'رابحة�ا'صرفية: ا'طلب�الثاني

تعــد�ا�رابحــة�ا�صــرفية،

لًيـــــا،�بـــــ,ن�فئـــــة�تملـــــك�فائًضـــــا�مالًيـــــا،�وفئـــــة�تحتـــــاج�هـــــذا�ا�ـــــال،�كـــــذلك�تعت"ـــــ!�ا�رابحـــــة�مـــــن�أكما

تســـتخدمها�ا�صــــارف�Pســـمية،�وذلــــك�نظـــًرا��ــــا�تحققـــه�مــــن�أربـــاح�عاليــــة�ومضـــمونة�نوًعــــا�مـــا،�إذا�مــــا�قورنــــت�

بغ,!ها�من�الصيغ�zستثمارية��خرى 

ويمكــن�تعريــف�ا�رابحــة�ا�صــرفية�

منـــه�شـــراء�ســـلعة�معينـــة�بالوصـــف�الـــذي�يحـــدده�العميـــل،�وع�ـــى�أســـاس�وعـــد�مـــن�العميـــل�بشـــراء�تلـــك�الســـلعة�


ماìتفاق�ا�"!م�بيzا�حسب�
ً

ا،�ويدفع�الثمن�مقسطÚيتفقان�عل�oÐبالنسبة�ال�،

ً
فع


ا�\ي�اâصرف�كا¢تيوتتم�صور�

يتقدم�العميل�للبنك�بطلب�شراء�سلعة .1

\ي�حال�موافقة�البنك�ع�ى�طلب�العميل،�يتفقان�ع�ى�ãتي .2


ـا�كافـة�ا�صـاريف�والتكـاليف�الÐـ�oتحملهـا�  . أÚا�إل
ً
ثمن�السلعة�الÐـ�oيـدفعها�البنـك�لشـراء�السـلعة،�مضـاف

 .البنك

يتفق�البنك�مع�العميل�ع�ى�آلية  . ب

3. �Óتفاق�ب,ن�البنك�والعميل،�يتم�كتابة�ذلك�بعقد�يسمzبعد�

بعد�توقيع�العقد�يقوم�البنك�بشراء�السلعة�وفق�ا�واصفات�ا�طلوبة .4

يقوم�البنك�بتملك�البضاعة�لتدخل�\ي�حوزته�وملكه .5

ا�حقيًقا،�يقوم�بتوقيع�عقد�جديد�مع .6
ً
بعد�تملك�البنك�للبضاعة�تملك


ا�سابًقا�مع�العميلÚا،�ثم�يبدأ�البنك�بأخذ�الثمن�وفق�آلية�التقسيط�ا�تفق�عل
Úعل

  

  

  
                                                          

حمود،�سامي،�تطوير��عمال�ا�صرفية�بما�يتفق�مع�الشريعة�Pسمية،�مطبعة�الشرف 1
شب,!،�محمد�عثمان،�ا�عامت�ا�الية�ا�عاصرة،�عمان 2
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ُعُقوِد 
ْ
ــوا�ِبـال

ُ
نـا�بمعÌـ�Óالــدين،�،�والعقـد�ه)ف

وهو�ما�عقده�الشخص�ع�ى�نفسه�من�بيع�وشراء،�وإجارة�ومزارعة�ونحو�ذلك،�وكذلك�ما�فرضه�Pنسـان�ع�ـى�

أما�العقد�بمعناه�العام،�فهو�كل�ما�عزم�ا�رء�ع�ى�فعله�سواء�صدر�بإدارة�منفردة�كالوقف�وPبراء،�أو�احتاج�

�ÓÌخص�أو�من�شخص,ن،�فالعقد�با�ع

 .2  

عليه،�والعقد�بمعناه�الخاص،�هو�ارتباط�ايجاب�بقبول�ع�ى�وجه�مشروع�ثبت�أثره�\ي�محله،�أي�\ي�ا�عقود�


ذا�التعريف�للعقد�بمعناه�الخاص،�يمكن�التفريق�بينه�وب,ن�الوعد�بالنقاط�ãتية} :4  

 .إن�العقد�بمعناه�الخاص��Nيتحقق�إ�Nباجتماع�ارادت,ن،�تما�الوعد�فيتحقق�بإرادة�واحدة

 .عد�فهو�محل�خف�من�حيث�لزومه

إن�العقد�إنشاء�تصرف�\ي�الحال�يi!تب�عليه�حكم�شرÑي،�أما�الوعد�فهو�مجرد�إعن�عن�رغبة�\ي�

واجب�إ�Nلعذر�وهو�رأي��الوفاء�به�مستحب�وهو�رأي�الجمهور،�والوفاء�به

آNف،��10كأن�يقول�له�تزوج�ولك�


مÍوفيما�ي�ي�تفصيل�¢را.  

ة�والحنابلة،�أما�عند�الحنفية�فقد�

فيما�إذا�وعد�زيد�عمًرا�أن�يعطيه�غل�أرضه�الفنية،�فاستعمله�وامتنع�من�أن�يعطيه�

  1."��جرد�الوعد،�قال��Nيلزمه�الوفاء�بالوعد�شرًعا�وإن�و\ى�ف�
ا�ونعمت

 2917م،�ص

291  

�ردن،�/الة�ماجست,!،�جامعة�ال,!موك

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  الفرق�ب�ن�الوعد�والعقد

ُعُقوِد : (ورد�لفـظ�العقـد�\ـي�القـرآن�الكـريم،�قــال�تعـا�ى
ْ
ــوا�ِبـال

ُ
ْوف
َ
ـِذيَن�آَمُنـوا�أ

َّ

ـا�الَ ُّ�

َ
َيـا�أ

وهو�ما�عقده�الشخص�ع�ى�نفسه�من�بيع�وشراء،�وإجارة�ومزارعة�ونحو�ذلك،�وكذلك�ما�فرضه�Pنسـان�ع�ـى�

  1. نفسه�من�طاعات�ونذر�وفرائض�كالحج�وغ,!ه

أما�العقد�بمعناه�العام،�فهو�كل�ما�عزم�ا�رء�ع�ى�فعله�سواء�صدر�بإدارة�منفردة�كالوقف�وPبراء،�أو�احتاج�

رادت,ن�\ي�إنشائه�كالبيع،�فهو�يتناول�zلOiام�مطلًقا�سواء�من�شخص�أو�من�

. العام�ينظم�جميع�zلOiامات�الشرعية،�وهو�{
ذا�ا�ع�ÓÌيرادف�كلمة�zلOiام

والعقد�بمعناه�الخاص،�هو�ارتباط�ايجاب�بقبول�ع�ى�وجه�مشروع�ثبت�أثره�\ي�محله،�أي�\ي�ا�عقود�

  3.كا�بيع�وا�وهوب�وا�رهون 


ذا�التعريف�للعقد�بمعناه�الخاص،�يمكن�التفريق�بينه�وب,ن�الوعد�بالنقاط�ãتية}

إن�العقد�بمعناه�الخاص��Nيتحقق�إ�Nباجتماع�ارادت,ن،�تما�الوعد�فيتحقق�بإرادة�واحدة

عد�فهو�محل�خف�من�حيث�لزومهإن�العقد�يلزم�الوفاء�به�ديانة�وقضاء�باتفاق�الفقهاء،�أما�الو 

إن�العقد�إنشاء�تصرف�\ي�الحال�يi!تب�عليه�حكم�شرÑي،�أما�الوعد�فهو�مجرد�إعن�عن�رغبة�\ي�

 .فعل�أمر�\ي�ا�ستقبل

  حكم�الوعد�Rي�الفقه��سzمي

الوفاء�به�مستحب�وهو�رأي�الجمهور،�والوفاء�به: \ي�الوعد�عند�الفقهاء�ثثة�آراء

كأن�يقول�له�تزوج�ولك�) كلفة(ابن�ش"!مة�وآخرين،�والوفاء�به�واجب�إذا�دخل�ا�وعود�\ي�ورطة�


م. فإن�تزوج�وجب�عليه�الوفاء�بوعده،�وهو�رأي�ا�الكيةÍوفيما�ي�ي�تفصيل�¢را

ة�والحنابلة،�أما�عند�الحنفية�فقد�وهو�مذهب�الجمهور�من�الحنفية�وا�الكية�والشافعي�الوفاء�به�مستحب،

فيما�إذا�وعد�زيد�عمًرا�أن�يعطيه�غل�أرضه�الفنية،�فاستعمله�وامتنع�من�أن�يعطيه�

من�الغلة�شيًئا،�فهل�يلزم�زيد�بoÔèٍء��جرد�الوعد،�قال��Nيلزمه�الوفاء�بالوعد�شرًعا�وإن�و\ى�ف

                                         

 32ص/5،�ج3ن،�مجلدالقرط×o،�محمد�أحمد،�الجامع�Öحكام�القرآ

م،�ص4/2002سوريا،�دار�الفكر�ا�عاصر،�ط/الزحي�ي،�وهبة،�الفقه�Pسمي�وادلته،�دمشق

291م،�ص9/1968لبنان،�دار�الفكر،�ط/الزرقا،�مصطفى،�ا�دخل�الفق�opالعام،�ب,!وت

الة�ماجست,!،�جامعة�ال,!موكالعموري،�محمود�فهد�أحمد،�الوعد�ا�لزم�\ي�صيغ�التمويل�ا�صر\ي�Pسمي،�رس

 11م،�ص2004قسم�zقتصاد�وا�صارف�Pسمية،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الفرق�ب�ن�الوعد�والعقد: ا'طلب�الثالث

ورد�لفـظ�العقـد�\ـي�القـرآن�الكـريم،�قــال�تعـا�ى

وهو�ما�عقده�الشخص�ع�ى�نفسه�من�بيع�وشراء،�وإجارة�ومزارعة�ونحو�ذلك،�وكذلك�ما�فرضه�Pنسـان�ع�ـى�

نفسه�من�طاعات�ونذر�وفرائض�كالحج�وغ,!ه

أما�العقد�بمعناه�العام،�فهو�كل�ما�عزم�ا�رء�ع�ى�فعله�سواء�صدر�بإدارة�منفردة�كالوقف�وPبراء،�أو�احتاج�

رادت,ن�\ي�إنشائه�كالبيع،�فهو�يتناول�zلOiام�مطلًقا�سواء�من�إ�ى�إ

العام�ينظم�جميع�zلOiامات�الشرعية،�وهو�{
ذا�ا�ع�ÓÌيرادف�كلمة�zلOiام

والعقد�بمعناه�الخاص،�هو�ارتباط�ايجاب�بقبول�ع�ى�وجه�مشروع�ثبت�أثره�\ي�محله،�أي�\ي�ا�عقود�

كا�بيع�وا�وهوب�وا�رهون 


ذا�التعريف�للعقد�بمعناه�الخاص،�يمكن�التفريق�بينه�وب,ن�الوعد�بالنقاط�ãتية}

إن�العقد�بمعناه�الخاص��Nيتحقق�إ�Nباجتماع�ارادت,ن،�تما�الوعد�فيتحقق�بإرادة�واحدة .1

إن�العقد�يلزم�الوفاء�به�ديانة�وقضاء�باتفاق�الفقهاء،�أما�الو  .2

إن�العقد�إنشاء�تصرف�\ي�الحال�يi!تب�عليه�حكم�شرÑي،�أما�الوعد�فهو�مجرد�إعن�عن�رغبة�\ي� .3

فعل�أمر�\ي�ا�ستقبل

حكم�الوعد�Rي�الفقه��سzمي: ا'طلب�الرابع

\ي�الوعد�عند�الفقهاء�ثثة�آراء

ابن�ش"!مة�وآخرين،�والوفاء�به�واجب�إذا�دخل�ا�وعود�\ي�ورطة�

فإن�تزوج�وجب�عليه�الوفاء�بوعده،�وهو�رأي�ا�الكية

الوفاء�به�مستحب،

فيما�إذا�وعد�زيد�عمًرا�أن�يعطيه�غل�أرضه�الفنية،�فاستعمله�وامتنع�من�أن�يعطيه�"سئل�ابن�عابدين�

من�الغلة�شيًئا،�فهل�يلزم�زيد�بoÔèء

                                                          
القرط×o،�محمد�أحمد،�الجامع�Öحكام�القرآ 1
الزحي�ي،�وهبة،�الفقه�Pسمي�وادلته،�دمشق 2
الزرقا،�مصطفى،�ا�دخل�الفق�opالعام،�ب,!وت 3
العموري،�محمود�فهد�أحمد،�الوعد�ا�لزم�\ي�صي 4

قسم�zقتصاد�وا�صارف�Pسمية،�



 2022ديسم"! 2022

  Page 64 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

قد�تقرر�"ونقل�عن�ابن�عن�عن�الشافعية�قوله�

� �قوله �الحنابلة �الوفاء�"�عند �Nيلزمه

�oÔــÕبــالقبض،�فقــد�روي�عــن�أبــي�بكــر�ر�Nتلــزم�إ�Nالقيــاس�ع�ــى�الهبــة،�ودليــل�الجمهــور�ع�ــى�أن�الهبــة�

هللا�عنه،�أنه�نحل�عائشة�جذاذ�عشرين�وسًقا�من�ماله،�فلما�حضرته�الوفاة�قال،�يا�بنيـة،�مـا�أحـب�

فاقتسـموه�ع�ـى�إ�ي�منك�وإني�كنت�نحلتك�جذاذ�عشـرين�وسـًقا�مـن�مـا�ي،�وإذ�هـو�اليـوم�مـال�الـوارث،�

ا�وعـود��Nيضـارب�بمـا�وعـد�بـه�الغرمـاء،�بمعÌـ�Óأن�الشـخص�إذا�وعـد�بعطيـة�أو�هبـة،�ومـات�الواهـب،�

 .وكان�مديًنا�أو�مفلًسا�فإن�ا�وعود�له��Nيأخذ�سهًما�مع�الغرماء�فيما�تبقى�من�مال�الواهب

ــًدا
َ
ِلـــَك�غ

َ
اِعـــٌل�ذ

َ
ــي�ف

ّ
فصـــح��23/الكهـــف) �ِإِن

�Nهللا�تعــا�ى�\ــي�وعــده�ذلــك،�و�ÓÔــôن�فقــد�ع

أو�نحوه�مما�يعلقه�بـإرادة�هللا�تعـا�ى�

يفعـل؛�Öنـه�إنمـا�وعـده�أن�يفعـل�إن�شـاء�هللا�تعـا�ى،�وقـد�علمنـا�أن�هللا�

خــرج�البخــاري�\ــي�صــحيحه�أن�) ســعيد�ابــن�عــامر

نفسـه�عبـادة�أو�قربـة�وأوجـب�ع�ـى��

�مـــا�Nيفعـــل،�وقـــد�ذم�هللا�فاعـــل�
ً
نفســـه�عقـــًدا�لزمـــه�الوفـــاء�لـــه،�فـــإذا�تـــرك�الوفـــاء�بـــه�يوجـــب�أن�يكـــون�قـــائ

                                                                                 

  353ص/2هـ،�ج1310مطبعة�ا�يمنة،�

260 

345  

  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�بعد�اللزوم�بالوعد�وعند�ا�الكية�نقل�عن�ابن
ً
Nن�عن�الشافعية�قوله��2.رشد�قوونقل�عن�ابن�ع

�مندوب��Nواجب �بالوعد �الوفاء �أن �مذهبنا ��3"\ي �قوله �الحنابلة �عند �مفلح �ابن �عن وورد

  4."بالوعد�نص�عليه�Pمام�احمد�وقاله�أك�!�العلماء

  5:عدومن�أدلة�القائل,ن�باستحباب�الوفاء�بالو 

�oÔــÕبــالقبض،�فقــد�روي�عــن�أبــي�بكــر�ر�Nتلــزم�إ�Nالقيــاس�ع�ــى�الهبــة،�ودليــل�الجمهــور�ع�ــى�أن�الهبــة�

هللا�عنه،�أنه�نحل�عائشة�جذاذ�عشرين�وسًقا�من�ماله،�فلما�حضرته�الوفاة�قال،�يا�بنيـة،�مـا�أحـب�

إ�ي�منك�وإني�كنت�نحلتك�جذاذ�عشـرين�وسـًقا�مـن�مـا�ي،�وإذ�هـو�اليـوم�مـال�الـوارث،�
6 

ا�وعـود��Nيضـارب�بمـا�وعـد�بـه�الغرمـاء،�بمعÌـ�Óأن�الشـخص�إذا�وعـد�بعطيـة�أو�هبـة،�ومـات�الواهـب،�

وكان�مديًنا�أو�مفلًسا�فإن�ا�وعود�له��Nيأخذ�سهًما�مع�الغرماء�فيما�تبقى�من�مال�الواهب

�لِ (حرمــة�الوعـــد�بــدون�اســـتثناء،�لقولـــه�تعــا�ى� نَّ
َ
�َتُقـــول

َ
Nــًداَو

َ
ِلـــَك�غ

َ
اِعـــٌل�ذ

َ
ــي�ف

ّ
oٍْء�ِإِن

َ
Ôـــè

�Nهللا�تعــا�ى�\ــي�وعــده�ذلــك،�و�ÓÔــôتحــريم�الوعــد�لغ,ــ!�اســتثناء�فوجــب�أن�مــن�وعــد�ولــم�يســت�ن�فقــد�ع

أو�نحوه�مما�يعلقه�بـإرادة�هللا�تعـا�ى�-إن�شاء�هللا-يجوز�ان�يج"!�أحد�ع�ى�معصية،�فإن�استث�ÓÌفقال�

يفعـل؛�Öنـه�إنمـا�وعـده�أن�يفعـل�إن�شـاء�هللا�تعـا�ى،�وقـد�علمنـا�أن�هللا�ف�يكون�مخلًفا�لوعده�إن�لـم�

 .تعا�ى�لو�شاء�Öنفذه�فلم�يشأ�هللا�تعا�ى�كونه

ســعيد�ابــن�عــامر(،�وابــن��شــوع�7وهــو�رأي�ابــن�شــ"!مة�الوفــاء�بــه�واجــب،

�أن�كـل�مـن�ألـزم"ابن��شوع�قüـ�ÓÔبالوعـد،�ونقـل�عـن�الجصـاص�قولـه�

�مـــا�Nيفعـــل،�وقـــد�ذم�هللا�فاعـــل�
ً
نفســـه�عقـــًدا�لزمـــه�الوفـــاء�لـــه،�فـــإذا�تـــرك�الوفـــاء�بـــه�يوجـــب�أن�يكـــون�قـــائ

                                                                                                                        

مطبعة�ا�يمنة،�/ابن�عابدين،�محمد�أم,ن،�العقود�الدرية�\ي�تنقيح�الفتاوى�الحامدية،�القاهرة

 18ص/8ابن�رشد،�محمد�أحمد،�البيان�والتحصيل،�ج

260ص/5الربانية�ع�ى��ذكار�النووية،�ا�كتبة�Pسمية،�ج�ابن�عن،�محمد،�الفتوحات

345ص/9،�برهان�الدين،�ا�بدع�\ي�شرح�ا�قنع،�دمشق،�ا�كتب�Pسمي،�ج

  32العموري،�مرجع�سابق،�ص

  286مالك،�ابن�أنس،�ا�وطأ�رواية�محمد�بن�الحسن�الشيباني،�لبنان،�دار�القلم،�ص

 28ص/8مد،�ا�ح�ى،�ج

 442ص/3الجصاص،�أحمد�ع�ي،�أحكام�القرآن،�لبنان،�دار�الكتاب�العربي،�ج

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وعند�ا�الكية�نقل�عن�ابن

�مندوب��Nواجب �بالوعد �الوفاء �أن �مذهبنا \ي

بالوعد�نص�عليه�Pمام�احمد�وقاله�أك

ومن�أدلة�القائل,ن�باستحباب�الوفاء�بالو 

1. �oÔــÕبــالقبض،�فقــد�روي�عــن�أبــي�بكــر�ر�Nتلــزم�إ�Nالقيــاس�ع�ــى�الهبــة،�ودليــل�الجمهــور�ع�ــى�أن�الهبــة�

هللا�عنه،�أنه�نحل�عائشة�جذاذ�عشرين�وسًقا�من�ماله،�فلما�حضرته�الوفاة�قال،�يا�بنيـة،�مـا�أحـب�

إ�ي�منك�وإني�كنت�نحلتك�جذاذ�عشـرين�وسـًقا�مـن�مـا�ي،�وإذ�هـو�اليـوم�مـال�الـوارث،�

6.كتاب�هللا

ا�وعـود��Nيضـارب�بمـا�وعـد�بـه�الغرمـاء،�بمعÌـ�Óأن�الشـخص�إذا�وعـد�بعطيـة�أو�هبـة،�ومـات�الواهـب،� .2

وكان�مديًنا�أو�مفلًسا�فإن�ا�وعود�له��Nيأخذ�سهًما�مع�الغرماء�فيما�تبقى�من�مال�الواهب

حرمــة�الوعـــد�بــدون�اســـتثناء،�لقولـــه�تعــا�ى� .3

تحــريم�الوعــد�لغ,ــ!�اســتثناء�فوجــب�أن�مــن�وعــد�ولــم�يســت

يجوز�ان�يج"!�أحد�ع�ى�معصية،�فإن�استث�ÓÌفقال�

ف�يكون�مخلًفا�لوعده�إن�لـم�

تعا�ى�لو�شاء�Öنفذه�فلم�يشأ�هللا�تعا�ى�كونه

الوفــاء�بــه�واجــب،

ابن��شوع�قüـ�ÓÔبالوعـد،�ونقـل�عـن�الجصـاص�قولـه�

�مـــا�Nيفعـــل،�وقـــد�ذم�هللا�فاعـــل�
ً
نفســـه�عقـــًدا�لزمـــه�الوفـــاء�لـــه،�فـــإذا�تـــرك�الوفـــاء�بـــه�يوجـــب�أن�يكـــون�قـــائ

  8."ذلك

  :ومن�أدل�
م

                                               
ابن�عابدين،�محمد�أم,ن،�العقود�الدرية�\ي�تنقيح�الفتاوى�الحامدية،�القاهرة�1
ابن�رشد،�محمد�أحمد،�البيان�والتحصيل،�ج�2
ابن�عن،�محمد،�الفتوحات�3
ابن�مفلح،�برهان�الدين،�ا�بدع�\ي�شرح�ا�قنع،�دمشق،�ا�كتب�Pسمي،�ج�4
العموري،�مرجع�سابق،�ص 5
مالك،�ابن�أنس،�ا�وطأ�رواية�محمد�بن�الحسن�الشيباني،�لبنان،�دار�القلم،�ص�6
مد،�ا�ح�ى،�جابن�حزم،�ع�ي�أح�7
الجصاص،�أحمد�ع�ي،�أحكام�القرآن،�لبنان،�دار�الكتاب�العربي،�ج�8
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�وقــد�ذهـب�العلمــاء�إ�ــى�أنــه�يحــب�2


ن�فيه�كانت�فيه�ìأربع�من�كنا�فيه�كان�منافًقا�وإن�كانت�خصلة�م

  1."خصلة�من�النفاق�ح�ÓÐيدعها،�إذا�حدث�كذب�وإذا�وعد�أخلف�وإذا�خاصم�فجر�وإذا�عاهد�غدر

كــأن�يقـول�الرجــل�¢خـر،�طلــق�زوجـك�وإن�فعلــت�فلـك�مبلــغ�مــن�

  2.�وا�شهور�عن�ا�الكية

دفع�الضرر،�وذلك�أن�ا�وعود�إذا�دخل�\ي�السبب�بناًءا�ع�ى�وعد�الواعد،�ثم�أخلـف�الواعـد�بوعـده،�


ــا�ìضـرار،�واسـتنبط�العلمـاء�م�Nضــرر�و�Nصــ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�يقـول��oضـرر�للموعـود،�والن×ـ

 .قاعدة�الضرر�يزال،�وعليه�فإن�الواعد�ملزم�بوعده�إذا�دخل�السبب�ح�N�ÓÐيسبب�الضرر�لغ,!ه

،�وعليـه�
ً
Nا�أحل�حراًما�أو�حرم�حـ

ً
حرية�إنشاء�الشروط،�وذلك�ان�ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

مـا�يجـوز�فيــه�الخـف�لكـن�بعــض�"

الفقهاء�ا�عاصرين�قـد�نقلـوا�هـذا�الوعـد�مـن�بـاب�الت"!عـات�إ�ـى�بـاب�ا�عاوضـات،�ليحـل�محـل�العقـد،�فقـد�

،�)السـلعة�غ,ـ!�موجـودة�عنـد�ا�صــرف

فاســـتبدلوا�الوعــــد�بالعقــــد،�أي�جعلــــوا�العقـــد�وعــــًدا،�ولــــو�وقفــــوا�هنـــا،�وكــــان�الوعــــد�غ,ــــ!�ملـــزم��ــــا�كــــان�فيــــه�

نجعــــل�الوعـــــد�ملزًمـــــا،�وأطــــالوا�الكـــــم�وفصـــــلوا�

فرعوا�وخوفوا�الناس�من�عدم�الوفاء�بالوعد،�فحـل�الوعـد�ا�لـزم�الحـل�عنـدهم،�محـل�العقـد�

ي�ا�صارف�Pسـمية�بشـكل�واضـح�\ـي�

مر�بالشراء،�وقد�تباينـت�أراء�الفقهـاء�ا�عاصـرين�حـول�لـزوم�الوعـد،�أو�عـدم�لزومـه،�انطقـا�

 48ص/2دار�الكتب�العلمية،�ج
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ــوَن (قولـه�تعــا�ى�
ُ
َعل ــوَن�َمـا��Nَتفْ

ُ
ـِذيَن�آَمُنــوا�ِلــَم�َتُقول

َّ

ــا�الَ ُّ�

َ
2/الصــف) َيــا�أ

Nالوفاء�بالوعد�مطلًقا�سواء�ترتب�عليه�عزم�ا�وعود�أم�. 


ن�فيه�كانت�فيه�"قول�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�ìأربع�من�كنا�فيه�كان�منافًقا�وإن�كانت�خصلة�م

خصلة�من�النفاق�ح�ÓÐيدعها،�إذا�حدث�كذب�وإذا�وعد�أخلف�وإذا�خاصم�فجر�وإذا�عاهد�غدر

كــأن�يقـول�الرجــل�¢خـر،�طلــق�زوجـك�وإن�فعلــت�فلـك�مبلــ�وعــود�Rــي�كلفـة،الوفـاء�بــه�واجــب�إذا�دخـل�ا'

ا�ال،�فإن�طلقها�وجب�له�ا�بلغ�ا�وعود،�وهذا�هو�الرأي�الراجح�وا�شهور�عن�ا�الكية

دفع�الضرر،�وذلك�أن�ا�وعود�إذا�دخل�\ي�السبب�بناًءا�ع�ى�وعد�الواعد،�ثم�أخلـف�الواعـد�بوعـده،�


ــا�ìضـرار،�واسـتنبط�العلمـاء�م�Nضــرر�و�Nصــ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�يقـول��oضـرر�للموعـود،�والن×ـ

قاعدة�الضرر�يزال،�وعليه�فإن�الواعد�ملزم�بوعده�إذا�دخل�السبب�ح�N�ÓÐيسبب�الضرر�لغ,!ه

،�وعليـه�
ً
Nا�أحل�حراًما�أو�حرم�حـ

ً
حرية�إنشاء�الشروط،�وذلك�ان�ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

 .قالوا�بجواز�Pلزام�بالوعد�\ي�حال�دخول�سبب�الشرط

"هـذا�الخـف�\ـي�الوعــد�ا�جـرد�خـف�منطقــي�ومقبـول،�ويـدخل�\ـي�بــاب�

الفقهاء�ا�عاصرين�قـد�نقلـوا�هـذا�الوعـد�مـن�بـاب�الت"!عـات�إ�ـى�بـاب�ا�عاوضـات،�ليحـل�محـل�العقـد،�فقـد�


ـا�تـدخل�\ـي�بيـع�مـا�لـيس�عنـده�وجـد�هـؤNء�أن�ا�رابحـة��Nتجـ�Ö�،السـلعة�غ,ـ!�موجـودة�عنـد�ا�صــرف(وز

فاســـتبدلوا�الوعــــد�بالعقــــد،�أي�جعلــــوا�العقـــد�وعــــًدا،�ولــــو�وقفــــوا�هنـــا،�وكــــان�الوعــــد�غ,ــــ!�ملـــزم��ــــا�كــــان�فيــــه�


م�قــــالوا�بعـــــد�ذلـــــك،�وهنــــا�تكمـــــن�الخطـــــورةìم�وفصـــــلوا�: مشــــكلة،�ولكـــــنجعــــل�الوعـــــد�ملزًمـــــا،�وأطــــالوا�الكـــــ

فرعوا�وخوفوا�الناس�من�عدم�الوفاء�بالوعد،�فحـل�الوعـد�ا�لـزم�الحـل�عنـدهم،�محـل�العقـد�

  .الحرام�\ي�الشرع،�فهل�يجوز؟�أي�فرق�هنا�ب,ن�العقد�والوعد�ا�لزم

  حكم�الوعد�ا'لزم�Rي�ا'رابحة

ي�ا�صارف�Pسـمية�بشـكل�واتظهر�أهمية�استخدام�الوعود�ا�لزمة�ا�تبادلة�\ي�التطبيقات�ا�عاصرة�\

مر�بالشراء،�وقد�تباينـت�أراء�الفقهـاء�ا�عاصـرين�حـول�لـزوم�الوعـد،�أو�عـدم�لزومـه،�انطقـا�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

قولـه�تعــا�ى� .1

Nالوفاء�بالوعد�مطلًقا�سواء�ترتب�عليه�عزم�ا�وعود�أم�

قول�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،� .2

خصلة�من�النفاق�ح�ÓÐيدعها،�إذا�حدث�كذب�وإذا�وعد�أخلف�وإذا�خاصم�فجر�وإذا�عاهد�غدر

الوفـاء�بــه�واجــب�إذا�دخـل�ا'

ا�ال،�فإن�طلقها�وجب�له�ا�بل

  :ومن�أدل�
م

دفع�الضرر،�وذلك�أن�ا�وعود�إذا�دخل�\ي�السبب�بناًءا�ع�ى�وعد�الواعد،�ثم�أخلـف�الواعـد�بوعـده،� .1


ــا�تسـبب�بìضـرار،�واسـتنبط�العلمـاء�م�Nضــرر�و�Nصــ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�يقـول��oضـرر�للموعـود،�والن×ـ

قاعدة�الضرر�يزال،�وعليه�فإن�الواعد�ملزم�بوعده�إذا�دخل�السبب�ح�N�ÓÐيسبب�الضرر�لغ,!ه

،�وعليـه� .2
ً
Nا�أحل�حراًما�أو�حرم�حـ

ً
حرية�إنشاء�الشروط،�وذلك�ان�ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

قالوا�بجواز�Pلزام�بالوعد�\ي�حال�دخول�سبب�الشرط

هـذا�الخـف�\ـي�الوعــد�ا�جـرد�خـف�منطقــي�ومقبـول،�ويـدخل�\ـي�بــاب�

الفقهاء�ا�عاصرين�قـد�نقلـوا�هـذا�الوعـد�مـن�بـاب�الت"!عـات�إ�ـى�بـاب�ا�عاوضـات،�ليحـل�محـل�العقـد،�فقـد�

وجـد�هـؤNء�أن�ا�رابحـة��Nتجـ

فاســـتبدلوا�الوعــــد�بالعقــــد،�أي�جعلــــوا�العقـــد�وعــــًدا،�ولــــو�وقفــــوا�هنـــا،�وكــــان�الوعــــد�غ,ــــ!�ملـــزم��ــــا�كــــان�فيــــه�


م�قــــالوا�بعـــــد�ذلـــــك،�وهنــــا�تكمـــــن�الخطـــــورةìمشــــكلة،�ولكـــــ

فرعوا�وخوفوا�الناس�من�عدم�الوفاء�بالوعد،�فحـل�الوعـد�ا�لـزم�الحـل�عنـدهم،�محـل�العقـد�وشققوا�و 

الحرام�\ي�الشرع،�فهل�يجوز؟�أي�فرق�هنا�ب,ن�العقد�والوعد�ا�لزم

حكم�الوعد�ا'لزم�Rي�ا'رابحة: لثانيا'بحث�ا

تظهر�أهمية�استخدام�الوعود�ا�لزمة�ا�تبادلة�\ي�التطبيقات�ا�عاصرة�\

صيغة�ا�رابحة�ل(مر�بالشراء،�وقد�تباينـت�أراء�الفقهـاء�ا�عاصـرين�حـول�لـزوم�الوعـد،�أو�عـدم�لزومـه،�انطقـا�

                                                          
النووي،�يح*�Óشرف�الدين،�صحيح�مسلم�بشرح�النووي،�لبنان�1
ابن�رشد،�مرجع�سابق،�ص�2
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�للمصرف�جراء�امتكه�للسـلعة�الÐـ�oوعـد�العميـل�
ً
Nمر�بالشراء�عن�تنفيذ�وعده،�مما�يسبب�إشكاãمن�نكول�

وتســـتخدم�ا�صـــارف�Pســـمية�الوعـــد�ا�لـــزم�للتحـــوط�مـــن�خطـــر�نكـــول�العميـــل،��مـــر�الـــذي�يتســـبب�\ـــي�خســـارة�

ـــل�ا�صـــرف� 
ـــا،�وهنـــا�تحمَّìاجـــع�العميـــل�ع!iي�ا�صـــرف�الســـلعة�وتـــدخل�\ـــي�ذمتـــه�قـــد�ي!iا�صـــرف،�فبعـــد�أن�يشـــ


ـــدد�ا�صـــرف،�بـــل�إن�بعـــض�مج,ـــOي�الوعـــد�ا�لـــزم�مـــن�حججهـــم�أن�

عــدم�لزوميــة�الوعــد�قــد�تــؤدي�لخــروج�ا�صــرف�مــن�الســوق،�فــاÖمر�يصــ,!�وجــود�وعــدم،�حيــاة�أو�مــوت�بالنســبة�

من�هنا�تباينت�آراء�الفقهاء�ب,ن�القائل,ن�بلزوم�الوعد�وب,ن�القائل,ن�بعـد�لزومـه،�و\ـي�ا�طالـب�ãتيـة�

،�2أدب�الطلب�والشوكاني�\ي�،1ممن�يرى�عدم�جواز�Pلزام،�ابن�تيمية�\ي�إقامة�الدليل�ع�ى�إبطال�التحليل

ومحمد�بن�إبراهيم�،�4ومحمد�عبد�الوهاب�بح,!ي�\ي�الحيل�\ي�الشريعة�Pسمية

والس�
اني�\ي�الوج,�O،�6)دراسة�شرعية

  :كا¢تيف��opمن�ا�الكية�والشافعية�والحنفية�والحنابلة،

  : الصـــــــــــــــــــورة�شـــــــــــــــــــريطة�عـــــــــــــــــــدم�Pلـــــــــــــــــــزام،�جـــــــــــــــــــاء�\ـــــــــــــــــــي��م

ن�الســلعة�باçشــارة(الســلعة،�فقــال�اشــi!�هــذه� وأربحــك�) عــ,َّ

 259ص/1حمدي�عبد�ا�جيد�السلفي،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،�ط

�دار�ابن�حزم ب,!وت،�: عبد�هللا�يح*�Óالسري,ي،

�ط �ب,!وت، �ا�كتب�Pسمي، ،�2زه,!�الشاويش،

  189م،�ص
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�للمصرف�جراء�امتكه�للسـلعة�الÐـ�oوعـد�العميـل�
ً
Nمر�بالشراء�عن�تنفيذ�وعده،�مما�يسبب�إشكاãمن�نكول�


ا�منه،�لذلك�فإن�مصلÍحة�ا�صرف�تدور�حول�إلزامية�الوعدبشرا.  

وتســـتخدم�ا�صـــارف�Pســـمية�الوعـــد�ا�لـــزم�للتحـــوط�مـــن�خطـــر�نكـــول�العميـــل،��مـــر�الـــذي�يتســـبب�\ـــي�خســـارة�


ـــا،�وهنـــا�تحمìاجـــع�العميـــل�ع!iي�ا�صـــرف�الســـلعة�وتـــدخل�\ـــي�ذمتـــه�قـــد�ي!iا�صـــرف،�فبعـــد�أن�يشـــ


ـــا،��مـــر�الـــذي�قـــد��ìي�الوعـــد�ا�لـــزم�مـــن�حالســـلعة�ولـــم�يســـتفد�مOـــدد�ا�صـــرف،�بـــل�إن�بعـــض�مج,ـــ


عــدم�لزوميــة�الوعــد�قــد�تــؤدي�لخــروج�ا�صــرف�مــن�الســوق،�فــاÖمر�يصــ,!�وجــود�وعــدم،�حيــاة�أو�مــوت�بالنســبة�

من�هنا�تباينت�آراء�الفقهاء�ب,ن�القائل,ن�بلزوم�الوعد�وب,ن�القائل,ن�بعـد�لزومـه،�و\ـي�ا�طالـب�ãتيـة�

  القائلون�بعدم�لزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة

ممن�يرى�عدم�جواز�Pلزام،�ابن�تيمية�\ي�إقامة�الدليل�ع�ى�إبطال�التحليل

ومحمد�عبد�الوهاب�بح,!ي�\ي�الحيل�\ي�الشريعة�Pسمية،�3وابن�بطة�\ي�إبطال�الحيل

دراسة�شرعية(ا�صارف�Pسمية�وا�صري�\ي�،�5حيل�الفقهية�\ي�ا�عامت�ا�الية

  7صارف�Pسمية

من�ا�الكية�والشافعية�والحنفية�والحنابلة،�ا�عتمدة�وأما�آراء�ا�ذاهب�الفقهية��ربعة

الصـــــــــــــــــــورة�شـــــــــــــــــــريطة�عـــــــــــــــــــدم�Pلـــــــــــــــــــزام،�جـــــــــــــــــــاء�\ـــــــــــــــــــي��م�البيـــــــــــــــــــع�{
ـــــــــــــــــــذه�أجـــــــــــــــــــاز�الشـــــــــــــــــــافøي: رأي�الشـــــــــــــــــــافعية

الســلعة،�فقــال�اشــi!�هــذه�) ا�صــرف/التــاجر(الرجــل�) ا�شــi!ي 

                                         

حمدي�عبد�ا�جيد�السلفي،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،�ط: حليل،�تحقيقإقامة�الدليل�ع�ى�إبطال�الت،�ابن�تيمية،�تقي�الدين�أبو�العباس

عبد�هللا�يح: أدب�الطلب�ومنت��Ópدب،�تحقيق�،)هـ1250:ت(محمد�بن�ع�ي�بن�محمد�بن�عبد�هللا،�

�أبو�عبد�هللا�عبيد�هللا�بن�مح �إبطال�الحيل،�تحقيقابن�بطة، َ"!ي،
ْ
�ط: مد�بن�محمد�بن�حمدان�الُعك �ب,!وت، �ا�كتب�Pسمي، زه,!�الشاويش،

م،�ص1/1974القاهرة،�ط/البح,!ي،�محمد�عبد�الوهاب،�الحيل�\ي�الشريعة�Pسمية،�مطبعة�السعادة

1تونس،�ط: ا�الية،�دار�سحنون�للنشر�والتوزيعالحيل�الفقهية�\ي�ا�عامت�) م2008

  م2009،�دار�ا�كت×o،�دمشق،�)دراسة�شرعية(ا�صري،�رفيق�يونس،�ا�صارف�Pسمية�

  1الوج,�O\ي�ا�صارف�Pسمية،�مطبعة�حوة،�إربد،�ط) م2014

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�للمصرف�جراء�امتكه�للسـلعة�الÐـ�oوعـد�العميـل�
ً
Nمر�بالشراء�عن�تنفيذ�وعده،�مما�يسبب�إشكاãمن�نكول�


ا�منه،�لذلك�فإن�مصلÍبشرا

وتســـتخدم�ا�صـــارف�Pســـمية�الوعـــد�ا�لـــزم�للتحـــوط�مـــن�خطـــر�نكـــول�العميـــل،��مـــر�الـــذي�يتســـبب�\ـــي�خســـارة�


ـــا،�وهنـــا�تحمìاجـــع�العميـــل�ع!iي�ا�صـــرف�الســـلعة�وتـــدخل�\ـــي�ذمتـــه�قـــد�ي!iا�صـــرف،�فبعـــد�أن�يشـــ


ـــا،��مـــر�الـــذي�قـــد�ìالســـلعة�ولـــم�يســـتفد�م

عــدم�لزوميــة�الوعــد�قــد�تــؤدي�لخــروج�ا�صــرف�مــن�الســوق،�فــاÖمر�يصــ,!�وجــود�وعــدم،�حيــاة�أو�مــوت�بالنســبة�

من�هنا�تباينت�آراء�الفقهاء�ب,ن�القائل,ن�بلزوم�الوعد�وب,ن�القائل,ن�بعـد�لزومـه،�و\ـي�ا�طالـب�ãتيـة�. للمصرف

  .لكتوضيح�لذ

القائلون�بعدم�لزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة: ا'طلب�[ول 

ممن�يرى�عدم�جواز�Pلزام،�ابن�تيمية�\ي�إقامة�الدليل�ع�ى�إبطال�التحليل 

وابن�بطة�\ي�إبطال�الحيل

حيل�الفقهية�\ي�ا�عامت�ا�الية\ي�ال

صارف�Pسمية\ي�ا�

وأما�آراء�ا�ذاهب�الفقهية��ربعة

رأي�الشـــــــــــــــــــافعية .1

ا�شــi!ي (إذا�أرى�الرجــل�" 

                                                          
ابن�تيمية،�تقي�الدين�أبو�العباس�1
��الشوكاني، 2 محمد�بن�ع�ي�بن�محمد�بن�عبد�هللا،

 1201هـ،�ص1/1419ط

�أبو�عبد�هللا�عبيد�هللا�بن�مح�3 ابن�بطة،

  707هـ،�ص1403

البح,!ي،�محمد�عبد�الوهاب،�الحيل�\ي�الشريعة�Pسمية،�مطبعة�السعادة�4

2008( ابن�إبراهيم،�محمد�5

ا�صري،�رفيق�يونس،�ا�صارف�Pسمية� 6

2014(الس�
اني،�عبد�الجبار� 7
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ــا�بالخيــارÚإن�شــاء�أحـــدث�: ،�فالشــراء�جـــائز�والــذي�قــال�أربحــك�ف

فقـد�نقـل��ذهـب�ا�الكيـة�\ـي�عـدم�جـواز�مطلـق�ا�واعـدة�ع�ـى�الشـراء�بـثمن�آجـل�أع�ـى�مـن�الحـال،

،�ونسـب�هـذا�إ�ـى�زيـن�العابـدين�)حÐـ�Óبـدون�وعـد

 2. " من�الزيدية�وأبي�بكر�الرازي�الجصاص�الحنفي

�أن�يشـــi!ي�داًرا�بـــألف�درهــم،�وأخ"ـــ!ه�أنـــه�إن�فعـــل�
ً
رجـــل�أمـــر�رجــ


ا،�قــال�محمــد�مجيًبــا�عــن�Íمــر�\ــي�شــراãيرغــب�

ويفهـم�مـن�هـذا�النقـل�جـواز�ا�واعـد�عنـدهم�دون�جــواز�


ا،�Öنه�لو�جاز�Pلزام�با�وعد��ا�اج�
دوا�لدفع�الضرر�عنه�بخيار�الثثة�أيامÚلزام�فP. 

تضـــح�مـــن�نقـــولهم�ا�تقدمـــة،�أمـــا��ا�الكيـــة�رفضـــوا�بيـــع�ا�رابحـــة�للوعـــد�بالشـــراء�مطلًقـــا�كمـــا�ا

الشـــافعية�والحنفيـــة�والحنابلـــة،�فقـــد�أجـــازوا�هـــذا�البيـــع�شـــريطة�عـــدم�إيـــراد�الوعـــد�ملزًمـــا،�صـــرح�بـــذلك�Pمـــام�

  .الشافøي،�وفهم�من�فحوى�نقول�الحنفية�والحنابلة�\ي�الحيلة�ال�oÐيستدفع�{
ا�الضرر 

مـا�لـيس�عنـدك،�ففـي�حالـة�إلـزام�العميـل�ع�ـى�شـراء�السـلعة�مـن�قبـل�البنـك،�الـدخول�


ة�أن�البنك�يبيع�ما�ليس�عنده،�ا�جمع�ع�ى�تحريمها،�فعند�توقيع�البنك�مع�العميل�zتفاقية�

ينـة�أو�موصـوفة�وصـًفا�دقيًقـا،�فpـ�oلـم�تـدخل�\ـي�

حيــازة�البنــك�وضــمانه�بعــد،�وعليــه��Nيحــق�للبنــك�إلــزام�العميــل�{
ــا�وضــمان�ربحهــا�وæــي�لــم�تــدخل�\ــي�

 )م1990/بدون�طبعة(ب,!وت،�: ،��م،�دار�ا�عرفة

عبد�هللا�يح*�Óالسري,ي،�دار�: أدب�الطلب�ومنت��Ópدب،�تحقيق

 )م1993

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ــا�بكــذا،�فاشــi!اها�الرجــل�Úــا�بالخيــار)ا�صــرف/التــاجر(ف
Úفالشــراء�جـــائز�والــذي�قــال�أربحــك�ف�،

  1"وإن�شاء�تركه�،)وعده

ذهـب�ا�الكيـة�\ـي�عـدم�جـواز�مطلـق�ا�واعـدة�ع�ـى�الشـراء�بـثمن�آجـل�أع�ـى�مـن�الحـال،

حÐـ�Óبـدون�وعـد(حرمة�بيع�الoÔèء�بـأك�!�مـن�سـعر�يومـه�Öجـل�النسـاء�

Ó*والهادوية�ويح�Ïمن�الزيدية�وأبي�بكر�الرازي�الجصاص�الحنفي�والناصر�وا�نصور�با

�أن�يشـــi!ي�داًرا�بـــألف�درهــم،�وأخ"ـــ!ه�أنـــه�إن�فعـــل�: " جـــاء�\ــي�ا�بســـوط: رأي�الحنفيــة�والحنابلـــة
ً
رجـــل�أمـــر�رجــ


ا،�قــال�محمــد�مجيًبــا�عــن��أN منــه�بــألف�ومائــة،�فخــاف�ا�ــأمور�إن�اشــi!اها�Íمــر�\ــي�شــراãيرغــب�

ويفهـم�مـن�هـذا�النقـل�جـواز�ا�واعـد�عنـدهم�دون�جــواز��3".يشـi!ي�الـدار�ع�ـى�أنـه�بالخيـار�ثثـة�أيــام


ا،�Öنه�لو�جاز�Pلزام�با�وعد��ا�اج�
دوا�لدفع�الضرر�عنه�بخيار�الثثة�أيامÚلزام�فP

�ا�الكيـــة�رفضـــوا�بيـــع�ا�رابحـــة�للوعـــد�بالشـــراء�مطلًقـــا�كمـــا�ا

الشـــافعية�والحنفيـــة�والحنابلـــة،�فقـــد�أجـــازوا�هـــذا�البيـــع�شـــريطة�عـــدم�إيـــراد�الوعـــد�ملزًمـــا،�صـــرح�بـــذلك�Pمـــام�

الشافøي،�وفهم�من�فحوى�نقول�الحنفية�والحنابلة�\ي�الحيلة�ال�oÐيستدفع�{
ا�الضرر 

  :ومن�أدلة�القائل,ن�بعدم�لزوم�وعد�ا�رابحة

مـا�لـيس�عنـدك،�ففـي�حالـة�إلـزام�العميـل�ع�ـى�شـراء�السـلعة�مـن�قبـل�البنـك،�الـدخول��الن�opعـن�بيـع


ة�أن�البنك�يبيع�ما�ليس�عنده،�ا�جمع�ع�ى�تحريمها،�فعند�توقيع�البنك�مع�العميل�zتفاقية�

 .�و�ى�للشراء�لم�يكن�البنك�قد�تملك�السلعة�بعد

ينـة�أو�موصـوفة�وصـًفا�دقيًقـا،�فpـ�oلـم�تـدخل�\ـي�الن�opعن�بيع�ما�لم�يضمن،�فالسـلعة�وإن�كانـت�مع

حيــازة�البنــك�وضــمانه�بعــد،�وعليــه��Nيحــق�للبنــك�إلــزام�العميــل�{
ــا�وضــمان�ربحهــا�وæــي�لــم�تــدخل�\ــي�

 .ضمان�البنك

                                         

،��م،�دار�ا�عرفة)هـ204:ت(عثمان،�الشافøي،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�بن�العباس�بن�

أدب�الطلب�ومنت��Ópدب،�تحقيق) هـ1250:ت(محمد�بن�ع�ي�بن�محمد�بن�عبد�هللا�

  هـ1419/

1993(ب,!وت،�: ار�ا�عرفةا�بسوط،�د) هـ483:ت(السرخoÔý،�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ــا�بكــذا،�فاشــi!اها�الرجــل�Úف


ا�بيًعا�Úوعده�أنجز (ف

ذهـب�ا�الكيـة�\ـي�عـدم�جـواز�مطلـق�ا�واعـدة�ع�ـى�الشـراء�بـثمن�آجـل�أع�ـى�مـن�الحـال،: رأي�ا�الكية .2

حرمة�بيع�الoÔèء�بـأك: " يالشوكان

والناصر�وا�نصور�با�Ïوالهادوية�ويح

رأي�الحنفيــة�والحنابلـــة .3

منــه�بــألف�ومائــة،�فخــاف�ا�ــأمور�إن�اشــi!اها�) ãمــر(اشــi!اها�

يشـi!ي�الـدار�ع�ـى�أنـه�بالخيـار�ثثـة�أيــام: مـالهـذا�zحت


ا،�Öنه�لو�جاز�Pلزام�با�وعد��ا�اج�
دوا�لدفع�الضرر�عنه�بخيار�الثثة�أيامÚلزام�فP

�ا�الكيـــة�رفضـــوا�بيـــع�ا�رابحـــة�للوعـــد�بالشـــراء�مطلًقـــا�كمـــا�ا ا�أنَّ
ً
والخصـــة�إذ

الشـــافعية�والحنفيـــة�والحنابلـــة،�فقـــد�أجـــازوا�هـــذا�البيـــع�شـــريطة�عـــدم�إيـــراد�الوعـــد�ملزًمـــا،�صـــرح�بـــذلك�Pمـــام�

الشافøي،�وفهم�من�فحوى�نقول�الحنفية�والحنابلة�\ي�الحيلة�ال�oÐيستدفع�{
ا�الضرر 

ومن�أدلة�القائل,ن�بعدم�لزوم�وعد�ا�رابحة

الن�opعـن�بيـع .1

\ي�ش�
ة�أن�البنك�يبيع�ما�ليس�عنده،�ا�جمع�ع�ى�تحريمها،�فعند�توقيع�البنك�مع�العميل�zتفاقية�

�و�ى�للشراء�لم�يكن�البنك�قد�تملك�السلعة�بعد

الن�opعن�بيع�ما�لم�يضمن،�فالسـلعة�وإن�كانـت�مع .2

حيــازة�البنــك�وضــمانه�بعــد،�وعليــه��Nيحــق�للبنــك�إلــزام�العميــل�{
ــا�وضــمان�ربحهــا�وæــي�لــم�تــدخل�\ــي�

ضمان�البنك

                                                          
الشافøي،�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�بن�العباس�بن��1

محمد�بن�ع�ي�بن�محمد�بن�عبد�هللا��الشوكاني، 2

/1ب,!وت،�ط: ابن�حزم

السرخoÔý،�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل��3
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�Nيقـع�بمجـرد�الوعـد�بـه،�وعقـد�النكـاح��Nق�قياس�عقد�البيع�ع�ى�سائر�العقود،�فكما�أن�عقـد�الطـ


م�الــــدكتور�ìلـــزام�بالوعــــد�\ــــي�بيــــع�ا�رابحـــة�ا�صــــرفية،�ومــــPذهـــب�بعــــض�العلمــــاء�ا�عاصـــرين�إ�ــــى�القــــول�بجــــواز�

دا.ــي�والــدكتور��يوســف�القرضــاوي،�والــدكتور�ســامي�حمــود،�والشــيخ�عبــد�هللا�بــن�منيــع،�والــدكتور�ع�ــي�القــرة

  .إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم�فاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبو

كمــا�أن�غالبيــة�البنــوك�اليــوم�ولجــان�Pفتــاء�والرقابــة�الشــرعية�تتبÌــ�Óالــرأي�القائــل�بلــزوم�الوعــد�ع�ــى�العميــل،�

  .والكث,!�من�البنوك�Pسمية

تــدل�هــذه�ãيــة�بعمومهــا�ع�ــى�وجــوب�zلiــOام�بــالعقود�

الضــرر�الكب,ــ!�الــذي�ســيقع�ع�ــى�البنــك�\ــي�حــال�عــدم�إلزامــه�العميــل�باســتكمال�البيــع،�ففســاد�الــذمم�

ا�من�النكول�وإلحاق�الضرر�بالص,!فة�Pسمية
ً
 .ء�با�رابحة�خوف

�صل�\ي�ا�عامت�Pباحة،�فلم�يرد�ضليل�صريح�ع�ى�تحريم�Pلزام�بالوعد�\ي�ا�رابحة،�وعليه�فإن�

،�و�صل�\ي�البيوع�الحل،�فإلزام�العميل�
ً
Nأو�حرم�ح

القيـــاس�ع�ـــى�zستصـــناع،�فعقـــد�zستصـــناع�وان�اج,ـــ�Oاستحســـاًنا،�فهـــو�عقـــد�ع�ـــى�بيـــع�موصـــوف�\ـــي�

ن�ا�ستصـــِنع�الذمــة،�أي�أن�ا�بيـــع�غ,ـــ!�موجـــود�وغ,ــ!�مملـــوك�للبـــائع�حـــال�انعقـــاد�العقــد،�ومـــع�ذلـــك�فـــإ


ا�يكون�قد�ربح�فيما�استقر�عليه�ضمانهÚبعد�تملكها،�فربحه�ف�Nيبيع�البضاعة�إ�Nأن�ا�صرف�. 

قاعـــدة��Nضـــرر�و�Nضـــرار،�وأن�قواعـــد�الشـــريعة�جـــاءت�لرفـــع�الظلـــم�والضـــرر�عـــن�النـــاس،�ففـــي�نكـــول�

تحريم�البيع�قبل�التملك�إنما�هو�خشية�الغرر،�ويغتفر�\ي�الغرر�مـا��Nيغتفـر�\ـي�غ,ـ!ه،�خاصـة�إن�كـان�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nيقـع�بمجـرد�الوعـد�بـه،�وعقـد�النكـاح��Nق�قياس�عقد�البيع�ع�ى�سائر�العقود،�فكما�أن�عقـد�الطـ

 .عقد�البيع��Nيقع�بمجرد�الوعد�بهيقع�بمجرد�الوعد�به،�كذلك�

  القائلون�بلزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة


م�الــــدكتور�ìلـــزام�بالوعــــد�\ــــي�بيــــع�ا�رابحـــة�ا�صــــرفية،�ومــــPذهـــب�بعــــض�العلمــــاء�ا�عاصـــرين�إ�ــــى�القــــول�بجــــواز�

يوســف�القرضــاوي،�والــدكتور�ســامي�حمــود،�والشــيخ�عبــد�هللا�بــن�منيــع،�والــدكتور�ع�ــي�القــرة

إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم�فاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبو

كمــا�أن�غالبيــة�البنــوك�اليــوم�ولجــان�Pفتــاء�والرقابــة�الشــرعية�تتبÌــ�Óالــرأي�القائــل�بلــزوم�الوعــد�ع�ــى�العميــل،�


ا�مجموعة�دلة�ال"!كة�وبيت�التمويل�الكوي�oÐومصرف�قطر�Pسميìمية. موالكث,!�من�البنوك�Pس

  :عدومن�أدلة�القائل,ن�بلزوم�الو 

ُعُقوِد (قولــه�تعــا�ى�
ْ
ــوا�ِبــال

ُ
ْوف
َ
ــِذيَن�آَمُنــوا�أ

َّ

ــا�الَ ُّ�

َ
تــدل�هــذه�ãيــة�بعمومهــا�ع�ــى�وجــوب�zلiــOام�بــالعقود�) َيــا�أ

 .ا�"!مة�ب,ن�ا�سلم,ن

الضــرر�الكب,ــ!�الــذي�ســيقع�ع�ــى�البنــك�\ــي�حــال�عــدم�إلزامــه�العميــل�باســتكمال�البيــع،�ففســاد�الــذمم�

ا�من�النكول�وإلحاق�الضرر�بالص,!فة�Pسميةاليوم�دفع�البنوك�çلزام�العم
ً
ء�با�رابحة�خوف

�صل�\ي�ا�عامت�Pباحة،�فلم�يرد�ضليل�صريح�ع�ى�تحريم�Pلزام�بالوعد�\ي�ا�رابحة،�وعليه�فإن�

 .القاعدة�الفقهية�تقول�إن��صل�\ي�البيوع�وا�عامت�Pباحة

ا�أحل�حراًما�
ً
،�و�صل�\ي�البيوع�الحل،�فإلزام�العميل�ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

ً
Nأو�حرم�ح

 .با�رابحة�هو�شرط�اتفق�عليه�ب,ن�البنك�والعميل

القيـــاس�ع�ـــى�zستصـــناع،�فعقـــد�zستصـــناع�وان�اج,ـــ�Oاستحســـاًنا،�فهـــو�عقـــد�ع�ـــى�بيـــع�موصـــوف�\ـــي�

الذمــة،�أي�أن�ا�بيـــع�غ,ـــ!�موجـــود�وغ,ــ!�مملـــوك�للبـــائع�حـــال�انعقـــاد�العقــد،�ومـــع�ذلـــك�فـــإ

 .ملزم�بالعقد�إن�كان�صحيًحا�ومستوفًيا�للشروط


ا�يكون�قد�ربح�فيما�استقر�عليه�ضمانهÚبعد�تملكها،�فربحه�ف�Nيبيع�البضاعة�إ�Nأن�ا�صرف�

قاعـــدة��Nضـــرر�و�Nضـــرار،�وأن�قواعـــد�الشـــريعة�جـــاءت�لرفـــع�الظلـــم�والضـــرر�عـــن�النـــاس،�ففـــي�نكـــول�

 .رًرا�جسيًما�\ي�البنكالعميل�عن�إتمام�البيع،�يوقع�ض

تحريم�البيع�قبل�التملك�إنما�هو�خشية�الغرر،�ويغتفر�\ي�الغرر�مـا��Nيغتفـر�\ـي�غ,ـ!ه،�خاصـة�إن�كـان�

  . تابًعا�أو�يس,ً!ا

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

3. �Nيقـع�بمجـرد�الوعـد�بـه،�وعقـد�النكـاح��Nق�قياس�عقد�البيع�ع�ى�سائر�العقود،�فكما�أن�عقـد�الطـ

يقع�بمجرد�الوعد�به،�كذلك�

القائلون�بلزوم�الوعد�Rي�ا'رابحة: ا'طلب�الثاني


م�الــــدكتور�ìلـــزام�بالوعــــد�\ــــي�بيــــع�ا�رابحـــة�ا�صــــرفية،�ومــــPذهـــب�بعــــض�العلمــــاء�ا�عاصـــرين�إ�ــــى�القــــول�بجــــواز�

يوســف�القرضــاوي،�والــدكتور�ســامي�حمــود،�والشــيخ�عبــد�هللا�بــن�منيــع،�والــدكتور�ع�ــي�القــرة

إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم�فاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبو

كمــا�أن�غالبيــة�البنــوك�اليــوم�ولجــان�Pفتــاء�والرقابــة�الشــرعية�تتبÌــ�Óالــرأي�القائــل�بلــزوم�الوعــد�ع�ــى�العميــل،�


ا�مجموعة�دلة�ال"!كة�وبيت�التمويل�الكوي�oÐومصرف�قطر�Pسميìم

ومن�أدلة�القائل,ن�بلزوم�الو 

قولــه�تعــا�ى� .1

ا�"!مة�ب,ن�ا�سلم,ن

الضــرر�الكب,ــ!�الــذي�ســيقع�ع�ــى�البنــك�\ــي�حــال�عــدم�إلزامــه�العميــل�باســتكمال�البيــع،�ففســاد�الــذمم� .2

اليوم�دفع�البنوك�çلزام�العم

�صل�\ي�ا�عامت�Pباحة،�فلم�يرد�ضليل�صريح�ع�ى�تحريم�Pلزام�بالوعد�\ي�ا�رابحة،�وعليه�فإن� .3

القاعدة�الفقهية�تقول�إن��صل�\ي�البيوع�وا�عامت�Pباحة

ا�أحل�حراًما� .4
ً
ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

با�رابحة�هو�شرط�اتفق�عليه�ب,ن�البنك�والعميل

القيـــاس�ع�ـــى�zستصـــناع،�فعقـــد�zستصـــناع�وان�اج,ـــ�Oاستحســـاًنا،�فهـــو�عقـــد�ع�ـــى�بيـــع�موصـــوف�\ـــي� .5

الذمــة،�أي�أن�ا�بيـــع�غ,ـــ!�موجـــود�وغ,ــ!�مملـــوك�للبـــائع�حـــال�انعقـــاد�العقــد،�ومـــع�ذلـــك�فـــإ

ملزم�بالعقد�إن�كان�صحيًحا�ومستوفًيا�للشروط


ا�يكون�قد�ربح�فيما�استقر�عليه�ضمانه .6Úبعد�تملكها،�فربحه�ف�Nيبيع�البضاعة�إ�Nأن�ا�صرف�

قاعـــدة��Nضـــرر�و�Nضـــرار،�وأن�قواعـــد�الشـــريعة�جـــاءت�لرفـــع�الظلـــم�والضـــرر�عـــن�النـــاس،�ففـــي�نكـــول� .7

العميل�عن�إتمام�البيع،�يوقع�ض

تحريم�البيع�قبل�التملك�إنما�هو�خشية�الغرر،�ويغتفر�\ي�الغرر�مـا��Nيغتفـر�\ـي�غ,ـ!ه،�خاصـة�إن�كـان� .8

تابًعا�أو�يس,ً!ا
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لوعــــد�\ــــي�لــــزام�اإ\ــــي�دورة�مــــؤتمره�الرابــــع�بخصــــوص�

مر�بالشراء�إذا�وقع�ع�ـى�سـلعة�بعـد�دخولهـا�\ـي�ملـك�ا�ـأمور،�وحصـول�القـبض�ا�طلـوب�

،�هــو�بيــع�جــائز،�طا�ــا�كانــت�تقــع�ع�ــى�ا�ــأمور�مســؤولية�التلــف�قبــل�التســليم،�وتبعــة�الــرد�بالعيــب�الخفــي�
ً
شــرعا

  .،�وتوافرت�شروط�البيع�وانتفت�موانعه

�للواعــد�ديانــة�إ�Nلعــذر،�
ً
يكــون�ملزمــا

�ع�ــى�ســبب�ودخــل�ا�وعــود�\ــي�كلفــة�نتيجــة�الوعــد
ً
ويتحــدد�أثــر�Pلــزام�\ــي�هــذه�. وهــو�ملــزم�قضــاء�إذا�كــان�معلقــا

�بسبب�عدم�الوفاء�بالوعد�ب�عذر
ً
  .لوعد،�وإما�بالتعويض�عن�الضرر�الواقع�فع


مــا�أو�Úتجــوز�\ــي�بيــع�ا�رابحــة�بشــرط�الخيــار�للمتواعــدين،�كل

تشبه�البيع�نفسه،�حيث��أحدهما،�فإذا�لم�يكن�هناك�خيار�فإ�
ا��Nتجوز،�Öن�ا�واعدة�ا�لزمة�\ي�بيع�ا�رابحة

�للمبيـع�حÐـ�N�Óتكـون�هنـاك�مخالفـة�لنpـ�oالن×ـ�oصـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�عـن�
ً
يشi!ط�عندئـذ�أن�يكـون�البـائع�مالكـا

وتعليًقا�ع�ى�قرار�مجمع�الفقه�Pسمي،�فإن�قرار�ا�جمـع�بمنـع�Pلـزام�للطـرف,ن�وأجـازه�Öحـدهما�هـذا�قـرار�غ,ـ!�

ـــا�دون�ãخــر�فهــذا�غ,ـــ!�
ً
غ,ــ!�معلــل�مـــن�قبــل�ا�جلــس،�فإمـــا�إلــزام�الطــرف,ن�أو��Nأحـــد،�وأمــا�أن�يلــزم�طرف


ض�ســنًدا�لتمي,ــ�Oقــرار�مجمــع�الفقــه�بــ,ن�ìولــم�أســت

   1 صر،�إ�Nإذا�قلنا�بالفرق�ب,ن�البيع�وا�بايعة

اســـتند�ا�جمـــع�إ�ـــى�بحـــوث�\ـــي�الوعـــد،�جـــاءت�منفصـــلة�عـــن�موضـــوع�ا�رابحـــة،�وتجاهـــل�كاتبوهـــا�صـــلة�

وســــائر��الوعــــد�با�رابحــــة،�مــــع�أن�احكــــام�الوعــــد�ا�جــــرد�تختلــــف�تماًمــــا�عــــن�أحكــــام�الوعــــد�\ــــي�ا�رابحــــة

ا�صري،�رفيق�يونس،�الوعد�ا�لزم�\ي�معامت�ا�صارف�Pسمية،�مركز�أبحاث�zقتصاد�Pسمي،�جامعة�ا�لك�عبد�
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  ترجيح�öراء�وتطبيقها: ا'طلب�الثالث

\ــــي�دورة�مــــؤتمره�الرابــــع�بخصــــوص��1988قــــرر�مجمــــع�الفقــــه�Pســــمي�ا�نعقــــد�\ــــي�جــــدة�لعــــام�

أن�بيع�ا�رابحة�ل(مر�بالشراء�إذا�وقع�ع�ـى�سـلعة�بعـد�دخولهـا�\ـي�ملـك�ا�ـأمور،�وحصـول�القـبض�ا�طلـوب�

،�هــو�بيــع�جــائز،�طا�ــا�كانــت�تقــع�ع�ــى�ا�ــأمور�مســؤولية�التلــف�قبــل�التســليم،�وتبعــة�الــرد�بالعيــب�الخفــي�
ً
شــرعا

،�وتوافرت�شروط�البيع�وانتفت�موانعهونحوه�من�موجبات�الرد�بعد�التسليم

�للواعــد�ديانــة�إ�Nلعــذر،��–وهــو�الــذي�يصــدر�مــن�ãمــر�أو�ا�ــأمور�ع�ــى�وجــه�zنفــراد�
ً
يكــون�ملزمــا

�ع�ــى�ســبب�ودخــل�ا�وعــود�\ــي�كلفــة�نتيجــة�الوعــد
ً
وهــو�ملــزم�قضــاء�إذا�كــان�معلقــا

�بسبب�عدم�الوفاء�بالوعد�ب�عذر
ً
لوعد،�وإما�بالتعويض�عن�الضرر�الواقع�فع


مــا�أو��–وæــي�الÐــ�oتصــدر�مــن�الطــرف,ن�Úتجــوز�\ــي�بيــع�ا�رابحــة�بشــرط�الخيــار�للمتواعــدين،�كل

أحدهما،�فإذا�لم�يكن�هناك�خيار�فإ�
ا��Nتجوز،�Öن�ا�واعدة�ا�لزمة�\ي�بيع�ا�رابحة

�للمبيـع�حÐـ�N�Óتكـون�هنـاك�مخالفـة�لنpـ�oالن×ـ�oصـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�عـن�
ً
يشi!ط�عندئـذ�أن�يكـون�البـائع�مالكـا

  .بيع�Pنسان�ما�ليس�عنده

وتعليًقا�ع�ى�قرار�مجمع�الفقه�Pسمي،�فإن�قرار�ا�جمـع�بمنـع�Pلـزام�للطـرف,ن�وأجـازه�Öحـدهما�هـذا�قـرار�غ,ـ!�

ـــا�دون�ãخــر�فهــذا�غ,ـــ!�
ً
غ,ــ!�معلــل�مـــن�قبــل�ا�جلــس،�فإمـــا�إلــزام�الطــرف,ن�أو��Nأحـــد،�وأمــا�أن�يلــزم�طرف

 
ً

ض�ســنًدا�لتمي,ــ�Oقــرار�مجمــع�الفقــه�بــ,ن�: "ويعلــق�الســ�
اني�ع�ــى�قــرار�ا�جمــع�قــائìولــم�أســت

صر،�إ�Nإذا�قلنا�بالفرق�ب,ن�البيع�وا�بايعةالوعد�ا�لزم�وا�واعدة�ا�لزمة�والذي�اعتمده�النظر�ا�صر\ي�ا�عا

  2: خذ�ع�ى�هذا�القرار�يمكن�تلخيصها�با¢تي

اســـتند�ا�جمـــع�إ�ـــى�بحـــوث�\ـــي�الوعـــد،�جـــاءت�منفصـــلة�عـــن�موضـــوع�ا�رابحـــة،�وتجاهـــل�كاتبوهـــا�صـــلة�

الوعــــد�با�رابحــــة،�مــــع�أن�احكــــام�الوعــــد�ا�جــــرد�تختلــــف�تماًمــــا�عــــن�أحكــــام�الوعــــد�\ــــي�ا�رابحــــة

 .ا�عاوضات
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ا'طلب�الثالث

قــــرر�مجمــــع�الفقــــه�Pســــمي�ا�نعقــــد�\ــــي�جــــدة�لعــــام�

  :ا�رابحة�ما�ي�ي

 
ً
Nأن�بيع�ا�رابحة�ل(مر�بالشراء�إذا�وقع�ع�ـى�سـلعة�بعـد�دخولهـا�\ـي�ملـك�ا�ـأمور،�وحصـول�القـبض�ا�طلـوب�: أو

،�هــو�بيــع�جــائز،�طا�ــا�كانــت�تقــع�ع�ــى�ا�ــأمور�مســؤولية�التلــف�قبــل�التســليم،�وتبعــة�الــرد�بالعيــب�الخفــي�
ً
شــرعا

ونحوه�من�موجبات�الرد�بعد�التسليم

 
ً
وهــو�الــذي�يصــدر�مــن�ãمــر�أو�ا�ــأمور�ع�ــى�وجــه�zنفــراد��–الوعــد�: ثانيــا

�ع�ــى�ســبب�ودخــل�ا�وعــود�\ــي�كلفــة�نتيجــة�الوعــد
ً
وهــو�ملــزم�قضــاء�إذا�كــان�معلقــا

�بسبب�عدم�الوفاء�بالوعد�ب�عذرالحالة�إما�بتنفيذ�ا
ً
لوعد،�وإما�بالتعويض�عن�الضرر�الواقع�فع

 
ً
وæــي�الÐــ�oتصــدر�مــن�الطــرف,ن��–ا�واعــدة�: ثالثــا

أحدهما،�فإذا�لم�يكن�هناك�خيار�فإ�
ا��Nتجوز،�Öن�ا�واعدة�ا�لزمة�\ي�بيع�ا�رابحة

�للمبيـع�حÐـ�N�Óتكـون�هنـاك�مخالفـة�لنpـ�oالن×ـ�oصـ�ى�هللا�عليـه�وسـلم�عـن�
ً
يشi!ط�عندئـذ�أن�يكـون�البـائع�مالكـا

بيع�Pنسان�ما�ليس�عنده

وتعليًقا�ع�ى�قرار�مجمع�الفقه�Pسمي،�فإن�قرار�ا�جمـع�بمنـع�Pلـزام�للطـرف,ن�وأجـازه�Öحـدهما�هـذا�قـرار�غ,ـ!�

ـــا�دون�ãخــر�فهــذا�غ,ـــ!�مفهــوم�و 
ً
غ,ــ!�معلــل�مـــن�قبــل�ا�جلــس،�فإمـــا�إلــزام�الطــرف,ن�أو��Nأحـــد،�وأمــا�أن�يلــزم�طرف

ويعلــق�الســ. منطقــي�و�Nمقبــول 

الوعد�ا�لزم�وا�واعدة�ا�لزمة�والذي�اعتمده�النظر�ا�صر\ي�ا�عا

وا�آخذ�ع�ى�هذا�القرار�يمكن�تلخيصها�با¢تي

اســـتند�ا�جمـــع�إ�ـــى�بحـــوث�\ـــي�الوعـــد،�جـــاءت�منفصـــلة�عـــن�موضـــوع�ا�رابحـــة،�وتجاهـــل�كاتبوهـــا�صـــلة� .1

الوعــــد�با�رابحــــة،�مــــع�أن�احكــــام�الوعــــد�ا�جــــرد�تختلــــف�تماًمــــا�عــــن�أحكــــام�الوعــــد�\ــــي�ا�رابحــــة

ا�عاوضات

                                                          
الس�
اني،�الوج,�O\ي�ا�صارف�Pسمية،�مرجع�سابق،�ص 1
ا�صري،�رفيق�يونس،�الوعد�ا�لزم�\ي�معامت�ا�صارف�Pسمية،�مركز�أبحاث�zقتصاد�Pسمي،�جامعة�ا�لك�عبد� 2

121م،�ص2003العزيز،�
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ن�كــان�ا�ـراد�مــن�الوعــد�هـو�الت"!عــات،�ومـن�ا�واعــدة�ا�عاوضــات،�

إ�Nأن�هـذا�التمي,ـ�Oبــ,ن�بـ,ن�الوعـد�وا�واعــدة�تمي,ـ�Oغ,ـ!�مفهــوم�علمًيـا،�وكـان�مــن��فضـل�أن�يقـال�بــأن�

�لعقـــد�
ً
ام�وعدمـــه،�وام�إذا�كـــان�الوعـــد�بـــدي

ــoÔء�حــرم�فيــه�الوعــد�ا�لــزم،�يضــاف�

ــoÔء�واحــد،�Öن�Pنســان�\ــي�الوعــد��Nيمكــن�ان�يقــال�بأنــه�يعــد�نفســه،�

منــع�القــرار�Pلــزام�للطــرف,ن�ولكــن�أجــازه�Öحــدهما،�وهــذا�تحكــم�غ,ــ!�مفهــوم�أيًضــا،�فالواجــب�إمــا�Pلــزام�للطــرف,ن�أو�الخيــار�لهمــا،�

�لعقــد�محــرم،�وهــو�بيــع�مــا�لــيس�عنــده،�فــ�يجــوز�أن�يكــون�م
ً
لزًمــان�Öن�الوعــد�وعليــه�فــإن�العقــد�إن�كــان�بــدي

ا�لـــزم�كالعقـــد،�وكــــل�قـــول�بـــإلزام�الطــــرف,ن�أو�أحـــدهما�بطريقــــة�صـــريحة�أو�ضـــمنية،�كــــالتعويض�عـــن�الضــــرر�أو�

  .الخسائر،�بمذكرة�تفاهم�جانبية�أو�اتفاق�داخل�العقد،�فإنه��Nيستند�إ�ى�دليل�مشروع

وعمـوم�ãيـة�: قـال�القرط×ـ�o\ـي�تفسـ,!ه�لهـذه�ãيـة


ا�بمطلقها�تتنـاول�ذم�مـن�قـال�مـا��Nيفعـل،�ع�ـى�أي�وجـه�كـان�مطلـق�أو�مقيـد�بشـرط�Ö�،يـة�هنـا��1.حجة�لناãو

�Nضــرر�و�Nضــرار،�والضــرر�الــذي�ســيقع�ع�ــى�البنــك�نتيجــة�نكــول�العميــل�عــن�وعــده�بالشــراء،�

ويجــــاب�ع�ــــى�هــــذا�أن�البنــــك�لــــيس�مجــــرد�وكيــــل�يقــــوم�بشــــراء�الســــلعة�للعميــــل،�وإنمــــا�هــــو�طــــرف�بالعقــــد�يقــــوم�

�\ي�العقد�فإن�الربح�الحاصل�له�مجرد�ربا��Nيحل�له
ً
  .بالشراء�والبيع،�وإذا�ما�عد�وكي

إذا�اعت"!نـا�ا�صــرف�تـاجًرا�يريــد�الشـراء�والبيــع،�فإنــه��Nيحـق�لــه�أن�يضـمن�الــربح�ويحمـل�الخســارة�لغ,ــ!ه،�وإذا�

،�Öنـه�يخـالف�مقتüـ�ÓÔالعقـد،�فطبيعـة�التجـارة�أن�يتحمـل�التـاجر�الغـرم،�
ً
اشi!ط�التاجر�ذلك�عد�العقـد�بـاط

وهـذه�قاعـدة�عامـة�وصـحيحة،�ولكـن�كمـا�بينـا�أن�Pلـزام�بالعقـد�

و�عبد�هللا،�الجامع�Öحكام�القرآن،�تحقيق�سم,!�البخاري،�دار�عالم�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

م,ـ�Oالقــرار�بـ,ن�الوعــد�وا�واعــدة،�ولـ0ن�كــان�ا�ـراد�مــن�الوعــد�هـو�الت"!عــات،�ومـن�ا�واعــدة�ا�عاوضــات،�

إ�Nأن�هـذا�التمي,ـ�Oبــ,ن�بـ,ن�الوعـد�وا�واعــدة�تمي,ـ�Oغ,ـ!�مفهــوم�علمًيـا،�وكـان�مــن��فضـل�أن�يقـال�بــأن�

�لعقـــد�الوعـــد�ا�جـــرد�يجـــوز�أن�يجـــري�\ـــي�خـــف�الفقهـــاء�\ـــي�Pلـــز 
ً
ام�وعدمـــه،�وام�إذا�كـــان�الوعـــد�بـــدي

محــرم،�فــ�يجــوز�أن�يكــون�ملزًمــا�بحــال،�Öن�العقــد�إذا�حــرم�\ــي��ــoÔء�حــرم�فيــه�الوعــد�ا�لــزم،�يضــاف�

إ�ــى�ذلــك�ان�الوعــد�وا�واعــدة��ــoÔء�واحــد،�Öن�Pنســان�\ــي�الوعــد��Nيمكــن�ان�يقــال�بأنــه�يعــد�نفســه،�


ما�طرفان،�طرف�إيجاب�وطرف�قبول ìففي�كل�م. 

منــع�القــرار�Pلــزام�للطــرف,ن�ولكــن�أجــازه�Öحــدهما،�وهــذا�تحكــم�غ,ــ!�مفهــوم�أيًضــا،�فالواجــب�إمــا�Pلــزام�للطــرف,ن�أو�الخيــار�لهمــا،�

  .أما�Pلزام�Öحدهما�دون�ãخر�فهذا�غ,!�منطقي�و�Nمقبول 

�لعقــد�محــرم،�وهــو�بيــع�مــا�لــيس�عنــده،�فــ�يجــوز�أن�يكــون�م
ً
وعليــه�فــإن�العقــد�إن�كــان�بــدي

ا�لـــزم�كالعقـــد،�وكــــل�قـــول�بـــإلزام�الطــــرف,ن�أو�أحـــدهما�بطريقــــة�صـــريحة�أو�ضـــمنية،�كــــالتعويض�عـــن�الضــــرر�أو�

الخسائر،�بمذكرة�تفاهم�جانبية�أو�اتفاق�داخل�العقد،�فإنه��Nيستند�إ�ى�دليل�مشروع

  :ج�القائل,ن�بلزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة

ُعُقوِد (عا�ى�قوله�ت
ْ
ـوا�ِبـال

ُ
ْوف
َ
ِذيَن�آَمُنوا�أ

َّ

ا�الَ ُّ�

َ
قـال�القرط×ـ�o\ـي�تفسـ,!ه�لهـذه�ãيـة) َيا�أ


ا�بمطلقها�تتنـاول�ذم�مـن�قـال�مـا��Nيفعـل،�ع�ـى�أي�وجـه�كـان�مطلـق�أو�مقيـد�بشـرط�Ö�،حجة�لنا

  .تتكلم�عن�العقود�بشكل�عام��Nعن�عقد�مخصوص

�Nضــرر�و�Nضــرار،�والضــرر�الــذي�ســيقع�ع�ــى�البنــك�نتيجــة�نكــول�العميــل�عــن�وعــده�بالشــراء،�

ويجــــاب�ع�ــــى�هــــذا�أن�البنــــك�لــــيس�مجــــرد�وكيــــل�يقــــوم�بشــــراء�الســــلعة�للعميــــل،�وإنمــــا�هــــو�طــــرف�بالعقــــد�يقــــوم�

�\ي�العقد�فإن�الربح�الحاصل�له�مجرد�ربا��Nيحل�له
ً
بالشراء�والبيع،�وإذا�ما�عد�وكي

إذا�اعت"!نـا�ا�صــرف�تـاجًرا�يريــد�الشـراء�والبيــع،�فإنــه��Nيحـق�لــه�أن�يضـمن�الــربح�ويحمـل�الخســارة�لغ,ــ!ه،�وإذا�

،�Öنـه�يخـالف�مقتüـ�ÓÔالعقـد،�فطبيعـة�التجـارة�أن�يتحمـل�التـاجر�الغـرم،�
ً
اشi!ط�التاجر�ذلك�عد�العقـد�بـاط

  .مقابل�حصوله�ع�ى�الغنم�الحل�إن�تحقق

وهـذه�قاعـدة�عامـة�وصـحيحة،�ولكـن�كمـا�بينـا�أن�Pلـزام�بالعقـد�\ـي�ا�عـامت�Pباحـة،��صـل�

  .به�محظورات�شرعية،�فلم�تشمله�هذه�القاعدة

                                         

و�عبد�هللا،�الجامع�Öحكام�القرآن،�تحقيق�سم,!�البخاري،�دار�عالم�القرط×o،�شمس�الدين�بن�أحمد�بن�أبي�بكر�أب

  م

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

م,ـ�Oالقــرار�بـ,ن�الوعــد�وا�واعــدة،�ولـ .2

إ�Nأن�هـذا�التمي,ـ�Oبــ,ن�بـ,ن�الوعـد�وا�واعــدة�تمي,ـ�Oغ,ـ!�مفهــوم�علمًيـا،�وكـان�مــن��فضـل�أن�يقـال�بــأن�

الوعـــد�ا�جـــرد�يجـــوز�أن�يجـــري�\ـــي�خـــف�الفقهـــاء�\ـــي�Pلـــز 

محــرم،�فــ�يجــوز�أن�يكــون�ملزًمــا�بحــال،�Öن�العقــد�إذا�حــرم�\ــي�

إ�ــى�ذلــك�ان�الوعــد�وا�واعــدة�


ما�طرفان،�طرف�إيجاب�وطرف�قبول ìففي�كل�م

منــع�القــرار�Pلــزام�للطــرف,ن�ولكــن�أجــازه�Öحــدهما،�وهــذا�تحكــم�غ,ــ!�مفهــوم�أيًضــا،�فالواجــب�إمــا�Pلــزام�للطــرف,ن�أو�الخيــار�لهمــا،� .3

أما�Pلزام�Öحدهما�دون�ãخر�فهذا�غ,!�منطقي�و�Nمقبول 

�لعقــد�محــرم،�وهــو�بيــع�مــا�لــيس�عنــده،�فــ�يجــوز�أن�يكــون�م
ً
وعليــه�فــإن�العقــد�إن�كــان�بــدي

ا�لـــزم�كالعقـــد،�وكــــل�قـــول�بـــإلزام�الطــــرف,ن�أو�أحـــدهما�بطريقــــة�صـــريحة�أو�ضـــمنية،�كــــالتعويض�عـــن�الضــــرر�أو�

الخسائر،�بمذكرة�تفاهم�جانبية�أو�اتفاق�داخل�العقد،�فإنه��Nيستند�إ�ى�دليل�مشروع

الرد�ع�ى�حجج�القائل,ن�بلزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة

قوله�ت�:الحجة�[و�ى


ا�بمطلقها�تتنـاول�ذم�مـن�قـال�مـا��Nيفعـل،�ع�ـى�أي�وجـه�كـان�مطلـق�أو�مقيـد�بشـرط�Ö�،حجة�لنا

تتكلم�عن�العقود�بشكل�عام��Nعن�عقد�مخصوص

�Nضــرر�و�Nضــرار،�والضــرر�الــذي�ســيقع�ع�ــى�البنــك�نتيجــة�نكــول�العميــل�عــن�وعــده�بالشــراء،��:نيــةالحجــة�الثا

ويجــــاب�ع�ــــى�هــــذا�أن�البنــــك�لــــيس�مجــــرد�وكيــــل�يقــــوم�بشــــراء�الســــلعة�للعميــــل،�وإنمــــا�هــــو�طــــرف�بالعقــــد�يقــــوم�

�\ي�العقد�فإن�الربح�الحاصل�له�مجرد�ربا��Nيحل�له
ً
بالشراء�والبيع،�وإذا�ما�عد�وكي

إذا�اعت"!نـا�ا�صــرف�تـاجًرا�يريــد�الشـراء�والبيــع،�فإنــه��Nيحـق�لــه�أن�يضـمن�الــربح�ويحمـل�الخســارة�لغ,ــ!ه،�وإذا�و 

،�Öنـه�يخـالف�مقتüـ�ÓÔالعقـد،�فطبيعـة�التجـارة�أن�يتحمـل�التـاجر�الغـرم،�
ً
اشi!ط�التاجر�ذلك�عد�العقـد�بـاط

مقابل�حصوله�ع�ى�الغنم�الحل�إن�تحقق

�صـل�: الحجة�الثالثـة

به�محظورات�شرعية،�فلم�تشمله�هذه�القاعدة

                                                          
القرط×o،�شمس�الدين�بن�أحمد�بن�أبي�بكر�أب 1

م2003الرياض،�/الكتب
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  Page 71 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

�أو�حـرم�حرًمـا،�تنـاقش�هـذه�الحجـة�بـأن�الشـرط�
ً
Nا�أحل�ح

ً
ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

فالوعـــد�ا�لـــزم�) وهـــو�بيـــع�البنـــك�مـــا�لـــيس�عنـــده

القيــاس�ع�ــى�zستصــناع،�وعقــد�zستصــناع�عقــد�غ,ــ!�Nزم�عنــد�جمهــور�الفقهــاء،�لــم�يقــل�

  .�القياس�هنا

ا�صــرف��Nيبيـــع�البضــاعة�إ�Nبعـــد�تملكهــا،�والقـــول�بــأن�ا�صـــرف��Nيبيــع�البضـــاعة�إ�Nبعـــد�

تملكهــا�قــول�غ,ــ!�صــحيح؛�Öن�اعتبــار�البيــع�Nزًمــا�باNتفــاق��ول�وقبــل�تملــك�البضــاعة،�يجعــل�zتفــاق�الجديــد�

ة�الســـلعة،�وايجـــاب�وقبـــول�هـــذا�بعـــد�تملـــك�البضـــاعة�صـــورًيا،�Öنـــه��Nأثـــر�لـــه�\ـــي�لـــزوم�البيـــع،�و�Nأثـــر�لـــه�\ـــي�قيمـــ

شـــأ�
ما،��Nقيمـــة�لهمـــا،�فـــإن�zيجـــاب�والقبـــول�مـــن�طبيع�
مـــا�يحـــددان�الســـلعة�ويحـــددان�قيم�
ـــا،�ويع"ـــ!ان�عـــن�

رضا�ا�تعاقدين،�ويكـون�ا�شـi!ي�بالخيـار�قبـل�صـدور�القبـول،�وهـذا�غ,ـ!�موجـود�\ـي�zيجـاب�والقبـول�الحـادث,ن�

تحريم�البيع�قبل�التملك�نتيجة�الغرر،�والغرر�اليس,!�يغتفر،�يجاب�ع�ى�ذلك�أن�تحريم�بيع�

ما��Nتملك�وبيـع�مـا�لـيس�عنـدك،�وعـن�ربـح�مـا�لـم�يضـمن،�جـاء�بـالتحريم�بنصـوص�صـريحة،�وأن�ا�صـلحة�هنـا�

  .لك�محرم�باNتفاقملغاة�من�وجهة�نظر�الشارع،�فجعل�الوعد�Nزًما�يجعله�كالعقد،�والعقد�ع�ى�ما��Nتم

يقــوم�البنــك�Pســمي�العربــي،�باÖخــذ�بــالرأي�القائــل�بجــواز�إلــزام�العميــل�بالوعــد�الصــادر�منــه�حــال�طلبــه�بعقــد�

�للباحــث�هــو�جــواز�عقــد�ا�رابحــة�ا�صــرفية�بشــرط�عــدم�اللــزوم�\ــي�الوعــد،�وإن�جعلنــا�

،�مـــن�إلـــزام�العميـــل�بوعـــده�\ـــي�عقـــد�ا�رابحـــة،��Nيجـــوز�ع�ـــى�رأي�

الباحث،�وع�ى�البنك�مراجعة�ãراء�الفقهية�ا�تعلقة�با�وضوع،�ودراس�
ا�بحيادية�وتعمق،�للخروج�بما�يتوافق�

  

 م2011مر�بالشراء،�شبكة��لوكة،�ãفاق�الشرعية،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أو�حـرم�حرًمـا،�تنـاقش�هـذه�الحجـة�بـأن�الشـرط�
ً
Nا�أحل�ح

ً
ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

وهـــو�بيـــع�البنـــك�مـــا�لـــيس�عنـــده(جـــاز�عقـــد�حراًمـــا�قـــد�أ) وهـــو�إلـــزام�العميـــل�بعقـــد�ا�رابحـــة


ماìفرق�بي�Nكالعقد�و.  

القيــاس�ع�ــى�zستصــناع،�وعقــد�zستصــناع�عقــد�غ,ــ!�Nزم�عنــد�جمهــور�الفقهــاء،�لــم�يقــل�


م�أبو�يوسف�تلميذ�أبي�حنيفة،�وعليه��Nيصح�القياس�هناìقليل،�وم�Nبلزومه�إ

ا�صــرف��Nيبيـــع�البضــاعة�إ�Nبعـــد�تملكهــا،�والقـــول�بــأن�ا�صـــرف��Nيبيــع�البضـــاعة�إ�Nبعـــد��

تملكهــا�قــول�غ,ــ!�صــحيح؛�Öن�اعتبــار�البيــع�Nزًمــا�باNتفــاق��ول�وقبــل�تملــك�البضــاعة،�يجعــل�zتفــاق�الجديــد�

بعـــد�تملـــك�البضـــاعة�صـــورًيا،�Öنـــه��Nأثـــر�لـــه�\ـــي�لـــزوم�البيـــع،�و�Nأثـــر�لـــه�\ـــي�قيمـــ

شـــأ�
ما،��Nقيمـــة�لهمـــا،�فـــإن�zيجـــاب�والقبـــول�مـــن�طبيع�
مـــا�يحـــددان�الســـلعة�ويحـــددان�قيم�
ـــا،�ويع"ـــ!ان�عـــن�

رضا�ا�تعاقدين،�ويكـون�ا�شـi!ي�بالخيـار�قبـل�صـدور�القبـول،�وهـذا�غ,ـ!�موجـود�\ـي�zيجـاب�والقبـول�الحـادث,ن�

  1.بعد�تملك�ا�صرف�للبضاعة

تحريم�البيع�قبل�التملك�نتيجة�الغرر،�والغرر�اليس,!�يغتفر،�يجاب�ع�ى�ذلك�أن�تحريم�بيع�

ما��Nتملك�وبيـع�مـا�لـيس�عنـدك،�وعـن�ربـح�مـا�لـم�يضـمن،�جـاء�بـالتحريم�بنصـوص�صـريحة،�وأن�ا�صـلحة�هنـا�

ملغاة�من�وجهة�نظر�الشارع،�فجعل�الوعد�Nزًما�يجعله�كالعقد،�والعقد�ع�ى�ما��Nتم

يقــوم�البنــك�Pســمي�العربــي،�باÖخــذ�بــالرأي�القائــل�بجــواز�إلــزام�العميــل�بالوعــد�الصــادر�منــه�حــال�طلبــه�بعقــد�

ا�رابحــة،�والــرأي�الــراجح�للباحــث�هــو�جــواز�عقــد�ا�رابحــة�ا�صــرفية�بشــرط�عــدم�اللــزوم�\ــي�الوعــد،�وإن�جعلنــا�

  .يس�عندك�محرم�باNتفاقالوعد�Nزًما�صار�كالعقد،�والعقد�ببيع�ما�ل

،�مـــن�إلـــزام�العميـــل�بوعـــده�\ـــي�عقـــد�ا�رابحـــة،��Nيجـــوز�ع�ـــى�رأي�وعليـــه�مـــا�يقـــوم�بـــه�البنـــك��ســـzمي�العربـــي

الباحث،�وع�ى�البنك�مراجعة�ãراء�الفقهية�ا�تعلقة�با�وضوع،�ودراس�
ا�بحيادية�وتعمق،�للخروج�بما�يتوافق�

  .الضرر�بالعميل�أو�البنك�نفسهمع�الشريعة�Pسمية،�وبشكل��Nيلحق�

  :يجدر�بي�وانا�\ي��
اية�البحث،�ذكر�النتائج�والتوصيات�وæي�ع�ى�النحو�ãتي

                                         

الدبيان،�دبيان�محمد،�Pلزام�بالواعد�\ي�صيغ�ا�رابحة�ل(مر�بالشراء،�شبكة��لوكة،�ãفاق�الشرعية،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أو�حـرم�حرًمـا،�تنـاقش�هـذه�الحجـة�بـأن�الشـرط�: الحجة�الرابعة
ً
Nا�أحل�ح

ً
ا�سلمون�ع�ى�شروطهم�إ�Nشرط

وهـــو�إلـــزام�العميـــل�بعقـــد�ا�رابحـــة(هنـــا�


ماìفرق�بي�Nكالعقد�و

القيــاس�ع�ــى�zستصــناع،�وعقــد�zستصــناع�عقــد�غ,ــ!�Nزم�عنــد�جمهــور�الفقهــاء،�لــم�يقــل��:الحجــة�الخامســة


م�أبو�يوسف�تلميذ�أبي�حنيفة،�وعليه��Nيصìقليل،�وم�Nبلزومه�إ

�:ســـةالحجــة�الساد

تملكهــا�قــول�غ,ــ!�صــحيح؛�Öن�اعتبــار�البيــع�Nزًمــا�باNتفــاق��ول�وقبــل�تملــك�البضــاعة،�يجعــل�zتفــاق�الجديــد�

بعـــد�تملـــك�البضـــاعة�صـــورًيا،�Öنـــه��Nأثـــر�لـــه�\ـــي�لـــزوم�البيـــع،�و�Nأثـــر�لـــه�\ـــي�قيمـــ

شـــأ�
ما،��Nقيمـــة�لهمـــا،�فـــإن�zيجـــاب�والقبـــول�مـــن�طبيع�
مـــا�يحـــددان�الســـلعة�ويحـــددان�قيم�
ـــا،�ويع"ـــ!ان�عـــن�

رضا�ا�تعاقدين،�ويكـون�ا�شـi!ي�بالخيـار�قبـل�صـدور�القبـول،�وهـذا�غ,ـ!�موجـود�\ـي�zيجـاب�والقبـول�الحـادث,ن�

بعد�تملك�ا�صرف�للبضاعة

تحريم�البيع�قبل�التملك�نتيجة�الغرر،�والغرر�اليس,!�يغتفر،�يجاب�ع�ى�ذلك�أن�تحريم�بيع��:بعةالحجة�السا

ما��Nتملك�وبيـع�مـا�لـيس�عنـدك،�وعـن�ربـح�مـا�لـم�يضـمن،�جـاء�بـالتحريم�بنصـوص�صـريحة،�وأن�ا�صـلحة�هنـا�

ملغاة�من�وجهة�نظر�الشارع،�فجعل�الوعد�Nزًما�يجعله�كالعقد،�والعقد�ع�ى�ما��Nتم

يقــوم�البنــك�Pســمي�العربــي،�باÖخــذ�بــالرأي�القائــل�بجــواز�إلــزام�العميــل�بالوعــد�الصــادر�منــه�حــال�طلبــه�بعقــد�

ا�رابحــة،�والــرأي�الــراجح�للباحــث�هــو�جــواز�عقــد�ا�رابحــة�ا�صــرفية�بشــرط�عــدم�اللــزوم�\ــي�الوعــد،�وإن�جعلنــا�

الوعد�Nزًما�صار�كالعقد،�والعقد�ببيع�ما�ل

وعليـــه�مـــا�يقـــوم�بـــه�البنـــك��ســـzمي�العربـــي

الباحث،�وع�ى�البنك�مراجعة�ãراء�الفقهية�ا�تعلقة�با�وضوع،�ودراس�
ا�بحيادية�وتعمق،�للخروج�بما�يتوافق�

مع�الشريعة�Pسمية،�وبشكل��Nيلحق�

  الخاتمة

يجدر�بي�وانا�\ي��
اية�البحث،�ذكر�النتائج�والتوصيات�وæي�ع�ى�النحو�ãتي
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  Page 72 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

صـــــورة�بيـــــع�ا�رابحـــــة�كمـــــا�تجر�
ـــــا�البنـــــوك�

ا�رابحـــة�كمـــا�تجر�
ـــا�البنـــوك�اليـــوم،�بشـــرط�عـــدم�لـــزوم�الوعـــد،�ولـــم�يجـــز�ا�ـــذهب�ا�ـــالكي�صـــورة�بيـــع�

بيـــع�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية�يــــدخل�\ــــي�بيــــع�مــــا�لـــيس�عنــــدك،�وهــــو�محــــرم�باçجمــــاع�عنــــد�ا�ســــلم,ن،�تج,ــــOه�

ا�ذاهب�\ي�حال�عدم�لزوم�الوعد،�و\ي�حال�لزوم�الوعد�صار�الوعد�عقًدا،�والعقد�ع�ى�بيع�ما�لـيس�

ا�واعدة�غ,!�مستساغ�و�Nم"!ر،�واشi!اط�اللزوم�ع�ى�طرف�

 .دون�ãخر�غ,!�مفهوم�أيًضا،�فإما�أن�يكون�ملزًما�للطرف,ن�أو�غ,!�ملزم�لهما

 .ئل�بزوم�الوعدبطن�عقد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي،�وذلك�Öخذه�بالرأي�القا

ــ�oÔالباحــث�لجــان�Pفتـــاء�والرقابــة�\ــي�ا�صــارف�Pســمية�بمراجعـــة�موضــوع�لــزوم�الوعــد�\ـــي�

 .ا�رابحة،�والوقوف�بجدية�ع�ى�آراء�ا�ذاهب��ربعة�ا�تعلقة�بمنع�جواز�لزوم�الوعد

رضــها،�للخــروج�
ا،�وبيــع�العميــل�مباشــرة�مــن�معا

ب,ـــــــــ!وت،�: لســـــــــان�العـــــــــرب،�مؤسســـــــــة�الرســـــــــالة

جـــم�مقــاييس�اللغـــة،�تحقيــق�وضـــبط�عبــد�الســـم�

 127،�ص1ط/بي�حامد�محمد،�احباء�علوم�الدين،�ا�كتبة�التجارية�الك"!ى،�القاهرة

عمـــان،�/حمــود،�ســـامي،�تطــوير��عمـــال�ا�صــرفية�بمـــا�يتفــق�مـــع�الشــريعة�Pســـمية،�مطبعــة�الشـــرف

 264م،�ص�1/1996ردن،�دار�النفائس،�ط

32 

 2917م،�ص4/2002سوريا،�دار�الفكر�ا�عاصر،�ط

 291م،�ص9/1968لبنان،�دار�الفكر،�ط

�التمويــل�ا�صــر\ي�Pســـمي،�رســالة�ماجســـت,!،�

 11م،�ص2004

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

صـــــورة�بيـــــع�ا�رابحـــــة�كمـــــا�تجر) الشـــــافعية�والحنفيـــــة�والحنابلـــــة(أجـــــازت�ا�ـــــذاهب�الـــــثث�

اليـــوم،�بشـــرط�عـــدم�لـــزوم�الوعـــد،�ولـــم�يجـــز�ا�ـــذهب�ا�ـــالكي�صـــورة�بيـــع�

بيـــع�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية�يــــدخل�\ــــي�بيــــع�مــــا�لـــيس�عنــــدك،�وهــــو�محــــرم�باçجمــــاع�عنــــد�ا�ســــلم,ن،�تج,ــــOه�

ا�ذاهب�\ي�حال�عدم�لزوم�الوعد،�و\ي�حال�لزوم�الوعد�صار�الوعد�عقًدا،�والعقد�ع�ى�بيع�ما�لـيس�

 .عندك�محرم

ا�واعدة�غ,!�مستساغ�و�Nم"!ر،�واشi!اط�اللزوم�ع�ى�طرف�تفريق�مجمع�الفقه�Pسمي�ب,ن�الوعد�و 

دون�ãخر�غ,!�مفهوم�أيًضا،�فإما�أن�يكون�ملزًما�للطرف,ن�أو�غ,!�ملزم�لهما

 .�الباحث�عدم�جواز�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفية

بطن�عقد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي،�وذلك�Öخذه�بالرأي�القا

ــ�oÔالباحــث�لجــان�Pفتـــاء�والرقابــة�\ــي�ا�صــارف�Pســمية�بمراجعـــة�موضــوع�لــزوم�الوعــد�\ـــي�

ا�رابحة،�والوقوف�بجدية�ع�ى�آراء�ا�ذاهب��ربعة�ا�تعلقة�بمنع�جواز�لزوم�الوعد

أن�تعمــل�ا�صــارف�Pســمية�ع�ــى�إيجــاد�الســلع�لــد�
ا،�وبيــع�العميــل�مباشــرة�مــن�معا

 .من�الخف�ومن�بيع�ما�ليس�عندك

  قائمة�ا'صادر�وا'راجع

لســـــــــان�العـــــــــرب،�مؤسســـــــــة�الرســـــــــالة) م1987(ابـــــــــن�منظـــــــــور،�محمـــــــــد�بـــــــــن�مكـــــــــرم�بـــــــــن�ع�ـــــــــي�

123 

معجـــم�مقــاييس�اللغـــة،�تحقيــق�وضـــبط�عبــد�الســـم�) م1979(ابــن�زكريــا،�أبـــي�الحســ,ن�أحمـــد�فــارس�

 201محمد�هارون،�ص

بي�حامد�محمد،�احباء�علوم�الدين،�ا�كتبة�التجارية�الك"!ى،�القاهرة

حمــود،�ســـامي،�تطــوير��عمـــال�ا�صــرفية�بمـــا�يتفــق�مـــع�الشــريعة�Pســـمية،�مطبعــة�الشـــرف

 85م،�ص1982

�ردن،�دار�النفائس،�ط/شب,!،�محمد�عثمان،�ا�عامت�ا�الية�ا�عاصرة،�عمان

32ص/5،�ج3القرط×o،�محمد�أحمد،�الجامع�Öحكام�القرآن،�مجلد

سوريا،�دار�الفكر�ا�عاصر،�ط/الزحي�ي،�وهبة،�الفقه�Pسمي�وادلته،�دمشق

لبنان،�دار�الفكر،�ط/الزرقا،�مصطفى،�ا�دخل�الفق�opالعام،�ب,!وت

\ــي�صـــيغ�التمويــل�ا�صــر\ي�Pســـمي،�رســالة�ماجســـت,!،��العمــوري،�محمــود�فهـــد�أحمــد،�الوعــد�ا�لـــزم

�2004ردن،�قسم�zقتصاد�وا�صارف�Pسمية،�/جامعة�ال,!موك

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أجـــــازت�ا�ـــــذاهب�الـــــثث� .1

اليـــوم،�بشـــرط�عـــدم�لـــزوم�الوعـــد،�ولـــم�يجـــز�ا�ـــذهب�ا�ـــالكي�صـــورة�بيـــع�

 .اليوم

بيـــع�ا�رابحــــة�ا�صــــرفية�يــــدخل�\ــــي�بيــــع�مــــا�لـــيس�عنــــدك،�وهــــو�محــــرم�باçجمــــاع�عنــــد�ا�ســــلم,ن،�تج,ــــOه� .2

ا�ذاهب�\ي�حال�عدم�لزوم�الوعد،�و\ي�حال�لزوم�الوعد�صار�الوعد�عقًدا،�والعقد�ع�ى�بيع�ما�لـيس�

عندك�محرم

تفريق�مجمع�الفقه�Pسمي�ب,ن�الوعد�و  .3

دون�ãخر�غ,!�مفهوم�أيًضا،�فإما�أن�يكون�ملزًما�للطرف,ن�أو�غ,!�ملزم�لهما

رجح�الباحث�عدم�جواز�لزوم�الوعد�\ي�ا�رابحة�ا�صرفية .4

بطن�عقد�ا�رابحة�ا�صرفية�لدى�البنك�Pسمي�العربي،�وذلك�Öخذه�بالرأي�القا .5

كمــا�يو�ــ�oÔالباحــث�لجــان�Pفتـــاء�والرقابــة�\ــي�ا�صــارف�Pســمية�بمراجعـــة�موضــوع�لــزوم�الوعــد�\ـــي� .6

ا�رابحة،�والوقوف�بجدية�ع�ى�آراء�ا�ذاهب��ربعة�ا�تعلقة�بمنع�جواز�لزوم�الوعد

أن�تعمــل�ا�صــارف�Pســمية�ع�ــى�إيجــاد�الســلع�لــد .7

من�الخف�ومن�بيع�ما�ليس�عندك

قائمة�ا'صادر�وا'راجع

ابـــــــــن�منظـــــــــور،�محمـــــــــد�بـــــــــن�مكـــــــــرم�بـــــــــن�ع�ـــــــــي� .1

123ص/1ط

ابــن�زكريــا،�أبـــي�الحســ,ن�أحمـــد�فــارس� .2

محمد�هارون،�ص

بي�حامد�محمد،�احباء�علوم�الدين،�ا�كتبة�التجارية�الك"!ى،�القاهرةالغزا�ي،�أ .3

حمــود،�ســـامي،�تطــوير��عمـــال�ا�صــرفية�بمـــا�يتفــق�مـــع�الشــريعة�Pســـمية،�مطبعــة�الشـــرف .4

2/1982ط

شب,!،�محمد�عثمان،�ا�عامت�ا�الية�ا�عاصرة،�عمان .5

القرط×o،�محمد�أحمد،�الجامع�Öحكام�القرآن،�مجلد .6

الزحي�ي،�وهبة،�الفقه�Pسمي�وادلته،�دمشق .7

الزرقا،�مصطفى،�ا�دخل�الفق�opالعام،�ب,!وت .8

العمــوري،�محمــود�فهـــد�أحمــد،�الوعــد�ا�لـــزم .9

جامعة�ال,!موك
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إقامـــــة�الـــــدليل�ع�ـــــى�إبطـــــال�) هــــــ1418

 259ص/1,!وت،�ط

: أدب�الطلـب�ومنتpـ��Óدب،�تحقيـق

1201 

َ"ــــ!ي،�
ْ
،�إبطــــال�)هـــــ387:ت(ابــــن�بطــــة،�أبــــو�عبــــد�هللا�عبيــــد�هللا�بــــن�محمــــد�بــــن�محمــــد�بــــن�حمــــدان�الُعك

 707هـ،�ص1403

القــــــــــاهرة،�/البح,ــــــــــ!ي،�محمــــــــــد�عبــــــــــد�الوهــــــــــاب،�الحيــــــــــل�\ــــــــــي�الشــــــــــريعة�Pســــــــــمية،�مطبعــــــــــة�الســــــــــعادة

: الحيـــــل�الفقهيـــــة�\ـــــي�ا�عـــــامت�ا�اليـــــة،�دار�ســـــحنون�للنشـــــر�والتوزيـــــع

 م2009،�دار�ا�كت×o،�دمشق،�

 1الوج,�O\ي�ا�صارف�Pسمية،�مطبعة�حوة،�إربد،�ط

: ،��م،�دار�ا�عرفـــــة)هــــــ204:ت(الشـــــافøي،�أبـــــو�عبـــــد�هللا�محمـــــد�بـــــن�إدريـــــس�بـــــن�العبـــــاس�بـــــن�عثمـــــان،�

: أدب�الطلــب�ومنتpــ��Óدب،�تحقيـــق

 )م1993(ب,!وت،�: ا�بسوط،�دار�ا�عرفة

معـــــــامت�ا�صـــــــارف�Pســـــــمية،�مركـــــــز�أبحـــــــاث�zقتصـــــــاد�

القرط×ـــo،�شـــمس�الـــدين�بـــن�أحمـــد�بـــن�أبـــي�بكـــر�أبـــو�عبـــد�هللا،�الجـــامع�Öحكـــام�القـــرآن،�تحقيـــق�ســـم,!�

مطبعــــة�ا�يمنــــة،�/تنقــــيح�الفتــــاوى�الحامديــــة،�القــــاهرة

 260ص/5ابن�عن،�محمد،�الفتوحات�الربانية�ع�ى��ذكار�النووية،�ا�كتبة�Pسمية،�ج

 345ص/9ج�،�برهان�الدين،�ا�بدع�\ي�شرح�ا�قنع،�دمشق،�ا�كتب�Pسمي،

 286مالك،�ابن�أنس،�ا�وطأ�رواية�محمد�بن�الحسن�الشيباني،�لبنان،�دار�القلم،�ص

 442ص/3الجصاص،�أحمد�ع�ي،�أحكام�القرآن،�لبنان،�دار�الكتاب�العربي،�ج

 48ص/2جدار�الكتب�العلمية،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

1418( ابـــــن�تيميـــــة،�تقـــــي�الـــــدين�أبـــــو�العبـــــاس�أحمـــــد�بـــــن�عبـــــد�الحلـــــيم

,!وت،�طحمدي�عبد�ا�جيد�السلفي،�ا�كتب�Pسمي،�ب: التحليل،�تحقيق

أدب�الطلـب�ومنتpـ��Óدب،�تحقيـق�،)هــ1250:ت(محمد�بن�ع�ي�بن�محمد�بـن�عبـد�هللا،��

1201هـ،�ص1/1419ب,!وت،�ط: عبد�هللا�يح*�Óالسري,ي،�دار�ابن�حزم

ابــــن�بطــــة،�أبــــو�عبــــد�هللا�عبيــــد�هللا�بــــن�محمــــد�بــــن�محمــــد�بــــن�حمــــدان�الُعك

2�،1403زه,!�الشاويش،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،�ط: يقالحيل،�تحق

البح,ــــــــــ!ي،�محمــــــــــد�عبــــــــــد�الوهــــــــــاب،�الحيــــــــــل�\ــــــــــي�الشــــــــــريعة�Pســــــــــمية،�مطبعــــــــــة�الســــــــــعادة

 189م،�ص1974

الحيـــــل�الفقهيـــــة�\ـــــي�ا�عـــــامت�ا�اليـــــة،�دار�) م2008( ابـــــن�إبـــــراهيم،�محمـــــد

1 

،�دار�ا�كت×o،�دمشق،�)دراسة�شرعية(رفيق�يونس،�ا�صارف�Pسمية�

الوج,�O\ي�ا�صارف�Pسمية،�مطبعة�حوة،�إربد،�ط) م2014(
اني،�عبد�الجبار�

الشـــــافøي،�أبـــــو�عبـــــد�هللا�محمـــــد�بـــــن�إدريـــــس�بـــــن�العبـــــاس�بـــــن�عثمـــــان،�

 )م1990/بدون�طبعة

أدب�الطلــب�ومنتpــ��Óدب،�تحقيـــق) هــــ1250:ت(محمــد�بـــن�ع�ــي�بــن�محمـــد�بــن�عبــد�هللا��الشــوكاني،

 هـ1/1419ب,!وت،�ط: عبد�هللا�يح*�Óالسري,ي،�دار�ابن�حزم

ا�بسوط،�دار�ا�عرفة) هـ483:ت(السرخoÔý،�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل�

معـــــــامت�ا�صـــــــارف�Pســـــــمية،�مركـــــــز�أبحـــــــاث�zقتصـــــــاد�ا�صـــــــري،�رفيـــــــق�يـــــــونس،�الوعـــــــد�ا�لـــــــزم�\ـــــــي�

 121م،�صP2003سمي،�جامعة�ا�لك�عبد�العزيز،�

القرط×ـــo،�شـــمس�الـــدين�بـــن�أحمـــد�بـــن�أبـــي�بكـــر�أبـــو�عبـــد�هللا،�الجـــامع�Öحكـــام�القـــرآن،�تحقيـــق�ســـم,!�

 م2003الرياض،�/البخاري،�دار�عالم�الكتب

تنقــــيح�الفتــــاوى�الحامديــــة،�القــــاهرةبــــن�عابــــدين،�محمــــد�أمــــ,ن،�العقــــود�الدريــــة�\ــــي�

 353ص/2هـ،�ج

 18ص/8ابن�رشد،�محمد�أحمد،�البيان�والتحصيل،�ج

ابن�عن،�محمد،�الفتوحات�الربانية�ع�ى��ذكار�النووية،�ا�كتبة�Pسمية،�ج

،�برهان�الدين،�ا�بدع�\ي�شرح�ا�قنع،�دمشق،�ا�كتب�Pسمي،
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  القاهرة

اؤNت�وæي؛�هل�القانون�الـدو�ي�أسـم�Óأو�أدنـى�

مرتبــة�مــن�القــانون�الــوطoÌ؟�مــا�هــو��ســاس�القــانوني�للiــOام�بالقــانون�الــدو�ي؟�مــا�æــي�القاعــدة��ع�ــى�القــانون�
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ــــا�مــــع�

داخل�إطار�الدولة؟�هذه�التساؤNت�عملت�ع�ى�وجود�العديد�من�ا�ـذاهب�النظريـة�القانونيـة�

لـــذا�وجـــب�التفرقـــة�بـــ,ن�مـــذهب,ن�أولهمـــا�يميـــل�لفكـــرة�وجـــود�وحـــدة�القـــانون,ن،�

لنظــام�القــانوني�الــوط�oÌوحÐــ�Óنتوصــل��كانــة�القــانون�الــدو�ي�\ــي�ا

فهنـاك�عقـة�وثيقـة�بـ,ن�القـانون�الــدو�ي�

نون,ن،�ثنائيـــة�القـــانون,ن،�القـــانون�الـــدو�ي،�القـــانون�الـــداخ�ي،�القـــانون�الـــوطoÌ،�وحـــدة�القـــا
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م�ØÐيح�ØÙالدسو ي�يوسف،�باحثة�بالدراسات�العليا

القاهرة�- كلية�الحقوق�جامعة�ع�ن�شمس

اؤNت�وæي؛�هل�القانون�الـدو�ي�أسـم�Óأو�أدنـى�تث,!�مسألة�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوط�oÌعدة�تس

مرتبــة�مــن�القــانون�الــوطoÌ؟�مــا�هــو��ســاس�القــانوني�للiــOام�بالقــانون�الــدو�ي؟�مــا�æــي�القاعــدة��ع�ــى�القــانون�

الــــدو�ي�أم�القــــانون�الــــداخ�ي؟�وهــــل�يــــتم�التعامــــل�مــــع�القــــانون�الــــدو�ي�بــــذات�الطــــرق�الÐــــ�oيــــتم�التعامــــل�{
ــــا�مــــع�

داخل�إطار�الدولة؟�هذه�التساؤNت�عملت�ع�ى�وجود�العديد�من�ا�ـذاهب�النظريـة�القانونيـة�

لـــذا�وجـــب�التفرقـــة�بـــ,ن�مـــذهب,ن�أولهمـــا�يميـــل�لفكـــرة�وجـــود�وحـــدة�القـــانون,ن،�. كـــي�تتوصـــل�للحلـــول�العلميـــة�لهـــا

وحÐــ�Óنتوصــل��كانــة�القــانون�الــدو�ي�\ــي�ا. و�خــرى�تميــل�لوجــود�فكــرة�ثنائيــة�القــانون,ن


مـاìقـة�بيفهنـاك�عقـة�وثيقـة�بـ,ن�القـانون�الــدو�ي�. نجـد�أن�الدسـتور�الـوط�oÌ\ـي�كـل�دولـة�هـو�الـذي�يحـدد�الع

  .والقانون�الوط�oÌوهناك�عدة�اختفات�حول�طبيعة�هذه�العقة

القـــانون�الـــدو�ي،�القـــانون�الـــداخ�ي،�القـــانون�الـــوطoÌ،�وحـــدة�القـــا: 
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  :ملخص

تث,!�مسألة�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوط�oÌعدة�تس

مرتبــة�مــن�القــانون�الــوطoÌ؟�مــا�هــو��ســاس�القــانوني�للiــOام�بالقــانون�الــدو�ي؟�مــا�æــي�القاعــدة��ع�ــى�القــانون�

الــــدو�ي�أم�القــــانون�الــــداخ�ي؟�وهــــل�يــــتم�التعامــــل�مــــع�القــــانون�الــــدو�ي�بــــذات�الطــــرق�الÐــــ�oيــــتم�التعامــــل�{
ــــا�مــــع�

داخل�إطار�الدولة؟�هذه�التساؤNت�عملت�ع�ى�وجود�العديد�من�ا�ـذاهب�النظريـة�القانونيـة�القانون�الداخ�ي�

كـــي�تتوصـــل�للحلـــول�العلميـــة�لهـــا

و�خــرى�تميــل�لوجــود�فكــرة�ثنائيــة�القــانون,ن


مـاìقـة�بينجـد�أن�الدسـتور�الـوط�oÌ\ـي�كـل�دولـة�هـو�الـذي�يحـدد�الع

والقانون�الوط�oÌوهناك�عدة�اختفات�حول�طبيعة�هذه�العقة

: الكلمـــات�ا�فتاحيـــة

  .ا�عاهدات�الدولية
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Abstract: 

The question of the relationship between international law and national law raises 

several questions: Is international law higher or lower than national law? What is the 

legal basis for adherence to international law? What is the supreme rule of international 

law or domestic law? Is international law dealt with in the same ways as domestic law 

within the State's framework? These questions worked on the existence of many 

doctrines of legal theory to

doctrines had to be distinguished from the idea of a unity of laws, and the other tended 

to have a two-law idea. Until we find the place of international law in the national legal 

system, it is each State's national Constitution that defines their relationship. There is a 

close relationship between international law and national law and there are several 

differences about the nature of this relationship. 

Keywords: International Law, Domestic Law, Na

Law, international treaty. 


م�تطـــــــوير�القـــــــانون�الـــــــدو�ي�وتقدمـــــــه�وأصـــــــبحت�Úقـــــــات�بـــــــ,ن�الـــــــدول�وبعضـــــــها�الـــــــبعض،�فـــــــرض�علـــــــتواجـــــــد�الع

ومـــن�ا�عـــروف�أن�مبـــدأ�ســـيادة�الـــدول�هـــو�حجـــر��ســـاس�

بالكامـل�واســتقل�هــذه�الـذي�ُبنيــت�عليـه�قواعــد�القــانون�الـدو�ي�ويتثمــل�\ــي�فـرض�ســيطرة�الـدول�ع�ــى�إقليمهــا�

فمــن�بــد�
يات�مظــاهر�ســيادة�. الــدول،�وأنــه��Nيحــق�Öي�دولــة�أن�تتــدخل�\ــي�شــئون�أي�دولــة�أخــرى�دون�رضــاها

الدولة�هو�وضعها�لقوان,ن�ُتطبق�داخل�حدود�إقليمها،�إ�Nا�
ا�قد�تصطدم�بقواعد�القانون�الدو�ي�الواضـح�\ـي�

�للتــــوازن�بــــ,ن�قوعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�
ً
فيســــøى�القضــــاء�دومــــا

هذا�البحث�يسلط�الضوء�ع�ى�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوط�oÌوأ�
ما�يكون�له�السلطة�ع�ى�


ما�كما�يتم�توضيح�النتائج�ا�i!تبة�ع�ى�كل�من�النظريت,ن�والنقدÚالذي�يوجه�إل .

فمن�الدارج�رؤيته�أن�القانون�الدو�ي�يسمو�القانون�الداخ�ي�وتطبق�ا�عاهدات�وzتفاقيات�الدولية�ع�ى�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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The question of the relationship between international law and national law raises 

several questions: Is international law higher or lower than national law? What is the 

to international law? What is the supreme rule of international 

law or domestic law? Is international law dealt with in the same ways as domestic law 

within the State's framework? These questions worked on the existence of many 

doctrines of legal theory to come up with scientific solutions to them. The first two 

doctrines had to be distinguished from the idea of a unity of laws, and the other tended 

law idea. Until we find the place of international law in the national legal 

State's national Constitution that defines their relationship. There is a 

close relationship between international law and national law and there are several 

differences about the nature of this relationship.  

Keywords: International Law, Domestic Law, National Law, Unity of Laws, Bilateral 


م�تطـــــــوير�القـــــــانون�الـــــــدو�ي�وتقدمـــــــه�وأصـــــــبحت�Úقـــــــات�بـــــــ,ن�الـــــــدول�وبعضـــــــها�الـــــــبعض،�فـــــــرض�علـــــــتواجـــــــد�الع

ومـــن�ا�عـــروف�أن�مبـــدأ�ســـيادة�الـــدول�هـــو�حجـــر��ســـاس�. موضـــوعاته�مـــن�صـــميم�zختصـــاص�الـــداخ�ي�للدولـــة

الـذي�ُبنيــت�عليـه�قواعــد�القــانون�الـدو�ي�ويتثمــل�\ــي�فـرض�ســيطرة�الـدول�ع�ــى�إقليمهــا�

الــدول،�وأنــه��Nيحــق�Öي�دولــة�أن�تتــدخل�\ــي�شــئون�أي�دولــة�أخــرى�دون�رضــاها

الدولة�هو�وضعها�لقوان,ن�ُتطبق�داخل�حدود�إقليمها،�إ�Nا�
ا�قد�تصطدم�بقواعد�القانون�الدو�ي�الوا

Úف�
ً
�للتــــوازن�بــــ,ن�قوعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�. 
ــــاا�عاهــــدات�الدوليــــة�الÐــــ�oتكــــون�الدولــــة�طرفــــا

ً
فيســــøى�القضــــاء�دومــــا

هذا�البحث�يسلط�الضوء�ع�ى�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوط�oÌوأ�
ما�يكون�له�السلطة�ع�ى�

كما�يتم�توضيح�النتائج�ا�i!تبة�ع�ى�كل�من�النظريت,ن�والنقد. �خر�ومن�يكون�له�السمو

فمن�الدارج�رؤيته�أن�القانون�الدو�ي�يسمو�القانون�الداخ�ي�وتطبق�ا�عاهدات�وzتفاقيات�الدولية�ع�ى�


اÚالدولة�ا�صدقة�عل.  

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

The question of the relationship between international law and national law raises 

several questions: Is international law higher or lower than national law? What is the 

to international law? What is the supreme rule of international 

law or domestic law? Is international law dealt with in the same ways as domestic law 

within the State's framework? These questions worked on the existence of many 

come up with scientific solutions to them. The first two 

doctrines had to be distinguished from the idea of a unity of laws, and the other tended 

law idea. Until we find the place of international law in the national legal 

State's national Constitution that defines their relationship. There is a 

close relationship between international law and national law and there are several 

tional Law, Unity of Laws, Bilateral 

  :ا'قدمة


م�تطـــــــوير�القـــــــانون�الـــــــدو�ي�وتقدمـــــــه�وأصـــــــبحت�Úقـــــــات�بـــــــ,ن�الـــــــدول�وبعضـــــــها�الـــــــبعض،�فـــــــرض�علـــــــتواجـــــــد�الع

موضـــوعاته�مـــن�صـــميم�zختصـــاص�الـــداخ�ي�للدولـــة

الـذي�ُبنيــت�عليـه�قواعــد�القــانون�الـدو�ي�ويتثمــل�\ــي�فـرض�ســيطرة�الـدول�ع�ــى�إقليمهــا�

الــدول،�وأنــه��Nيحــق�Öي�دولــة�أن�تتــدخل�\ــي�شــئون�أي�دولــة�أخــرى�دون�رضــاها

الدولة�هو�وضعها�لقوان,ن�ُتطبق�داخل�حدود�إقليمها،�إ�Nا�
ا�قد�تصطدم�بقواعد�القانون�الدو�ي�الوا

Úف�
ً
ا�عاهــــدات�الدوليــــة�الÐــــ�oتكــــون�الدولــــة�طرفــــا

  . والداخ�ي

  : أهمية�البحث

هذا�البحث�يسلط�الضوء�ع�ى�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوط�oÌوأ

�خر�ومن�يكون�له�السمو

فمن�الدارج�رؤيته�أن�القانون�الدو�ي�يسمو�القانون�الداخ�ي�وتطبق�ا�عاهدات�وzتفاقيات�الدولية�ع�ى�


اÚالدولة�ا�صدقة�عل
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دف�البحث�إ�ى�توضيع�طبيعة�العقة�بـ,ن�القـانون�الـوط�oÌوالقـانون�الـدو�ي،�وتوضـيح�النظريـات�الÐـ�oتحكـم�

بـــ,ن�القـــانون�الـــوط�oÌوالقــــانون�الـــدو�ي،�وتوضـــيح�موقـــف�القضــــاء�و�نظمـــة�القانونيـــة�الداخليـــة�فيمــــا�

يخـــص�العقـــة�بـــ,ن�القـــانون�الـــدو�ي�والقـــانون�الـــوطoÌ،�وســـرد�موقـــف�الـــدول�مـــن�موقـــف�الفصـــل�بـــ,ن�القـــانون�

ذا�القـــانون�الـــداخ�ي�جـــزء�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي�ويكـــون�القـــانون�

�مــــع�القــــانون�
ً
الــــداخ�ي�\ــــي�ا�رتبــــة��ع�ــــى�و\ــــي�هــــذا�الشــــأن�يطبــــق�القــــانون�الــــداخ�ي�حÐــــ�Óإذا�كــــان�متعــــارض�كليــــا

الـــدو�ي،�أم�أن�القــــانون�الــــدو�ي�جــــزء�مــــن�القــــانون�الــــداخ�ي�ويصــــبح�القــــانون�الــــدو�ي�بمثابــــة�القاعــــدة�القانونيــــة�

دة�\ـي�قمـة�هــرم�القواعـد�القانونيـة�وتلiـOم�الدولــة�بتطبيقـه�مـن�خـل�zتفاقيــات�وا�عاهـدات�الدوليـة�\ــي�

اعتمد�البحث�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�والذي�قد�يكون�معتمد�\ي�أغلب��بحاث�القانونية�حيث�إنه�

  .ة�وجمع�ا�علومات�من�مختلف�الجوانب�ووضع�الحلول�ا�ناسبة�لها


مــــا،�ويتكــــون�مــــن�ìقــــة�بيعقــــة�القــــانون�الــــدو�ي�بالقــــانون�الــــداخ�ي�والنظريــــات�الÐــــ�oتحكــــم�الع

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  


دف�البحث�إ�ى�توضيع�طبيعة�العقة�بـ,ن�القـانون�الـوط�oÌوالقـانون�الـدو�ي،�وتوضـيح�النظريـات�الÐـ�oتحكـم�

بـــ,ن�القـــانون�الـــوط�oÌوالقــــانون�الـــدو�ي،�وتوضـــيح�موقـــف�القضــــاء�و�نظمـــة�القانونيـــة�الداخليـــة�فيمــــا�

يخـــص�العقـــة�بـــ,ن�القـــانون�الـــدو�ي�والقـــانون�الـــوطoÌ،�وســـرد�موقـــف�الـــدول�مـــن�موقـــف�الفصـــل�بـــ,ن�القـــانون�

 .الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

ذا�القـــانون�الـــداخ�ي�جـــزء�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي�ويكـــون�القـــانون�أن�هنـــاك�العديـــد�مـــن�النظريـــات�\ـــي�تفســـ,!�مـــا�إ

�مــــع�القــــانون�
ً
الــــداخ�ي�\ــــي�ا�رتبــــة��ع�ــــى�و\ــــي�هــــذا�الشــــأن�يطبــــق�القــــانون�الــــداخ�ي�حÐــــ�Óإذا�كــــان�متعــــارض�كليــــا

الـــدو�ي،�أم�أن�القــــانون�الــــدو�ي�جــــزء�مــــن�القــــانون�الــــداخ�ي�ويصــــبح�القــــانون�الــــدو�ي�بمثابــــة�القاعــــدة�القانونيــــة�

دة�\ـي�قمـة�هــرم�القواعـد�القانونيـة�وتلiـOم�الدولــة�بتطبيقـه�مـن�خـل�zتفاقيــات�وا�عاهـدات�الدوليـة�\ــي�

  .ا�حاكم�الوطنية�لها

  

اعتمد�البحث�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�والذي�قد�يكون�معتمد�\ي�أغلب��بحاث�القانونية�حيث�إنه�

ة�وجمع�ا�علومات�من�مختلف�الجوانب�ووضع�الحلول�ا�ناسبة�لهايعتمد�ع�ى�وصف�ا�وضوع�محل�الدراس

  :سيقسم�هذا�البحث�إ�ى�عدة�مباحث�ع�ى�النحو�ãتي


مــــا،�ويتكــــون�مــــن�ìقــــة�بيعقــــة�القــــانون�الــــدو�ي�بالقــــانون�الــــداخ�ي�والنظريــــات�الÐــــ�oتحكــــم�الع

  .�ي�بالقانون�الداخ�يعقة�القانون�الدو 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  : أهداف�البحث


دف�البحث�إ�ى�توضيع�طبيعة�العقة�بـ,ن�القـانون�الـوط�oÌوالقـانون�الـدو�ي،�وتوضـيح�النظريـات�الÐـ�oتحكـم��

بـــ,ن�القـــانون�الـــوط�oÌوالقــــانون�الـــدو�ي،�وتوضـــيح�موقـــف�القضــــاء�و�نظمـــة�القانونيـــة�الداخليـــة�فيمــــا�العقـــة�

يخـــص�العقـــة�بـــ,ن�القـــانون�الـــدو�ي�والقـــانون�الـــوطoÌ،�وســـرد�موقـــف�الـــدول�مـــن�موقـــف�الفصـــل�بـــ,ن�القـــانون�

الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

  :مشكلة�البحث

أن�هنـــاك�العديـــد�مـــن�النظريـــات�\ـــي�تفســـ,!�مـــا�إ

�مــــع�القــــانون�
ً
الــــداخ�ي�\ــــي�ا�رتبــــة��ع�ــــى�و\ــــي�هــــذا�الشــــأن�يطبــــق�القــــانون�الــــداخ�ي�حÐــــ�Óإذا�كــــان�متعــــارض�كليــــا

الـــدو�ي،�أم�أن�القــــانون�الــــدو�ي�جــــزء�مــــن�القــــانون�الــــداخ�ي�ويصــــبح�القــــانون�الــــدو�ي�بمثابــــة�القاعــــدة�القانونيــــة�

دة�\ـي�قمـة�هــرم�القواعـد�القانونيـة�وتلiـOم�الدولــة�بتطبيقـه�مـن�خـل�zتفاقيــات�وا�عاهـدات�الدوليـة�\ــي�ا�وجـو 

ا�حاكم�الوطنية�لها

  :منهجية�البحث

اعتمد�البحث�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�والذي�قد�يكون�معتمد�\ي�أغلب��بحاث�القانونية�حيث�إنه�

يعتمد�ع�ى�وصف�ا�وضوع�محل�الدراس

  :خطة�البحث

سيقسم�هذا�البحث�إ�ى�عدة�مباحث�ع�ى�النحو�ãتي


مــــا،�ويتكــــون�مــــن�: ا�بحــــث��ول ìقــــة�بيعقــــة�القــــانون�الــــدو�ي�بالقــــانون�الــــداخ�ي�والنظريــــات�الÐــــ�oتحكــــم�الع

  :مطلب,ن

عقة�القانون�الدو : ا�طلب��ول 
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�Ðقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوطzتحكم�الع��Êالنظريات�ال. 

 موقف�القضاء�الدو�ي�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

نون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي،�موقف��نظمة�القانونية�ا�قارنة�والدسات,!�من�العقة�ب,ن�القا

  .موقف��نظمة�القانونية�ا�قارنة�من�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

  .موقف�الدسات,!�من�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

  :قانون�الداخ�ي�والنظريات�ال��Êتحكم�العzقة�بيMNما

تحديــــد�العقــــة�بــــ,ن�القــــانون�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌتكمــــن�أهميتــــه�\ــــي�إذا�تواجــــد�تنــــازع�قــــائم�بــــ,ن�دولتــــ,ن،�

ف،�أمــــا��خـــرى�تريــــد�أن�ُتطبـــق�القــــانون�

ثــــار،�القــــانون�
ُ
لــــذا�يكــــون�الســــؤال�ا�طــــروح�هــــو�أي�مــــن�القــــانون,ن�ســــيطبقه�القاÕــــ�oÔع�ــــى�ال	ــــOاع�ا�

الــدو�ي�أم�القــانون�الــوطoÌ؟�فقــد�أثــارت�العقــة�بــ,ن�القــانون�الــداخ�ي�والقــانون�الــوط�oÌجــدل�كب,ــ!�بــ,ن�فقهــاء�

لـذا�فالسـؤال�الـذي�يطـرح�. ف�حول�أي�من�القانون,ن�سيكون�له��ولوية�\ي�التطبيق

ما�æي�طبيعة��ساس�القانوني�NلOiام�الدول�بالقانون�الدو�ي؟�هنـاك�مـذهب,ن�بشـأن�هـذا�التسـاؤل؛�

ون,ن،�ويتطـرق�فا�ذهب��ول�هو�مذهب�موضوÑي،�ويميل�من�يتب�ÓÌهذا�ا�ذهب�إ�ى��خـذ�بنظريـة�وحـدة�القـان

إ�ــى�أنــه�يجــب�Pشــارة�لفكــرة�وجــود�هــرم�القواعــد�القانونيــة،�فكــل�قاعــدة�قانونيــة�يعلوهــا�قاعــدة�قانونيــة�أخــرى�


ـا�مـن�قبـل�Úوقعـة�عل
ُ
إ�ى�أن�نصل�إ�ى�قمة�هـذا�الهـرم�وهـو�القـانون�الـدو�ي�الـذي�يتمثـل�\ـي�ا�عاهـدات�الدوليـة�ا�

علـــق�بالقـــانون�الـــوط�oÌتخـــالف�القـــانون�الـــدو�ي�فpـــ�oقاعـــدة�غ,ـــ!�

،�ومـن�يناصـر�هـذا�ا�بـدأ�يعتمـد�ع�ـى�نظريـة�


ــــا�الخضــــوع�çرادة�أع�ــــى�مــــن�ìيمك�Nثنائيــــة�القــــانون,ن؛�فهــــذه�الفكــــرة�تتعلــــق�بمبــــدأ�ســــيادة�الدولــــة�وأن�الدولــــة�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Ðقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوطzتحكم�الع��Êالنظريات�ال

موقف�القضاء�الدو�ي�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

موقف��نظمة�القانونية�ا�قارنة�والدسات,!�من�العقة�ب,ن�القا

:  

موقف��نظمة�القانونية�ا�قارنة�من�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

موقف�الدسات,!�من�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

قانون�الداخ�ي�والنظريات�ال��Êتحكم�العzقة�بيMNماعzقة�القانون�الدو�ي�بال

  :عzقة�القانون�الدو�ي�بالقانون�الداخ�ي

تحديــــد�العقــــة�بــــ,ن�القــــانون�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌتكمــــن�أهميتــــه�\ــــي�إذا�تواجــــد�تنــــازع�قــــائم�بــــ,ن�دولتــــ,ن،�

 ف،�أمــــا��خـــرى�تريــــد�أن�ُتطبـــق�القــــانون�أحـــداهما�تتمســـك�بتطبيــــق�القـــانون�الــــدو�ي�الـــذي�يــــنظم�مســـألة�الخـــ

لــــذا�يكــــون�الســــؤال�ا�طــــروح�هــــو�أي�مــــن�القــــانون,ن�ســــيطبقه�القاÕــــ�oÔع�ــــى�ال

الــدو�ي�أم�القــانون�الــوطoÌ؟�فقــد�أثــارت�العقــة�بــ,ن�القــانون�الــداخ�ي�والقــانون�الــوط�oÌجــدل�كب,ــ!�بــ,ن�فقهــاء�

 ف�حول�أي�من�القانون,ن�سيكون�له��ولوية�\ي�التطبيقالقانون�ويتمثل�هذا�الخ

ما�æي�طبيعة��ساس�القانوني�NلOiام�الدول�بالقانون�الدو�ي؟�هنـاك�مـذهب,ن�بشـأن�هـذا�التسـاؤل؛�

فا�ذهب��ول�هو�مذهب�موضوÑي،�ويميل�من�يتب�ÓÌهذا�ا�ذهب�إ�ى��خـذ�بنظريـة�وحـدة�القـان

إ�ــى�أنــه�يجــب�Pشــارة�لفكــرة�وجــود�هــرم�القواعــد�القانونيــة،�فكــل�قاعــدة�قانونيــة�يعلوهــا�قاعــدة�قانونيــة�أخــرى�


ـا�مـن�قبـل�Úوقعـة�عل
ُ
إ�ى�أن�نصل�إ�ى�قمة�هـذا�الهـرم�وهـو�القـانون�الـدو�ي�الـذي�يتمثـل�\ـي�ا�عاهـدات�الدوليـة�ا�

علـــق�بالقـــانون�الـــوط�oÌتخـــالف�القـــانون�الـــدو�ي�فpـــ�oقاعـــدة�غ,ـــ!�وبنـــاًء�عليـــه�فـــأن�أي�قاعـــدة�قانونيـــة�تت

،�ومـن�يناصـر�هـذا�ا�بـدأ�يعتمـد�ع�ـى�نظريـة�)فكـرة�Pراديـة(أما�ا�ذهب��خر�فهو�يتعلق�بإرادة�الـدول�


ــــا�الخضــــوع�çرادة�أع�ــــى�مــــن�ìيمك�Nثنائيــــة�القــــانون,ن؛�فهــــذه�الفكــــرة�تتعلــــق�بمبــــدأ�ســــيادة�الدولــــة�وأن�الدولــــة�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

النظريات�ال��Êتحكم�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الوط�Ð: ا'طلب�الثاني

موقف�القضاء�الدو�ي�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي: ا'بحث�الثاني

موقف��نظمة�القانونية�ا�قارنة�والدسات,!�من�العقة�ب,ن�القا: ا�بحث�الثالث

:ويتكون�من�مطلب,ن

موقف��نظمة�القانونية�ا�قارنة�من�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي: ا�طلب��ول 

موقف�الدسات,!�من�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي: ا�طلب�الثاني

عzقة�القانون�الدو�ي�بال: ا'بحث�[ول 

عzقة�القانون�الدو�ي�بالقانون�الداخ�ي: ا'طلب�[ول 

تحديــــد�العقــــة�بــــ,ن�القــــانون�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌتكمــــن�أهميتــــه�\ــــي�إذا�تواجــــد�تنــــازع�قــــائم�بــــ,ن�دولتــــ,ن،�

 أحـــداهما�تتمســـك�بتطبيــــق�القـــانون�الــــدو�ي�الـــذي�يــــنظم�مســـألة�الخـــ

لــــذا�يكــــون�الســــؤال�ا�طــــروح�هــــو�أي�مــــن�القــــانون,ن�ســــيطبقه�القاÕــــ�oÔع�ــــى�ال. الــــوط�oÌلهــــا

الــدو�ي�أم�القــانون�الــوطoÌ؟�فقــد�أثــارت�العقــة�بــ,ن�القــانون�الــداخ�ي�والقــانون�الــوط�oÌجــدل�كب,ــ!�بــ,ن�فقهــاء�

 القانون�ويتمثل�هذا�الخ

ما�æي�طبيعة��ساس�القانوني�NلOiام�الدول�بالقانون�الدو�ي؟�هنـاك�مـذهب,ن�بشـأن�هـذا�التسـاؤل؛�: نفسه�هو

فا�ذهب��ول�هو�مذهب�موضوÑي،�ويميل�من�يتب�ÓÌهذا�ا�ذهب�إ�ى��خـذ�بنظريـة�وحـدة�القـان

إ�ــى�أنــه�يجــب�Pشــارة�لفكــرة�وجــود�هــرم�القواعــد�القانونيــة،�فكــل�قاعــدة�قانونيــة�يعلوهــا�قاعــدة�قانونيــة�أخــرى�


ـا�مـن�قبـل�Úوقعـة�عل
ُ
إ�ى�أن�نصل�إ�ى�قمة�هـذا�الهـرم�وهـو�القـانون�الـدو�ي�الـذي�يتمثـل�\ـي�ا�عاهـدات�الدوليـة�ا�

وبنـــاًء�عليـــه�فـــأن�أي�قاعـــدة�قانونيـــة�تت. الدولـــة

أما�ا�ذهب��خر�فهو�يتعلق�بإرادة�الـدول�. مشروعة


ــــا�الخضــــوع�çرادة�أع�ــــى�مــــن�ìيمك�Nثنائيــــة�القــــانون,ن؛�فهــــذه�الفكــــرة�تتعلــــق�بمبــــدأ�ســــيادة�الدولــــة�وأن�الدولــــة�
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  Page 78 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 


ــا�و�Nيمكــن�فــرض�أي�âــا�ســوى�إراد
ìي�ســلطة�أع�ــى�مÖــا�أن�تخضــع�
ìيمك�Nــا،�وبالتــا�ي�

ــا�كــي��Nتفقــد�كيا�âراد

وما�ُي"!ر�فكر�هذه�ا�ذاهب�هو�أنه�قد�نصت�العديـد�مـن�الدسـات,!�الوطنيـة�ع�ـى�سـمو�ا�عاهـدات�الدوليـة،�وأن�


ــــا�ع�ــــى�قبــــول�zرتبـــــاط�âأ�مــــن�القــــانون�الـــــداخ�ي�للدولــــة�وأن�الــــدول�تجتمــــع�إرادا

ع�ـي�بعـض�الدسـات,!�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�قانو�
ـا�
ُ
بينمـا��Nت

  :وط�Ðالنظريات�ال��Êتحكم�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�ال


مـــــا�æــــي�نظريـــــة�ثنائيـــــة�القـــــانون,ن،�ì؛��و�ـــــى�مoÌقــــة�بـــــ,ن�القـــــانون,ن�الـــــدو�ي�والــــوطهنــــاك�نظريتـــــان�يحكمـــــان�الع

�تمــام�zســتقل�عــ
ً
�ومســتق

ً
�منفصــ

ً
�قانونيــا

ً
ن�القــانون�الــوطoÌ،�فمــن�تتمثــل�\ــي�اعتبــار�القــانون�الــدو�ي�نظامــا

 -1950" (أنزيلـــــوتي"،�والفقيـــــه�)1868

�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي�والـــوط�N�oÌيتصـــور�أن�يكـــون�هنـــاك�تعـــارض�
ً
فـــان�هـــذه�النظريـــة�تقـــوم�ع�ـــى�أن�كـــ


مـــا�ìيخضـــع�أي�م�Nعـــن�بعضـــهما�الـــبعض�فهمـــا�غ,ـــ!�متـــداخل,ن�و�
ً
يـــا

فــــالفكرة��ساســــية�لهــــذه�النظريــــة�أن�قواعــــد�القــــانون�الــــداخ�ي�مســــتقلة�تمــــام�zســــتقل�عــــن�

قواعــد�القـــانون�الـــدو�ي،�ويi!تــب�ع�ـــى�ذلـــك�أن�قواعــد�القـــانون�الـــدو�ي�لــن�يـــتم�تطبيقهـــا�\ــي�إقلـــيم�الدولـــة�إ�Nإذا�

  . درجة�ضمن�القواعد�الوطنية�للدولة�وتصدر�من�السلطة�ا�ختصة�{
ا

فالقـــــانون�الـــــدو�ي�مصـــــدره�هـــــو�اتفـــــاق�إرادات�الـــــدول�ا�شـــــi!كة�بتكـــــوين�

أمـا�. الـدو�ي�قواعده�من�خل�إبرام�معاهدات�دولية�بشكل�صريح،�أو�بشكل�ضم�oÌمن�خل�العـرف

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ــا�و�Nيمكــن�فــرض�أي�âــا�ســوى�إراد
ìي�ســلطة�أع�ــى�مÖــا�أن�تخضــع�
ìيمك�Nــا،�وبالتــا�ي�

ــا�كــي��Nتفقــد�كيا�âراد


ا�من�قبل�سلطة�أخرى Úقانون�عل  .  

وما�ُي"!ر�فكر�هذه�ا�ذاهب�هو�أنه�قد�نصت�العديـد�مـن�الدسـات,!�الوطنيـة�ع�ـى�سـمو�ا�عاهـدات�الدوليـة،�وأن�


ــــا�ع�ــــى�قبــــول�zرتبـــــاط�القــــانون�الــــدو�ي�جــــزء��Nيتجــــز âأ�مــــن�القــــانون�الـــــداخ�ي�للدولــــة�وأن�الــــدول�تجتمــــع�إرادا

ع�ـي�بعـض�الدسـات,!�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�قانو�
ـا�. والتقيد�بالتصديق�ع�ى�ا�عاهـدات�الدوليـة�ا�ختلفـة
ُ
بينمـا��Nت

النظريات�ال��Êتحكم�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�ال


مـــــا�æــــي�نظريـــــة�ثنائيـــــة�القـــــانون,ن،�ì؛��و�ـــــى�مoÌقــــة�بـــــ,ن�القـــــانون,ن�الـــــدو�ي�والــــوطهنــــاك�نظريتـــــان�يحكمـــــان�الع

  .والثانية�æي�نظرية�وحدة�القانون,ن

  ؛نظرية�ثنائية�القانون�ن

�تمــام�zســتقل�عــ
ً
�ومســتق

ً
�منفصــ

ً
�قانونيــا

ً
تتمثــل�\ــي�اعتبــار�القــانون�الــدو�ي�نظامــا

1868 -1946" (ه	ـــــ!يش�تريبيـــــل" أبـــــرز�مـــــن�نـــــادى�{
ـــــذه�النظريـــــة�الفقيـــــه���ـــــاني�

�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي�والـــوط�N�oÌيتصـــور�أن�يكـــون�هنـــاك�تعـــارض�
ً
فـــان�هـــذه�النظريـــة�تقـــوم�ع�ـــى�أن�كـــ

�كل
ً

مـــا،�فكـــ�القـــانون,ن�يختلفـــان�اختفـــاìمـــا�بي
ìيخضـــع�أي�م�Nعـــن�بعضـــهما�الـــبعض�فهمـــا�غ,ـــ!�متـــداخل,ن�و�

ً
يـــا

فــــالفكرة��ساســــية�لهــــذه�النظريــــة�أن�قواعــــد�القــــانون�الــــداخ�ي�مســــتقلة�تمــــام�zســــتقل�عــــن�

قواعــد�القـــانون�الـــدو�ي،�ويi!تــب�ع�ـــى�ذلـــك�أن�قواعــد�القـــانون�الـــدو�ي�لــن�يـــتم�تطبيقهـــا�\ــي�إقلـــيم�الدولـــة�إ�Nإذا�

ذه�القواعد�ٌمدرجة�ضمن�القواعد�الوطنية�للدولة�وتصدر�من�السلطة�ا�ختصة�{
ا

  :[سانيد�النظرية

فالقـــــانون�الـــــدو�ي�مصـــــدره�هـــــو�اتفـــــاق�إرادات�الـــــدول�ا�شـــــi!كة�بتكـــــوين��اخـــــتzف�مصـــــادر�القـــــانون�ن؛

قواعده�من�خل�إبرام�معاهدات�دولية�بشكل�صريح،�أو�بشكل�ضم�oÌمن�خل�العـرف

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ــا�و�Nيمكــن�فــرض�أي�إâــا�ســوى�إراد
ìي�ســلطة�أع�ــى�مÖــا�أن�تخضــع�
ìيمك�Nــا،�وبالتــا�ي�

ــا�كــي��Nتفقــد�كيا�âراد


ا�من�قبل�سلطة�أخرى Úقانون�عل

وما�ُي"!ر�فكر�هذه�ا�ذاهب�هو�أنه�قد�نصت�العديـد�مـن�الدسـات,!�الوطنيـة�ع�ـى�سـمو�ا�عاهـدات�الدوليـة،�وأن�

القــــانون�الــــدو�ي�جــــزء��Nيتجــــز 

والتقيد�بالتصديق�ع�ى�ا�عاهـدات�الدوليـة�ا�ختلفـة

  .الداخ�ي

النظريات�ال��Êتحكم�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�ال: ا'طلب�الثاني


مـــــا�æــــي�نظريـــــة�ثنائيـــــة�القـــــانون,ن،�ì؛��و�ـــــى�مoÌقــــة�بـــــ,ن�القـــــانون,ن�الـــــدو�ي�والــــوطهنــــاك�نظريتـــــان�يحكمـــــان�الع

والثانية�æي�نظرية�وحدة�القانون,ن

نظرية�ثنائية�القانون�ن: الفرع�[ول 

�تمــام�zســتقل�عــ�
ً
�ومســتق

ً
�منفصــ

ً
�قانونيــا

ً
تتمثــل�\ــي�اعتبــار�القــانون�الــدو�ي�نظامــا

أبـــــرز�مـــــن�نـــــادى�{
ـــــذه�النظريـــــة�الفقيـــــه���ـــــاني�

�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي�والـــوط�N�oÌيتصـــور�أن�يكـــون�هنـــاك�تعـــارض�). 1868
ً
فـــان�هـــذه�النظريـــة�تقـــوم�ع�ـــى�أن�كـــ

�كل
ً

مـــا،�فكـــ�القـــانون,ن�يختلفـــان�اختفـــاìبي

فــــالفكرة��ساســــية�لهــــذه�النظريــــة�أن�قواعــــد�القــــانون�الــــداخ�ي�مســــتقلة�تمــــام�zســــتقل�عــــن�. لســــلطة�ãخــــر

قواعــد�القـــانون�الـــدو�ي،�ويi!تــب�ع�ـــى�ذلـــك�أن�قواعــد�القـــانون�الـــدو�ي�لــن�يـــتم�تطبيقهـــا�\ــي�إقلـــيم�الدولـــة�إ�Nإذا�

ذه�القواعد�ٌمدرجة�ضمن�القواعد�الوطنية�للدولة�وتصدر�من�السلطة�ا�ختصة�{
اأصبحت�ه

 
ً
[سانيد�النظرية: أو�

اخـــــتzف�مصـــــادر�القـــــانون�ن؛ -1

قواعده�من�خل�إبرام�معاهدات�دولية�بشكل�صريح،�أو�بشكل�ضم�oÌمن�خل�العـرف
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  Page 79 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

القانون�الوط�oÌيكون�مصدره�متمثل�\ي�إرادة�الدولة�ا�نفردة�حيث�يكون�من�خل�نص�دستوري�أو�

إذا�فمصــــادر�القـــــانون,ن�مختلفـــــة�فالقـــــانون�الــــدو�ي�يكـــــون�مـــــن�خـــــل�

  .دة�للدولةPرادة�ا�شi!كة�ب,ن�الدول،�أما�القانون�الداخ�ي�يعتمد�ع�ى�Pرادة�ا�نفر 


ما؛�القانون�الـوط�oÌمـن�âف�موضوعا�من�القانون,ن�واخت
ً
بك

شــأنه�zهتمــام�بمــا�يتعلــق�بمنازعــات�بــ,ن��فــراد�وبعضــهم�الــبعض�مثــل�القــانون�ا�ــدني�أو�بــ,ن��فــراد�

ظم�العقـــة�بـــ,ن�أشـــخاص�ومؤسســـات�الدولـــة�مثـــل�القـــانون�Pداري،�أمـــا�\ـــي�القـــانون�الـــدو�ي�فأنـــه�يـــن

�اختzف�Rي�الطبيعة�القانونية�والبنيان�القـانوني�للقـانون�ن
ً
؛�فالقـانون�الـوط�oÌكما�أنه�يوجد�أيضا

تكـــون�ُملزمـــة�بشـــكل�اجبـــاري�ع�ـــى�جميـــع��فـــراد�ومؤسســـات�الدولـــة،�أمـــا�القـــانون�الـــدو�ي�يكـــون�ٌملـــزم�

فبالنســـــبة�للبنيـــــان�. ضـــــائي�فهـــــو�يعمـــــل�ع�ـــــى�التنســـــيق�بـــــ,ن�دول�متســـــاوية�\ـــــي�الســـــيادة

ــــحة�ومعروفــــة،�أمــــا�\ــــي�القــــانون�الــــوط�oÌفهــــو�

ـــحة�مثـــل�الســـلطة�التشـــريعية�لســـن�القـــوان,ن،�

 .قها،�والسلطة�القضائية��عاقبة�من�يخالفها

�Ðن�التعـــــارض�بـــــ,ن�: عـــــدم�التعـــــارض�بـــــ�ن�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــدو�ي�وقواعـــــد�القـــــانون�الـــــوطÖنظـــــًرا�

رمــي�بــ,ن�القواعــد�الÐــ�oالقواعــد�القانونيــة�الÐــ�oتنتمــ�oإ�ــى�نظــام�قــانوني�يســتند�إ�ــى�فكــرة�التسلســل�اله

Oاعات�يمكن�أن�تحدث�بسبب�zختفات�\ي�نطاقات�


مـا�ا�وضـوع�ìأن�لكـل�قـانون�م�ÓـÌالتطبيق�ذات�الصلة�بـ,ن�قواعـد�القـانون�الـدو�ي�وقـانون�مح�ـي،�بمع


مــــا�وعــــدم�تــــأثر��الــــذي�ينظمــــه�والنطــــاق�الــــذي�يطبــــق�فيــــه�وبالتــــا�ي��Nيمكــــن�تصــــور�فكــــرةìالتعــــارض�بي

لـــذا�فعـــدم�مشـــروعية�العمـــل�\ـــي�القـــانون�الـــدو�ي��Nيـــؤثر�ع�ـــى�مشـــروعيته�\ـــي�القـــانون�

الـــداخ�ي،�وهـــذا�يعÌـــ�oأنـــه�إذا�كـــان�القـــانون�الـــوط�oÌيحتـــوي�ع�ـــى�مخالفـــة�NلOiامـــات�دوليـــة،�فـــ�يـــؤدي�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

القانون�الوط�oÌيكون�مصدره�متمثل�\ي�إرادة�الدولة�ا�نفردة�حيث�يكون�من�خل�نص�دستوري�أو�

إذا�فمصــــادر�القـــــانون,ن�مختلفـــــة�فالقـــــانون�الــــدو�ي�يكـــــون�مـــــن�خـــــل�. نــــص�تشـــــريøي�أو�Nئحـــــة�داخليـــــة

Pرادة�ا�شi!كة�ب,ن�الدول،�أما�القانون�الداخ�ي�يعتمد�ع�ى�Pرادة�ا�نفر 

�اختzف�[شخاص�ا'خاطب�ن
ً

ما؛�القانون�الـوط�oÌمـن��أيضاâف�موضوعا�من�القانون,ن�واخت

ً
بك

شــأنه�zهتمــام�بمــا�يتعلــق�بمنازعــات�بــ,ن��فــراد�وبعضــهم�الــبعض�مثــل�القــانون�ا�ــدني�أو�بــ,ن��فــراد�

ومؤسســـات�الدولـــة�مثـــل�القـــانون�Pداري،�أمـــا�\ـــي�القـــانون�الـــدو�ي�فأنـــه�يـــن

  .القانون�الدو�ي�مثل�الدول�وا�نظمات�الدولية

�اختzف�Rي�الطبيعة�القانونية�والبنيان�القـانوني�للقـانون�ن
ً
كما�أنه�يوجد�أيضا

تكـــون�ُملزمـــة�بشـــكل�اجبـــاري�ع�ـــى�جميـــع��فـــراد�ومؤسســـات�الدولـــة،�أمـــا�القـــانون�الـــدو�ي�يكـــون�م

ضـــــائي�فهـــــو�يعمـــــل�ع�ـــــى�التنســـــيق�بـــــ,ن�دول�متســـــاوية�\ـــــي�الســـــيادةللـــــدول�بشـــــكل�ر 

القــــانوني؛��Nيحتــــوي�القــــانون�الــــدو�ي�ع�ــــى�ســــلطات�واضــــحة�ومعروفــــة،�أمــــا�\ــــي�القــــانون�الــــوط�oÌفهــــو�

يتضـــمن�ســـلطات�معروفـــة�الشـــكل�وzختصـــاص�وواضـــحة�مثـــل�الســـلطة�التشـــريعية�لســـن�القـــوان,ن،�

قها،�والسلطة�القضائية��عاقبة�من�يخالفهاوالسلطة�التنفيذية�لتطبي

  : النتائج�ا'��تبة�ع�ى�[خذ�بنظرية�ثنائية�القانون�ن

�Ðعـــــدم�التعـــــارض�بـــــ�ن�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــدو�ي�وقواعـــــد�القـــــانون�الـــــوط

القواعــد�القانونيــة�الÐــ�oتنتمــ�oإ�ــى�نظــام�قــانوني�يســتند�إ�ــى�فكــرة�التسلســل�اله

تنتم�oإليه،�فليس�من�ا�تصور�أن�مثل�هذه�ال	Oاعات�يمكن�أن�تحدث�بسبب�zختفات�\ي�نطاقات�


مـا�ا�وضـوع�ìأن�لكـل�قـانون�م�ÓـÌالتطبيق�ذات�الصلة�بـ,ن�قواعـد�القـانون�الـدو�ي�وقـانون�مح�ـي،�بمع

الــــذي�ينظمــــه�والنطــــاق�الــــذي�يطبــــق�فيــــه�وبالتــــا�ي��Nيمكــــن�تصــــور�فكــــرة

لـــذا�فعـــدم�مشـــروعية�العمـــل�\ـــي�القـــانون�الـــدو�ي��Nيـــؤثر�ع�ـــى�مشـــروعيته�\ـــي�القـــانون�. أحـــدهما�بـــاÖخر

الـــداخ�ي،�وهـــذا�يعÌـــ�oأنـــه�إذا�كـــان�القـــانون�الـــوط�oÌيحتـــوي�ع�ـــى�مخالفـــة�NلOiامـــات�دوليـــة،�فـــ�يـــؤدي�

 .ذلك�إ�ى�بطنه

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

القانون�الوط�oÌيكون�مصدره�متمثل�\ي�إرادة�الدولة�ا�نفردة�حيث�يكون�من�خل�نص�دستوري�أو�

نــــص�تشـــــريøي�أو�Nئحـــــة�داخليـــــة

Pرادة�ا�شi!كة�ب,ن�الدول،�أما�القانون�الداخ�ي�يعتمد�ع�ى�Pرادة�ا�نفر 

�اختzف�[شخاص�ا'خاطب�ن -2
ً
أيضا

شــأنه�zهتمــام�بمــا�يتعلــق�بمنازعــات�بــ,ن��فــراد�وبعضــهم�الــبعض�مثــل�القــانون�ا�ــدني�أو�بــ,ن��فــراد�

ومؤسســـات�الدولـــة�مثـــل�القـــانون�Pداري،�أمـــا�\ـــي�القـــانون�الـــدو�ي�فأنـــه�يـــن

القانون�الدو�ي�مثل�الدول�وا�نظمات�الدولية

�اختzف�Rي�الطبيعة�القانونية�والبنيان�القـانوني�للقـانون�ن -3
ً
كما�أنه�يوجد�أيضا

تكـــون�ُملزمـــة�بشـــكل�اجبـــاري�ع�ـــى�جميـــع��فـــراد�ومؤسســـات�الدولـــة،�أمـــا�القـــانون�الـــدو�ي�يكـــون�م

للـــــدول�بشـــــكل�ر 

القــــانوني؛��Nيحتــــوي�القــــانون�الــــدو�ي�ع�ــــى�ســــلطات�وا

يتضـــمن�ســـلطات�معروفـــة�الشـــكل�وzختصـــاص�ووا

والسلطة�التنفيذية�لتطبي

 
ً
النتائج�ا'��تبة�ع�ى�[خذ�بنظرية�ثنائية�القانون�ن: ثانيا

1- �Ðعـــــدم�التعـــــارض�بـــــ�ن�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــدو�ي�وقواعـــــد�القـــــانون�الـــــوط

القواعــد�القانونيــة�الÐــ�oتنتمــ�oإ�ــى�نظــام�قــانوني�يســتند�إ�ــى�فكــرة�التسلســل�اله

تنتم�oإليه،�فليس�من�ا�تصور�أن�مثل�هذه�ال


مـا�ا�وضـوع�ìأن�لكـل�قـانون�م�ÓـÌالتطبيق�ذات�الصلة�بـ,ن�قواعـد�القـانون�الـدو�ي�وقـانون�مح�ـي،�بمع

الــــذي�ينظمــــه�والنطــــاق�الــــذي�يطبــــق�فيــــه�وبالتــــا�ي��Nيمكــــن�تصــــور�فكــــرة

أحـــدهما�بـــاÖخر

الـــداخ�ي،�وهـــذا�يعÌـــ�oأنـــه�إذا�كـــان�القـــانون�الـــوط�oÌيحتـــوي�ع�ـــى�مخالفـــة�NلOiامـــات�دوليـــة،�فـــ�يـــؤدي�

ذلك�إ�ى�بطنه
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فقواعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�مســــتقلة�عــــن�قواعــــد�

. القــانون�الــداخ�ي،�فــ�يحــق�للقاÕــ�oÔالــوط�oÌأن�يفســر�أو�يطبــق�القاعــدة�الدوليــة�إ�Nبــإذن�دســتوري

ومــــن�البــــدي�opأنــــه��Nيتصــــور�تطبيــــق�قواعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�أمــــا�ا�حــــاكم�الوطنيــــة�للدولــــة�إ�Nإذا�تــــم�

. ا�يتم�النص�عليه�\ي�الدسات,!�الوطنية�لتطبيق�zتفاقيات�الدوليـة

�لدســـــات,!�الــــــدول�ãخـــــذة�بنظريـــــة�ثنائيــــــة�القـــــانون,ن،�أنــــــه�يمتنـــــع�ع�ـــــى�القضــــــاء�الـــــوط�oÌتطبيــــــق�
ً
فوفقـــــا

 .القواعد�القانونية�الدولية�إل�إذا�تم�تحويلها�لقواعد�وطنية�داخل�إقليم�الدولة

فلكــــل�مــــن�القــــانون�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌدائــــرة�

فالقــــانون�الــــدو�ي��Nينطبــــق�. انطبــــاق،�فكــــل�دائــــرة�انطبــــاق�تختلــــف�عــــن�دائــــرة�انطبــــاق�القــــانون��خــــر

مباشــرة�داخــل�إقلــيم�الدولــة�ع�ــى�عكــس�دائــرة�انطبــاق�القــانون�الــداخ�ي�الــذي�ينطبــق�بشــكل�واضــح�

،�لـذا��Nيمكـن�تصـور�تطبيـق�قواعـد�القـانون�الـدو�ي�أمـام�محـاكم�

هنـــاك�اســـتثناءات�يقرهـــا�أنصـــار�هـــذه�النظريـــة،�وæـــي�تتعلـــق�بتطبيـــق�قواعـــد�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�نطـــاق�القـــانون�

لــــداخ�ي�للقــــانون�الــــدو�ي�كــــي�يكــــون�هنــــاك�تكيــــف�

قــــــانوني�معــــــ,ن�يــــــنظم�مســــــألة�أو�صــــــفة�معينــــــة؛�كــــــأن�يقــــــر�القــــــانون�الــــــداخ�ي�قواعــــــد�قانونيــــــة�خاصــــــة�

ـــــ�oÔأو�الحـــــرب�أو�أعـــــا�ي�البحـــــار�أو�البحـــــر�Pقليمـــــo،�فتشـــــ,!�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــداخ�ي�لتلـــــك�

لدبلوماســي,ن�بالحصــانات�الدبلوماســية�تاركــة�

 .تعريف�الحصانات�الدبلوماسية�وا�بعوث,ن�الدبلوماسي,ن�لقواعد�القانون�الدو�ي

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

فقواعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�مســــتقلة�عــــن�قواعــــد�: باشــــرةاســــتحالة�تطبيــــق�قواعــــد�القــــانوني�الــــدو�ي�م

القــانون�الــداخ�ي،�فــ�يحــق�للقاÕــ�oÔالــوط�oÌأن�يفســر�أو�يطبــق�القاعــدة�الدوليــة�إ�Nبــإذن�دســتوري

ومــــن�البــــدي�opأنــــه��Nيتصــــور�تطبيــــق�قواعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�أمــــا�ا�حــــاكم�الوطنيــــة�للدولــــة�إ�Nإذا�تــــم�

��
ً
ا�يتم�النص�عليه�\ي�الدسات,!�الوطنية�لتطبيق�zتفاقيات�الدوليـةتحويلها�إ�ى�قواعد�داخلية�وفقا

�لدســـــات,!�الــــــدول�ãخـــــذة�بنظريـــــة�ثنائيــــــة�القـــــانون,ن،�أنــــــه�يمتنـــــع�ع�ـــــى�القضــــــاء�الـــــوط�oÌتطبيــــــق�
ً
فوفقـــــا

القواعد�القانونية�الدولية�إل�إذا�تم�تحويلها�لقواعد�وطنية�داخل�إقليم�الدولة

�مMNمــــا
ً
zف�نطــــاق�تطبيــــق�كــــzدائــــرة�: عــــن�[خــــر�اخــــت�oÌفلكــــل�مــــن�القــــانون�الــــدو�ي�والقــــانون�الــــوط

انطبــــاق،�فكــــل�دائــــرة�انطبــــاق�تختلــــف�عــــن�دائــــرة�انطبــــاق�القــــانون��خــــر

مباشــرة�داخــل�إقلــيم�الدولــة�ع�ــى�عكــس�دائــرة�انطبــاق�القــانون�الــداخ�ي�الــذي�ينطبــق�بشــكل�وا

،�لـذا��Nيمكـن�تصـور�تطبيـق�قواعـد�القـانون�الـدو�ي�أمـام�محـاكم�وصريح�ومباشـر�داخـل�إقلـيم�الدولـة

  . القانون�الداخ�ي

  :�ستثناءات

هنـــاك�اســـتثناءات�يقرهـــا�أنصـــار�هـــذه�النظريـــة،�وæـــي�تتعلـــق�بتطبيـــق�قواعـــد�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�نطـــاق�القـــانون�

:  

لــــداخ�ي�للقــــانون�الــــدو�ي�كــــي�يكــــون�هنــــاك�تكيــــف�وا�قصــــود�{
ــــا�هــــو�إحالــــة�قواعــــد�القــــانون�ا

قــــــانوني�معــــــ,ن�يــــــنظم�مســــــألة�أو�صــــــفة�معينــــــة؛�كــــــأن�يقــــــر�القــــــانون�الــــــداخ�ي�قواعــــــد�قانونيــــــة�خاصــــــة�

�ـــــ�oÔأو�الحـــــرب�أو�أعـــــا�ي�البحـــــار�أو�البحـــــر�Pقليمـــــo،�فتشـــــ,!�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــداخ�ي�لتلـــــك�

لدبلوماســي,ن�بالحصــانات�الدبلوماســية�تاركــة�ا�صــطلحات�القانونيــة�وتحــدد�وجــوب�تمتــع�ا�بعــوث,ن�ا

تعريف�الحصانات�الدبلوماسية�وا�بعوث,ن�الدبلوماسي,ن�لقواعد�القانون�الدو�ي

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

اســــتحالة�تطبيــــق�قواعــــد�القــــانوني�الــــدو�ي�م -2

القــانون�الــداخ�ي،�فــ�يحــق�للقاÕــ�oÔالــوط�oÌأن�يفســر�أو�يطبــق�القاعــدة�الدوليــة�إ�Nبــإذن�دســتوري

ومــــن�البــــدي�opأنــــه��Nيتصــــور�تطبيــــق�قواعــــد�القــــانون�الــــدو�ي�أمــــا�ا�حــــاكم�الوطنيــــة�للدولــــة�إ�Nإذا�تــــم�

��
ً
تحويلها�إ�ى�قواعد�داخلية�وفقا

�لدســـــات,!�الــــــدول�ãخـــــذة�بنظريـــــة�ثنائيــــــة�القـــــانون,ن،�أنــــــه�يمتنـــــع�ع�ـــــى�القضــــــاء�الـــــوط�oÌتطبيــــــق�
ً
فوفقـــــا

القواعد�القانونية�الدولية�إل�إذا�تم�تحويلها�لقواعد�وطنية�داخل�إقليم�الدولة

�مMNمــــا   -3
ً
zف�نطــــاق�تطبيــــق�كــــzاخــــت

انطبــــاق،�فكــــل�دائــــرة�انطبــــاق�تختلــــف�عــــن�دائــــرة�انطبــــاق�القــــانون��خــــر

مباشــرة�داخــل�إقلــيم�الدولــة�ع�ــى�عكــس�دائــرة�انطبــاق�القــانون�الــداخ�ي�الــذي�ينطبــق�بشــكل�وا

وصريح�ومباشـر�داخـل�إقلـيم�الدولـة

القانون�الداخ�ي

 
ً
�ستثناءات: ثالثا

هنـــاك�اســـتثناءات�يقرهـــا�أنصـــار�هـــذه�النظريـــة،�وæـــي�تتعلـــق�بتطبيـــق�قواعـــد�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�نطـــاق�القـــانون�

:الوط�oÌومنه�ما�ي�ي

وا�قصــــود�{
ــــا�هــــو�إحالــــة�قواعــــد�القــــانون�ا: �حالــــة -1

قــــــانوني�معــــــ,ن�يــــــنظم�مســــــألة�أو�صــــــفة�معينــــــة؛�كــــــأن�يقــــــر�القــــــانون�الــــــداخ�ي�قواعــــــد�قانونيــــــة�خاصــــــة�

بالدبلوما�ـــــ�oÔأو�الحـــــرب�أو�أعـــــا�ي�البحـــــار�أو�البحـــــر�Pقليمـــــo،�فتشـــــ,!�قواعـــــد�القـــــانون�الـــــداخ�ي�لتلـــــك�

ا�صــطلحات�القانونيــة�وتحــدد�وجــوب�تمتــع�ا�بعــوث,ن�ا

تعريف�الحصانات�الدبلوماسية�وا�بعوث,ن�الدبلوماسي,ن�لقواعد�القانون�الدو�ي
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ويقصـــد�بـــه�تحويـــل�القاعـــدة�القانونيـــة�الدوليـــة�لقاعـــدة�قانونيـــة�داخليـــة�عـــن�طريـــق�تشـــريع�

بعبـارات�أخــرى�أنـه�يكـون�تحويـل�قاعــدة�

 .قانونية�دولية�موجودة�بالفعل�لقاعدة�وطنية�ع"!�Pجراءات�الداخلية

يقصد�به�دمج�القواعد�القانونية�الدولية�\ي�التشريع�الـداخ�ي�للدولـة؛�وذلـك�عنـدما�يحتـوي�

شـــريع�الـــداخ�ي،�وبالتـــا�ي�الدســـتور�الـــوط�oÌع�ـــى�نـــص�يبـــيح�اعتبـــار�قواعـــد�القـــانون�الـــدو�ي�جـــزء�مـــن�الت

يكون�مباح�للقا�oÔÕالوط�oÌأن�يطبق�قواعد�القانون�الدو�ي�\ي�ا�حاكم�الوطنية�باعتبار�أن�الدستور�

 .الوط�oÌسمح�بتطبيقها،�فتتقيد�{
ا�السلطات�الداخلية�للدولة�ويلOiم�{
ا��فراد

ســــــيادة�الدولــــــة�الداخليــــــة�ومــــــن�خــــــل�مــــــا�تقــــــدم،�فــــــأن�أنصــــــار�هــــــذه�النظريــــــة�يعملــــــون�جاهــــــدين�للتوفيــــــق�بــــــ,ن�


م�قـــــد�تبــــوء�بالفشــــل�بســـــبب�أن�âNوخضــــوعها�\ــــي�نفــــس�ذات�الوقـــــت�للقواعــــد�القانونيــــة�الدوليـــــة�ولكــــن�محــــاو

لقـانون�الـدو�ي�يكـون�أساسـه�وتطبيـق�مبـدأ�سـيادة�الدولـة،�وبالتـا�ي��Nيمكنـه�تقبـل�الفكـرة��ساسـية�الÐـ�oتقــوم�

�Nـي�æلغـاء�دوليـة�وõنيـة�ا�خالفـة�للقـانون�الـدو�ي�غ,ـ!�قابلـة�ل

ترتـب�ســوى�ا�سـئولية�الدوليــة�ع�ــى�الدولـة،�والواقــع�أن�القضـاء�الــدو�ي��Nيــزال�قضـاء�تعــويض�ولـم�يصــبح�بعــد�

�قانونية�ووسيلة�التعب���عMNا
ً
،�فالقاعدة�القانونية�\ـي�كـ

من�النظام,ن�مستوحاة�من�الحيـاة�zقتصـادية�وzجتماعيـة�الÐـ�oتمـر�{
ـا�الدولـة�وعملـت�ع�ـى�إصـدار�


ــــا�متعــــددة�الصــــور�فتكــــون�\ــــي�شــــكل�معاهــــدة�دوليــــة�أو�تشــــريع�أو�عــــرفìلــــذا�. مثــــل�هــــذه�القــــوان,ن�ولك

حة،�فهنــاك�اخــتف�بــ,ن�أصــل�ومصــدر�القاعــدة�القانونيــة�وبــ,ن�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ويقصـــد�بـــه�تحويـــل�القاعـــدة�القانونيـــة�الدوليـــة�لقاعـــدة�قانونيـــة�داخليـــة�عـــن�طريـــق�تشـــريع�: 

�لدسـتور�كـل�دولـة،
ً
بعبـارات�أخــرى�أنـه�يكـون�تحويـل�قاعــدة��داخ�ـي�بـاçجراءات�القانونيـة�ا�تبعـة�وفقــا

قانونية�دولية�موجودة�بالفعل�لقاعدة�وطنية�ع"!�Pجراءات�الداخلية

يقصد�به�دمج�القواعد�القانونية�الدولية�\ي�التشريع�الـداخ�ي�للدولـة؛�وذلـك�عنـدما�يحتـوي�

الدســـتور�الـــوط�oÌع�ـــى�نـــص�يبـــيح�اعتبـــار�قواعـــد�القـــانون�الـــدو�ي�جـــزء�مـــن�الت

يكون�مباح�للقا�oÔÕالوط�oÌأن�يطبق�قواعد�القانون�الدو�ي�\ي�ا�حاكم�الوطنية�باعتبار�أن�الدستور�

الوط�oÌسمح�بتطبيقها،�فتتقيد�{
ا�السلطات�الداخلية�للدولة�ويلOiم�{
ا��فراد

ومــــــن�خــــــل�مــــــا�تقــــــدم،�فــــــأن�أنصــــــار�هــــــذه�النظريــــــة�يعملــــــون�جاهــــــدين�للتوفيــــــق�بــــــ,ن�


م�قـــــد�تبــــوء�بالفشــــل�بســـــبب�أن�âNوخضــــوعها�\ــــي�نفــــس�ذات�الوقـــــت�للقواعــــد�القانونيــــة�الدوليـــــة�ولكــــن�محــــاو

لقـانون�الـدو�ي�يكـون�أساسـه�وتطبيـق�مبـدأ�سـيادة�الدولـة،�وبالتـا�ي��Nيمكنـه�تقبـل�الفكـرة��ساسـية�الÐـ�oتقــوم�


ا�هذه�النظرية�وال�oÐتقت�oÔüأن�القاعـدة�الوطÚعل�Nـي�æلغـاء�دوليـة�وõنيـة�ا�خالفـة�للقـانون�الـدو�ي�غ,ـ!�قابلـة�ل

ترتـب�ســوى�ا�سـئولية�الدوليــة�ع�ــى�الدولـة،�والواقــع�أن�القضـاء�الــدو�ي��Nيــزال�قضـاء�تعــويض�ولـم�يصــبح�بعــد�

  :�نتقادات�ال��Êوجهت�لنظرية�ثنائية�القانون�ن

قانونية�ووسيلة�التعب���عMNاالخلط�الغ���صحيح�ب�ن�أصل�القاعدة�ال

من�النظام,ن�مستوحاة�من�الحيـاة�zقتصـادية�وzجتماعيـة�الÐـ�oتمـر�{
ـا�الدولـة�وعملـت�ع�ـى�إصـدار�


ــــا�متعــــددة�الصــــور�فتكــــون�\ــــي�شــــكل�معاهــــدة�دوليــــة�أو�تشــــريع�أو�عــــرفìمثــــل�هــــذه�القــــوان,ن�ولك

حة،�فهنــاك�اخــتف�بــ,ن�أصــل�ومصــدر�القاعــدة�القانونيــة�وبــ,ن�جــة�اخــتف�ا�صــدر�ليســت�صــحي


اìطريقة�التعب,!�ع. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

: التحويـــل -2

�لدسـتور�كـل�دولـة،
ً
داخ�ـي�بـاçجراءات�القانونيـة�ا�تبعـة�وفقــا

قانونية�دولية�موجودة�بالفعل�لقاعدة�وطنية�ع"!�Pجراءات�الداخلية

يقصد�به�دمج�القواعد�القانونية�الدولية�\ي�التشريع�الـداخ�ي�للدولـة؛�وذلـك�عنـدما�يحتـوي�: �دماج -3

الدســـتور�الـــوط�oÌع�ـــى�نـــص�يبـــيح�اعتبـــار�قواعـــد�القـــانون�الـــدو�ي�جـــزء�مـــن�الت

يكون�مباح�للقا�oÔÕالوط�oÌأن�يطبق�قواعد�القانون�الدو�ي�\ي�ا�حاكم�الوطنية�باعتبار�أن�الدستور�

الوط�oÌسمح�بتطبيقها،�فتتقيد�{
ا�السلطات�الداخلية�للدولة�ويلOiم�{
ا��فراد

ومــــــن�خــــــل�مــــــا�تقــــــدم،�فــــــأن�أنصــــــار�هــــــذه�النظريــــــة�يعملــــــون�جاهــــــدين�للتوفيــــــق�بــــــ,ن�


م�قـــــد�تبــــوء�بالفشــــل�بســـــبب�أن�âNوخضــــوعها�\ــــي�نفــــس�ذات�الوقـــــت�للقواعــــد�القانونيــــة�الدوليـــــة�ولكــــن�محــــاو

لقـانون�الـدو�ي�يكـون�أساسـه�وتطبيـق�مبـدأ�سـيادة�الدولـة،�وبالتـا�ي��Nيمكنـه�تقبـل�الفكـرة��ساسـية�الÐـ�oتقــوم�


ا�هذه�النظرية�وال�oÐتقت�oÔüأن�القاعـدة�الوطÚعل

ترتـب�ســوى�ا�سـئولية�الدوليــة�ع�ــى�الدولـة،�والواقــع�أن�القضـاء�الــدو�ي��Nيــزال�قضـاء�تعــويض�ولـم�يصــبح�بعــد�

 .قضاء�إلغاء

 
ً
�نتقادات�ال��Êوجهت�لنظرية�ثنائية�القانون�ن: رابعا

الخلط�الغ���صحيح�ب�ن�أصل�القاعدة�ال -1

من�النظام,ن�مستوحاة�من�الحيـاة�zقتصـادية�وzجتماعيـة�الÐـ�oتمـر�{
ـا�الدولـة�وعملـت�ع�ـى�إصـدار�


ــــا�متعــــددة�الصــــور�فتكــــون�\ــــي�شــــكل�معاهــــدة�دوليــــة�أو�تشــــريع�أو�عــــرفìمثــــل�هــــذه�القــــوان,ن�ولك

فحجــة�اخــتف�ا�صــدر�ليســت�صــحي


اìطريقة�التعب,!�ع
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؛�تكـــون�معتمـــدة�ع�ـــى�الحجـــة�الÊـــ��تـــم��ســـتناد�Rـــي�فكرMýـــا�أنـــه�هنـــاك�اخـــتzف�لكـــل�مـــن�النظـــام�ن

�ممــــا�يجعلــــه�متطــــرق�بصــــورة�كب,ــــ!ة�
ً
ي،�فالقــــانون�الــــوط�oÌســــبق�القــــانون�الــــدو�ي�زمنيــــا

،�فهـذه�الحجـة�يكـون�الـدحض�الحجة�ال��Êتف��ض�اختzف�الشخص�ا'خاطب�بالقاعدة�القانونية

ا�ناسـب�لهــا�أن�القـانون�الــدو�ي�يخاطـب��فــراد�ولكـن�عــن�طريـق�دولــ�
م�باعتبارهـا�وســيط�وباعتبارهــا�

نوا�مــن�أصــحاب�الســلطة�أو�فمــن�البــدي�opانــه��Nوجــود�للدولــة�دون��فــراد�ســواء�كــا

حÐـ�Óوأن�كـان�متعـارض�مـع�القـانون�الـوطoÌ،�هـذا�

أمر�بديÖ�opنه�قد�يحدث�أن�يكون�هناك�قانون�متعارض�مع�دستور�نفـس�الدولـة�الـذي�يعـد�\ـي�قمـة�

�Nتجـاه�أصـحاب�النظريـة��و�ـى�الÐـ�oتتعلـق�بثنائيـة�القـانون,ن،�فقـد�
ً
�مغـايرا

ً
أنصار�هذه�النظرية�يتخـذون�اتجاهـا

تبنـــوا�فكــــرة�أن�القــــانون�الـــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌهمــــا�وحـــدة�واحــــدة��Nتقبــــل�التجزئـــة�ويشــــكن�نظــــام�قــــانوني�


مـــا،�واختلفــــوا�حـــول�القاعــــدة�العامــــة�ìمـــع�وجــــود�فكـــرة�التــــدرج�بي


م�مـن�ذهـب�لفكـرة�وجودهـا�\ـي�القـانون�ìأم�القـانون�الـدو�ي،�فمـ�oÌي�موجودة�\ي�القـانون�الـوطæساسية�فهل��


م�مــن�ذهــب�لفكــرة�وجودهــا�\ــي�القــانون�الــدو�ي�ìع�ــى�القــانون�الــدو�ي،�ومــ�oÌوبالتــا�ي�ســمو�القــانون�الــوط�oÌالــوط

ومــا�يــتم�اســتنتاجه�مــن�تلــك�النظريــة�أن�أي�تصــديق�مــن�لــدول�ع�ــى�ا�عاهــدة�وzتفاقيــة�الدوليــة�يجعــل�الــدول�

ا�صدقة�ملOiمة�بتطبيق�هذه�ا�عاهدة�أو�zتفاقية،�ع�ى�أساس�أن�zنتساب�لهذا�النوع�من�ا�صادر�الدولية،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الحجـــة�الÊـــ��تـــم��ســـتناد�Rـــي�فكرMýـــا�أنـــه�هنـــاك�اخـــتzف�لكـــل�مـــن�النظـــام�ن

�ممــــا�يجعلــــه�متطــــرق�بصــــورة�كب,ــــ!ة�
ً
التطــــور�التــــاري1ي،�فالقــــانون�الــــوط�oÌســــبق�القــــانون�الــــدو�ي�زمنيــــا

 .تواجدة�\ي�النظام�الدو�يلسلطات�ليست�م

الحجة�ال��Êتف��ض�اختzف�الشخص�ا'خاطب�بالقاعدة�القانونية

ا�ناسـب�لهــا�أن�القـانون�الــدو�ي�يخاطـب��فــراد�ولكـن�عــن�طريـق�دولــ�
م�باعتبارهـا�وســيط�وباعتبارهــا�

فمــن�البــدي�opانــه��Nوجــود�للدولــة�دون��فــراد�ســواء�كــا. ــخص�معنــوي 

 . أفراد�عادين

�Ðهـذا��الزعم�أن�القا����الداخ�ي�يطبق�قانونـه�الـوط�،oÌوأن�كـان�متعـارض�مـع�القـانون�الـوط�ÓـÐح

أمر�بديÖ�opنه�قد�يحدث�أن�يكون�هناك�قانون�متعارض�مع�دستور�نفـس�الدولـة�الـذي�يعـد�\ـي�قمـة�

  .هرم�القواعد�القانونية�\ي�الدولة

  ؛رية�وحدة�القانون 

�Nتجـاه�أصـحاب�النظريـة��و�ـى�الÐـ�oتتعلـق�بثنائيـة�القـانون,ن،�فقـد�
ً
�مغـايرا

ً
أنصار�هذه�النظرية�يتخـذون�اتجاهـا

تبنـــوا�فكــــرة�أن�القــــانون�الـــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌهمــــا�وحـــدة�واحــــدة��Nتقبــــل�التجزئـــة�ويشــــكن�نظــــام�قــــانوني�


مـــا،�واختلفــــوا�حـــول�القاعــــدة�العامــــة�وتقــــرر�هـــذه�النظريــــة�وحـــدة�القــــانون,ن�ìمـــع�وجــــود�فكـــرة�التــــدرج�بي


م�مـن�ذهـب�لفكـرة�وجودهـا�\ـي�القـانون�ìأم�القـانون�الـدو�ي،�فمـ�oÌي�موجودة�\ي�القـانون�الـوطæساسية�فهل��


م�مــن�ذهــب�لفكــرة�وجودهــا�\ــي�القــانون�الــدو�ي�ìع�ــى�القــانون�الــدو�ي،�ومــ�oÌوبالتــا�ي�ســمو�القــانون�الــوط�oÌالــوط

oÌتا�ي�أخذ�\ي�فكرة�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القانون�الوط.  

ومــا�يــتم�اســتنتاجه�مــن�تلــك�النظريــة�أن�أي�تصــديق�مــن�لــدول�ع�ــى�ا�عاهــدة�وzتفاقيــة�الدوليــة�يجعــل�الــدول�

ا�صدقة�ملOiمة�بتطبيق�هذه�ا�عاهدة�أو�zتفاقية،�ع�ى�أساس�أن�zنتساب�لهذا�النوع�من�ا�صادر�الدولية،�

  .ها�راضية�بإدراج�هذه��حكام�ضمن�منظوم�
ا�القانونية

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الحجـــة�الÊـــ��تـــم��ســـتناد�Rـــي�فكرMýـــا�أنـــه�هنـــاك�اخـــتzف�لكـــل�مـــن�النظـــام�ن -2

�ممــــا�يجعلــــه�متطــــرق�بصــــورة�كب,ــــ!ة�
ً
التطــــور�التــــاري1ي،�فالقــــانون�الــــوط�oÌســــبق�القــــانون�الــــدو�ي�زمنيــــا

لسلطات�ليست�م

الحجة�ال��Êتف��ض�اختzف�الشخص�ا'خاطب�بالقاعدة�القانونية -3

ا�ناسـب�لهــا�أن�القـانون�الــدو�ي�يخاطـب��فــراد�ولكـن�عــن�طريـق�دولــ�
م�باعتبارهـا�وســيط�وباعتبارهــا�

شــخص�معنــوي 

أفراد�عادين

4- �Ðالزعم�أن�القا����الداخ�ي�يطبق�قانونـه�الـوط

أمر�بديÖ�opنه�قد�يحدث�أن�يكون�هناك�قانون�متعارض�مع�دستور�نفـس�الدولـة�الـذي�يعـد�\ـي�قمـة�

هرم�القواعد�القانونية�\ي�الدولة

رية�وحدة�القانون نظ: الفرع�الثاني

�Nتجـاه�أصـحاب�النظريـة��و�ـى�الÐـ�oتتعلـق�بثنائيـة�القـانون,ن،�فقـد�
ً
�مغـايرا

ً
أنصار�هذه�النظرية�يتخـذون�اتجاهـا

تبنـــوا�فكــــرة�أن�القــــانون�الـــدو�ي�والقــــانون�الــــوط�oÌهمــــا�وحـــدة�واحــــدة��Nتقبــــل�التجزئـــة�ويشــــكن�نظــــام�قــــانوني�

وتقــــرر�هـــذه�النظريــــة�وحـــدة�القــــانون,ن�. واحـــد


م�مـن�ذهـب�لفكـرة�وجودهـا�\ـي�القـانون�ìأم�القـانون�الـدو�ي،�فمـ�oÌي�موجودة�\ي�القـانون�الـوطæساسية�فهل��


م�مــن�ذهــب�لفكــرة�وجودهــا�\ــي�القــانون�الــدو�ي�ìع�ــى�القــانون�الــدو�ي،�ومــ�oÌوبالتــا�ي�ســمو�القــانون�الــوط�oÌالــوط

تا�ي�أخذ�\ي�فكرة�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القانون�الوطoÌوبال

ومــا�يــتم�اســتنتاجه�مــن�تلــك�النظريــة�أن�أي�تصــديق�مــن�لــدول�ع�ــى�ا�عاهــدة�وzتفاقيــة�الدوليــة�يجعــل�الــدول�

ا�صدقة�ملOiمة�بتطبيق�هذه�ا�عاهدة�أو�zتفاقية،�ع�ى�أساس�أن�zنتساب�لهذا�النوع�من�ا�صادر�الدولية،�

ها�راضية�بإدراج�هذه��حكام�ضمن�منظوم�
ا�القانونيةيجعل
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  Page 83 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

ويســـلم�أنصـــار�هـــذا�zتجـــاه�بإمكانيـــة�وجـــود�تنـــازع�بـــ,ن�القـــانون,ن�مـــع�zخـــتف�\ـــي�تقريـــر�رجحـــان�أحـــدهما�ع�ـــى�

كـرة�وحـدة�القـانون,ن�وانـدماجهم�مـع�علـو�القـانون�الـداخ�ي�ع�ـى�القـانون�الـدو�ي،�

فمــا�تتبعــه�. ويعتمــدون�ع�ــى�أن�القــانون�الــدو�ي�منبثــق�مــن�القــانون�الــوط�oÌمــع�تفضــيل�القــانون�الــوط�oÌللدولــة


ــا�\ــي�دســتور�الدولــة�الــداخÚي�والــذي�هــذه�النظريــة�أن��ســاس�ا�لــزم�للمعاهــدات�الدوليــة�يكــون�مــن�الــنص�عل�

ويi!تــب�ع�ــى�هــذا�القــول�ان�القــانون�الــدو�ي�العــام�ســيكون�فــرع�مــن�

ومـا�يؤخـذ�ع�ـى�هـذا�الـرأي�أن�مصـ,!�

إلغائــه،�وهــذا�يتعــارض�مــع�طبيعــة�ا�عاهــدة�الدويــة�

هــذا�zتجــاه�يميــل�إليــه�أغلــب�الفقهــاء�وأحكــام�ا�حــاكم�الدوليــة،�ويقüــ�oÔهــذا�zتجــاه�بــأن�القاعــدة��ساســية�

لعــــام،�لــــذا�فــــان�هــــذا�zتجــــاه�يقüــــ�oÔبوحــــدة�القــــانون,ن�مــــع�علــــو�قاعــــدة�

القـــانون�الـــدو�ي�ويعت"ــــ!�أن�القـــانون�الــــداخ�ي�منبثـــق�مـــن�القــــانون�الـــدو�ي،�والــــذي�يعت"ـــ!��ع�ـــى�م	Oلــــة�مـــع�تبعيــــه�

�
ً
من�وما�يؤخذ�ع�ى�هذا�الرأي،�حجة�أن�القول�بوحدة�القانون,ن�æي�غ,!�صحيحة،�Öن�ك

القـــانون,ن�نشـــأ�نشـــأة�مســـتقلة�عـــن��خـــر�فيعت"ـــ!�القـــانون�الـــوط�oÌســـبق�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�الظهـــور،�كمـــا�أ�
مـــا�

�
ً
وأن�قواعــــد�القــــانون�الــــوط�N�oÌيــــتم�إبطالهــــا�تلقائيــــا

  .إجراءات�داخلية�مماثلة�لõجراءات�ال�oÐوضعت�{
ا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ويســـلم�أنصـــار�هـــذا�zتجـــاه�بإمكانيـــة�وجـــود�تنـــازع�بـــ,ن�القـــانون,ن�مـــع�zخـــتف�\ـــي�تقريـــر�ر

  :�خر،�وظهر�ضمن�هذه�النظرية�رأيان

 :وحدة�القانون�ن�مع�سمو�القانون�الداخ�ي

كـرة�وحـدة�القـانون,ن�وانـدماجهم�مـع�علـو�القـانون�الـداخ�ي�ع�ـى�القـانون�الـدو�ي،�يعتمد�أنصار�هذا�الـرأي�ع�ـى�ف

ويعتمــدون�ع�ــى�أن�القــانون�الــدو�ي�منبثــق�مــن�القــانون�الــوط�oÌمــع�تفضــيل�القــانون�الــوط�oÌللدولــة


ــا�\ــي�دســتور�الدولــة�الــداخÚهــذه�النظريــة�أن��ســاس�ا�لــزم�للمعاهــدات�الدوليــة�يكــون�مــن�الــنص�عل

ويi!تــب�ع�ــى�هــذا�القــول�ان�القــانون�الــدو�ي�العــام�ســيكون�فــرع�مــن�. يعت"ــ!�بمثابــة�القــانون��ســم�Óداخــل�الدولــة

ومـا�يؤخـذ�ع�ـى�هـذا�الـرأي�أن�مصـ,!�. فروع�القانون�الوط�oÌوا�عاهدات�الدوليـة�تكتسـب�إلزامي�
ـا�مـن�الدسـتور 

إلغائــه،�وهــذا�يتعــارض�مــع�طبيعــة�ا�عاهــدة�الدويــة�ا�عاهــدة�ســيكون�نفــس�مصــ,!�الدســتور�\ــي�حالــة�تعديلــه�أو�

  .ال�oÐيجب�أن�تكون�ثابتة�ومستقرة

 :وحدة�القانون�ن�مع�سمو�القانون�الدو�ي

هــذا�zتجــاه�يميــل�إليــه�أغلــب�الفقهــاء�وأحكــام�ا�حــاكم�الدوليــة،�ويقüــ�oÔهــذا�zتجــاه�بــأن�القاعــدة��ساســية�

لعــــام،�لــــذا�فــــان�هــــذا�zتجــــاه�يقüــــ�oÔبوحــــدة�القــــانون,ن�مــــع�علــــو�قاعــــدة�العامــــة�ا�وجــــودة�\ــــي�القــــانون�الــــدو�ي�ا

القـــانون�الـــدو�ي�ويعت"ــــ!�أن�القـــانون�الــــداخ�ي�منبثـــق�مـــن�القــــانون�الـــدو�ي،�والــــذي�يعت"ـــ!��ع�ـــى�م

 .�
ً
وما�يؤخذ�ع�ى�هذا�الرأي،�حجة�أن�القول�بوحدة�القانون,ن�æي�غ,!�صحيحة،�Öن�ك

القـــانون,ن�نشـــأ�نشـــأة�مســـتقلة�عـــن��خـــر�فيعت"ـــ!�القـــانون�الـــوط�oÌســـبق�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�الظهـــور،�كمـــا�أ�
مـــا�


مــــاìيختلفــــان�مــــن�حيــــث�ا�صــــدر�وطبيعــــة�التنظــــيم�لكــــل�م .�
ً
وأن�قواعــــد�القــــانون�الــــوط�N�oÌيــــتم�إبطالهــــا�تلقائيــــا


ا�\ي�ا�رتبة��قل،�وإنما�يتم�اتباع�Öا�أو�تعديلها�
Íا�وإلغا
إجراءات�داخلية�مماثلة�لõجراءات�ال�oÐوضعت�{

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ويســـلم�أنصـــار�هـــذا�zتجـــاه�بإمكانيـــة�وجـــود�تنـــازع�بـــ,ن�القـــانون,ن�مـــع�zخـــتف�\ـــي�تقريـــر�ر

�خر،�وظهر�ضمن�هذه�النظرية�رأيان

 
ً
وحدة�القانون�ن�مع�سمو�القانون�الداخ�ي: أو�

يعتمد�أنصار�هذا�الـرأي�ع�ـى�ف

ويعتمــدون�ع�ــى�أن�القــانون�الــدو�ي�منبثــق�مــن�القــانون�الــوط�oÌمــع�تفضــيل�القــانون�الــوط�oÌللدولــة


ــا�\ــي�دســتور�الدولــة�الــداخÚهــذه�النظريــة�أن��ســاس�ا�لــزم�للمعاهــدات�الدوليــة�يكــون�مــن�الــنص�عل

يعت"ــ!�بمثابــة�القــانون��ســم�Óداخــل�الدولــة

فروع�القانون�الوط�oÌوا�عاهدات�الدوليـة�تكتسـب�إلزامي�
ـا�مـن�الدسـتور 

ا�عاهــدة�ســيكون�نفــس�مصــ,!�الدســتور�\ــي�حالــة�تعديلــه�أو�

ال�oÐيجب�أن�تكون�ثابتة�ومستقرة

 
ً
وحدة�القانون�ن�مع�سمو�القانون�الدو�ي: ثانيا

هــذا�zتجــاه�يميــل�إليــه�أغلــب�الفقهــاء�وأحكــام�ا�حــاكم�الدوليــة،�ويقüــ�oÔهــذا�zتجــاه�بــأن�القاعــدة��ساســية�

العامــــة�ا�وجــــودة�\ــــي�القــــانون�الــــدو�ي�ا

القـــانون�الـــدو�ي�ويعت"ــــ!�أن�القـــانون�الــــداخ�ي�منبثـــق�مـــن�القــــانون�الـــدو�ي،�والــــذي�يعت"ـــ!��ع�ـــى�م

. القانون�الداخ�ي�له

القـــانون,ن�نشـــأ�نشـــأة�مســـتقلة�عـــن��خـــر�فيعت"ـــ!�القـــانون�الـــوط�oÌســـبق�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�الظهـــور،�كمـــا�أ�
مـــا�


مــــاìيختلفــــان�مــــن�حيــــث�ا�صــــدر�وطبيعــــة�التنظــــيم�لكــــل�م


ا�\ي�ا�رتبة��قل،�وإنما�يتم�اتباع�Öا�أو�تعديلها�
Íوإلغا
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  :موقف�القضاء�الدو�ي�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

أكد�القضاء�الدو�ي�\ي�محافل�عديدة�ع�ى�مبدأ�سمو�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�القـانون�ا�ح�ـي،�وبالتـا�ي�فـأن�قواعـد�

اتفاقية�مكتوبة�كا�عاهدات�وzتفاقيات�أو�عرفية�تسمو�ع�ى�سائر�قواعد�القـانون�

لــــذا�فــــان�ا�حــــاكم�. الــــوط�oÌأيــــا�كانــــت�ســــواء�كانــــت�قواعــــد�دســــتورية�أو�تشــــريعية�أو�Nئحيــــة�أو�أحكــــام�قضــــائية


ماالدولية�استقرت�ع�ى�تغليب�قواعد�القانون�الدو�ي�ع�ى�قواعد�القانون�الداخ�ي�عند�التعارض�بيì.  


ا�ا�حليـة�أن�âك�قواعد�القانون�الـدو�ي،�وتطلـب�مـن�تشـريعا
تؤكد�العدالة�الدولية�مسؤولية�الدولة�عندما�تن�

ويعت"ـــ!�هـــذا�. تتوافـــق�مـــع�القواعـــد�الدوليـــة�الÐـــ�oتلiـــOم�{
ـــا،�وتؤكـــد�أن�القـــانون�الـــدو�ي�أع�ـــى�مـــن�القـــانون�ا�ح�ـــي

النظريـة�القائلـة�بـأن�القـانون�ا�ح�ـي�أع�ـى�مـن�القـانون�

�oÌتخدم�فكرة�ومفهوم�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القانون�الـوط�oÐراء�الãفهناك�مجموعة�من��حكام�و

ع�ـى�علـو�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�القـانون�

الÐـ�o) شـوفيلت(ا�ح�ي،�ومن�ضمن�أمثلة�هذه�ا�حاكم�هو�حكم�محكمة�التحكيم�\ـي�قضـية�ا�سـتثمر��مريكـي�

�بـــ,ن�دولــة�غواتيمــا�NوالوNيـــات�ا�تحــدة��مريكيــة،�فقـــد�أبــرم�ا�ســتثمر��مريكـــي�عقــد�اســتثمار�مـــع�
ً
أثــارت�خفــا

وافق�ال"!�ان�ع�ى�ذلك،�وبعد�عدة�أعوام�أصدرت�غواتيما�Nقانون�داخ�ـي�و\ـي�فحـواه�

ـــا�الحــــق�\ــــي�وضــــع�اليــــد�ع�ــــى�مشــــروعات�ا�ســــتثمرين،�وطالبــــت�الحكومــــة��مريكيــــة�بــــالتعويض� أن�الحكومــــة�لهـ

�Nقضـــت�بعـــدم�قبـــول�احتجـــاج�غواتيمـــا�oـــÐاع�ع�ـــى�محكمـــة�تحكـــيم�دوليـــة�والOـــ

بدســـــتورية�القـــــانون�ا�ح�ـــــي�الــــــذي�أجـــــاز�لهـــــا�وضــــــع�اليـــــد�ع�ـــــى�مشـــــروعات�ا�ســــــتثمرين�وأكـــــدت�ســـــمو�القواعــــــد�

القانونيـــة�الدوليــــة�ع�ــــى�القــــوان,ن�ا�حليــــة،�Öن�هنـــاك�مبــــدأ�ثابــــت�\ــــي�القــــانون�الـــدو�ي�هــــو�عــــدم�جــــواز�zحتجــــاج�

  .طن,ن�دولة�أخرى 

ث,ـــ!ت�ا�كســـيك�وفرنســـا�مشـــكلة�العقـــة�بــــ,ن�zتفاقيـــة�الدوليـــة�و�حكـــام�ا�تعلقـــة�بمـــنح�الجنســـية�\ــــي�
ُ
�أ
ً
وأيضـــا

،�فقـــد�صـــدر�حكـــم�التحكـــيم�\ـــي�صـــالح�zتفاقيـــة�الدوليـــة�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

موقف�القضاء�الدو�ي�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي

أكد�القضاء�الدو�ي�\ي�محافل�عديدة�ع�ى�مبدأ�سمو�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�القـانون�ا�ح�ـي،�وبالتـا�ي�فـأن�قواعـد�

اتفاقية�مكتوبة�كا�عاهدات�وzتفاقيات�أو�عرفية�تسمو�ع�ى�سائر�قواعد�القـانون��القانون�الدو�ي�سواء�كانت

الــــوط�oÌأيــــا�كانــــت�ســــواء�كانــــت�قواعــــد�دســــتورية�أو�تشــــريعية�أو�Nئحيــــة�أو�أحكــــام�قضــــائية

الدولية�استقرت�ع�ى�تغليب�قواعد�القانون�الدو�ي�ع�ى�قواعد�القانون�الداخ�ي�عند�التعارض�بي


ا�ا�حليـة�أن�âك�قواعد�القانون�الـدو�ي،�وتطلـب�مـن�تشـريعا
تؤكد�العدالة�الدولية�مسؤولية�الدولة�عندما�تن�

تتوافـــق�مـــع�القواعـــد�الدوليـــة�الÐـــ�oتلiـــOم�{
ـــا،�وتؤكـــد�أن�القـــانون�الـــدو�ي�أع�ـــى�مـــن�القـــانون�ا�ح�ـــي

�لتأكيد�مبدأ�وحدة�القانون�الـدو�ي،�وينحـرف�عـن
ً
النظريـة�القائلـة�بـأن�القـانون�ا�ح�ـي�أع�ـى�مـن�القـانون��توجها

�oÌتخدم�فكرة�ومفهوم�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القانون�الـوط�oÐراء�الãفهناك�مجموعة�من��حكام�و

  \ي�التعامت�الدولية؛�ومن�ضمن�هذه��حكام؛

ع�ـى�علـو�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�القـانون��أحكام�محاكم�التحكيم�الدوليـة�فقـد�حرصـت�أحكـام�هـذه�ا�حـاكم

ا�ح�ي،�ومن�ضمن�أمثلة�هذه�ا�حاكم�هو�حكم�محكمة�التحكيم�\ـي�قضـية�ا�سـتثمر��مريكـي�

�بـــ,ن�دولــة�غواتيمــا�NوالوNيـــات�ا�تحــدة��مريكيــة،�فقـــد�أبــرم�ا�ســتثمر��مريكـــي�عقــد�اســتثمار�مـــع�
ً
أثــارت�خفــا

وافق�ال"!�ان�ع�ى�ذلك،�وبعد�عدة�أعوام�أصدرت�غواتيما�Nقانون�داخ�ـي�و\ـي�فحـواه�حكومة�دولة�غواتيما�Nو 

ـــا�الحــــق�\ــــي�وضــــع�اليــــد�ع�ــــى�مشــــروعات�ا�ســــتثمرين،�وطالبــــت�الحكومــــة��مريكيــــة�بــــالتعويض� أن�الحكومــــة�لهـ

�Nقضـــت�بعـــدم�قبـــول�احتجـــاج�غواتيمـــا�oـــÐاع�ع�ـــى�محكمـــة�تحكـــيم�دوليـــة�والOـــ	ـــا،�وتـــم�عـــرض�ال
Úمواطن�

بدســـــتورية�القـــــانون�ا�ح�ـــــي�الــــــذي�أجـــــاز�لهـــــا�وضــــــع�اليـــــد�ع�ـــــى�مشـــــروعات�ا�ســــــتثمرين�وأكـــــدت�ســـــمو�القواعــــــد�

القانونيـــة�الدوليــــة�ع�ــــى�القــــوان,ن�ا�حليــــة،�Öن�هنـــاك�مبــــدأ�ثابــــت�\ــــي�القــــانون�الـــدو�ي�هــــو�عــــدم�جــــواز�zحتجــــاج�

طن,ن�دولة�أخرى بالقوان,ن�ا�حلية�بغرض�Pفت�من�zلOiامات�الدولية�وإلحاق�الضرر�بموا

ث,ـــ!ت�ا�كســـيك�وفرنســـا�مشـــكلة�العقـــة�بــــ,ن�zتفاقيـــة�الدوليـــة�و�حكـــام�ا�تعلقـــة�بمـــنح�الجنســـية�\ــــي�
ُ
�أ
ً
وأيضـــا

،�فقـــد�صـــدر�حكـــم�التحكـــيم�\ـــي�صـــال1928الدســـتور�ا�كســـيكي�\ـــي�قضـــية�جـــورج�بينســـون�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

موقف�القضاء�الدو�ي�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�والقانون�الداخ�ي: ا'بحث�الثاني

أكد�القضاء�الدو�ي�\ي�محافل�عديدة�ع�ى�مبدأ�سمو�القـانون�الـدو�ي�ع�ـى�القـانون�ا�ح�ـي،�وبالتـا�ي�فـأن�قواعـد�

القانون�الدو�ي�سواء�كانت

الــــوط�oÌأيــــا�كانــــت�ســــواء�كانــــت�قواعــــد�دســــتورية�أو�تشــــريعية�أو�Nئحيــــة�أو�أحكــــام�قضــــائية

الدولية�استقرت�ع�ى�تغليب�قواعد�القانون�الدو�ي�ع�ى�قواعد�القانون�الداخ�ي�عند�التعارض�بي


ا�ا�حليـة�أن�âك�قواعد�القانون�الـدو�ي،�وتطلـب�مـن�تشـريعا
تؤكد�العدالة�الدولية�مسؤولية�الدولة�عندما�تن�

تتوافـــق�مـــع�القواعـــد�الدوليـــة�الÐـــ�oتلiـــOم�{
ـــا،�وتؤكـــد�أن�القـــانون�الـــدو�ي�أع�ـــى�مـــن�القـــانون�ا�ح�ـــي

�لتأكيد�مبدأ�وحدة�القانون�الـدو�ي،�وينحـرف�عـن
ً
توجها

فهناك�مجموعة�من��حكام�وãراء�ال�oÐتخدم�فكرة�ومفهوم�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القانون�الـوط�oÌ. الدو�ي

\ي�التعامت�الدولية؛�ومن�ضمن�هذه��حكام؛

 
ً
أحكام�محاكم�التحكيم�الدوليـة�فقـد�حرصـت�أحكـام�هـذه�ا�حـاكم: أو�

ا�ح�ي،�ومن�ضمن�أمثلة�هذه�ا�حاكم�هو�حكم�محكمة�التحكيم�\ـي�قضـية�ا�سـتثمر��مريكـي�

�بـــ,ن�دولــة�غواتيمــا�NوالوNيـــات�ا�تحــدة��مريكيــة،�فقـــد�أبــرم�ا�ســتثمر��مريكـــي�عقــد�اســتثمار�مـــع�
ً
أثــارت�خفــا

حكومة�دولة�غواتيما�Nو 

ـــا�الحــــق�\ــــي�وضــــع�اليــــد�ع�ــــى�مشــــروعات�ا�ســــتثمرين،�وطالبــــت�الحكومــــة��مريكيــــة�بــــالتعويض� أن�الحكومــــة�لهـ


ـــا،�وتـــم�عـــرض�الÚلصـــالح�مواطن

بدســـــتورية�القـــــانون�ا�ح�ـــــي�الــــــذي�أجـــــاز�لهـــــا�وضــــــع�اليـــــد�ع�ـــــى�مشـــــروعات�ا�ســــــتثمرين�وأكـــــدت�ســـــمو�القواعــــــد�

القانونيـــة�الدوليــــة�ع�ــــى�القــــوان,ن�ا�حليــــة،�Öن�هنـــاك�مبــــدأ�ثابــــت�\ــــي�القــــانون�الـــدو�ي�هــــو�عــــدم�جــــواز�zحتجــــاج�

بالقوان,ن�ا�حلية�بغرض�Pفت�من�zلOiامات�الدولية�وإلحاق�الضرر�بموا

ث,ـــ!ت�ا�كســـيك�وفرنســـا�مشـــكلة�العقـــة�بــــ,ن�zتفاقيـــة�الدوليـــة�و�حكـــام�ا�تعلقـــة�بمـــنح�الجنســـية�\ــــي�
ُ
�أ
ً
وأيضـــا

الدســـتور�ا�كســـيكي�\ـــي�قضـــية�جـــورج�بينســـون�
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�كسيكي،�حيث�إنه�من�ا�سلم�به�أن�القانون�الدو�ي�

فتاوى�محكمة�العدل�الدولية�عملت�ع�ى�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القـانون�ا�ح�ـي؛�فمـن�ضـمن�الفتـاوى�

القانونيــة�الناشـئة�عــن�تشــيد�جـدار�\ــي��راÕــ�oÔالفلســطينية�


ا�ان�تشيد�الجدار�الذي�تقوم�به�دولة�zحتل�\ي�أرا�oÔÕالدولـة�ا�حتلـة�هـو�Úأكدت�ف�oÐوال�،

والـذي�تضـمن��1980لسـنة��478مخالف�للقانون�الدو�ي�واشارت�\ي�نص�ذلك�الفتوى�لقرار�مجلـس��مـن�رقـم�

  .�oÔالذي�يجعل�القدس�عاصمة�إسرائيل�هو�يشكل�ان�
اك�واضح�للقانون�الدو�ي

�محكمة�العدل�الدولية�الدائمة�لسـمو�القـانون�
ً
فقد�اتجهت�أيضا

والقـانون�) ا�عاهـدات�الدوليـة(الدو�ي�ع�ى�القانون�الوط�oÌ\ي�القضايا�ال�oÐكـان�{
ـا�تعـارض�بـ,ن�القـانون�الـدو�ي�

�1923الــــداخ�ي،�ومــــن�أبــــرز��حكــــام�الÐــــ�oتــــدل�ع�ــــى�ذلــــك،�الحكــــم�الــــذي�صــــدر�\ــــي�قضــــية�الســــفينة�ويمبيلــــدون�

والــذي�قüــ�ÓÔبــأن�القــانون�الــدو�ي�يعلــو�القــانون�ا�ح�ــي�وبنــاًء�ع�ــى�ذلــك�فانــه�يتوجــب�تطبيــق�أحكــام�zتفاقيــات�


مـــا،�حيـــث�إن�ا�حكمـــة�رفضـــت�وجهـــه�النظـــر�ا�تبنيـــة�ìالتعـــارض�بي

لفكـــرة�أن�إبـــرام�اتفاقيـــة�دوليـــة�مـــن�شـــأ�
ا�أن�تجعـــل�الدولـــة�تلiـــOم�بالقيـــام�بعمـــل�مـــا�أو�تمنـــع�الـــدول�مـــن�القيـــام�

بعمــل�مــا،�أن�هــذا�يكــون�تنــازل�عــن�ســيادة�الدولـــة�ولكــن�مــن�البــدي�opأن�أهليــة�إبــرام�اتفاقيــات�دوليــة�وتحمـــل�

�أصــــدرت�محكمــــة�العــــدل�الدوليــــة�الدائمــــة�فتــــوى�\ــــي�قضــــية�تبــــادل�الســــكان�بــــ,ن�تركيــــا�واليونــــان�
ً
�1925وأيضــــا


ا�âـا�أن�تـدخل�ع�ـى�تشـريعا
Úام�دو�ـي،�فيتوجـب�علOiا�أن�الدولة�إذا�تقيدت�بال
تق�oÔüبانه�من�ا�بادئ�ا�سلم�{


ا�تتوافـق�âامـات��طـراف�ا�تعاقـدة�جعـل�تشـريعاOiكيفيـة�تنفيـذه،�فمـن�ال�

خت�\ي�أحكامها�والفتاوى�ال�oÐتصدرها�مبدأ�سمو�القـانون�الـدو�ي�


ماìوأن�كان�هناك�تعارض�واضح�بي�ÓÐالقانون�ا�ح�ي�ح.  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�قواعد�الدستور�ا
ً
Nكسيكي،�حيث�إنه�من�ا�سلم�به�أن�القانون�الدو�ي�ا�عقودة�ب,ن�ا�كسيك�وفرنسا�بد�

  .يسمو�ع�ى�القانون�ا�ح�ي�فا�حاكم�الدولية��Nتتقيد�بالنصوص�الوطنية

فتاوى�محكمة�العدل�الدولية�عملت�ع�ى�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القـانون�ا�ح�ـي؛�فمـن�ضـمن�الفتـاوى�

القانونيــة�الناشـئة�عــن�تشــيد�جـدار�\ــي��راÕــ�oÔالفلســطينية�الÐـ�oتقüــ�oÔبــذلك�هـو�فتــوى�ا�حكمــة�بشـأن�ãثــار�


ا�ان�تشيد�الجدار�الذي�تقوم�به�دولة�zحتل�\ي�أرا�oÔÕالدولـة�ا�حتلـة�هـو�Úأكدت�ف�oÐوال�،

مخالف�للقانون�الدو�ي�واشارت�\ي�نص�ذلك�الفتوى�لقرار�مجلـس��مـن�رقـم�

القانون�Öسا��oÔالذي�يجعل�القدس�عاصمة�إسرائيل�هو�يشكل�ان�
اك�وا

�محكمة�العدل�الدولية�الدائمة�لسـمو�القـانون�: أحكام�محكمة�العدل�الدولية�الدائمة
ً
فقد�اتجهت�أيضا

الدو�ي�ع�ى�القانون�الوط�oÌ\ي�القضايا�ال�oÐكـان�{
ـا�تعـارض�بـ,ن�القـانون�الـدو�ي�

الــــداخ�ي،�ومــــن�أبــــرز��حكــــام�الÐــــ�oتــــدل�ع�ــــى�ذلــــك،�الحكــــم�الــــذي�صــــدر�\ــــي�قضــــية�الســــفينة�ويمبيلــــدون�

والــذي�قüــ�ÓÔبــأن�القــانون�الــدو�ي�يعلــو�القــانون�ا�ح�ــي�وبنــاًء�ع�ــى�ذلــك�فانــه�يتوجــب�تطبيــق�أحكــام�zتفاقيــات�


مـــا،�حيـــث�إن�ا�حكمـــة�رفضـــت�وجهـــه�النظـــر�ا�تبنيـــة��
ـــا�ع�ـــى�القـــانون�الـــوط�oÌعنـــدìالتعـــارض�بي

لفكـــرة�أن�إبـــرام�اتفاقيـــة�دوليـــة�مـــن�شـــأ�
ا�أن�تجعـــل�الدولـــة�تلiـــOم�بالقيـــام�بعمـــل�مـــا�أو�تمنـــع�الـــدول�مـــن�القيـــام�

بعمــل�مــا،�أن�هــذا�يكــون�تنــازل�عــن�ســيادة�الدولـــة�ولكــن�مــن�البــدي�opأن�أهليــة�إبــرام�اتفاقيــات�دوليــة�وتحمـــل�

  .ة�الOiامات�دولية�æي�صفة�أساسية�من�صفات�سيادة�الدولة

�أصــــدرت�محكمــــة�العــــدل�الدوليــــة�الدائمــــة�فتــــوى�\ــــي�قضــــية�تبــــادل�الســــكان�بــــ,ن�تركيــــا�واليونــــان�
ً
وأيضــــا


ا�âـا�أن�تـدخل�ع�ـى�تشـريعا
Úام�دو�ـي،�فيتوجـب�علOiا�أن�الدولة�إذا�تقيدت�بال
تق�oÔüبانه�من�ا�بادئ�ا�سلم�{


ا�تتوافـق�âامـات��طـراف�ا�تعاقـدة�جعـل�تشـريعاOiام�وتوضـح�كيفيـة�تنفيـذه،�فمـن�الOـiلzل�هذا�

  . 1923مع�اتفاقية�لوزان�لعام�

ونستخلص�من�ذلك�أن�ا�حاكم�الدولية�رسخت�\ي�أحكامها�والفتاوى�ال�oÐتصدرها�مبدأ�سمو�القـانون�الـدو�ي�

القانون�ا�ح�ي�ح�ÓÐوأن�كان�هناك�تعارض�وا�والذي�يتضمن�ا�عاهدات�وzتفاقيات�الدولية�ع�ى

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�قواعد�الدستور�ا
ً
Nا�عقودة�ب,ن�ا�كسيك�وفرنسا�بد

يسمو�ع�ى�القانون�ا�ح�ي�فا�حاكم�الدولية��Nتتقيد�بالنصوص�الوطنية

 
ً
فتاوى�محكمة�العدل�الدولية�عملت�ع�ى�سمو�القانون�الدو�ي�ع�ى�القـانون�ا�ح�ـي؛�فمـن�ضـمن�الفتـاوى�: ثانيا

الÐـ�oتقüــ�oÔبــذلك�هـو�فتــوى�ا�حكمــة�بشـأن�ãثــار�


ا�ان�تشيد�الجدار�الذي�تقوم�به�دولة�zحتل�\ي�أرا�oÔÕالدولـة�ا�حتلـة�هـو�2004ا�حتلة�\ي�Úأكدت�ف�oÐوال�،

مخالف�للقانون�الدو�ي�واشارت�\ي�نص�ذلك�الفتوى�لقرار�مجلـس��مـن�رقـم�

القانون�Öساأن�سن�ذلك�

 
ً
أحكام�محكمة�العدل�الدولية�الدائمة: ثالثا

الدو�ي�ع�ى�القانون�الوط�oÌ\ي�القضايا�ال�oÐكـان�{
ـا�تعـارض�بـ,ن�القـانون�الـدو�ي�

الــــداخ�ي،�ومــــن�أبــــرز��حكــــام�الÐــــ�oتــــدل�ع�ــــى�ذلــــك،�الحكــــم�الــــذي�صــــدر�\ــــي�قضــــية�الســــفينة�ويمبيلــــدون�

والــذي�قüــ�ÓÔبــأن�القــانون�الــدو�ي�يعلــو�القــانون�ا�ح�ــي�وبنــاًء�ع�ــى�ذلــك�فانــه�يتوجــب�تطبيــق�أحكــام�zتفاقيــات�

الدوليـــة�وتغلي�
ـــا�ع�ـــى�القـــانون�الـــوط�oÌعنـــد

لفكـــرة�أن�إبـــرام�اتفاقيـــة�دوليـــة�مـــن�شـــأ�
ا�أن�تجعـــل�الدولـــة�تلiـــOم�بالقيـــام�بعمـــل�مـــا�أو�تمنـــع�الـــدول�مـــن�القيـــام�

بعمــل�مــا،�أن�هــذا�يكــون�تنــازل�عــن�ســيادة�الدولـــة�ولكــن�مــن�البــدي�opأن�أهليــة�إبــرام�اتفاقيــات�دوليــة�وتحمـــل�

ة�الOiامات�دولية�æي�صفة�أساسية�من�صفات�سيادة�الدولةالدول

�أصــــدرت�محكمــــة�العــــدل�الدوليــــة�الدائمــــة�فتــــوى�\ــــي�قضــــية�تبــــادل�الســــكان�بــــ,ن�تركيــــا�واليونــــان�
ً
وأيضــــا


ا�âـا�أن�تـدخل�ع�ـى�تشـريعا
Úام�دو�ـي،�فيتوجـب�علOiا�أن�الدولة�إذا�تقيدت�بال
تق�oÔüبانه�من�ا�بادئ�ا�سلم�{

ل�هذا�zلiـOام�وتوتعديت�تكف

مع�اتفاقية�لوزان�لعام�

ونستخلص�من�ذلك�أن�ا�حاكم�الدولية�ر

والذي�يتضمن�ا�عاهدات�وzتفاقيات�الدولية�ع�ى
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موقـف�[نظمـة�القانونيـة�ا'قارنـة�والدسـات���مـن�العzقـة�بـ�ن�القـانون�الـدو�ي�

  :موقف�[نظمة�القانونية�ا'قارنة�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�القانون�ا'ح�ي

�ÓـــÌـــا�تتب
ة�القانونيـــة�تتبÌـــ�Óالقواعـــد�الدوليـــة�العرفيـــة�أم�أ�
ـــا�تتبÌـــ�Óالقواعـــد�الدوليـــة�zتفاقيـــة�ام�أ�

القــانون�الــدو�ي�قواعــد�موقــف�موحــد�مــن�هــذين�النــوع,ن؟�لــذا�وجــب�التفرقــة�بــ,ن�القواعــد�الدوليــة�zتفاقيــة�و 

وليـــة�zتفاقيـــة�ا�عاهـــدات�وzتفاقيــــات�الدوليـــة�وتتحـــدد�العقـــة�بـــ,ن�ا�عاهـــدات�الدوليــــة�

فالقواعــد�zتفاقيــة�الدوليــة�تتصــل�بصــورة�أو�بــأخرى�

�كــي�تــتم�إجــ
ً
راءات�إبــرام�ا�عاهــدة�بالســلطة�التنفيذيــة�وحــدها�\ــي�الدولــة�أو�بالســلطة�التنفيذيــة�والتشــريعية�معــا

وادخالهـــــا�\ـــــي�النظـــــام�الــــــداخ�ي�للدولـــــة،�وع�ـــــى�النقــــــيض�مـــــن�العقـــــة�القائمـــــة�بــــــ,ن�القواعـــــد�الدوليـــــة�العرفيــــــة�


ا�التقليديــــة�âتتضــــمن�أي�اعتــــداء�ع�ــــى�مبــــدأ�الفصــــل�بــــ,ن�الســــلطات�لطبيعــــة�نشــــأ�N�oــــÐوالقــــانون�الــــداخ�ي�وال

العرف�الدو�ي�هو�ا�صدر�الثاني�للقـانون�الـدو�ي�بعـد�ا�عاهـدات�الدوليـة،�والعـرف�الـدو�ي�يتكـون�مـن�عنصـرين،�


مــا�هــو�الشــعور�بإلزاميــة�إتبــاع�تلــك�ا�مارســات،�وأصــبح�ãن�Úــا�الــدول،�وثان
Úتســ,!�عل�oــÐــي�ا�مارســات�الæأولهمــا�

وهنـاك�بعـض�ا�وضـوعات�. الدو�ي�يحظى�بقبول�ن�ا�جتمع�الدو�ي�وأصبح�بمثابـة�قاعـدة�قانونيـة�ملزمـة


ــا�عــن�طريــق�ا�عاهــدات�وzتفاقيــات�ìن�تــم�تقنيãكانــت�تنظمهــا�قواعــد�القــانون�الــدو�ي�العر\ــي�مــن�قــل،�و�oــÐال

�اعت"ــــ!�بعــــض�الشـــــراح�أن�الــــنص�العــــالم�oلحقــــو 
ً
ق�Pنســــان�هــــو�مــــن�قبيـــــل�كقــــانون�البحــــار�والحصــــانات،�أيضــــا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

موقـف�[نظمـة�القانونيـة�ا'قارنـة�والدسـات���مـن�العzقـة�بـ�ن�القـانون�الـدو�ي�

  

موقف�[نظمة�القانونية�ا'قارنة�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�القانون�ا'ح�ي

�ÓـــÌـــا�تتب
ة�القانونيـــة�تتبÌـــ�Óالقواعـــد�الدوليـــة�العرفيـــة�أم�أ�
ـــا�تتبÌـــ�Óالقواعـــد�الدوليـــة�zتفاقيـــة�ام�أ�

موقــف�موحــد�مــن�هــذين�النــوع,ن؟�لــذا�وجــب�التفرقــة�بــ,ن�القواعــد�الدوليــة�zتفاقيــة�و 

  :القواعد�الدولية��تفاقية

وليـــة�zتفاقيـــة�ا�عاهـــدات�وzتفاقيــــات�الدوليـــة�وتتحـــدد�العقـــة�بـــ,ن�ا�عاهـــدات�الدوليــــة�تشـــمل�القواعـــد�الد

فالقواعــد�zتفاقيــة�الدوليــة�تتصــل�بصــورة�أو�بــأخرى�. والقــانون�الــوط�oÌمــن�خــل�نصــوص�الدســات,!�الوطنيــة

�كــي�تــتم�إجــ
ً
بالســلطة�التنفيذيــة�وحــدها�\ــي�الدولــة�أو�بالســلطة�التنفيذيــة�والتشــريعية�معــا

وادخالهـــــا�\ـــــي�النظـــــام�الــــــداخ�ي�للدولـــــة،�وع�ـــــى�النقــــــيض�مـــــن�العقـــــة�القائمـــــة�بــــــ,ن�القواعـــــد�الدوليـــــة�العرفيــــــة�


ا�التقليديــــة�âتتضــــمن�أي�اعتــــداء�ع�ــــى�مبــــدأ�الفصــــل�بــــ,ن�الســــلطات�لطبيعــــة�نشــــأ�N�oــــÐوالقــــانون�الــــداخ�ي�وال

  .  واتباع�الدولة�مسلك�مع,ن�مع�الشعور�بإلزاميته

  :القواعد�القانونية�الدولية�العرفية

العرف�الدو�ي�هو�ا�صدر�الثاني�للقـانون�الـدو�ي�بعـد�ا�عاهـدات�الدوليـة،�والعـرف�الـدو�ي�يتكـون�مـن�عنصـرين،�


مــا�هــو�الشــعور�بإلزاميــة�إتبــاع�تلــك�ا�مارســات،�وأصــبح�ãن�Úــا�الــدول،�وثان
Úتســ,!�عل�oــÐــي�ا�مارســات�الæأولهمــا�

الدو�ي�يحظى�بقبول�ن�ا�جتمع�الدو�ي�وأصبح�بمثابـة�قاعـدة�قانونيـة�ملزمـة


ــا�عــن�طريــق�ا�عاهــدات�وzتفاقيــات�ìن�تــم�تقنيãكانــت�تنظمهــا�قواعــد�القــانون�الــدو�ي�العر\ــي�مــن�قــل،�و�oــÐال

�اعت"ــــ!�بعــــض�الشـــــراح�أن�الــــنص�العــــالم�oلحقــــو 
ً
كقــــانون�البحــــار�والحصــــانات،�أيضــــا

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

موقـف�[نظمـة�القانونيـة�ا'قارنـة�والدسـات���مـن�العzقـة�بـ�ن�القـانون�الـدو�ي�: ا'بحث�الثالث

  :القانون�ا'ح�ي

موقف�[نظمة�القانونية�ا'قارنة�من�العzقة�ب�ن�القانون�الدو�ي�القانون�ا'ح�ي: ا'طلب�[ول 

ة�القانونيـــة�تتبÌـــ�Óالقواعـــد�الدوليـــة�العرفيـــة�أم�أ�
ـــا�تتبÌـــ�Óالقواعـــد�الدوليـــة�zتفاقيـــة�ام�أ�
ـــا�تتبÌـــ�Óهـــل��نظمـــ

موقــف�موحــد�مــن�هــذين�النــوع,ن؟�لــذا�وجــب�التفرقــة�بــ,ن�القواعــد�الدوليــة�zتفاقيــة�و 

  العرفية؛

القواعد�الدولية��تفاقية: الفرع�[ول 

تشـــمل�القواعـــد�الد

والقــانون�الــوط�oÌمــن�خــل�نصــوص�الدســات,!�الوطنيــة

�كــي�تــتم�إجــ
ً
بالســلطة�التنفيذيــة�وحــدها�\ــي�الدولــة�أو�بالســلطة�التنفيذيــة�والتشــريعية�معــا

وادخالهـــــا�\ـــــي�النظـــــام�الــــــداخ�ي�للدولـــــة،�وع�ـــــى�النقــــــيض�مـــــن�العقـــــة�القائمـــــة�بــــــ,ن�القواعـــــد�الدوليـــــة�العرفيــــــة�


ا�التقليديــــة�âتتضــــمن�أي�اعتــــداء�ع�ــــى�مبــــدأ�الفصــــل�بــــ,ن�الســــلطات�لطبيعــــة�نشــــأ�N�oــــÐوالقــــانون�الــــداخ�ي�وال

واتباع�الدولة�مسلك�مع,ن�مع�الشعور�بإلزاميته

القواعد�القانونية�الدولية�العرفية: ثانيلفرع�الا

العرف�الدو�ي�هو�ا�صدر�الثاني�للقـانون�الـدو�ي�بعـد�ا�عاهـدات�الدوليـة،�والعـرف�الـدو�ي�يتكـون�مـن�عنصـرين،�


مــا�هــو�الشــعور�بإلزاميــة�إتبــاع�تلــك�ا�مارســات،�وأصــبح�ãن�Úــا�الــدول،�وثان
Úتســ,!�عل�oــÐــي�ا�مارســات�الæأولهمــا�

الدو�ي�يحظى�بقبول�ن�ا�جتمع�الدو�ي�وأصبح�بمثابـة�قاعـدة�قانونيـة�ملزمـةالعرف�


ــا�عــن�طريــق�ا�عاهــدات�وzتفاقيــات�ìن�تــم�تقنيãكانــت�تنظمهــا�قواعــد�القــانون�الــدو�ي�العر\ــي�مــن�قــل،�و�oــÐال

�اعت"ــــ!�بعــــض�الشـــــراح�أن�الــــنص�العــــالم�oلحقــــو 
ً
كقــــانون�البحــــار�والحصــــانات،�أيضــــا
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�oÔوتقن,ن�بعض�القواعد�العرفية�\ي�صـورة�معاهـدات�أو�اتفاقيـات�لـم�ينـه�الـدور��سا�ـ

الـدول�بالنسـبة�لطبيعـة��فطبيعة�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�العر\ي�والقانون�الوط�oÌتختلـف�بـاختف�موقـف

فقــد�تعتنــق�الدولـــة�مــذهب�وحــدة�القـــانون,ن�بالنســبة�للمعاهــدات�الدوليـــة�

وقـــد�تعتنـــق�مـــذهب�ثنائيـــة�القـــانون,ن�بالنســـبة�للعـــرف�الـــدو�ي�\ـــي�آن�واحـــد�وخ,ـــ!�مثـــال�ع�ـــى�ذلـــك�دســـتور�أ�انيـــا�

لعر\ــي�أســم�Óمــن�التشــريعات�الداخليــة�ع�ــى�عكــس�ا�عاهــدات�

�بالنســـــبة�للدســـــتور�
ً
الدوليـــــة�الÐـــــ�oيعت"!هـــــا�متســـــاوية�القيمـــــة�مـــــع�التشـــــريعات�الداخليـــــة،�وع�ـــــى�النقـــــيض�تمامـــــا

الذي�يجعل�ا�عاهدات�الدولية�\ي�مكانة�أع�ى�من�الدستور�حيث�ينص�بشكل�صريح�ع�ى�أنه�

القـــانون�الـــداخ�ي�يتعـــارض�مـــع�القـــانون�الـــدو�ي�يعت"ـــ!�مل2ـــي�ع�ـــى�عكـــس�أنـــه��Nيعiـــ!ف�


ـا�أن�تحـدد�مكانـة�ا�عاهـدات�Úومما�سبق�نستنتج�أن�الدسات,!�الوطنية�عل�،
ً
بقيمة�القانون�الدو�ي�العر\ي�أص

  : انون�الدو�ي�القانون�ا'ح�ي

بعــض�الدســات,!�تــنص�ع�ــى�أنــه��Nأثــر�للمعاهــدة�الدوليــة��zبعــد�أن�تصــبح�قــانون�داخ�ــي،�والــبعض��خــر�يأخــذ�

بمفهـــوم�وحـــدة�القـــانون,ن�والـــذي�بمقتضـــاه�أن�zتفاقيـــة�أو�ا�عاهـــدة�الدوليـــة�يمتـــد�أثرهـــا�دون�حاجـــة�لتحويلهـــا�

ال�oÐأخذت�{
ذا�النهج�إ�ى�قسم�يع�ي�شأن�القانون�الدو�ي�ع�ى�حساب�

القــانون�الــوطoÌ،�وقســم��خــر�يأخــذ�نهــج�أن�يكــون�القــانون�ا�ح�ــي�لــه�أع�ــى�مكانــه�مــن�القــانون�الــدو�ي،�وقســم�

أخــــر�يناصــــر�نهــــج�أن�القــــانون�الــــدو�ي�\ــــي�مرتبــــة�متســــاوية�مــــع�القــــانون�ا�ح�ــــي،�والقســــم��خ,ــــ!�يجعــــل�ا�عاهــــدة�

فالقســـــم��ول�الــــــذي�يتبÌـــــ�Óفكــــــرة�أن�القــــــانون�الـــــدو�ي�أع�ــــــى�مكانـــــة�مــــــن�الدســــــتور�الـــــوط�oÌوالقــــــانون�الــــــوطoÌ؛�

هـــو�خ,ــ!�مثـــال�للدســـات,!�الÐـــ�oتتبÌــ�Óهـــذا�الـــنهج،�فانـــه�يجعــل�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وتقن,ن�بعض�القواعد�العرفية�\ي�صـورة�معاهـدات�أو�اتفاقيـات�لـم�ينـه�الـدور��سا. القانون�الدو�ي�العر\ي

  .للعرف�الدو�ي�كمصدر�مستقل�من�مصادر�القاعدة�القانونية�الدولية

فطبيعة�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�العر\ي�والقانون�الوط�oÌتختلـف�بـاختف�موقـف

فقــد�تعتنــق�الدولـــة�مــذهب�وحــدة�القـــانون,ن�بالنســبة�للمعاهــدات�الدوليـــة�. قواعــد�القــانون�الــدو�ي�ذات�الصـــلة

وقـــد�تعتنـــق�مـــذهب�ثنائيـــة�القـــانون,ن�بالنســـبة�للعـــرف�الـــدو�ي�\ـــي�آن�واحـــد�وخ,ـــ!�مثـــال�ع�ـــى�ذلـــك�دســـتور�أ�انيـــا�

لعر\ــي�أســم�Óمــن�التشــريعات�الداخليــة�ع�ــى�عكــس�ا�عاهــدات�والنمســا�وإيطاليــا�الــذي�يجعــل�القــانون�الــدو�ي�ا

�بالنســـــبة�للدســـــتور�
ً
الدوليـــــة�الÐـــــ�oيعت"!هـــــا�متســـــاوية�القيمـــــة�مـــــع�التشـــــريعات�الداخليـــــة،�وع�ـــــى�النقـــــيض�تمامـــــا

الذي�يجعل�ا�عاهدات�الدولية�\ي�مكانة�أع�ى�من�الدستور�حيث�ينص�بشكل�صريح�ع�ى�أنه�

القـــانون�الـــداخ�ي�يتعـــارض�مـــع�القـــانون�الـــدو�ي�يعت"ـــ!�مل2ـــي�ع�ـــى�عكـــس�أنـــه��Nيعiـــ!ف���اذا�كـــان�هنـــاك�نـــص�مـــن


ـا�أن�تحـدد�مكانـة�ا�عاهـدات�Úومما�سبق�نستنتج�أن�الدسات,!�الوطنية�عل�،
ً
بقيمة�القانون�الدو�ي�العر\ي�أص

  .الدولية�بالنسبة�لقانو�
ا�ا�ح�ي

انون�الدو�ي�القانون�ا'ح�يموقف�الدسات���من�العzقة�ب�ن�الق

بعــض�الدســات,!�تــنص�ع�ــى�أنــه��Nأثــر�للمعاهــدة�الدوليــة��zبعــد�أن�تصــبح�قــانون�داخ�ــي،�والــبعض��خــر�يأخــذ�

بمفهـــوم�وحـــدة�القـــانون,ن�والـــذي�بمقتضـــاه�أن�zتفاقيـــة�أو�ا�عاهـــدة�الدوليـــة�يمتـــد�أثرهـــا�دون�حاجـــة�لتحويلهـــا�

ال�oÐأخذت�{
ذا�النهج�إ�ى�قسم�يع�ي�شأن�القانون�الدو�ي�ع�ى�حساب��لقانون�داخ�ي�ولكن�انقسمت�الدسات,! 

القــانون�الــوطoÌ،�وقســم��خــر�يأخــذ�نهــج�أن�يكــون�القــانون�ا�ح�ــي�لــه�أع�ــى�مكانــه�مــن�القــانون�الــدو�ي،�وقســم�

أخــــر�يناصــــر�نهــــج�أن�القــــانون�الــــدو�ي�\ــــي�مرتبــــة�متســــاوية�مــــع�القــــانون�ا�ح�ــــي،�والقســــم��خ,ــــ!�يجعــــل�ا�عاهــــدة�

  . الدولية�أدنى�من�الدستور�وأع�ى�من�القوان,ن�ا�حلية

فالقســـــم��ول�الــــــذي�يتبÌـــــ�Óفكــــــرة�أن�القــــــانون�الـــــدو�ي�أع�ــــــى�مكانـــــة�مــــــن�الدســــــتور�الـــــوط�oÌوالقــــــانون�الــــــوطoÌ؛�

هـــو�خ,ــ!�مثـــال�للدســـات,!�الÐـــ�oتتبÌــ�Óهـــذا�الـــنهج،�فانـــه�يجعــل�القـــانون�الـــدو�ي�\ـــي�1963فالدســتور�الهولنـــدي�عـــام�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

القانون�الدو�ي�العر\ي

للعرف�الدو�ي�كمصدر�مستقل�من�مصادر�القاعدة�القانونية�الدولية

فطبيعة�العقة�ب,ن�القانون�الدو�ي�العر\ي�والقانون�الوط�oÌتختلـف�بـاختف�موقـف

قواعــد�القــانون�الــدو�ي�ذات�الصـــلة

وقـــد�تعتنـــق�مـــذهب�ثنائيـــة�القـــانون,ن�بالنســـبة�للعـــرف�الـــدو�ي�\ـــي�آن�واحـــد�وخ,ـــ!�مثـــال�ع�ـــى�ذلـــك�دســـتور�أ�انيـــا�

والنمســا�وإيطاليــا�الــذي�يجعــل�القــانون�الــدو�ي�ا

�بالنســـــبة�للدســـــتور�
ً
الدوليـــــة�الÐـــــ�oيعت"!هـــــا�متســـــاوية�القيمـــــة�مـــــع�التشـــــريعات�الداخليـــــة،�وع�ـــــى�النقـــــيض�تمامـــــا

الذي�يجعل�ا�عاهدات�الدولية�\ي�مكانة�أع�ى�من�الدستور�حيث�ينص�بشكل�صريح�ع�ى�أنه��1983الهولندي�

اذا�كـــان�هنـــاك�نـــص�مـــن


ـا�أن�تحـدد�مكانـة�ا�عاهـدات�Úومما�سبق�نستنتج�أن�الدسات,!�الوطنية�عل�،
ً
بقيمة�القانون�الدو�ي�العر\ي�أص

الدولية�بالنسبة�لقانو�
ا�ا�ح�ي

موقف�الدسات���من�العzقة�ب�ن�الق: ا'طلب�الثاني

بعــض�الدســات,!�تــنص�ع�ــى�أنــه��Nأثــر�للمعاهــدة�الدوليــة��zبعــد�أن�تصــبح�قــانون�داخ�ــي،�والــبعض��خــر�يأخــذ�

بمفهـــوم�وحـــدة�القـــانون,ن�والـــذي�بمقتضـــاه�أن�zتفاقيـــة�أو�ا�عاهـــدة�الدوليـــة�يمتـــد�أثرهـــا�دون�حاجـــة�لتحويلهـــا�

لقانون�داخ�ي�ولكن�انقسمت�الدسات,! 

القــانون�الــوطoÌ،�وقســم��خــر�يأخــذ�نهــج�أن�يكــون�القــانون�ا�ح�ــي�لــه�أع�ــى�مكانــه�مــن�القــانون�الــدو�ي،�وقســم�

أخــــر�يناصــــر�نهــــج�أن�القــــانون�الــــدو�ي�\ــــي�مرتبــــة�متســــاوية�مــــع�القــــانون�ا�ح�ــــي،�والقســــم��خ,ــــ!�يجعــــل�ا�عاهــــدة�

الدولية�أدنى�من�الدستور�وأع�ى�من�القوان,ن�ا�حلية

فالقســـــم��ول�الــــــذي�يتبÌـــــ�Óفكــــــرة�أن�القــــــانون�الـــــدو�ي�أع�ــــــى�مكانـــــة�مــــــن�الدســــــتور�الـــــوط�oÌوالقــــــانون�الــــــوطoÌ؛�

فالدســتور�الهولنـــدي�عـــام�
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ــا�هولنــدا�أن�تكــون�مخالفــة�للتشــريعات�الداخليــة�Úتصــدق�عل�oــÐفــيمكن�للمعاهــدة�الدوليــة�ال

أمـــا�القســـم�الثـــاني�والـــذي�يتبÌـــ�Óفكـــرة�أن�القـــانون�ا�ح�ـــي�لـــه�أع�ـــى�مكانـــه�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي،�ففـــي�الدســـتور�

  .يتضمن�أن�التشريعات�الوطنية�أع�ى�مكانه�من�القواعد�القانونية�العرفية

بينمـا�القسـم�الثالـث�والـذي�يناصـر�فكـرة�أن�القـانون�الـدو�ي�متسـاو�مـع�القـانون�الـوط�oÌفيكـون�مثالـه�الدسـتور�


ا�وا�نشورة�\ي�الجريدة�الرسمية�قوة�القانÚا�ا�صري،�حيث�إنه�أعطى�للمعاهدة�الدولية�ا�صدق�عل
ون�أي�أ�

،�ولكــن�هنــاك�عــدة�شــروط�2014حÐــ�Óالدســتور�الحــا�ي�

�
ً
�أن�ت"ــــ!م�ا�عاهــــدة�بواســــطة�رئــــيس�الجمهوريــــة�وفقــــا

ً
Nكــــي�تكــــون�ا�عاهــــدة�الدوليــــة�قــــانون�يعتــــد�بــــه،�فيجــــب�أو

�أن�تنشـــر�\ـــي�
ً
ة�بعـــد�ا�وافقـــة،�وأخ,ـــ!ا

�لõجـــراءات�الÐـــ�oيحـــددها�القـــانون،�وبعـــد�ذلـــك�تكـــون�ا�عاهـــدة�الدوليـــة�\ـــي�نفـــس�مرتبـــة�
ً
الجريـــدة�الرســـمية�وفقـــا

القــانون�بمعÌــ�Óأن��Nيعلــو�القــانون�فــوق�ا�عاهــدة�و�Nتعلــو�ا�عاهــدة�فــوق�القــانون�ولكــن�اذا�حــدث�تعــارض�بــ,ن�

�وبــــ,ن�واي�قــــانون�Nحــــق�لهــــا،�
ً
ســــتوفت�جميــــع�Pجــــراءات�ا�طلوبــــة�كــــي�تكــــون�قانونــــا

أمــا�القســم��خ,ــ!�والــذي�يجعــل�القــانون�الــدو�ي�\ــي�مرتبــة�متوســطة�بــ,ن�الدســتور�والقــانون�الــوطoÌ،�وهــذا�مــن�


ـا�تكـون�\ـي�مرتبـة�أدنـى�مـن�ìـى�مـن�التشـريعات�الـداخ�ي�و��

،�ودســـتور�الجزائـــر�عـــام�1958ومـــن�أمثلـــة�الدســـات,!�الÐـــ�oأخـــذت�{
ـــذا�الـــنهج�هـــو�دســـتور�فرنســـا�عـــام�


ـا�Úتـم�التصـديق�عل�oـÐوجميعهم�جاء�\ي�نصوصهم�أن�ا�عاهـدات�الدوليـة�ال

�للدستور�ف�opأع�ى�من�التشريعات�الداخلية�وأقل�من�الدستور 
ً
  .ا�تبعة�وفقا

�هذا� �أهمية �وتكمن ،oÌالوط� �والقانون �الدو�ي �القانون �ب,ن �للعقة �العريضة �الخطوط �البحث عرض�هذا

�نفس�الوقت�يمس�الOiامات�الدولة�مع�الدول��خرى  �الدولة�و\ي �انه�موضوع�يمس�سيادة �فقد. البحث�\ي

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ــا�هولنــدا�أن�تكــون�مخالفــة�للتشــريعات�الداخليــة�Úتصــدق�عل�oــÐفــيمكن�للمعاهــدة�الدوليــة�ال

  . ولكن�ذلك�يكون�\ي�سياق�ضروريات�الحياة�الدولية

أمـــا�القســـم�الثـــاني�والـــذي�يتبÌـــ�Óفكـــرة�أن�القـــانون�ا�ح�ـــي�لـــه�أع�ـــى�مكانـــه�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي،�ففـــي�الدســـتور�

يتضمن�أن�التشريعات�الوطنية�أع�ى�مكانه�من�القواعد�القانونية�العرفية�أنه�-ع�ى�سبيل�ا�ثال

بينمـا�القسـم�الثالـث�والـذي�يناصـر�فكـرة�أن�القـانون�الـدو�ي�متسـاو�مـع�القـانون�الـوط�oÌفيكـون�مثالـه�الدسـتور�


ا�وا�نشورة�\ي�الجريدة�الرسمية�قوة�القانÚا�صري،�حيث�إنه�أعطى�للمعاهدة�الدولية�ا�صدق�عل

حÐــ�Óالدســتور�الحــا�ي��1956\ــي�نفــس�ذات�مرتبــة�القــانون�وهــذا�منــذ�دســتور�

�
ً
�أن�ت"ــــ!م�ا�عاهــــدة�بواســــطة�رئــــيس�الجمهوريــــة�وفقــــا

ً
Nكــــي�تكــــون�ا�عاهــــدة�الدوليــــة�قــــانون�يعتــــد�بــــه،�فيجــــب�أو


ـــا�رئـــيس�الجمهوريـــÚـــا�مجلـــس�النـــواب،�ويصـــدق�عل
Úأن�تنشـــر�\ـــي�للدســـتور،�ويوافـــق�عل�
ً
ة�بعـــد�ا�وافقـــة،�وأخ,ـــ!ا

�لõجـــراءات�الÐـــ�oيحـــددها�القـــانون،�وبعـــد�ذلـــك�تكـــون�ا�عاهـــدة�الدوليـــة�\ـــي�نفـــس�مرتبـــة�
ً
الجريـــدة�الرســـمية�وفقـــا

القــانون�بمعÌــ�Óأن��Nيعلــو�القــانون�فــوق�ا�عاهــدة�و�Nتعلــو�ا�عاهــدة�فــوق�القــانون�ولكــن�اذا�حــدث�تعــارض�بــ,ن�

�وبــــ,ن�واي�قــــانون�Nحــــق�لهــــا،�ا�عاهــــدة�الدوليــــة�بعــــد�أن�ا
ً
ســــتوفت�جميــــع�Pجــــراءات�ا�طلوبــــة�كــــي�تكــــون�قانونــــا

  .فاÖولوية�تكون�لتطبيق��القانون�دون�ا�عاهدة

أمــا�القســم��خ,ــ!�والــذي�يجعــل�القــانون�الــدو�ي�\ــي�مرتبــة�متوســطة�بــ,ن�الدســتور�والقــانون�الــوطoÌ،�وهــذا�مــن�


ـا�تكـون�\ـي�مرتبـة�أدنـى�مـن�شأنه�أن�يجعل�zتفاقيـات�الدوليـة�تحظـى�بشـأن�أعìـى�مـن�التشـريعات�الـداخ�ي�و��

ومـــن�أمثلـــة�الدســـات,!�الÐـــ�oأخـــذت�{
ـــذا�الـــنهج�هـــو�دســـتور�فرنســـا�عـــام�


ـا��1989،�ودستور�تونس�لعام�Úتـم�التصـديق�عل�oـÐوجميعهم�جاء�\ي�نصوصهم�أن�ا�عاهـدات�الدوليـة�ال

�للدستور�ف�opأع�ى�من�التشريعات�الداخلية�وأقل�من�الدستور ونشرت�باçجراءات�
ً
ا�تبعة�وفقا

�هذا� �أهمية �وتكمن ،oÌالوط� �والقانون �الدو�ي �القانون �ب,ن �للعقة �العريضة �الخطوط �البحث عرض�هذا

�نفس�الوقت�يمس�الOiامات�الدولة�مع�الدول��خرى  �الدولة�و\ي �انه�موضوع�يمس�سيادة البحث�\ي

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ــا�هولنــدا�أن�تكــون�مخالفــة�للتشــريعات�الداخليــة��مرتبــة�أع�ــى�منــهÚتصــدق�عل�oــÐفــيمكن�للمعاهــدة�الدوليــة�ال

ولكن�ذلك�يكون�\ي�سياق�ضروريات�الحياة�الدولية

أمـــا�القســـم�الثـــاني�والـــذي�يتبÌـــ�Óفكـــرة�أن�القـــانون�ا�ح�ـــي�لـــه�أع�ـــى�مكانـــه�مـــن�القـــانون�الـــدو�ي،�ففـــي�الدســـتور�

ع�ى�سبيل�ا�ثال�–��اني�

بينمـا�القسـم�الثالـث�والـذي�يناصـر�فكـرة�أن�القـانون�الـدو�ي�متسـاو�مـع�القـانون�الـوط�oÌفيكـون�مثالـه�الدسـتور�


ا�وا�نشورة�\ي�الجريدة�الرسمية�قوة�القانÚا�صري،�حيث�إنه�أعطى�للمعاهدة�الدولية�ا�صدق�عل

\ــي�نفــس�ذات�مرتبــة�القــانون�وهــذا�منــذ�دســتور�

�
ً
�أن�ت"ــــ!م�ا�عاهــــدة�بواســــطة�رئــــيس�الجمهوريــــة�وفقــــا

ً
Nكــــي�تكــــون�ا�عاهــــدة�الدوليــــة�قــــانون�يعتــــد�بــــه،�فيجــــب�أو


ـــا�رئـــيس�الجمهوريـــÚـــا�مجلـــس�النـــواب،�ويصـــدق�عل
Úللدســـتور،�ويوافـــق�عل

�لõجـــراءات�الÐـــ�oيحـــددها�القـــانون،�وبعـــد�ذلـــك�تكـــون�ا�عاهـــدة�الدوليـــة�\ـــي�نفـــس�مرتبـــة�
ً
الجريـــدة�الرســـمية�وفقـــا

القــانون�بمعÌــ�Óأن��Nيعلــو�القــانون�فــوق�ا�عاهــدة�و�Nتعلــو�ا�عاهــدة�فــوق�القــانون�ولكــن�اذا�حــدث�تعــارض�بــ,ن�

ا�عاهــــدة�الدوليــــة�بعــــد�أن�ا

فاÖولوية�تكون�لتطبيق��القانون�دون�ا�عاهدة

أمــا�القســم��خ,ــ!�والــذي�يجعــل�القــانون�الــدو�ي�\ــي�مرتبــة�متوســطة�بــ,ن�الدســتور�والقــانون�الــوطoÌ،�وهــذا�مــن�

شأنه�أن�يجعل�zتفاقيـات�الدوليـة�تحظـى�بشـأن�أع

ومـــن�أمثلـــة�الدســـات,!�الÐـــ�oأخـــذت�{
ـــذا�الـــنهج�هـــو�دســـتور�فرنســـا�عـــام�. الدســـتور 

،�ودستور�تونس�لعام�1996

ونشرت�باçجراءات�

  :خاتمة

�هذا� �أهمية �وتكمن ،oÌالوط� �والقانون �الدو�ي �القانون �ب,ن �للعقة �العريضة �الخطوط �البحث عرض�هذا

�نفس�الوقت�يمس�الOiامات�الدولة�مع�الدول��خرى  �الدولة�و\ي �انه�موضوع�يمس�سيادة البحث�\ي
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�انقسامات�الفقه�فيما�يتعلق�بطبيعة�العقة�ب,ن�القانون�


ما�هو�مذهب�الوحدة،�والثاني�هو�مذهب�الثنائيةìإ�ى�مذهب,ن��ول�م�oÌأما�ما�توصلنه�. الدو�ي�والقانون�الوط

�القانونية� �القاعدة �ع�ى �الدولية لقانونية

�ع�ى� �وسموها �الدولية �القانونية �سمو�القاعدة �مع �القانون,ن �بوحدة �تأخذ �دسات,!�الدول �وأغلب ا�حلية،


ا�والقواعد�العرفية�منهÚام�قواعد�القانون�الدو�ي�ا�تفق�عل!iام�باحOiلzالقانون�ا�ح�ي�ولذلك�لضرورة�.  

ع�ي�من�شأن�قواعد�القانون�الدو�ي�الذي�يتمثل�
ُ
انونية�\ي�الدول�ا�ختلفة�\ي�ا�
ا�ت


ا�من�قبل�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Úعندما�يتم�التصديق�عل

  . ت�الداخليةع�ى�التشريعا

جبار،�رياض�عبد�ا�حسن،�محاضرات�\ي�القانون�الدو�ي�العام،�بحث�منشور�ع�ى�موقع�الجامعة�

،�نحو�ثقافة�سيادة�القانون،�معهد�الوNيات�ا�تحدة�للسم،�واشنطن،�الوNيات�

،�العقة�ب,ن�ا�عاهدة�الدولية�والتشريعات�الوطنية،�بحث�

 .3�،2016،�العدد�

�oÌبحث�منشور�صادر�عن�ا�ركز�الفلسطي�،oÌالبطمة،�ريم،�ا�عاهدات�الدولية�والقانون�الوط

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

استخدم�للباحث�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�وأوضح�انقسامات�الفقه�فيما�يتعلق�بطبيعة�العقة�ب,ن�القانون�


ما�هو�مذهب�الوحدة،�والثاني�هو�مذهب�الثنائيةìإ�ى�مذهب,ن��ول�م�oÌالدو�ي�والقانون�الوط

�ا �سمو�القاعدة �مبدأ �استقر�ع�ى �أنه �الدو�ي �القضاء �بشأن �القانونية�إليه �القاعدة �ع�ى �الدولية لقانونية

�ع�ى� �وسموها �الدولية �القانونية �سمو�القاعدة �مع �القانون,ن �بوحدة �تأخذ �دسات,!�الدول �وأغلب ا�حلية،


ا�والقواعد�العرفية�منهÚام�قواعد�القانون�الدو�ي�ا�تفق�عل!iام�باحOiلzالقانون�ا�ح�ي�ولذلك�لضرورة�

ع�ي�من�شأن�قواعد�القانون�الدو�ي�الذي�يتمثل�وتشi!ك�معظم��نظمة�الق
ُ
انونية�\ي�الدول�ا�ختلفة�\ي�ا�
ا�ت


ا�من�قبل�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة��-\ي�zتفاقيات�الدولية�وا�عاهدات�الدولية�Úعندما�يتم�التصديق�عل

�لõجراءات�ال�oÐيتبعها�دستور�كل�دولة�
ً

ا�ونشرها�وفقاÚع�ى�التشريعا�-وا�وافقة�عل

 :  

جبار،�رياض�عبد�ا�حسن،�محاضرات�\ي�القانون�الدو�ي�العام،�بحث�منشور�ع�ى�موقع�الجامعة�

  Pسمية،

  .النجف،�العراق

،�نحو�ثقافة�سيادة�القانون،�معهد�الوNيات�ا�تحدة�للسم،�واشنطن،�الوNيات�)2015(مكاي،�ليان�

 .دة،�الطبعة��و�ى

،�العقة�ب,ن�ا�عاهدة�الدولية�والتشريعات�الوطنية،�بحث�)O)2016ي،�نايف�راشد�هزاع�

،�العدد�43منشور�\ي�مجلة�دراسات�علوم�الشريعة�والقانون،�ا�جلد�

�oÌبحث�منشور�صادر�عن�ا�ركز�الفلسطي�،oÌالبطمة،�ريم،�ا�عاهدات�الدولية�والقانون�الوط

 .Nستقل�ا�حاماة�والقضاء

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

استخدم�للباحث�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي،�وأو


ما�هو�مذهب�الوحدة،�والثاني�هو�مذهب�الثنائيةìإ�ى�مذهب,ن��ول�م�oÌالدو�ي�والقانون�الوط

�ا �سمو�القاعدة �مبدأ �استقر�ع�ى �أنه �الدو�ي �القضاء �بشأن إليه

�ع�ى� �وسموها �الدولية �القانونية �سمو�القاعدة �مع �القانون,ن �بوحدة �تأخذ �دسات,!�الدول �وأغلب ا�حلية،


ا�والقواعد�العرفية�منهÚام�قواعد�القانون�الدو�ي�ا�تفق�عل!iام�باحOiلzالقانون�ا�ح�ي�ولذلك�لضرورة�

وتشi!ك�معظم��نظمة�الق

\ي�zتفاقيات�الدولية�وا�عاهدات�الدولية�

�لõجراءات�ال�oÐيتبعها�دستور�كل�دولة�
ً

ا�ونشرها�وفقاÚوا�وافقة�عل

: ا'صادر�وا'راجع

 : الكتب -1

جبار،�رياض�عبد�ا�حسن،�محاضرات�\ي�القانون�الدو�ي�العام،�بحث�منشور�ع�ى�موقع�الجامعة� -

Pسمية،

النجف،�العراق�����������

مكاي،�ليان� -

دة،�الطبعة��و�ىا�تح

الع	Oي،�نايف�راشد�هزاع� -

منشور�\ي�مجلة�دراسات�علوم�الشريعة�والقانون،�ا�جلد�

- �oÌبحث�منشور�صادر�عن�ا�ركز�الفلسطي�،oÌالبطمة،�ريم،�ا�عاهدات�الدولية�والقانون�الوط

Nستقل�ا�حاماة�والقضاء
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الرقابة�ع�ى�دستورية�ا�عاهدات�الدولية،�بحث�منشور�\ي�مجلة�

 .،�العدد��ول 

\ي�الدسات,!��الرقابة�ع�ى�دستورية�ا�عاهدات�الدولية،�دراسة�مقارنة

 .العربية،�بحث�منشور�\ي�مجلة�مركز�دراسات�الكوفة،�ا�جلد��ول،�العدد�السابع

،�التنازع�ب,ن�ا�عاهدة�الثنائية�والقانون�\ي�ا�جال�الداخ�ي�\ي�ضوء�

ف�القضاء�الدو�ي�من�التعارض�ب,ن�zتفاقيات�والقانون�الداخ�ي،�بحث�

،�نفاذ�ا�عاهدات�الدولية�\ي�النظام�القانوني�الداخ�ي،�الطبعة�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الرقابة�ع�ى�دستورية�ا�عاهدات�الدولية،�بحث�منشور�\ي�مجلة�) 2015(شطناوي،�فيصل�عقلة�

،�العدد��ول 42دراسات�علوم�الشريعة�والقانون،�الجامعة��ردنية،�ا�جلد�

الرقابة�ع�ى�دستورية�ا�عاهدات�الدولية،�دراسة�مقارنة) 2008(الشكري،�ع�ي�يوسف�

العربية،�بحث�منشور�\ي�مجلة�مركز�دراسات�الكوفة،�ا�جلد��ول،�العدد�السابع

،�التنازع�ب,ن�ا�عاهدة�الثنائية�والقانون�\ي�ا�جال�الداخ�ي�\ي�ضوء�)1996(أبو�غزالة،�محمد�ناصر�

 .أحكام�القانون�الدو�ي�العام،�أطروحة�دكتوراه،�جامعة�الجزائر

ف�القضاء�الدو�ي�من�التعارض�ب,ن�zتفاقيات�والقانون�الداخ�ي،�بحث�شرون،�حسينة،�موق

 .منشور�\ي�مجلة�ا�فكر،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة،�الجزائر

،�نفاذ�ا�عاهدات�الدولية�\ي�النظام�القانوني�الداخ�ي،�الطبعة�)2003(أبو�الخ,!،�أحمد�عطية�


ضة�العربية،�مصرìو�ى،�دار�ال�. 

 

  .محكمة�العدل�الدولية

  .أحكام�محكمة�التحكيم�الدولية

  .أحكام�محكمة�العدل�لدولية�الدائمة

  .2014الدستور�ا�صري�

�oÔý1958الدستور�الفرن.  

 . 1996الدستور�الجزائري�

 .1983الدستور�الهولندي�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

شطناوي،�فيصل�عقلة� -

دراسات�علوم�الشريعة�والقانون،�الجامعة��ردنية،�ا�جلد�

الشكري،�ع�ي�يوسف� -

العربية،�بحث�منشور�\ي�مجلة�مركز�دراسات�الكوفة،�ا�جلد��ول،�العدد�السابع

أبو�غزالة،�محمد�ناصر� -

أحكام�القانون�الدو�ي�العام،�أطروحة�دكتوراه،�جامعة�الجزائر

شرون،�حسينة،�موق -

منشور�\ي�مجلة�ا�فكر،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة،�الجزائر

أبو�الخ,!،�أحمد�عطية� -


ضة�العربية،�مصرìو�ى،�دار�ال�

 : القوان�ن -2

محكمة�العدل�الدوليةأحكام� -

أحكام�محكمة�التحكيم�الدولية -

أحكام�محكمة�العدل�لدولية�الدائمة -

الدستور�ا�صري� -

- �oÔýالدستور�الفرن

الدستور�الجزائري� -

الدستور�الهولندي� -
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عاِصر
ُ
ديِم�وا'

َ
�Rي�الِخzِف�الِفقÞِ��الق

ٌ
 ُمراَجَعة

Punishment for Apostate from Islam 

A review of the Ancient and Contemporary Jurisprudential 

 جامعة�الخليل/ �ستاذ�ا�ساعد�\ي�كلية�الشريعة

Dr. Loai Azmi Ghazawi  

وقد�انقسم�".  عقوبة�ا�رتد�عن�Pسم،�مراجعة�\ي�الخف�القديم�وا�عاصر

�الحرية،� �وب,ن 
اìبي� �والفرق �تعريف�الردة، �تناول �ا�بحث��ول�فقد �أما �مبحث,ن�اثن,ن�وخاتمة، البحث�إ�ى

.  \ي�مسألة�قتل�ا�رتد�و�مور�ال�oÐيحصل�{
ا�الرجوع�عن�Pسم�وشروط�ا�رتد،�ومن�ثم�مناقشة�Pجماع

�فناقش�الرأي��ول�الذي�يرى�أن�ُعقوبة� �ا�بحث�الثاني�فقد�سلط�الضوء�ع�ى�عقوبة�ا�رتد�البدنية، أما

ة�حدية،�فطرح��دلة�وناقشها�مناقشة�علمية�بعيدة�عن�التعصب،�ثم�تناول�البحث�الرأي�الذي�يرى�أن�

وانت�Ópهذا�ا�بحث�بمناقشة�آراء�.  

�ãراء� �هذه �موافقة �مدى �فب,ن �العقيدة �حرية �تتناقض�مع �الردة �عقوبة �Öن �للردة ��Nعقوبة �بأنه القائل,ن

شكك,ن�\ي�َحد�الرّدة�ما�قالوا�ذلك�إ�Nمحاول
ُ
ة�وخلص�البحث�إ�ى�أن�ا�

لفظ�عام�\ي�" التارك�لدينه"جمة�الغرب�ع�ى�ا�سلم,ن،�كما�توصل�البحث�إ�ى�أن�لفظ�

�لõسم�وا�سلم,ن،�Öن�مجرد�ردته�عن�Pسم�
ً
كل�مرتد�وبأي�ردة�كانت�و�Nيشi!ط�أن�ُيصاحب�ردته�حربا

Abstract 

This research deals with the topic of "Punishment for apostate from Islam, a review of 

the ancient and contemporary dispute". The research was divided into two sections and a 

conclusion. As for the first topic, it dealt with the definition o

between it and freedom, the matters by which a reversion from Islam occurs and the 

conditions of the apostate, and then discussing the consensus on the issue of killing the 

apostate.  As for the second section, it sheds light on 

discussed the first opinion, which believes that the punishment for apostasy is  textual 

(hudud).  It presents the evidence and discusses it in a scientific discussion that is far from 

fanaticism. This topic ended with a 
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عقوبة�ا�رتد�عن�Pسم،�مراجعة�\ي�الخف�القديم�وا�عاصر"البحث�موضوع�

�الحرية،� �وب,ن 
اìبي� �والفرق �تعريف�الردة، �تناول �ا�بحث��ول�فقد �أما �مبحث,ن�اثن,ن�وخاتمة، البحث�إ�ى

و�مور�ال�oÐيحصل�{
ا�الرجوع�عن�Pسم�وشروط�ا�رتد،�ومن�ثم�مناقشة�Pجماع

�فناقش�الرأي��ول�الذي�يرى�أن�ُعقوبة� �ا�بحث�الثاني�فقد�سلط�الضوء�ع�ى�عقوبة�ا�رتد�البدنية، أما

ة�حدية،�فطرح��دلة�وناقشها�مناقشة�علمية�بعيدة�عن�التعصب،�ثم�تناول�البحث�الرأي�الذي�يرى�أن�

،�وسرد��د
ً
.  لة�ال�oÐاستدلوا�{
ا�وناقشهاعقوبة�ا�رتد�تعزيرا�وليست�حدا

�ãراء� �هذه �موافقة �مدى �فب,ن �العقيدة �حرية �تتناقض�مع �الردة �عقوبة �Öن �للردة ��Nعقوبة �بأنه القائل,ن

شكك,ن�\ي�َحد�الرّدة�ما�قالوا�ذلك�إ�Nمحاول.  للنصوص�الشرعية�ãمرة�بقتل�ا�رتد
ُ
وخلص�البحث�إ�ى�أن�ا�

للتخفيف�من�ِحدة�هجمة�الغرب�ع�ى�ا�سلم,ن،�كما�توصل�البحث�إ�ى�أن�لفظ�

�لõسم�وا�سلم,ن،�Öن�مجرد�ردته�عن�Pسم�
ً
كل�مرتد�وبأي�ردة�كانت�و�Nيشi!ط�أن�ُيصاحب�ردته�حربا

 تعت"!�خيانة�عظمÓ،�وبناًء�ع�ى�ذلك�فإن�ا�رتد�ُيقتل�ولو�لم�يظهر�حر 
ً
 .با

This research deals with the topic of "Punishment for apostate from Islam, a review of 

the ancient and contemporary dispute". The research was divided into two sections and a 

conclusion. As for the first topic, it dealt with the definition of apostasy, the difference 

between it and freedom, the matters by which a reversion from Islam occurs and the 

conditions of the apostate, and then discussing the consensus on the issue of killing the 

apostate.  As for the second section, it sheds light on the punishment of the apostate. It 

discussed the first opinion, which believes that the punishment for apostasy is  textual 

(hudud).  It presents the evidence and discusses it in a scientific discussion that is far from 

fanaticism. This topic ended with a discussion of the opinions of those who say that there is 
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 ملخص

البحث�موضوع�يتناول�هذا�

�الحرية،� �وب,ن 
اìبي� �والفرق �تعريف�الردة، �تناول �ا�بحث��ول�فقد �أما �مبحث,ن�اثن,ن�وخاتمة، البحث�إ�ى

و�مور�ال�oÐيحصل�{
ا�الرجوع�عن�Pسم�وشروط�ا�رتد،�ومن�ثم�مناقشة�Pجماع

�فناقش�الرأي��ول�الذي�يرى�أن�ُعقوبة� �ا�بحث�الثاني�فقد�سلط�الضوء�ع�ى�عقوبة�ا�رتد�البدنية، أما

ة�حدية،�فطرح��دلة�وناقشها�مناقشة�علمية�بعيدة�عن�التعصب،�ثم�تناول�البحث�الرأي�الذي�يرى�أن� الردَّ

،�وسرد��د
ً
عقوبة�ا�رتد�تعزيرا�وليست�حدا

�ãراء� �هذه �موافقة �مدى �فب,ن �العقيدة �حرية �تتناقض�مع �الردة �عقوبة �Öن �للردة ��Nعقوبة �بأنه القائل,ن

للنصوص�الشرعية�ãمرة�بقتل�ا�رتد

للتخفيف�من�ِحدة�هجمة�الغرب�ع�ى�ا�سلم,ن،�كما�توصل�البحث�إ�ى�أن�لفظ�

�لõسم�وا�سلم,ن،�Öن�مجرد�ردته�عن�Pسم�
ً
كل�مرتد�وبأي�ردة�كانت�و�Nيشi!ط�أن�ُيصاحب�ردته�حربا

تعت"!�خيانة�عظمÓ،�وبناًء�ع�ى�ذلك�فإن�ا�رتد�ُيقتل�ولو�لم�يظهر�حر 

 This research deals with the topic of "Punishment for apostate from Islam, a review of 

the ancient and contemporary dispute". The research was divided into two sections and a 

f apostasy, the difference 

between it and freedom, the matters by which a reversion from Islam occurs and the 

conditions of the apostate, and then discussing the consensus on the issue of killing the 

the punishment of the apostate. It 

discussed the first opinion, which believes that the punishment for apostasy is  textual 

(hudud).  It presents the evidence and discusses it in a scientific discussion that is far from 

discussion of the opinions of those who say that there is 
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no punishment for apostasy because the punishment for apostasy contradicts the freedom of 

belief, so it shows the extent to which these opinions agree with the legal texts ordering the 

killing of the apostate.  The research concluded that the opinion that limit of apostasy only 

said that as an attempt to mitigate the intensity of the West's attack on Muslims, and the 

research also concluded that the term "abandoning his religion" is a general term fo

apostate and with any apostasy, and it is not required that his apostasy be accompanied by a 

war against Islam and Muslims, because merely His apostasy from Islam is considered high 

treason, and accordingly the apostate is to be killed even if he d 

�وأمره�أن�1إن�هللا�تعا�ى�أرسل�رسوله�بالهدى�ودين�الحق�ليدل�الناس�ع�ى�Pسم�الذي�هو�أكمل�الشرائع ،

يدعو�الناس�ويرشدهم�ح�ÓÐيدخلوا�\ي�Pسم�ويلOiموا�طاعة�هللا�ورسوله،�لكنه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�ُيؤمر�


م�أن�يكونوا�مؤمن,ن،�ìم��عراب،�ونفى�عقبل�إس

فأحكام�.  وقبل�إسم�ا�نافق,ن�ظاهًرا،�وأخ"!�أّنه��Nينفعهم�يوم�القيامة�شيًئا،�وأّ�
م�\ي�الدرك��سفل�من�النار

ُتجاه�فانقسم�الناس�.  2هللا�تعا�ى�جارية�ع�ى�ما�يظهر�للعباد�ما�لم�يقم�دليل�ع�ى�أن�ما�أظهروه�خف�ما�أبطنوه

�أهل� �إن �ثم �أظهر، �بما
ً
�ك �فعامل �ا�ستi!ين، �وا�نافق,ن �والكفار�الظاهرين، �الصادق,ن، �ا�ؤمن,ن �إ�ى دعوته

ثم�أورثنا�الكتاب�الذين�اصطفينا�من�

 .3"خ,!ات�بإذن�هللا�ذلك�هو�الفضل�الكب,!

�رؤية� �اقتفاء �أهدف�من�ورائه �السياسة�الشرعية، �َضوء �ا�رتد�عن�Pسم�ع�ى �مسألة�عقوبة �بحث�\ي هذا

�\ي�كل� �تطّل oÐا�تجذرة�وال� �من�فهم�نصوص�Pسم�ورؤيته�ا�تجددة �ا�رتد�تحديدا،�منطلقا Pسم�\ي�حّد

ولن�يدخل�هذا�البحث�\ي�تفصيت�الّرّدة،�ومن�تصّح�رّدته�ومن��Nتصّح،�

�oيركز�ع�ى�جزئية�واحدة�وæي�ا�رتّد�

طب�َجلل،�ح�ÓÐأن�البعض�يرى�\ي�مجرد�إثارة�
َ
ُحكم�"ة�هو�خ


ة،�أما�البعض�ãخر�فكان�وما�زال�يرى�\ي�

oÔء�من�الخ,!�الذي�تستحسنه�العقول�وترتاح�إليه�النفوس،�كاÖمر�


ا�æي�عâا�هذه�الديانات�عقائدها�وتشريعا
Úبنيت�عل�oÐحسان�ونحو�ذلك�من�وجوه�الخ,!،�وإنما�ا�قصود�أن��صول�الPف�ما�يرضاه�هللا�بالرأفة�والرحمة�و�ى�خ

 .يائه�ورسله؛�Nشتمالها�ع�ى�الكذب�الصريح�ع�ى�هللا�تعا�ى�وع�ى�أنبيائه�\ي�معرفة�صفاته�وطريقة�عبادته
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no punishment for apostasy because the punishment for apostasy contradicts the freedom of 

belief, so it shows the extent to which these opinions agree with the legal texts ordering the 

e apostate.  The research concluded that the opinion that limit of apostasy only 

said that as an attempt to mitigate the intensity of the West's attack on Muslims, and the 

research also concluded that the term "abandoning his religion" is a general term fo

apostate and with any apostasy, and it is not required that his apostasy be accompanied by a 

war against Islam and Muslims, because merely His apostasy from Islam is considered high 

treason, and accordingly the apostate is to be killed even if he does not appear to be fighting.

إن�هللا�تعا�ى�أرسل�رسوله�بالهدى�ودين�الحق�ليدل�الناس�ع�ى�Pسم�الذي�هو�أكمل�الشرائع

يدعو�الناس�ويرشدهم�ح�ÓÐيدخلوا�\ي�Pسم�ويلOiموا�طاعة�هللا�ورسوله،�لكنه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�ُيؤمر�


م�أن�يكونوا�مؤمن,ن،�أن�ينقب�عن�قلوب�الناس�و�Nأن�يشق�عن�بطو�
م،�ولهذا�ìم��عراب،�ونفى�عقبل�إس

وقبل�إسم�ا�نافق,ن�ظاهًرا،�وأخ"!�أّنه��Nينفعهم�يوم�القيامة�شيًئا،�وأّ�
م�\ي�الدرك��سفل�من�النار

هللا�تعا�ى�جارية�ع�ى�ما�يظهر�للعباد�ما�لم�يقم�دليل�ع�ى�أن�ما�أظهروه�خف�ما�أبطنوه

�أهل� �إن �ثم �أظهر، �بما
ً
�ك �فعامل �ا�ستi!ين، �وا�نافق,ن �والكفار�الظاهرين، �الصادق,ن، �ا�ؤمن,ن �إ�ى دعوته


م�\ي�Pيمان�إ�ى�درجات�كما�قال�تعا�ىâيمان�انقسموا�بحسب�تفاوP" :ثم�أورثنا�الكتاب�الذين�اصطفينا�من�


م�سابق�بالìم�مقتصد�وم
ìم�ظالم�لنفسه�وم
ìخ,!ات�بإذن�هللا�ذلك�هو�الفضل�الكب,!عبادنا�فم

�رؤية� �اقتفاء �أهدف�من�ورائه �السياسة�الشرعية، �َضوء �ا�رتد�عن�Pسم�ع�ى �مسألة�عقوبة �بحث�\ي هذا

�\ي�كل� �تطّل oÐا�تجذرة�وال� �من�فهم�نصوص�Pسم�ورؤيته�ا�تجددة �ا�رتد�تحديدا،�منطلقا Pسم�\ي�حّد

�نفس
ً
ولن�يدخل�هذا�البحث�\ي�تفصيت�الّرّدة،�ومن�تص.  هاح,ن�ع"!�النصوص�شاهرة

واختفات�العلماء�\ي�zستتابة�وجوبا�واستحبابا،�وكم�تكون؟�ذلك�أن�بج��oيركز�ع�ى�جزئية�واحدة�وæي�ا�رتّد�

 من�حيث�قتله�أم�Pبقاء�عليه�ع�ى�َضْوء�السياسة�الشرعية

طب�َجلل،�ح�ÓÐأن�البعض�يرى�\ي�مجرد�إثارة��Nيشك�الباحث�ُبرهة�أن�البح
َ
ة�هو�خ ث�\ي�مسألة�الردَّ


ا�أية�ش�
ة،�أما�البعض�ãخر�فكان�وما�زال�يرى�\ي�Úّتحمل�\ي�ط�Nن�ا�سألة�Ö�،مر�ع�ى�الدين�وأهله

                                         


ا�ع�ى��oÔء�من�الخ,!�الذي�تستحسنه�العقول�وترتاح�إليه�النفوس،�كاÖمر��Nيع�oÌبطن�ما�سوى�Pسم�من�الديانات�أ�
ا�بالضرورة��Nتشتمل�\âي�تعاليمها�وتشريعا


ا�æي�عâا�هذه�الديانات�عقائدها�وتشريعا
Úبنيت�عل�oÐحسان�ونحو�ذلك�من�وجوه�الخ,!،�وإنما�ا�قصود�أن��صول�الPبالرأفة�والرحمة�و

يائه�ورسله؛�Nشتمالها�ع�ى�الكذب�الصريح�ع�ى�هللا�تعا�ى�وع�ى�أنبيائه�\ي�معرفة�صفاته�وطريقة�عبادته

 .2/126إعم�ا�وقع,ن،�ابن�قيم�الجوزية،�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

no punishment for apostasy because the punishment for apostasy contradicts the freedom of 

belief, so it shows the extent to which these opinions agree with the legal texts ordering the 

e apostate.  The research concluded that the opinion that limit of apostasy only 

said that as an attempt to mitigate the intensity of the West's attack on Muslims, and the 

research also concluded that the term "abandoning his religion" is a general term for every 

apostate and with any apostasy, and it is not required that his apostasy be accompanied by a 

war against Islam and Muslims, because merely His apostasy from Islam is considered high 

oes not appear to be fighting.

  :مقدمة

إن�هللا�تعا�ى�أرسل�رسوله�بالهدى�ودين�الحق�ليدل�الناس�ع�ى�Pسم�الذي�هو�أكمل�الشرائع

يدعو�الناس�ويرشدهم�ح�ÓÐيدخلوا�\ي�Pسم�ويلOiموا�طاعة�هللا�ورسوله،�لكنه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�ُيؤمر�

أن�ينقب�عن�قلوب�الناس�و�Nأن�يشق�عن�بطو�
م،�ولهذا�

وقبل�إسم�ا�نافق,ن�ظاهًرا،�وأخ"!�أّنه��Nينفعهم�يوم�القيامة�شيًئا،�وأّ�
م�\ي�الدرك��سفل�من�النار

هللا�تعا�ى�جارية�ع�ى�ما�يظهر�للعباد�ما�لم�يقم�دليل�ع�ى�أن�ما�أظهروه�خف�ما�أبطنوه

�أهل� �إن �ثم �أظهر، �بما
ً
�ك �فعامل �ا�ستi!ين، �وا�نافق,ن �والكفار�الظاهرين، �الصادق,ن، �ا�ؤمن,ن �إ�ى دعوته


م�\ي�Pيمان�إ�ى�درجات�كما�قال�تعا�ىâيمان�انقسموا�بحسب�تفاوP


م�سابق�بالìم�مقتصد�وم
ìم�ظالم�لنفسه�وم
ìعبادنا�فم

�رؤية� �اقتفاء �أهدف�من�ورائه �السياسة�الشرعية، �َضوء �ا�رتد�عن�Pسم�ع�ى �مسألة�عقوبة �بحث�\ي هذا

�\ي�كل� �تطّل oÐا�تجذرة�وال� �من�فهم�نصوص�Pسم�ورؤيته�ا�تجددة �ا�رتد�تحديدا،�منطلقا Pسم�\ي�حّد

�نفس
ً
ح,ن�ع"!�النصوص�شاهرة

واختفات�العلماء�\ي�zستتابة�وجوبا�واستحبابا،�وكم�تكون؟�ذلك�أن�بج

من�حيث�قتله�أم�Pبقاء�عليه�ع�ى�َضو

�Nيشك�الباحث�ُبرهة�أن�البح

ة 
ا�أية�ش" الردَّÚّتحمل�\ي�ط�Nن�ا�سألة�Ö�،تآمر�ع�ى�الدين�وأهله

                                                          
1
�Nيع�oÌبطن�ما�سوى�Pسم�من�الديانات�أ�
ا�بالضرورة��Nتشتمل�\�


ا�æي�عâا�هذه�الديانات�عقائدها�وتشريعا
Úبنيت�عل�oÐحسان�ونحو�ذلك�من�وجوه�الخ,!،�وإنما�ا�قصود�أن��صول�الPبالرأفة�والرحمة�و

يائه�ورسله؛�Nشتمالها�ع�ى�الكذب�الصريح�ع�ى�هللا�تعا�ى�وع�ى�أنبيائه�\ي�معرفة�صفاته�وطريقة�عبادتهتعا�ى�مما�أنزله�ع�ى�أنب

2
إعم�ا�وقع,ن،�ابن�قيم�الجوزية،��

3
 .32سورة�فاطر،�آية��
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�وتربة�خصبة�تستأهل�من�الفقهاء�ا�عاصرين�التبصر�والتأ
ً
�حقيقيا

ً
Nمل�للوصول�إ�ى�الحق�\ي�ة�إشكا

�ع�ى�الحديث�\ي�هذه�ا�سألة
ً
والحقيقة�أن�قضية�: "يقول�الدكتور�أحمد�الريسوني�معلقا

�ا�عضلة� �هذه �حل �قد �القديم �الفقه �كان �وإذا �Pسمي، �الفقه �\ي �ا�عضت �من �æي رتد،
ُ
�ا� �وُعقوبة ة

�النظر�وا�راجعة� �من �الحديث�مدعو��زيد �الفقه �فإن �السياسية، اته

�يشبه� �أو�ما �إجماع �لوجود �نظرا 
يب،âتخوف�و� �ع�ى �لكن �يحصل، �بدأ �قد �وهو�ما �القضية، �لهذه وzج�
اد

�لسانه� �أن�ُيجري�ع�ى �هللا�جل�وع�ى
ً
�داعيا ،

الحق،�وأن�يكون�هذا�العمل�خالصا�لوجهه�الكريم،�فإن�أصاب�فبفضل�من�هللا�تعا�ى،�وإن�أخطأ�فمن�نفسه�

رتدين،�ف�opمس
ُ
متناثرة�\ي�ألة�فقهية�شائعة�ة�وا�

�ومن�هؤNء� �ا�وضوع، �هذا �فقلة�هم�الذين�أثاروا دث,ن،

رتدين�من�صدر�Pسم�إ�ى�اليوم
ُ
" ة�وا�

ة�\ي�الدنيا�هل�æي� م،�تناول�فيه�صاحبه�ُعقوبة�الردَّ

�Nي�القتل�وناقشها�وخرج�بنتيجة�أن�æة�

نتائج�بعد�بيان�مدى���ما�توصل�إليه�الشيخ�العلواني�من

�بعيد�عن�كل�تعصب�مع�استحضار� oوتمت�مناقشته�ومحاورته�بأسلوب�علم� صحة��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا

 
ً
��Nحدا

ً
منشور�ع�ى�موقع�" ة�تعزيرا

�فخرج� �الحدود، �من �حد �æي �أم �تعزيرية �الردة �عقوبة �هل �صاحبه �فيه �تناول �Pلكi!وني، Nين

وقد�ناقشت�ما�ذهب�إليه�من��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا�ع�ى�ما�توصل�


ا�أقوال�من�ذهبوا�أنه��Nعقو Úا�مباحث�أخرى�ناقشت�ف
Úضافة�إ�ى�بيان�إليه�من�نتائج�وأضفت�علçبة�للردة�با

� �بحثه �\ي �الريسوني �أحمد �وPشكال�"�الدكتور ة �الردَّ حد

رتد،�خاصة��حاديث�
ُ
ا�نشور�ع�ى�موقع�إسم�أون�Nين،�تطرق�فيه�الباحث�إ�ى�مسألة�ُعقوبة�ا�

ص�الباحث�إ�ى�أن��حاديث�جميعا�ينب2ي�أن�ُتفسر�\ي�ضوء��صل�
ُ
ل
َ
ة�ال�oÐصرحت�بوجوب�قتله،�وخ

2002. 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�وتربة�خصبة�تستأهل�من�الفقهاء�ا�عاصرين�التبصر�والتأ
ً
�حقيقيا

ً
Nة�إشكا

�ع�ى�الحديث�\ي�هذه�ا�سألة.  
ً
يقول�الدكتور�أحمد�الريسوني�معلقا

�ا�عضلة� �هذه �حل �قد �القديم �الفقه �كان �وإذا �Pسمي، �الفقه �\ي �ا�عضت �من �æي رتد،
ُ
�ا� �وُعقوبة ة

�ومبس �التاري1ي �سياقه �و\ي �النظر�وا�راجعة�بطريقته، �من �الحديث�مدعو��زيد �الفقه �فإن �السياسية، اته

�يشبه� �أو�ما �إجماع �لوجود �نظرا 
يب،âتخوف�و� �ع�ى �لكن �يحصل، �بدأ �قد �وهو�ما �القضية، �لهذه وzج�
اد

رتد،�عند�الفقهاء�ا�تقدم,ن
ُ
 .P"1جماع�ع�ى�قتل�ا�

�الشائكة �ا�سألة �لسانه�Öجل�ذلك�ارتأى�الباحث�أن�يخوض�غمار�هذه �أن�ُيجري�ع�ى �هللا�جل�وع�ى
ً
�داعيا ،

الحق،�وأن�يكون�هذا�العمل�خالصا�لوجهه�الكريم،�فإن�أصاب�فبفضل�من�هللا�تعا�ى،�وإن�أخطأ�فمن�نفسه�

 .ومن�الشيطان�وهللا�من�وراء�القصد

 :الدراسات�السابقة

رتدين،�ف�opمس
ُ
ة�وا� �æي�ا�راجع�الفقهية�ال�oÐتحدثت�\ي�ُحكم�الردَّ

�ومن�هؤNء��بطون�أمهات�الكتب�الفقهية�القديمة، �ا�وضوع، �هذا �فقلة�هم�الذين�أثاروا ْحدث,ن،
ُ
�من�ا� أما

رتدين�من�صدر�Pسم�إ�ى�اليوم: �Nإكراه�\ي�الدين"الدكتور�طه�جابر�العلواني�\ي�كتابه�
ُ
ة�وا� إشكالية�الردَّ

م،�تناول�فيه�صاحبه�ُعقوبة�الرد2003دولية�بالقاهرة�عام�الصادر�عن�مكتبة�الشروق�ال

�Nي�القتل�وناقشها�وخرج�بنتيجة�أن�æة� ،�واستعرض�القول�بأن�ُعقوبة�الردَّ
ً
القتل�أم�أنه��Nُعقوبة�لها�أص

وقد�تناول�البحث�بالنقاش�ما�توصل�إليه�الشيخ�العلواني�من.  ة�\ي�الدنيا

�بعيد�عن�كل�تعصب�مع�استحضار� oوتمت�مناقشته�ومحاورته�بأسلوب�علم� صحة��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا

رتد
ُ
 . أدلة�أخرى�لم�يستدل�{
ا�تتعلق�بُعقوبة�ا�

�بعنوان� �بحثا  "كما�قّدم�الدكتور�محمد�سليم�العوا
ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

�فخرج� �الحدود، �من �حد �æي �أم �تعزيرية �الردة �عقوبة �هل �صاحبه �فيه �تناول �Pلكi!وني، Nين

وقد�ناقشت�ما�ذهب�إليه�من��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا�ع�ى�ما�توصل�.  بنتيجة�أ�
ا�عقوبة�تعزيرية�مi!وكة�لõمام


ا�أقوال�من�ذهبوا�أنه��Nعقو Úا�مباحث�أخرى�ناقشت�ف
Úإليه�من�نتائج�وأضفت�عل

 .وجوه�السياسة�الشرعية�\ي�عقوبة�ا�رتد

� �بحثه �\ي �الريسوني �أحمد �الدكتور �حَسٍن �بكم �بدلوهم ْو
َ
�أدل �الذين ومن

رتد،�خاصة��حاديث�
ُ
ا�نشور�ع�ى�موقع�إسم�أون�Nين،�تطرق�فيه�الباحث�إ�ى�مسألة�ُعقوبة�ا�

ص�الباحث�إ�ى�أن��حاديث�جميعا�ينب2
ُ
ل
َ
ة�ال�oÐصرحت�بوجوب�قتله،�وخ

 ". �Nإكراه�\ي�الدين"العام�الذي�أرساه�ا�و�ى�\ي�قوله�

                                         

2002-2-28: تاريخ�النشر��www.islamonline.netة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�موقع�إسم�أون�Nين�

ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�وتربة�خصبة�تستأهل�من�الفقهاء�ا�عاصرين�التبصر�والتأ
ً
�حقيقيا

ً
Nة�إشكا ُحكم�الردَّ

هذه�ا�سألة�الشائكة

�ا�عضلة� �هذه �حل �قد �القديم �الفقه �كان �وإذا �Pسمي، �الفقه �\ي �ا�عضت �من �æي رتد،
ُ
�ا� �وُعقوبة ة الردَّ

�التاري �سياقه �و\ي بطريقته،

�يشبه� �أو�ما �إجماع �لوجود �نظرا 
يب،âتخوف�و� �ع�ى �لكن �يحصل، �بدأ �قد �وهو�ما �القضية، �لهذه وzج�
اد

رتد،�عند�الفقهاء�ا�تقدم,ن
ُ
Pجماع�ع�ى�قتل�ا�

�الشائكة �ا�سألة Öجل�ذلك�ارتأى�الباحث�أن�يخوض�غمار�هذه

الحق،�وأن�يكون�هذا�العمل�خالصا�لوجهه�الكريم،�فإن�أصاب�فبفضل�من�هللا�تعا�ى،�وإن�أخطأ�فمن�نفسه�

ومن�الشيطان�وهللا�من�وراء�القصد

الدراسات�السابقة

�æي�ا�راجع�الفقهية�ال�oÐتحدثت�\ي�ُحكم�الرد ●
ٌ
كث,!ة

بطون�أمهات�الكتب�الفقهية�القديمة،

الدكتور�طه�جابر�العلواني�\ي�كتابه�

الصادر�عن�مكتبة�الشروق�ال

،�واستعرض�القول�بأن�ُعقوبة�الرد
ً
القتل�أم�أنه��Nُعقوبة�لها�أص

ة�\ي�الدنيا ُعقوبة�للردَّ

�بعيد�عن�كل�تعصب�مع�استحضار� oوتمت�مناقشته�ومحاورته�بأسلوب�علم� صحة��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا

رتد
ُ
أدلة�أخرى�لم�يستدل�{
ا�تتعلق�بُعقوبة�ا�

�بعنوان� ● �بحثا كما�قّدم�الدكتور�محمد�سليم�العوا

�أون  �فخرج��إسم �الحدود، �من �حد �æي �أم �تعزيرية �الردة �عقوبة �هل �صاحبه �فيه �تناول �Pلكi!وني، Nين

بنتيجة�أ�
ا�عقوبة�تعزيرية�مi!وكة�لõمام


ا�أقوال�من�ذهبوا�أنه��Nعقو Úا�مباحث�أخرى�ناقشت�ف
Úإليه�من�نتائج�وأضفت�عل

وجوه�السياسة�الشرعية�\ي�عقوبة�ا�رتد

ْو ●
َ
�أدل �الذين ومن

رتد،�خاصة��حاديث�" �صو�ي
ُ
ا�نشور�ع�ى�موقع�إسم�أون�Nين،�تطرق�فيه�الباحث�إ�ى�مسألة�ُعقوبة�ا�

ص�الباحث�إ�ى�أن��حاديث�جميعا�ينبالنبوي
ُ
ل
َ
ة�ال�oÐصرحت�بوجوب�قتله،�وخ

العام�الذي�أرساه�ا�و�ى�\ي�قوله�

                                                          
1
ة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�موقع�إسم�أون�Nين�� حد�الردَّ
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ة،�وحرية�"ومن�الذين�أسهموا�\ي�هذا�ا�وضوع�الشائك��ستاذ�جمال�البنا�\ي�مقالته� �Nُعقوبة�للردَّ

،�منشور�ع�ى�موقع�إسم�أون�Nين،�تناول�فيه�صاحبه�مجموعة�من��دلة�تش,!�ع�ى�

 . ة�تتناقض�مع�حرية�العقيدة�\ي�الشريعة�Pسمية

� �مقاله �ب,ن"�ستاذ�محمد�عابد�الجابري�\ي الخيانة��الردة

حاول�فيه�كاتبه�تتبع�الُحكم�الشرÑي�\ي�قتل�ا�رتد،�كما�حاول�إيجاد�ا�"!ر�للمرتد�\ي�

ويتم�َمحو�" حق�\ي�الخطأ"�جرد��-ع�ى�رأي�الكاتب

�من�أشار�إ�ى�هذا�ا�وضوع�من�أمثال�الدكتور�عبد�الحميد�متو�ي�\ي�كتابه�
ً
قد�سبق�هؤNء�جميعا

،�والكاتب�فهم�oهويدي�\ي�"العقوبات�الشرعية

ومن�قبل�هؤNء�جميعهم�الشيخ�،�"

�بالدراسة� �ãراء �لكل �شاملة �بأ�
ا �وا�قاNت ��بحاث �هذه �عن oÐدراس� �تم,Oت وقد

�هذه� �قيل�\ي �كل�مما �بل�الهدف�جمع �ولم�يكن�الهدف�zنتصار�لرأي�دون�آخر، والتمحيص�وzستدNل،

فقمت�بدراسة�كل��دلة�.  الواقع�والسياسة�الشرعية

 .�N"1إكراه�\ي�الدين

�الحوار� �مجال �أن �ع�ى �والتأكيد �ا�سلم,ن، �عوام �ب,ن �الحّساس�والشائك �ا�وضوع �هذا �طرح �خطورة بيان

 . مناقشة�ãراء�ا�طروحة�\ي�عقوبة�الردة�دراسة�موضوعية�دون�تح,O،�وترجيح�ما�رجحه�الدليل


ا�وب,ن�قولهìإكراه�\ي�"تعا�ى��ة�ثم�إثبات�نفي�التعارض�بي�N

رتد�الدنيوية�هل�æي�الحد�أم�التعزير�أم��Nهذه�و�Nتلك،�ولن�يتناول�البحث�ما�
ُ
تركز�دراس�oÐهذه�ع�ى�ُعقوبة�ا�

رتد��خروية
ُ
رتد�من�أحكام�\ي�الفقه�Pسمي،�كما��Nيتناول�البحث�ُعقوبة�ا�

ُ
 .  يعi!ي�ا�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ومن�الذين�أسهموا�\ي�هذا�ا�وضوع�الشائك��ستاذ�جمال�البنا�\ي�مقالته�

 ،�منشور�ع�ى�موقع�إسم�أون�Nين،�تناول�فيه�صاحبه�مجموعة�من��دلة�تش,!�ع�ى�"مzعتقاد�عماد�Pس

ة�تتناقض�مع�حرية�العقيدة�\ي�الشريعة�Pسمية ة�\ي�الدنيا�وأن�ُعقوبة�الردَّ

�ا�قام� �هذا �مقاله�ومن�الذين�أدلْو�بدلوهم�\ي �ستاذ�محمد�عابد�الجابري�\ي

حاول�فيه�كاتبه�تتبع�الُحكم�الشرÑي�\ي�قتل�ا�رتد،�كما�حاول�إيجاد�ا�"!ر�للمرتد�\ي�" لêمة�والحق�\ي�الخطأ

ع�ى�رأي�الكاتب-،�فيتحول�الكفر�"الحق�\ي�الخطأ"ارتداده�ع"!�ابتداع�فكرة�

 .  �كل��oÔء�أض,ى�مباحا

�من�أشار�إ�ى�هذا�ا�وضوع�من�أمثال�الدكتور�عبد�الحميد�متو�ي�\ي�كتابه�
ً
قد�سبق�هؤNء�جميعا

العقوبات�الشرعية"،�والصادق�ا�هدي�\ي�كتابه�"مبادئ�نظام�الحكم�\ي�Pسم

"الحرية�الدينية�\ي�Pسم"،�وعبد�ا�تعال�الصعيدي�\ي�

�وآخرون �عبده �بالدراسة�.  محمد �ãراء �لكل �شاملة �بأ�
ا �وا�قاNت ��بحاث �هذه �عن oÐدراس� �تم,Oت وقد

�هذه� �قيل�\ي �كل�مما �بل�الهدف�جمع �ولم�يكن�الهدف�zنتصار�لرأي�دون�آخر، والتمحيص�وzستدNل،

الواقع�والسياسة�الشرعيةا�سألة�ومن�ثم�دراس�
ا�دراسة�فقهية�ع�ى�ضوء�فقه�


ا�بالدارسةÚضافة�إ�ى�كتابة�مباحث�أخرى�لم�يتطرقوا�إلçا�با
Úوالرد�عل. 

 :سøى�الباحث�من�خل�الكتابة�\ي�هذا�ا�وضوع�إ�ى�تحقيق��هداف�التالية


ا�وأ�
ا�خروج�ع�ى�نظام��مةâة�وخطور. 


اâرة�التشكيك�\ي�ثوابت��مة�وزعزعة�عقيد. 

�ÓÌع�ى�اعتناقه�وإظهار�مع�
ً
�Nإكراه�\ي�الدين"التأكيد�ع�ى�أن�Pسم��Nيج"!�أحدا

�الحوار� �مجال �أن �ع�ى �والتأكيد �ا�سلم,ن، �عوام �ب,ن �الحّساس�والشائك �ا�وضوع �هذا �طرح �خطورة بيان


ا�ب,ن�خواص�أهل�العلم�ا�شهود�لÚح�ف .هم�بالتقوى�والص

ة�دراسة�علمية�وموضوعية  .دراسة�Pجماع�ا�نعقد�ع�ى�إقامة�حد�الردَّ

مناقشة�ãراء�ا�طروحة�\ي�عقوبة�الردة�دراسة�موضوعية�دون�تح,O،�وترجيح�ما�ر


ا�وب,ن�قولهìة�ثم�إثبات�نفي�التعارض�بي دراسة�ãيات�و�حاديث�ال�oÐتناولت�مسألة�الردَّ

رتد�الدنيوية�هل�æي�الحد�أم�التعزير�أم��Nهذه�و�Nتلك،�ولن�يتناول�البحث�ما�
ُ
تركز�دراس�oÐهذه�ع�ى�ُعقوبة�ا�

رتد��خروية
ُ
رتد�من�أحكام�\ي�الفقه�Pسمي،�كما��Nيتناول�البحث�ُعقوبة�ا�

ُ
يعi!ي�ا�

                                         

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ومن�الذين�أسهموا�\ي�هذا�ا�وضوع�الشائك��ستاذ�جمال�البنا�\ي�مقالته� ●

 zعتقاد�عماد�Pس

ة�\ي�الدنيا�وأن�ُعقوبة�الرد أنه��Nُعقوبة�للردَّ

ومن�الذين�أدلْو ●

لêمة�والحق�\ي�الخطأ

ارتداده�ع"!�ابتداع�فكرة�

�كل��oÔء�أض مفردة�ا�نكر�إذ�أنَّ

�من�أشار�إ�ى�هذا�ا�وضوع�من�أمثال�الدكتور�عبد�الحميد�متو�ي�\ي�كتابه�و  ●
ً
قد�سبق�هؤNء�جميعا

مبادئ�نظام�الحكم�\ي�Pسم"

،�وعبد�ا�تعال�الصعيدي�\ي�"القرآن�والسلطان"

�وآخرون �عبده محمد

�هذه� �قيل�\ي �كل�مما �بل�الهدف�جمع �ولم�يكن�الهدف�zنتصار�لرأي�دون�آخر، والتمحيص�وzستدNل،

ا�سألة�ومن�ثم�دراس�
ا�دراسة�فقهية�ع�ى�ضوء�فقه�


ا�بالدارسةÚضافة�إ�ى�كتابة�مباحث�أخرى�لم�يتطرقوا�إلçا�با
Úوالرد�عل

 :أهداف�البحث

سøى�الباحث�من�خل�الكتابة�\ي�هذا�ا�وضوع�إ�ى�تحقيق��هداف�التالية


ا�وأ�
ا�خروج�ع�ى�نظام��مة ●âة�وخطور بيان�مع�ÓÌالردَّ


اخطو  ●âرة�التشكيك�\ي�ثوابت��مة�وزعزعة�عقيد

● �ÓÌع�ى�اعتناقه�وإظهار�مع�
ً
التأكيد�ع�ى�أن�Pسم��Nيج"!�أحدا

�الحوار� ● �مجال �أن �ع�ى �والتأكيد �ا�سلم,ن، �عوام �ب,ن �الحّساس�والشائك �ا�وضوع �هذا �طرح �خطورة بيان


ا�ب,ن�خواص�أهل�العلم�ا�شهود�لÚوالنقاش�ف

دراسة�Pجماع�ا�نعقد�ع�ى�إقامة�حد�الرد ●

مناقشة�ãراء�ا�طروحة�\ي�عقوبة�الردة�دراسة�موضوعية�دون�تح,O،�وترجيح�ما�ر ●

دراسة�ãيات�و�حاديث�ال�oÐتناولت�مسألة�الرد ●

 ".الدين

 :حدود�الدراسة

رتد�الدنيوية�هل�æي�الحد�أم�التعزير�أم��Nهذه�و�Nتلك،�ولن�يتناول�البحث�ما�
ُ
تركز�دراس�oÐهذه�ع�ى�ُعقوبة�ا�

رتد��خروية
ُ
رتد�من�أحكام�\ي�الفقه�Pسمي،�كما��Nيتناول�البحث�ُعقوبة�ا�

ُ
يعi!ي�ا�

                                                          
1
   .256سورة�البقرة،�آية���
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�من�ا�نهج,ن�zستقرائي�وzستنباطي
ً
 .ت�\ي�هذا�البحث�ا�نهج�الوصفي،�مستفيدا


ا�وب,ن�الحرية،�وانقسم�إ�ى�ستة�مطالب�æيìة�وتبشيع�الشرع�الحنيف�لها�والفرق�بي: 

 :ي�Pسمي،�وانقسم�إ�ى�ستة�مطالب

 
ً
�و�Nتعزيرا

ً
 القائلون�بأنه��Nتوجد�ُعقوبة�دنيوية�للمرتد��Nحدا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�ا�نهج,ن�zستقرائي�وzستنباطي
ً
ت�\ي�هذا�البحث�ا�نهج�الوصفي،�مستفيدا

 :موضوعات�البحث

 انقسم�البحث�إ�ى�مقدمة�ومبحث,ن�وخاتمة،�


ا�وب,ن�الحرية،�وانقسم�إ�ى�ستة�مطالب�æيìة�وتبشيع�الشرع�الحنيف�لها�والفرق�بي تعريف�الردَّ

 تعريف�ال
ً
ة�لغة�واصطحا  ردَّ

رتد�ُمنقلب�ع�ى��مة
ُ
 ا�

ة�والحرية  ب�ن�الردَّ

 �مور�ال�oÐيحصل�{
ا�الرجوع�عن�Pسم

 شروط�الردة

 هل�\ي�قتل�ا�رتّد�إجماع؟

ي�Pسمي،�وانقسم�إ�ى�ستة�مطالبُعقوبة�ا�رتد�عن�Pسم�\

ة�æي�الحد�  القائلون�بأن�ُعقوبة�الردَّ

 أدلة�القائل,ن�بأن�عقوبة�الردة�حدية

ة�æي�التعزير�  القائلون�بأن�ُعقوبة�الردَّ

 أدلة�القائل,ن�بأن�عقوبة�الردة�تعزيرية

 
ً
�و�Nتعزيرا

ً
القائلون�بأنه��Nتوجد�ُعقوبة�دنيوية�للمرتد��Nحدا

 أدلة�هذا�الفريق

 وأما�الخاتمة�فشملت�ع�ى�أهم�النتائج�والتوصيات

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 :طريقة�البحث

 
َ
�من�ا�نهج,ن�zستقرائي�وzستنباطيلقد�سل

ً
ت�\ي�هذا�البحث�ا�نهج�الوصفي،�مستفيدا

ْ
ك

موضوعات�البحث

انقسم�البحث�إ�ى�مقدمة�ومبحث,ن�وخاتمة،�


ا�وب,ن�الحرية،�وانقسم�إ�ى�ستة�مطالب�æي: ا�بحث��ول ìة�وتبشيع�الشرع�الحنيف�لها�والفرق�بي تعريف�الردَّ

تعريف�ال: ا�طلب��ول 

رتد�ُمنقلب�ع�ى��مة: ا�طلب�الثاني
ُ
ا�

ة�والحرية: ا'طلب�الثالث ب�ن�الردَّ

�مور�ال�oÐيحصل�{
ا�الرجوع�عن�Pسم: ا�طلب�الرابع

شروط�الردة: ا�طلب�الخامس

هل�\ي�قتل�ا�رتّد�إجماع؟: ا�طلب�السادس

ُعقوبة�ا�رتد�عن�Pسم�\: ا�بحث�الثاني

القائلون�بأن�ُعقوبة�الرد: ا�طلب��ول 

أدلة�القائل,ن�بأن�عقوبة�الردة�حدية: ا�طلب�الثاني

القائلون�بأن�ُعقوبة�الرد: ا�طلب�الثالث

أدلة�القائل,ن�بأن�عقوبة�الردة�تعزيرية: ا�طلب�الرابع

 : ا�طلب�الخامس
ً
�و�Nتعزيرا

ً
القائلون�بأنه��Nتوجد�ُعقوبة�دنيوية�للمرتد��Nحدا

أدلة�هذا�الفريق: ا�طلب�السادس

وأما�الخاتمة�فشملت�ع�ى�أهم�النتائج�والتوصيات
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 ة�وتبشيع�الشرع�الحنيف�لها�والفرق�بيMNا�وب�ن�الحرية�

ْبل،�أو�Öمٍر�جديد،�فيقال
َ
: الرجوع�عن�الoÔèء�والتحول�عنه،�سواء�تحّول�عنه�إ�ى�ما�كان�عليه�ق

  

� �قال�هللا�تعا�ى َقْوِم�"رددته�فارتد،
ْ
�ال �َعِن ُسُه

ْ
�َبأ �ُيَردُّ

َ
Nَو


ا،�قوله�تعا�ى�Úْم�"،�ومن�الرّد�إ�ى�حالة�كان�عل
ُ
وك َيُردُّ

�كفر�بعد�إسمه
ً
 .5ارتد�فن�عن�دينه�إذا

�أو�لفظ�يقتضيه�أو� كفُر�ا�سلم�بصريٍح

�أو�فعٍل،�سواء�قاله�اس�
زاًء�أو�عنادا�أو�

رتد�هو�الراجع�عن�دين�Pسم�إ�ى�الكفر
ُ
 .9"ا�

نوب،�وعقوبته�الدنيوية�ة،�Öنه�من�أعظم�الذ

�ع�ى�غيب�\ي�قلب�Pنسان،�نقل�ابن�عابدين�عن�

 .360،�القاموس�ا�حيط،�محمد�بن�يعقوب�الف,!وزآبادي،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ة�وتبشيع�الشرع�الحنيف�لها�والفرق�بيMNا�وب�ن�الحرية� تعريف�الردَّ

ة�لغة�واصط  تعريف�الردَّ
ُ
 :zحا

 
ً
ة�لغة  : تعريف�الردَّ

ب
َ
الرجوع�عن�الoÔèء�والتحول�عنه،�سواء�تحّول�عنه�إ�ى�ما�كان�عليه�ق

 .1 ارتّد�عنه�ارتداًدا،�أي�تحّول،�ويقال�ارتد�فٌن�عن�دينه�إذا�كفر�بعد�إسمه

�بذاته�أو�بح �ُيقالصرف�الoÔèء �: الة�من�أحواله، �قال�هللا�تعا�ى رددته�فارتد،

ِه "،�فمن�الرّد�بالذات،�قوله�تعا�ى� ّمِ
ُ
ى�أ
َ
َرَدْدَناُه�ِإ�

َ

ا،�قوله�تعا�ى�3"فÚومن�الرّد�إ�ى�حالة�كان�عل�،

ة�ع �كفر�بعد�إسمه: ن�Pسم،�أي�الرجوع�عنه�إ�ى�غ,!ه،�وُيقال،�والردَّ
ً
ارتد�فن�عن�دينه�إذا

 
ً
ة�اصطحا  : تعريف�الردَّ

�عند�الحنفية
ً
�وعند�ا�الكية�6"الرجوع�عن�Pيمان": ة�اصطحا كفُر�ا�سلم�بصريح"،

ة�،�وعند�الشافعية�ال قطع�Pسم�ِبِنّية�أو�قوِل�كفٍر�أو�فعٍل،�سواء�قاله�اس�
زاًء�أو�عنادا�أو�"ردَّ

رتد�بقولهم�
ُ
رتد�هو�الراجع�عن�دين�Pسم�إ�ى�الكفر"،�أما�الحنابلة�فقد�عرفوا�ا�

ُ
ا�

ة،�Öنه�من�أعظم�الذ ه�الفقهاء�إ�ى�عظيم�خطر�الُحكم�بالتكف,!�أو�الردَّ

من�أعظم�العقوبات،�و\ي�ãخرة�æي�أعظمها،�وفيه�حكٌم�ع�ى�غيب�\ي�قلب�Pنسان،�نقل�ابن�عابدين�عن�

                                         

،�القاموس�ا�حيط،�محمد�بن�يعقوب�الف,!وزآبادي،�3/172،�لسان�العرب،�ابن�منظور،�2/386جم�مقاييس�اللغة،�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا،�

 

7/399. 

/526. 

 .238مختصر�العمة�خليل�ا�الكي،�

�،oÌا�حتاج،�الخطيب�الشربي�oÌ5/427مغ. 

�،oÔ12/86. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تعريف�الرد: ا'بحث�[ول 

تعريف�الرد: ا'طلب�[ول 

 : الفرع��وًل 
ً
ة�لغة تعريف�الردَّ

ة�\ي�اللغة ب: الردَّ
َ
الرجوع�عن�الoÔèء�والتحول�عنه،�سواء�تحّول�عنه�إ�ى�ما�كان�عليه�ق

ارتّد�عنه�ارتداًدا،�أي�تحّول،�ويقال�ارتد�فن

�بذاته�أو�بح: والردّ  صرف�الoÔèء

ْجِرِم,َن 
ُ ْ
،�فمن�الرّد�بالذات،�قوله�تعا�ى�2"ا�

ْم 
ُ
ْعَقاِبك

َ
ى�أ
َ
ة�ع4"َع� ،�والردَّ

 : الفرع�الثاني
ً
ة�اصطحا تعريف�الردَّ

�عند�الحنفية
ً
ة�اصطحا الردَّ

،�وعند�الشافعية�ال7"فعل�يتضّمنه

رتد�بقولهم�8"اعتقادا
ُ
،�أما�الحنابلة�فقد�عرفوا�ا�

ه�الفقهاء�إ�ى�عظيم�خطر�الُحكم�بالتكف,!�أو�الرد هذا،�فقد�نبَّ

من�أعظم�العقوبات،�و\ي�ãخرة�æي�أعظمها،�وفيه�حكم

                                                          
1
معجم�مقاييس�اللغة،�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا،��

2
 .147سورة��نعام،�آية��

3
 .13 سورة�القصص،�آية

4
 .149سورة�آل�عمران،�آية��

5
7الروض�ا�ربع�مع�الحاشية���

6
/9بدائع�الصنائع،�الكاساني،��

7
مختصر�العمة�خليل�ا�الكي،��

8
��،oÌا�حتاج،�الخطيب�الشربي�oÌمغ

9
��،oÔابن�قدامة�ا�قد��،oÌا�غ
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�توجب�التكف,!،�ووجه�واحٌد�يمنعه،�فع�ى�ا�ف�oÐأن�

ومفهوم�الرجوع�الوارد�\ي�بعض�التعريفات�ا�ذكورة�يق�oÔüبأن�ثمة�شيئا�كان�Pنسان�فيه�ففارقه�ثم�رجع�

إليه،�فهل�هذا�هو�ا�قصود�من�الّرّدة،�أي�هل�ا�قصود�من�الّرّدة�أن�ا�رتّد�كان�كافرا�ثم�أسلم�ثم�رجع�إ�ى�

إنه�فيما�يبدو��ي�عائد�إ�ى�أن�من�جاء�


م،�فلما�كفر�بعض�من�أسلموا،�كانوا�\ي�حقيق�
م�راجع,ن�ìكانوا�كفارا،�فأسلم�من�أسلم�م

�فالقرآن�هو� �تعب,!�عن�مفهوم�قرآني�\ي��ساس، �الّردة

�\ي��صل�كافرين،�ثم�أسلموا،�ثم� 
ا�يدور�حول�أناس�كانواÚي�آيات�عديدة،�وكان�حديثه�ف\� ستعملها

رجعوا�إ�ى�الكفر،�فالشريحة�ال�oÐكانت�قد�ارتّدت،�كانت�قبل�إسمها�كافرة،�ثم�بعد�إسمها�رجعت�إ�ى�ما�

يكن�قد�سبق�إسَمه�كفٌر،��حب�هذا�اللقب�ع�ى�كل�من�كفر�بعد�أن�كان�مسلما،�وإن�لم

وقد��2بأنه�ُمنقلب�ع�ى��مة�ونظامها�العام،

ح�ضد��مة،�وهذا�
ّ
ة�وظهر�ذلك�جليا�\ي�فهمهم،�خاصة�إذا�رافقها�خروج�مسل

رتد�حقيقة�ُمعلن�للحرب�ع�ى�هللا�تعا�ى�وع�ى��مة�ا�سلمة،�يقول�
ُ
فا�

�وهو�كافر،�و�Nيزالون�يقاتلونكم�ح�ÓÐيرّدوكم�عن�دينكم�إن�استطاعوا�ومن�يرتدد�منكم�عن� دينه�فَيُمتْ


ا�خالدون Úخرة،�وأولئك�أصحاب�النار�هم�فãوقد�جعل�تعا�ى�جزاء�من�4"فأولئك�حبطت�أعمالهم�\ي�الدنيا�و��،

كيف��
دي�هللا�قوما�"يكفر�بعد�إسمه�الطرَد�من�رحمته�سبحانه،�وهو�مفهوم�اللعنة�ا�ذكور�\ي�قوله�تعا�ى�


دي�القوم�الظا�,ن،�أولئك�جزاؤهم�أن�


م�العذاب�و�Nهم�ُينظرونìُيخّفف�ع�Nا�
Úئكة�والناس�أجمع,ن،�خالدين�ف
م�لعنة�هللا�وا�Úة�سبب�.  5"عل فالردَّ

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

إذا�كان�\ي�ا�سألة�وجوٌه�توجب�التكف,!،�ووجه�واحد"الخصة�\ي�فقه�الحنفية�أنه�

 1".لظّن�با�سلميميل�إ�ى�الوجه�الذي�يمنع�التكف,!،�تحسينا�ل

ومفهوم�الرجوع�الوارد�\ي�بعض�التعريفات�ا�ذكورة�يق�oÔüبأن�ثمة�شيئا�كان�Pنسان�فيه�ففارقه�ثم�رجع�

إليه،�فهل�هذا�هو�ا�قصود�من�الّرّدة،�أي�هل�ا�قصود�من�الّرّدة�أن�ا�رتّد�كان�كافرا�ثم�أسلم�ثم�رجع�إ�ى�

إنه�فيما�يبدو��ي�عائد�إ�ى�أن�من�جاء�: لبحث،�لكن�ها�هنا�أقول أحسب�أن�الجواب�عن�هذا�السؤال�يستحق�ا


م،�فلما�كفر�بعض�من�أسلموا،�كانوا�\ي�حقيق�
م�راجع,ن�ìكانوا�كفارا،�فأسلم�من�أسلم�م

�فالقرآن�هو� �تعب,!�عن�مفهوم�قرآني�\ي��ساس، �ذلك�أن�مصطلح�الّردة �عليه�قبل�إسمهم، إ�ى�دين�كانوا

�\ي��صل�كافرين،�ثم�أسلموا،�ثم� 
ا�يدور�حول�أناس�كانواÚي�آيات�عديدة،�وكان�حديثه�ف\� ستعملها

رجعوا�إ�ى�الكفر،�فالشريحة�ال�oÐكانت�قد�ارتّدت،�كانت�قبل�إسمها�كافرة،�ثم�بعد�إسمها�رجعت�إ�ى�ما�

سحب�هذا�اللقب�ع�ى�كل�من�كفر�بعد�أن�كان�مسلما،�وإن�لم

 .وذلك�من�باب�تغليب�أصل�التسمية�القرآنية،�وهللا�تعا�ى�أعلم

رتد�ُمنقلب�ع�ى��مة
ُ
 :ا�

رتد�
ُ
 –وصف��ستاذ�محمد�أحمد�باشميل�ا�

ً
بأنه�ُمنقلب�ع�ى��مة�ونظامها�العام،�-ح�ÓÐوإن�كان�منفردا

أدرك�ا�سلون��وائل�خطورة�الر 
ّ
ة�وظهر�ذلك�جليا�\ي�فهمهم،�خاصة�إذا�رافقها�خروج�مسل دَّ

رتد�حقيقة�ُمعلن�للحرب�ع�ى�هللا�تعا�ى�وع�ى��مة�ا�سلمة،�يقول���3.للمرتّدين�τالذي�ظهر�\ي�حرب�أبي�بكر�
ُ
فا�

و�Nيزالون�يقاتلونكم�ح�ÓÐيرّدوكم�عن�دينكم�إن�استطاعوا�ومن�يرتدد�منكم�عن�


ا�خالدون Úخرة،�وأولئك�أصحاب�النار�هم�فãفأولئك�حبطت�أعمالهم�\ي�الدنيا�و

يكفر�بعد�إسمه�الطرَد�من�رحمته�سبحانه،�وهو�مفهوم�اللعنة�ا�ذكور�\ي�قوله�تعا�ى�


دي�القوم�الظا�,ن،�أولئك�جزاؤهم�أن�كفروا�بعد�إيما�
م�وشهدوا�أن�الرسول���Nوجاءهم�البينات،�وهللا�� حقٌّ


م�العذاب�و�Nهم�ُينظرونìُيخّفف�ع�Nا�
Úئكة�والناس�أجمع,ن،�خالدين�ف
م�لعنة�هللا�وا�Úعل

                                         

225. 

 .13|6د�أحمد�باشميل،�

20�،25. 

88. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الخصة�\ي�فقه�الحنفية�أنه�

يميل�إ�ى�الوجه�الذي�يمنع�التكف,!،�تحسينا�ل

ومفهوم�الرجوع�الوارد�\ي�بعض�التعريفات�ا�ذكورة�يق�oÔüبأن�ثمة�شيئا�كان�Pنسان�فيه�ففارقه�ثم�رجع�

إليه،�فهل�هذا�هو�ا�قصود�من�الّرّدة،�أي�هل�ا�قصود�من�الّرّدة�أن�ا�رتّد�كان�كافرا�ثم�أسلم�ثم�رجع�إ�ى�

 الكفر؟

أحسب�أن�الجواب�عن�هذا�السؤال�يستحق�ا


م�الرسول�Úإلρم�راجع,ن��

م،�فلما�كفر�بعض�من�أسلموا،�كانوا�\ي�حقيق�ìكانوا�كفارا،�فأسلم�من�أسلم�م

�ذلك�أن�مصطل �عليه�قبل�إسمهم، إ�ى�دين�كانوا

�\ي��صل�كافرين،�ثم�أسلموا،�ثم�الذي�ا 
ا�يدور�حول�أناس�كانواÚي�آيات�عديدة،�وكان�حديثه�ف\� ستعملها

رجعوا�إ�ى�الكفر،�فالشريحة�ال�oÐكانت�قد�ارتّدت،�كانت�قبل�إسمها�كافرة،�ثم�بعد�إسمها�رجعت�إ�ى�ما�

كانت�عليه،�ثم�انسحب�هذا�اللقب�ع�ى�كل�من�كفر�بعد�أن�كان�مسلما،�وإن�لم

وذلك�من�باب�تغليب�أصل�التسمية�القرآنية،�وهللا�تعا�ى�أعلم

رتد�ُمنقلب�ع�ى��مة: ا�طلب�الثاني
ُ
ا�

رتد�
ُ
وصف��ستاذ�محمد�أحمد�باشميل�ا�

أدرك�ا�سلون��وائل�خطورة�الر 

الذي�ظهر�\ي�حرب�أبي�بكر�

و�Nيزالون�يقاتلونكم�ح�ÓÐيرّدوكم�عن�دينكم�إن�استطاعوا�ومن�يرتدد�منكم�عن�"تعا�ى�


ا�خالدون Úخرة،�وأولئك�أصحاب�النار�هم�فãفأولئك�حبطت�أعمالهم�\ي�الدنيا�و

يكفر�بعد�إسمه�الطرَد�من�رحمته�سبحانه،�وهو�مفهوم�اللعنة�ا�ذكور�\ي�قوله�تعا�ى�

كفروا�بعد�إيما�
م�وشهدوا�أن�الرسول�


م�العذاب�و�Nهم�ُينظرونìُيخّفف�ع�Nا�
Úئكة�والناس�أجمع,ن،�خالدين�ف
م�لعنة�هللا�وا�Úعل

                                                          
1
4/225حاشية�ابن�عابدين،��

2
ة،�محم� د�أحمد�باشميل،�حروب�الردَّ

3
18�،20ا�صدر�السابق،�ص��

4
 .217سورة�البقرة،�آية��

5
88-86سورة�آل�عمران،�آية��
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  Page 98 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

�ا ر�أشّد
ّ
�حذ �قد �ومسالك�تطبيقه، �بنصوصه �والشرع �العذاب��ليم؛ �\ي �والخلود لتحذير�من�إحباط�العمل،

ه�
ُ

ا،�وتبشيع�أمرها،�وæي�أفحش�الكفر�وأغلظìمهم�التحذير�والتخويف�مى�ع�ى�ك

رتد
ُ
�ا� �وجوب�قتل �نقلت�ا�ذاهب��ربعة �البشاعة �من�هذه �وانطقا �من�العلماء�2، �نقل�جماعة �بل ،

رتد�متمرد�ع�ى�الدولة�"ي�أبو�خليل�
ُ
إن�ا�

�ومنه� 
ا،Úب,ن�ظهران� �وجوده رتد�بمزايا
ُ
�يستمتع�ا� oÐالجماعة�ال� �ع�ى �يعود �الذي�ينتج�منه �والضرر Pسمية،

 .5"فخطر�zرتداد�\ي�هذا�ا�جتمع�كخطر�الخمر�والزنا�فيه�العدوى�ال�oÐلو�كانت�غ,!�عقاب�Nنتشرت


ا�منظروا�القرن�العشرين�}�ÓÌغ
َ
ة�والحّرِية،�تلك�الكلمة�ال�oÐلطا�ا�ت

�بالكاتب�Pسمي�محمد�سليم�الغزوي�أن�يتساءل �الذي�حدا هل�حرّية�zعتقاد�ال�oÐكفلها�: وما�بعده،�وهذا

zبتداء�لغ,!�ا�سلم،�تبقى�له�بعد�دخوله،�ف�يؤاخذ�بارتداده�عن�Pسم،�كما�لم�يؤاخذ�


م�إ�ى�ìلقد�تأثر�بعض�الكتاب�بالفكر�الغربي�مما�حدا�بالبعض�م

ء�الشيخ�عبد�ا�تعال�الصعيدي�الذي�

خص�\ي�دولته�من�مسلم�وغ,!ه�أن�يعتمد�ما�

يشاء،�وأن�يتنقل�من�دينه�إ�ى�دين�آخر�\ي�كل�وقت�و\ي�كل�مكان،�و�Nفرق�\ي�هذا�ب,ن�دين�ودين،�ويجب�أن�

�نفسه�ع�ى� نفسه،�ح�N�ÓÐيؤخذ�عليه�أنه�يستعمل�سلطاته�ويم,�O\ي�هذا

�،oÌا�حتاج،�الشربي�oÌاج،�للنووي،�مع�شرحه�مغ
ìوا��،

نت�أبي�سفيان�إ�ى�الحبشة�حش،�فإّنه�كان�قد�أسلم�وهاجر�مع�زوجته�أم�حبيبة�ب

هُ 
ُ
ي�نظرت�\ي�الدين،�: فإذا�هو�يقول�حيث�أصبح! تغّ,!ت�وهللا�حال

ّ
إن

�ع�ى�الخمر س,!�أعم�. ح�ÓÐمات.. رجعُت،�فأخ"!ُتُه�بالرؤيا،�فلم�يحِفل�{
ا،�وأكبَّ

�وأجبننا�عند�
ً
ما�أرى�قراءنا�هؤNء�إ�Nأرغبنا�بطوًنا،�وأكذبنا�ألسنة

أبا�Ïوآياته�"فقال�. يا�رسول�هللا�إنما�كنا�نخوض�ونلعب

 .14/333،�تفس,!�الط"!ي�

96. 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ا ر�أشّد
ّ
�حذ �قد �ومسالك�تطبيقه، �بنصوصه �والشرع �العذاب��ليم؛ �\ي �والخلود إحباط�العمل،

ه�
ُ

ا،�وتبشيع�أمرها،�وæي�أفحش�الكفر�وأغلظìمهم�التحذير�والتخويف�مة،�والعلماء�فيما�بعُد�ط2ى�ع�ى�ك

رتد
ُ
�ا� �وجوب�قتل �نقلت�ا�ذاهب��ربعة �البشاعة �من�هذه �وانطقا ،

�ع�ى�خطورة�أمرها�شرع  ،�وهذا�دالٌّ
ً
يقول�شو�ي�أبو�خليل�.  4ا

�ومنه� 
ا،Úب,ن�ظهران� �وجوده رتد�بمزايا
ُ
�يستمتع�ا� oÐالجماعة�ال� �ع�ى �يعود �الذي�ينتج�منه �والضرر Pسمية،

فخطر�zرتداد�\ي�هذا�ا�جتمع�كخطر�الخمر�والزنا�فيه�العدوى�ال�oÐلو�كانت�غ,!�عقاب�Nنتشرت

ة�والحّرية  :ب�ن�الردَّ

ا�منظروا�القرن�العشرين�}�ÓÌغ

َ
ة�والحّرِية،�تلك�الكلمة�ال�oÐلطا�ا�ت

ط,!�يجب�التفريق�ب,ن�الردَّ
َ
\ي�هذا�ا�قام�الخ

�بالكاتب�Pسمي�محمد�سليم�الغزوي�أن�يتساءل �الذي�حدا وما�بعده،�وهذا

zبتداء�لغ,!�ا�سلم،�تبقى�له�بعد�دخوله،�ف�يؤاخذ�بارتداده�عن�Pسم،�كما�لم�يؤاخذ�


م�إ�ى�: الحق�أقول .  6بعدم�إيمانه�قبل�دخوله�فيهìلقد�تأثر�بعض�الكتاب�بالفكر�الغربي�مما�حدا�بالبعض�م

Nنسان�عليه،�من�هؤPُيقّر��
ً
�عاديا

ً
ء�الشيخ�عبد�ا�تعال�الصعيدي�الذي�ة،�ح�ÓÐاعت"!وها�عم

�لكل�شخص�\ي�Pسم،�فلكل�شخص�\ي�دولته�من�مسلم�وغ,!ه�أن�يعتمد�ما� اعت"!�الحرية�الدينية�حق�عامٌّ

يشاء،�وأن�يتنقل�من�دينه�إ�ى�دين�آخر�\ي�كل�وقت�و\ي�كل�مكان،�و�Nفرق�\ي�هذا�ب,ن�دين�ودين،�ويجب�أن�

�ديُن�Pسم �الُحكِم �نفسه�ع�ى��يدخل�\ي�هذا نفسه،�ح�N�ÓÐيؤخذ�عليه�أنه�يستعمل�سلطاته�ويم,�O\ي�هذا

                                         

�،oÌاج،�الخطيب�الشربي
ìا�حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا��oÌ5/427مغ. 

�،oÔýي10/98ا�بسوط،�للسرخ�
اج،�للنووي،�مع�شرحه�مغ�oÌا�حتاج،�الشربيoÌ،�4/304عليه،��،�وشرح�أحمد�الدردير�ع�ى�مiن�خليل،�مع�حاشية�الدسوìوا��،

 .12/86،�ا�غoÌ،�ابن�قدامة،�

 


ا�قّصة�عبيد�هللا�بن�جحش،�فإّنه�كان�قد�أسلم�وهاجر�مع�زوجته�أم�حبيبة�ب: ة�\ي�زمن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلمìم

هُ : رأيت�\ي�النوم�عبيد�هللا�زو6ي�بأسوأ�صورٍة�وأشوهها،�ففزعت�وقلت: فراًرا�بدينه،�قالت�أم�الحبيبة
ُ
تغّ,!ت�وهللا�حال

نت�قد�دنت�{
ا،�ثم�دخلت�\ي�دين�محمد،�وقد
ُ
رجعُت،�فأخ"!ُتُه�بالرؤيا،�فلم�يحِفل�{
ا،�وأكب�فلم�أر�ديًنا�خ,ً!ا�من�النصرانية،�وك


ا�ما�حصل�\ي�غزوة�تبوك.  8/97،�طبقات�ابن�سعد�ìوأجبننا�عند�: قال�رجل�\ي�غزوة�تبوك: وم�
ً
ما�أرى�قراءنا�هؤNء�إ�Nأرغبنا�بطوًنا،�وأكذبنا�ألسنة

يا�رسول�هللا�إنما�كنا�نخوض�ونلعب: هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�فجاء�إ�ى�رسول�هللا�وقد�ارتحل�وركب�ناقته�فقال�اللقاء،�فرفع�ذلك�إ�ى�رسول 

،�تفس,!�الط"!ي�2/542الس,!ة�Nبن�هشام�. 7/227،�تفس,!�ابن�كث,!�"ورسوله�كنتم�تس�
زؤن��Nتعتذروا�قد�كفرتم�بعد�إيمانكم


ام،�شو�ي�أبو�خليل،�دار�الفكر،�دمشق،�âz1992�،156\ي�قفص�. 

 .95الحريات�العامة�\ي�Pسم،�محمد�سليم�غزوي،�

96حرية�الفكر�\ي�Pسم،�عبد�ا�تعال�الصعيدي،�نق�عن�الحريات�العامة�\ي�Pسم،�محمد�سليم�محمد�غزوي،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ا ر�أشّد
ّ
�حذ �قد �ومسالك�تطبيقه، �بنصوصه �والشرع �العذاب��ليم؛ �\ي �والخلود إحباط�العمل،

ة،�والعلماء�فيما�بعُد�ط الردَّ

رتد1حكما
ُ
�ا� �وجوب�قتل �نقلت�ا�ذاهب��ربعة �البشاعة �من�هذه �وانطقا ،

،�وهذا�دالP3جماع�ع�ى�ذلك

�ومنه� 
ا،Úب,ن�ظهران� �وجوده رتد�بمزايا
ُ
�يستمتع�ا� oÐالجماعة�ال� �ع�ى �يعود �الذي�ينتج�منه �والضرر Pسمية،

فخطر�zرتداد�\ي�هذا�ا�جتمع�كخطر�الخمر�والزنا�فيه�العدوى�ال�oÐلو�كانت�غ,!�عقاب�Nنتشرت

ب�ن�الردَّ: الثا'طلب�الث
ط,!�يجب�التفريق�ب,ن�الرد

َ
\ي�هذا�ا�قام�الخ

�بالكاتب�Pسمي�محمد�سليم�الغزوي�أن�يتساءل �الذي�حدا وما�بعده،�وهذا

zبتداء�لغ,!�ا�سلم،�تبقى�له�بعد�دخوله،�ف�يؤاخذ�بارتداده�عن�Pسم،�كما�لم�يؤاخذ��Pسم،�وا�عطاة�\ي

بعدم�إيمانه�قبل�دخوله�فيه

Nنسان�عليه،�من�هؤPُيقّر��
ً
�عاديا

ً
ة،�ح�ÓÐاعت"!وها�عم ال�
وين�من�الردَّ

اعت"!�الحرية�الدينية�حق�عام

يشاء،�وأن�يتنقل�من�دينه�إ�ى�دين�آخر�\ي�كل�وقت�و\ي�كل�مكان،�و�Nفرق�\ي�هذا�ب,ن�دين�ودين،�ويجب�أن�

�ديُن�Pسم �الُحكِم يدخل�\ي�هذا

    .7غ,!ه

                                                          
1
��،oÌاج،�الخطيب�الشربي
ìا�حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا��oÌمغ

2
ا�بسوط،�للسرخoÔý،�: ُينظر�

،�ا�غoÌ،�ابن�قدامة،�5/436

3
 .12/86ا�غoÌ،�ابن�قدامة،��

4
ة�\ي�زمن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم� نقل�العلماء�وقوع�الردَّ

فراًرا�بدينه،�قالت�أم�الحبيبة

نت�قد�دنت�{
ا،�ثم�دخلت�\ي�دين�محمد،�وقد
ُ
فلم�أر�ديًنا�خ,ً!ا�من�النصرانية،�وك

،�طبقات�ابن�سعد�2/221النبء�

اللقاء،�فرفع�ذلك�إ�ى�رسول 

ورسوله�كنتم�تس�
زؤن��Nتعتذروا�قد�كفرتم�بعد�إيمانكم

5

ام،�شو�ي�أبو�خليل،�دار�الفكر،�دمشق،�Pسم��âzي�قفص�\

6
الحريات�العامة�\ي�Pسم،�محمد�سليم�غزوي،��

7
حرية�الفكر�\ي�Pسم،�عبد�ا�تعال�الصعيدي،�نق�عن�الحريات�العامة�\ي�Pسم،�محمد�سليم�محمد�غزوي،��
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�مرجُعه� �أصابت�بل �أم �أخطأت �البشر، �تجارب �من �وقيمه �مفاهيمه ��Nَيأخذ �ذلك�بأن�Pسم وأجيب�ع�ى

�رؤوس� ش�\ي
ّ
�عش �شنيع �فكري �خلل ��Nتخلو�من ة

البعض،�ُيخ�ÓÔèإن�ُترك�وشأَنه�أن�يفسد�عقو�Nأخرى؛�أو�æي�مؤامرة�خبيثة�بعيدة�عن�دعوى�الحرية،�وæي�ُتريد�

�بل� �ِك�الحال,ن��Nيقف�مكتوف��يدي، �إ�ى�زلزلة�كيان�Pسم�ذاته؛�وPسم�\ي �تصل�ع"!ه ما

مة��oÔء�اسُمه�عدُم�ا�ؤاخذة،�
َ
هواء�البشر؛�فليس�ث

رع�مهما�تسامح�\ي�حرية�Pنسان،�فله�مفهومه�الخاّص�{
ا،�وهو�يقسم�السلطة�ال�oÐتواجه�حرّية�Pنسان�
ّ
فالش

رتد�
ُ
لة�بمعاقبة�ا�

ّ
لة�بأولياء�أمرها؛�وسلطة�الَجّبار�سبحانه�متمث

ّ
سلطة��مة،�ممث

ّدÑى�عند�الغرب،�
ُ
ة�بمنطق�ذلك�التسامح�ا�

والقا�oÔÕبi!ك�Pنسان�وما�يدين�مطلقا،�دونما�تدّخل�\ي�شأنه،�انطقا�من�صنم�الحّرّيات�الذي�بَنْوه�وكّ"!وه�

اعتقاد�مناف�لõسم�كاNعتقاد�بِقدم�العالم،�أو�حدوث�الصانع�وهو�هللا�تعا�ى�أو�إنكار�الذات�Pلهية�أو�

ي�اليوم�ãخر�أو�\ي�وجود�الجنة�oÔء�من�القرآن�أو�\

�الدين� �من �هو�معلوم �مما �عليه �هو�مجمع �أو�فيما oÔ

،�فإذا�صاحب�هذا�zعتقاد�قول�أو�فعل�يعد�

�Nا�حبيسة�الصدور،�و
�Ö�،عقاب�ع�ى�مجرد�النوايا�ة�قضاء،�وبالتا�ي�ف

جود�لغ,!�هللا�تعا�ى�كصنم�أو�شمس�أو�قمر�أو�إنسان،�أو�كإلقاء�ا�صحف�وكتب�

�أو�إتيان�ا�حرمات�مع�استحل�
ُ

ا�أو�عناداÚبما�جاء�ف�

ً
خفافا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�مرجُعه� �أصابت�بل �أم �أخطأت �البشر، �تجارب �من �وقيمه �مفاهيمه ��Nَيأخذ �ذلك�بأن�Pسم وأجيب�ع�ى

�رؤوس� ش�\ي
ّ
�عش �شنيع �فكري �خلل ��Nتخلو�من ة �الردَّ �أن �وهو�يرى 
ا،Úف� �الصحيحة �وzج�
اداُت نصوُصه،

البعض،�ُيخ�ÓÔèإن�ُترك�وشأَنه�أن�يفسد�عقو�Nأخرى؛�أو�æي�مؤامرة�خبيثة�بعيدة�عن�دعوى�الحرية،�وæي�ُتريد�

�بل� �ِك�الحال,ن��Nيقف�مكتوف��يدي، �إ�ى�زلزلة�كيان�Pسم�ذاته؛�وPسم�\ي �تصل�ع"!ه ما

�نبتت�\ي�أ �يكاف7
ا�غ,!�هّياب�من�ِقَيٍم مة�يواجه�كل�حالة�بما
َ
هواء�البشر؛�فليس�ث

رع�مهما�تسامح�\ي�حرية�Pنسان،�فله�مفهومه�الخاّص�{
ا،�وهو�يقسم�السلطة�ال�oÐتواجه�حرّية�Pنسان�
ّ
فالش

رتد�: بشكل�من��شكال�إ�ى�قسم,ن
ُ
لة�بمعاقبة�ا�

ّ
لة�بأولياء�أمرها؛�وسلطة�الَجّبار�سبحانه�متمث

ّ
سلطة��مة،�ممث

ّدÑى�عند�الغرب،�
ُ
ة�بمنطق�ذلك�التسامح�ا� لكافر�\ي�ãخرة�بالعذاب�ا�ستديم؛�إنه��Nيمكن�التعامل�مع�الردَّ

والقا�oÔÕبi!ك�Pنسان�وما�يدين�مطلقا،�دونما�تدّخل�\ي�شأنه،�انطقا�من�صنم�الحّرّيات�الذي�بَنو

موه،�ثم�عكفوا�عليه�وعبدوه
ّ
 .وعظ

 :ور�ال��Êيحصل��Mا�الرجوع�عن��سzم[م

 :يحصل�الرجوع�عن�Pسم�بأحد�أمور�ثثة

اعتقاد�مناف�لõسم�كاNعتقاد�بِقدم�العالم،�أو�حدوث�الصانع�وهو�هللا�تعا�ى�أو�إنكار�الذات�Pلهية�أو�

أو�\ي��oÔء�من�القرآن�أو�\�-ص�ى�هللا�عليه�وسلم–الشك�\ي�هللا�أو�رسالة�رسوله�

�الدين� �من �هو�معلوم �مما �عليه �هو�مجمع �أو�فيما oÔللعا�� �والعقاب �الثواب�للمطيع �حصول أو�النار�أو�\ي

،�فإذا�صاحب�هذا�zعتقاد�قول�أو�فعل�يعد�1بالضرورة�أو�اعتقاد�صفة�من�صفاته�تعا�ى�أو�تحليل�ما�هو�حرام

،�وإ�Nف�يحكم�بالردَّ 
ً

ا�حبيسة�الصدور،�و�Nصاحبه�مرتدا�Ö�،عقاب�ع�ى�مجرد�النوايا�ة�قضاء،�وبالتا�ي�ف


ا�من�قول�أو�عملÚبما�يدل�عل�N2تعلم�إ. 

�مناف�لõسم�كالسجود�لغ,!�هللا�تعا�ى�كصنم�أو�شمس�أو�قمر�أو�إنسان،�أو�كإلقاء�ا�صحف�وكتب�

�أو�إتيان�ا�حرمات�مع�استحل�الحديث�\ي�القاذورات�أو�وطأها�اس�
زاًء�{
ا�أو�است
ُ

ا�أو�عناداÚبما�جاء�ف�

ً
خفافا

�أن�الزنا�غ,!�محرم
ً
 .3إتيا�
ا�كأن�يزني�الزاني�وهو�معتقدا

                                         

 .2/629التشريع�الجنائي�\ي�Pسم،�عبد�القادر�عوده،�،�4/132إعانة�الطالب,ن،�البكري�الدمياطي،�

 .2/636التشريع�الجنائي�\ي�Pسم،�عبد�القادر�عودة،�

 .4/132إعانة�الطلب,ن،�البكري�الدمياطي،�: ،�وانظر

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�مرجُعه� �أصابت�بل �أم �أخطأت �البشر، �تجارب �من �وقيمه �مفاهيمه ��Nَيأخذ �ذلك�بأن�Pسم وأجيب�ع�ى

�الرد �أن �وهو�يرى 
ا،Úف� �الصحيحة �وzج�
اداُت نصوُصه،

البعض،�ُيخ�ÓÔèإن�ُترك�وشأَنه�أن�يفسد�عقو�Nأخرى؛�أو�æي�مؤامرة�خبيثة�بعيدة�عن�دعوى�الحرية،�وæي�ُتريد�

�بل� �ِك�الحال,ن��Nيقف�مكتوف��يدي، �إ�ى�زلزلة�كيان�Pسم�ذاته؛�وPسم�\ي �تصل�ع"!ه ما
َّ
�سل اتخاذها

�يكاف7
ا�غ,!�هّياب�من�ِقَيم يواجه�كل�حالة�بما

رع�مهما�تسامح�\ي�حرية�Pنسان،�فله�مفهومه�الخاّص�{
ا،�وهو�يقسم�السلطة�ال�oÐتواجه�حرّية�Pنسان�
ّ
فالش

بشكل�من��شكال�إ�ى�قسم,ن

لكافر�\ي�ãخرة�بالعذاب�ا�ستديم؛�إنه��Nيمكن�التعامل�مع�الردوا

والقا�oÔÕبi!ك�Pنسان�وما�يدين�مطلقا،�دونما�تدّخل�\ي�شأنه،�انطقا�من�صنم�الحّرّيات�الذي�بَنو

موه،�ثم�عكفوا�عليه�وعبدوه
ّ
وعظ

[م: ا'طلب�الرابع

يحصل�الرجوع�عن�Pسم�بأحد�أمور�ثثة

 
ً
Nلهية�أو�: أوPعتقاد�بِقدم�العالم،�أو�حدوث�الصانع�وهو�هللا�تعا�ى�أو�إنكار�الذات�Nم�كااعتقاد�مناف�لõس

الشك�\ي�هللا�أو�رسالة�رسوله�

�للعا �والعقاب �الثواب�للمطيع �حصول أو�النار�أو�\ي

بالضرورة�أو�اعتقاد�صفة�من�صفاته�تعا�ى�أو�تحليل�ما�هو�حرام

،�وإ�Nف�يحكم�بالرد
ً
صاحبه�مرتدا


ا�من�قول�أو�عملÚبما�يدل�عل�Nتعلم�إ

 
ً
فعٌل�مناف�لõسم�كال: ثانيا

الحديث�\ي�القاذورات�أو�وطأها�اس�
زاًء�{
ا�أو�است

�أن�الزنا�غ,!�محرم
ً
إتيا�
ا�كأن�يزني�الزاني�وهو�معتقدا

                                                          
1
إعانة�الطالب,ن،�البكري�الدمياطي،��

2
التشريع�الجنائي�\ي�Pسم،�عبد�القادر�عودة،��

3
،�وانظر2/626ا�رجع�السابق��
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�أو� �أو�كفرت�بالقرآن، �أو�كقول�الرجل�كفرت�با�Ïأو�برسوله قول�مناف�لõسم�كسب�الذات�Pلهية

oÔء�معلوم�من�الدين�بالضرورة�كجحد�فرضية�الصة�

ة� �للردَّ
ً
وقد�ذكر�ابن�عابدين�\ي�حاشيته�ضابطا

ة�يحكم�{
ا،�وما�يشك�أنه�ردَّ  ة��Nحود�ما�أدخله�فيه�ثم�ما�تيقن�أنه�ردَّ

و\ي�هذا�ا�ع�ÓÌيقول�شيخ�Pسم�ابن�

�
ً
قد�تقّرر�من�مذهب�أهل�السنة�والجماعة�ما�دّل�عليه�الكتاب�والسنة�أ�
م��Nيكّفرون�أحدا

�والسرقة�وشرب�الخمر�ما�لم�يتضمن�ترك� ،�مثل�الزنا

Pيمان،�وأما�إن�تضمن�ترك�ما�أمر�هللا�باçيمان�به،�مثل�Pيمان�با�Ïومئكته�ورسله�والبعث�بعد�ا�وت�فإنه�

�الظاهرة� �ا�حرمات �تحريم �وعدم �ا�تواترة، �الظاهرة �الواجبات �وجوب �اعتقاد �يكفر�بعدم �وكذلك يكفر�به،

ة�مسلٍم�عن�دينه�وخروجه�من�رقبة�

�يقبل�التأويل� خون�\ي�العلم،�الذين�يم,Oون�ب,ن�القطøي�والظoÌ،�وب,ن�ما

�باçسم،� �عليه �فيحكموا �وÖن�ُيخطئوا ،

،�وهذا�كله�من�باب�zحتياط�بل�كل�zحتياط�
ً
أهون�عند�هللا�تعا�ى�من�الُحكم�عليه�بالكفر�إن�كان��مر�محتم

�إ�Nمن�عاقل،�فأما�من��Nعقل�له،�كا�جنون�ومن�زال�عقله�

: قال�ابن�ا�نذر.  �ردته،�و�Nحكم�لكمه�بغ,!�خف

ا�جنون�إذا�ارتد�\ي�حال�جنونه،�أنه�مسلم�ع�ى�ما�كان�عليه�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أو� �أو�كفرت�بالقرآن، �أو�كقول�الرجل�كفرت�با�Ïأو�برسوله قول�مناف�لõسم�كسب�الذات�Pلهية

�كجحد�مشرو 
ً
�بينا

ً
عية��oÔء�معلوم�من�الدين�بالضرورة�كبلفظ�يستلزم�الكفر�استلزاما

 
ً
�أو�اعتقادا

ً
�أو�عنادا ،�سواء�حصل�هذه�القول�اس�
زاًء

ً
�للرد.  1مث

ً
وقد�ذكر�ابن�عابدين�\ي�حاشيته�ضابطا

ة�يحكم�{
ا،�وما�يشك�أنه�رد جل�من�Pيمان�إ�Nجحود�ما�أدخله�فيه�ثم�ما�تيقن�أنه�ردَّ

و\ي�هذا�ا�ع�ÓÌيقول�شيخ�Pسم�ابن�� .2"يحكم�{
ا،�إذا�Pسم�الثابت��Nيزول�بالشك�مع�أن�Pسم�يعلو

�
ً
قد�تقّرر�من�مذهب�أهل�السنة�والجماعة�ما�دّل�عليه�الكتاب�والسنة�أ�
م��Nيكّفرون�أحدا

�والسرقة�وشرب�الخمر�ما�لم�يتضمن�ترك�من�أهل�القبلة�بذنب،�و�Nيخرجون�من�Pسم�بعمل ،�مثل�الزنا

Pيمان،�وأما�إن�تضمن�ترك�ما�أمر�هللا�باçيمان�به،�مثل�Pيمان�با�Ïومئكته�ورسله�والبعث�بعد�ا�وت�فإنه�

�الظاهرة� �ا�حرمات �تحريم �وعدم �ا�تواترة، �الظاهرة �الواجبات �وجوب �اعتقاد �يكفر�بعدم �وكذلك يكفر�به،

ة�مسلٍم�عن�دينه�وخروجه�من�رقبة� �يi!تب�عليه،�فإن�الذي�يملك�الفتوى�بردَّ ولخطورة�هذا��مر�وعظم�ما

�يقبل�التأويل� Pسم�هم�العلماء�الرّبانيون�الراسخون�\ي�العلم،�الذين�يم,Oون�ب,ن�القطøي�والظoÌ،�وب,ن�ما

�أهل�الفهم�عن�هللا�ورسوله� ��Nيقبله، �باçسم،�–سلمص�ى�هللا�عليه�و –وما �عليه �فيحكموا �وÖن�ُيخطئوا ،

،�وهذا�كله�من�باب�zحتياط�بل�كل�zحتياط�
ً
أهون�عند�هللا�تعا�ى�من�الُحكم�عليه�بالكفر�إن�كان��مر�محتم

 .عند�الحكم�بتكف,!�مسلم�ثبت�إسمه�بيق,ن

ة  : شروط�الردَّ

 4تحدث�الفقهاء�عن�شروٍط 
ُ
 :رتد�أهمهايجب�أن�تتوفر�\ي�ا�

ة��Nتصح�إ�Nمن�عاقل،�فأما�من��Nعقل�له،�كا�جنون�ومن�زال�عقله� ويشمل�العقل�والبلوغ،�فالردَّ

بإغماء�أو�نوم�أو�مرض�أو�شرب�دواء�يباح�شربه�ف�تصح�ردته،�و�Nحكم�لكمه�بغ,!�خف

ا�جنون�إذا�ارتد�\ي�حال�جنونه،�أنه�مسلم�ع�ى�ما�كان�عليه��أجمع�كل�من�نحفظ�عنه�من�أهل�العلم،�ع�ى�أن

                                         

 .2/636�،637التشريع�الجنائي�\ي�Pسم،�عبد�القادر�عودة،�

 .4/224ن�عابدين،�

 .20/90مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية،�

 .2/7778،�ا�وسوعة�الفقهية�الكويتية،20/369, ،�ا�جموع�شرح�ا�هذب،�النووي

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 
ً
�أو�: ثالثا �أو�كفرت�بالقرآن، �أو�كقول�الرجل�كفرت�با�Ïأو�برسوله قول�مناف�لõسم�كسب�الذات�Pلهية

�ك
ً
�بينا

ً
بلفظ�يستلزم�الكفر�استلزاما

 
ً
�أو�اعتقادا

ً
�أو�عنادا ،�سواء�حصل�هذه�القول�اس�
زاًء

ً
مث

جل�من�Pيمان�إ�N"فقال� �Nيخرج�الرَّ

يحكم�{
ا،�إذا�Pسم�الثابت��Nيزول�بالشك�مع�أن�Pسم�يعلو

�" -رحمه�هللا-تيمية�
ً
قد�تقّرر�من�مذهب�أهل�السنة�والجماعة�ما�دّل�عليه�الكتاب�والسنة�أ�
م��Nيكّفرون�أحدا

من�أهل�القبلة�بذنب،�و�Nيخرجون�من�Pسم�بعمل

Pيمان،�وأما�إن�تضمن�ترك�ما�أمر�هللا�باçيمان�به،�مثل�Pيمان�با�Ïومئكته�ورسله�والبعث�بعد�ا�وت�فإنه�

�الظاهرة� �ا�حرمات �تحريم �وعدم �ا�تواترة، �الظاهرة �الواجبات �وجوب �اعتقاد �يكفر�بعدم �وكذلك يكفر�به،

  .3"ا�تواترة

�يi!تب�عليه،�فإن�الذي�يملك�الفتوى�برد ولخطورة�هذا��مر�وعظم�ما

Pسم�هم�العلماء�الرّبانيون�الرا

�أهل�الفهم�عن�هللا�ورسوله� ��Nيقبله، وما

،�وهذا�كله�من�باب�zحتياط�بل�كل�zحتياط�
ً
أهون�عند�هللا�تعا�ى�من�الُحكم�عليه�بالكفر�إن�كان��مر�محتم

عند�الحكم�بتكف,!�مسلم�ثبت�إسمه�بيق,ن

شروط�الرد: ا'طلب�الخامس

تحدث�الفقهاء�عن�شروٍط 

ويشمل�العقل�والبلوغ،�فالرد: التكليف�-1

بإغماء�أو�نوم�أو�مرض�أو�شرب�دواء�يباح�شربه�ف�تص

أجمع�كل�من�نحفظ�عنه�من�أهل�العلم،�ع�ى�أن

                                                          
1
التشريع�الجنائي�\ي�Pسم،�عبد�القادر�عودة،��

2
ن�عابدين،�حاشية�ابن�عابدين،�اب�

3
مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية،��

4
،�ا�جموع�شرح�ا�هذب،�النووي12/90: ا�غoÌ: انظر�
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رفع�"ة�من�صغ,!�دون�سن�البلوغ،�ودليل�ذلك�قول�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�

  .2"،�وعن�النائم�ح�ÓÐيستيقظ،�وعن�ا�جنون�ح�ÓÐيفيق

�لقوله�تعا�ى�
ً
ة،�وإن�ثبت�Pكراه�ف�يكون�مرتدا

َرَح�بِ 
َ
 �َمن�ش

َ

ْم�غِÚْ

َ
َعل
َ
ِر�َصْدًرا�ف

فْ
ُ
ك

ْ
َضٌب�ال

�وما� �والنسيان �الخطأ oÐأم� �عن رفع

��ع�ÓÌما�
ً
ة�سواًء�بما�قاله�أو�فعلة�أو�اعتقده،�فمن�كان�جاه

�فإن�قامت�قرينة�
ً
فر�و�Nيحكم�بردته،�وأيضا�من�سبق�لسانه�بكلمة�الكفر�أو�قالها�مدهوشا

امة�رحمه�هللا��عليه،�وقد�نقلُت�دعوى�Pجماع�عن�ابن�قد

 تعا�ى،�وصّرح�{
ا�غ,!ه�أيضا،�مما��NداÑي�لõطالة�بذكره،�فهل�دعوى�Pجماع�ع�ى�قتل�ا�رتّد�صحيحة؟


ا�يمنع�صحة�دعوى�Pجماع،�فقد�ذكر�ابن�حزم�Úفا�ف��ي�أنه��Nإجماع�\ي�ا�سألة،�وأن�ثمة�خ

�مّرت,ن،� ى
ّ
ح�
ُ
�ا� �ذكر�ذلك�\ي �دون�قتله، �أبدا ا�رتّد

�و�Nُيقتل �وح,ن�استعرض�6"ُيستتاب�أبدا ،


م�من�قال�باNستتابة�أبدا،�وإيìداع�وم

�عن�عمر�مما�قد�أوردناه�قبُل،�ووجوب�القتال�هو�حكٌم�آخر�غ,!�وجوب�القتل� ّ

ى�ع�ى�ا�سلم،�أو�منع�حّقا�ِقَبله،�وحارب�دونه،�فرٌض�واجٌب�ب�خف،�و�Nحجة�

ص�عن�أبي�بكر�أنه�ظفر�بمرتّد�عن�Pسم�غ,!�

 .20/369،�ا�جموع،�النووي،�

،637. 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ة�من�صغ,!�دون�سن�البلوغ،�ودليل�ذلك�قول�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم� وكذلك��Nتقع�الردَّ

القلم�عن�ثث؛�عن�الص×�oح�ÓÐيبلغ،�وعن�النائم�ح�ÓÐيستيقظ،�وعن�ا�جنون�ح�ÓÐيفيق

�لقوله�تعا�ى�
ً
ة،�وإن�ثبت�Pكراه�ف�يكون�مرتدا �غ,!�ُمكرٍه�ع�ى�الردَّ

ً
رتد�أن�يكون�مختارا

ُ
ط�\ي�ا�

َرَح�بِ 
َ
ِكْن�َمْن�ش

َ
يَماِن�َول ِ

ْ
çِبا� َم0ِنٌّ

ْ
ُبُه�ُمط

ْ
ل
َ
ِرَه�َوق

ْ
ك
ُ
�َمْن�أ

َّ
Nَبْعِد�ِإيَماِنِه�ِإ�

�َعِظيٌم  اٌب
َ
� ،3" �َعذ �وسلم �هللا�علية �ص�ى �الرسول �وما�"ولقول �والنسيان �الخطأ oÐأم� �عن رفع

��ع�ÓÌما�
ً
ة�سواًء�بما�قاله�أو�فعلة�أو�اعتقده،�فمن�كان�جاه �الردَّ

ً
رتد�أن�يكون�قاصدا

ُ
يشi!ط�\ي�ا�

�فإن�قامت�قرينة�
ً
فر�و�Nيحكم�بردته،�وأيضا�من�سبق�لسانه�بكلمة�الكفر�أو�قالها�مدهوشا

 .5ع�ى�الغلط�أو�الخطأ�فإن�القائل�معذوٌر�غ,!�محاسب

 هل�\ي�قتل�ا�رتّد�إجماع؟

اش�
ر�ب,ن�كث,!�من�العلماء�أن�قتل�ا�رتّد�مجمٌع�عليه،�وقد�نقلُت�دعوى�Pجماع�عن�ابن�قد

تعا�ى،�وصّرح�{
ا�غ,!ه�أيضا،�مما��NداÑي�لõطالة�بذكره،�فهل�دعوى�Pجماع�ع�ى�قتل�ا�رتّد�صحيحة؟


ا�يمنع�صحة�دعوى�Pجماع،�فقد�ذكر�ابن�حزم�Úفا�ف��ي�أنه��Nإجماع�\ي�ا�سألة،�وأن�ثمة�خ

�مضمونه �ا�سألة، �مّرت,ن،�الحكم�بسجن�: رحمه�هللا�قو�Nآخر�\ي ى
ّ
ح�
ُ
�ا� �ذكر�ذلك�\ي �دون�قتله، �أبدا ا�رتّد

�قائ �ا�رتّد �\ي �أقوال�العلماء �و�Nُيقتل: وطائفة�قالت": استعرض�\ي��و�ى ُيستتاب�أبدا

�ُيستتاب�قال�رحمه�هللا�تعا�ى
ً

م�من�قال�باNستتابة�أبدا،�وإي": خف�القائل,ن�باستتابة�ا�رتّد�وكم�مّرةìوم

�عن�عمر�مما�قد�أوردناه�قبُل،�ووجوب�القتال�هو�حكم جن�فقط،�كما�قد�صّح

بعد�القدرة،�فإن�قتال�من�ب2ى�ع�ى�ا�سلم،�أو�منع�حّقا�ِقَبله،�وحارب�دونه،�فرٌض

ص�عن�أبي�بكر�أنه�ظفر�بمرتّد�عن�Pسم�غ,!�،�و�Nيصّح�أ...أهل�الرّدة،�Öنه�حق�ب�شّك،

                                         

446 . 

 .،�وقال��لباني�حديث�صحيح4/243سجستاني،�كتاب�الحجر،�

،�ا�جموع،�النووي،�511/ 1مختصر�إرواء�الغليل،: ،�قال��لباني�حديث�صحيح،�انظر287/7

،�2/636،�التشريع�الجنائي�\ي�Pسم،�عبد�القادر�عودة،�172الوج,�O\ي�أحكام�الحدود�والقصاص،�ماجد�ابو�رخية،�

 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وكذلك��Nتقع�الرد.  1"قبل�ذلك

القلم�عن�ثث؛�عن�الص×�oح�ÓÐيبل

�غ,!�ُمكرهيشz : !iختيار�-2
ً
رتد�أن�يكون�مختارا

ُ
ط�\ي�ا�

"Nِه�ِمْن�َبْعِد�ِإيَماِنِه�ِإ
َّ
َفَر�ِبالل

َ
َمْن�ك

�َعِظيم اٌب
َ
�َعذ ُهْم

َ
�َول ِه

َّ
�الل ِمَن

 .4"استكرهوا�عليه

�الرد: القصد�-3
ً
رتد�أن�يكون�قاصدا

ُ
يشi!ط�\ي�ا�

�فإن�قامت�قرينة�قال�أو�اعتقد�ف�يك
ً
فر�و�Nيحكم�بردته،�وأيضا�من�سبق�لسانه�بكلمة�الكفر�أو�قالها�مدهوشا

ع�ى�الغلط�أو�الخطأ�فإن�القائل�معذور

هل�\ي�قتل�ا�رتّد�إجماع؟: ا�طلب�السادس

اش�
ر�ب,ن�كث,!�من�العلماء�أن�قتل�ا�رتّد�مجمع

تعا�ى،�وصّرح�{
ا�غ,!ه�أيضا،�مما��NداÑي�لõطالة�بذكره،�فهل�دعوى�Pجماع�ع�ى�قتل�ا�رتّد�صحيحة؟


ا�يمنع�صحة�دعوى�Pجماع،�فقد�ذكر�ابن�حزم�Úفا�فالذي�يّتضح��ي�أنه��Nإجماع�\ي�ا�سألة،�وأن�ثمة�خ

�مضمونه �ا�سألة، رحمه�هللا�قو�Nآخر�\ي

�قائ �ا�رتّد �\ي �أقوال�العلماء استعرض�\ي��و�ى

�ُيستتاب�قال�رحمه�هللا�تعا�ى
ً
خف�القائل,ن�باستتابة�ا�رتّد�وكم�مّرة

السجن�فقط،�كما�قد�ص

بعد�القدرة،�فإن�قتال�من�ب

أهل�الرّدة،�Öنه�حق�ب�شّك،�τ\ي�قتال�أبي�بكر�

                                                          
1
446/ 19ا�غoÌ،�ابن�قدامة،��

2
س	ن�أبي�داود،�أبو�داود�السجستاني،�كتاب�الحجر،��

3
 . 106سورة�النحل،�اية��

4
287أخرجه�الط"!اني�\ي�الكب,!��

5
الوج,�O\ي�أحكام�الحدود�والقصاص،�ماجد�ابو�رخية،��

6
ى،�Nبن�حزٍم،�ا��

ّ
 .11/189ح�
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وأما�قول�هللا�": ،�وقال�ابن�حزٍم�أيضا

�من��مة�كلها�\ي�أن�هذه�ãية�ليست�ع�ى�

؛�2"ُيكَره�وُيقَتل: ُيكرُه�و�Nُيقَتل،�وِمن��قائل

وكذلك�ورد�ما�يدّل�ع�ى�عدم�قتل�ا�رتّد�عن�النخøي�وسفيان�الثوري�رحمهما�هللا�تعا�ى،�روى�عبد�الرّزاق�عن�

�الذي�": ،�قال�سفيان"يستتاب�أبدا هذا

ψوبالتا�ي،�فا�سألة�ليست�محّل��،


ا؟Úف�ف ُته�من�خ


ا�يخرج�zستناد�ع�ى�Pجماع�\ي�ا�سألة،�ويبقى�البحث�\ي�النصوص�ìفحي�،

الهادية،�Nستكشاف�ا�سألة�ع�ى�هداها،�وæي�القادرة�ع�ى�إنشاء�الفكرة�\ي�عقل�ا�سلم،�وإنشاء�الحكم�\ي�

�يرى�جمهور� �ظواهر�النصوص�الشرعية، �ع�ى �أساسا �والذي�يعتمد �السائد�عند�أغلب�الفقهاء �للتوجه
ً
طبقا

�ُيلح ،opتجاه�الفقz� �وعند�تدقيق�النظر�\ي�هذا ظ�أن�بعض�،

أ�
ا��Nتقبل�العفو�وPسقاط�: قصان،�ومع�ÓÌأ�
ا�حق��Ïتعا�ى


ا�التعدي�وPسراف،�وهذا�مما��Nخف�فيه�Úيجوز�ف�
ا�ثبتت�باÖدلة�القطعية،�ف�Ö�،ا

ا�و�Nيمكن�استبدال�ُعقوبة�أخرى�{âا�وسوعة�: ب,ن�الفقهاء،�انظربعد�ثبو

رتد
ُ
؛�وخالف�الحنفية�\ي�ا�رأة�"وأجمع�أهل�العلم�ع�ى�وجوب�قتل�ا�

ح�ÓÐتتوب،�واستدل�ع�ى�ذلك�بالن�opعن�قتل�النساء�وبأن�ا�رأة��Nتقتل�بالكفر�

شرح�صحيح�مسلم،�: ،�وهذا�zستدNل�غ,!�قوي،�انظر

رتدة
ُ
الشرح�الكب,!،�: ؛�وُينظر�قول�ا�ذاهب�الثثة�ا�الكية�والشافعية�والحنابلة�\ي�قتل�ا�

 .12/88،�وا�غoÌ،�ابن�قدامة،�

\ي�وا�بقتل�ا�رتد�الشيخ�الطاهر�بن�عاشور�\ي�كتابه�أصول�النظام�zجتماÑي،�والشيخ�يوسف�القرضاوي�\ي�كتابه�جريمة�الردة�وعقوبة�ا�رتد�


ام�به�ضوء�القرآن�والسنة،�و�ستاذ�عبد�القادر�عوده�\ي�كتابه�التشريع�الجنائي�\ي�Pسم�مقارنا�بالقانون�الوضøي،�وشو�ي�أبو�خليل�\ي�كتاâzم�\ي�قفص�Pس

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ما��Nيجدونه ب،�فقتله،�هذا
ُ
،�وقال�ابن�حزم1" ممتنع�باستتابة�فتاب�فi!كه،�أو�لم�يت

،�ف�حجة�لهم�فيه،�Öنه�لم�يختلف�أحٌد�من��مة�كلها�\ي�أن�هذه�ãية�ليست�ع�ى�"�Nإكراه�\ي�الدين

�ع�ى�إكراه�ا�رتّد�عن�دينه،�فِمن�قائٍل 
ٌ
ُيكرُه�و�Nُيقَتل،�وِمن��قائل: ،�Öن��مة�مجمعة

وكذلك�ورد�ما�يدّل�ع�ى�عدم�قتل�ا�رتّد�عن�النخøي�وسفيان�الثوري�رحمهما�هللا�تعا�ى،�روى�عبد�الرّزاق�عن�

يستتاب�أبدا"): ي�ا�رتّد الثوري�عن�عمرو�بن�قيس�عن�إبراهيم�النخøي�أنه�قال�\

ψلقد�ظهر�أن�ثمة�رأيا�هو�بخف�دعوى�Pجماع�ال�oÐذكرها�كث,!�من��ئمة�


ا؟Úف�فْرُته�من�خ
َ

ا�كل�هذا�الذي�ذكÚف�ÓÔüجماع�\ي�مسألة�مPإذ�كيف�يكون��،


ا�يخرج�zستناد�ع�ى�Pجماع�\ي�ا�سألة،�ويبقى�البحث�\ي�النصوص�ìل�ا�رتّد�إجماٌع،�فحي

الهادية،�Nستكشاف�ا�سألة�ع�ى�هداها،�وæي�القادرة�ع�ى�إنشاء�الفكرة�\ي�عقل�ا�سلم،�وإنشاء�الحكم�\ي�

 تفك,!ه،�فكيف�يكتشف�البحث�حكم�ا�سألة؟

 zم�Rي�الفقه��سzميُعقوبة�ا'رتد�عن��س

ة��ي�الحد   4القائلون�بأن�ُعقوبة�الردَّ

�يرى�جمهور� �ظواهر�النصوص�الشرعية، �ع�ى �أساسا �والذي�يعتمد �السائد�عند�أغلب�الفقهاء �للتوجه
ً
طبقا

 
ً
�القتل�حدا �ُيلح6ة�جريمة�عقوب�
ا ،opتجاه�الفقz� �وعند�تدقيق�النظر�\ي�هذا ،

                                         

-194. 

 

 .18697،�حديث�10/166ا�صنف،�لعبد�الرزاق�بن�همام�الصنعاني،�

قصان،�ومع�ÓÌأ�
ا�حق��Ïتعا�ىأ�
ا�معينة�ومحددة��Nتقبل�الزيادة�والن: ُعقوبة�مقدرة�واجبة�حقا��Ïتعا�ى،�وا�راد�بالُعقوبة�ا�قدرة


ا�التعدي�وPسراف،�وهذا�مما��Nخف�فيه�Úيجوز�ف�
ا�ثبتت�باÖدلة�القطعية،�ف�Ö�،ا

ا�و�Nيمكن�استبدال�ُعقوبة�أخرى�{âبعد�ثبو

 .4/192نية�الكويتية،�الفقهية�الكويتية،�وزارة��وقاف�والشؤون�الدي

تل�إجماعا�ع�ى�ما�نّص�عليه�النووي�\ي�شرح�صحيح�مسلم�وابن�قدامة�بقوله�
ُ
رتد�رج�ق

ُ
رتد"إن�كان�ا�

ُ
وأجمع�أهل�العلم�ع�ى�وجوب�قتل�ا�


ا�Úتقتل�بل�تحبس�ويضيق�عل�Nتقتل�بالكفر�إذا�ارتّدت،�وذهب�أبو�حنيفة�رحمه�هللا،�إ�ى�أن�ا�رأة��Nعن�قتل�النساء�وبأن�ا�رأة��opتتوب،�واستدل�ع�ى�ذلك�بالن�ÓÐح

رتدة�ف�تقتل،�ولكن�ُتحبس�ح�ÓÐتسلم"�ص�ي،�ف�تقتل�بالكفر�الطارئ،�قال�ا�رغيناني�الحنفي�
ُ
�ا� ،�وهذا�zستدNل�غ,!�قوي،�انظر"وأما

رتدة2/872،�الهداية،�ا�رغيناني،�12/86،�ا�غoÌ،�ابن�قدامة،�
ُ
؛�وُينظر�قول�ا�ذاهب�الثثة�ا�الكية�والشافعية�والحنابلة�\ي�قتل�ا�

،�وا�غoÌ،�ابن�قدامة،�5/436،�مغ�oÌا�حتاج،�الخطيب�الشربيoÌ،�4/304ابن�عرفة�ا�الكي،�مع�حاشية�الدسو�ي�عليه،�

وا�بقتل�ا�رتد�الشيخ�الطاهر�بن�عاشور�\ي�كتابه�أصول�النظام�zجتماÑي،�والشيخ�يوسف�القرضاوي�\ي�كتابه�جريمة�الردة�وعقوبة�ا�رتد�

�ضوء�القرآن�والسنة،�و�ستاذ�عبد�القادر�عوده�\ي�كتابه�التشريع�الجنائي�\ي�Pسم�مقارنا�بالقانون�الوضøي،�وشو

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ما��Nيجدونه ب،�فقتله،�هذا
ُ
ممتنع�باستتابة�فتاب�فi!كه،�أو�لم�يت

�Nإكراه�\ي�الدين: "تعا�ى

ظاهرها
ٌ
،�Öن��مة�مجمعة

وكذلك�ورد�ما�يدّل�ع�ى�عدم�قتل�ا�رتّد�عن�النخøي�وسفيان�الثوري�رحمهما�هللا�تعا�ى،�روى�عبد�الرّزاق�عن�

الثوري�عن�عمرو�بن�قيس�عن�إبراهيم�النخøي�أنه�قال�\

 .3نأخذ�به

لقد�ظهر�أن�ثمة�رأيا�هو�بخف�دعوى�Pجماع�ال�oÐذكرها�كث,!�من��ئمة�

ر
َ

ا�كل�هذا�الذي�ذكÚف�ÓÔüجماع�\ي�مسألة�مPإجماٍع،�إذ�كيف�يكون�

ل�ا�رتّد�إجماعفإذا�لم�يكن�\ي�قت

الهادية،�Nستكشاف�ا�سألة�ع�ى�هداها،�وæي�القادرة�ع�ى�إنشاء�الفكرة�\ي�عقل�ا�سلم،�وإنشاء�الحكم�\ي�

تفك,!ه،�فكيف�يكتشف�البحث�حكم�ا�سألة؟

ُعقوبة�ا'رتد�عن��س: ا'بحث�الثاني

القائلون�بأن�ُعقوبة�الرد: ا'طلب�[ول 

�يرى�جمهور� �ظواهر�النصوص�الشرعية، �ع�ى �أساسا �والذي�يعتمد �السائد�عند�أغلب�الفقهاء �للتوجه
ً
طبقا

 �5الفقهاء
ً
�القتل�حدا ة�جريمة�عقوب�
ا �الردَّ \ي

                                                          
1
ى،�Nبن�حزٍم،��

ّ
-11/193ا�ح�

2
ى،�Nبن�حزٍم،��

ّ
 .11/195ا�ح�

3
ا�صنف،�لعبد�الرزاق�بن�همام�الصنعاني،��

4
ُعقوبة�مقدرة�واجبة�حقا��Ïتعا�ى،�وا�راد�بالُعقوبة�ا�قدرة: الحد�


ا�التعدي�وPسراف،�وهذا�مما��Nخف�فيه�Úيجوز�ف�
ا�ثبتت�باÖدلة�القطعية،�ف�Ö�،ا

ا�و�Nيمكن�استبدال�ُعقوبة�أخرى�{âبعد�ثبو

الفقهية�الكويتية،�وزارة��وقاف�والشؤون�الدي

5
تل�إجماعا�ع�ى�ما�نّص�عليه�النووي�\ي�شرح�صحيح�مسلم�وابن�قدامة�بقوله��

ُ
رتد�رج�ق

ُ
إن�كان�ا�


ا�Úتقتل�بل�تحبس�ويضيق�عل�Nإذا�ارتّدت،�وذهب�أبو�حنيفة�رحمه�هللا،�إ�ى�أن�ا�رأة�

�ص�ي،�ف�تقتل�بالكفر�الطارئ،�قال�ا�رغيناني�الحنفي�

،�ا�غoÌ،�ابن�قدامة،�6/454للنووي،�

ابن�عرفة�ا�الكي،�مع�حاشية�الدسو

6
وا�بقتل�ا�رتد�الشيخ�الطاهر�بن�عاشور�\ي�كتابه�أصول�النظام�zجتماÑي،�والشيخ�يوسف�القرضاوي�\ي�كتابه�جريمة�الردة�وعقوبة�ا�رتد�من�ا�عاصرين�الذين�قال�

ضوء�القرآن�والسنة،�و�ستاذ�عبد�القادر�عوده�\ي�كتابه�التشريع�الجنائي�\ي�Pسم�مقارنا�بالقانون�الوضøي،�وشو
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،�بمع�ÓÌأن�من�أعلن�بردته�عن�Pسم،�

ضٌح�إ�ى�درجة�القطع�واليق,ن،�وهو�

ة،�لهذا�دعاهم� ولكو�
م�أظهروا�الكفر�والردَّ

وهذا��ن�أظهر�" يعذ{
م�عذاًبا�أليًما�\ي�الدنيا�وãخرة

�هللا� �ابن�الجوزي�رحمه �تع"وقال �قوله �يتولوا"ا�ى أي�" إن

 .3"بالقتل�و\ي�ãخرة�بالنار

�الشرع، �\ي �بشعة �جريمة �الّرّدة �أن �أشارت�إ�ى �ها

،��Nتخّوله�إذا�ارتّد�حّق�ابتسام�غ,!ه�\ي�وجهه،�وحّق�ترحيب�غ,!ه�بشأنه�وإعء�
ً
والحّرية�ا�عطاة�لõنسان�شرعا

�\ي� �ا�ب,ن �والعار�والخسران �والخزي �الدنيا، �\ي �بالعذاب��ليم رتد
ُ
�ا� �َتوُعد �ãيات�أشارت�ع�ى هذه

ِكْن�َمْن�
َ
يَماِن�َول ِ

ْ
çِبا� َم0ِنٌّ

ْ
ُبُه�ُمط

ْ
ل
َ
ِرَه�َوق

"� َيُمتْ
َ
ْم�َعْن�ِديِنِه�ف

ُ
ك َوَمْن�َيْرَتِدْد�ِمنْ

الِ 
َ

ا�خَÚوقوله�تعا�ى�5"ُدوَن اِر�ُهْم�ِف�،"� ِإنَّ


ْم�َيْوَم�ِÚْ
َ
ُر�ِإل

ُ
ظ �َينْ

َ
Nُه�َو

َّ
ُمُهْم�الل ِ

ّ
ل
َ
�ُيك

َ
Nِخَرِة�َو

� نَّ
َ
�أ ِهُدوا

َ
�َوش �ِإيَماِ�ِ
ْم �َبْعَد َفُروا

َ
�ك ًما

 
َ

َ ْ
�َوا� ِه

َّ
�الل

َ
ْعَنة

َ
�ل 
ْمِÚْ

َ
�َعل نَّ

َ
�أ ُهْم

ُ
�َجَزاؤ ِئَك

َ
ِة�ل

َ
ِئك

�ت �بقوله �أيضا �واستدلوا ،� َوَمْن�"عا�ى

ى
َّ
�َتَو� �َما ِه ِ

ّ
�ُنَول ��ِمِن,َن �َوَساَءتْ َم �َجَهنَّ َوُنْصِلِه

                                                                                 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ة�بـالحرابة �َيفi!ض�فيه�مساواة�الردَّ
ً
،�بمع�ÓÌأن�من�أعلن�بردته�عن�Pسم،�1أصحاب�هذا�الرأي�يتب�ÓÌاتجاها

ونافح�عن�أفكاره�ا�ناهضة�له،�وأصّر�ع�ى�ذلك،�فعْزم�الحرابة�\ي�نفسه�واضٌح�إ�ى�درجة�القطع�واليق,ن،�وهو�

ولكو�
م�أظهروا�الكفر�والرد".. Pسم�ابن�تيمّية�قال�شيخ�.  الكيد��Ïتعا�ى�ولرسوله�وللمسلم,ن

يعذ{
م�عذاًبا�أليًما�\ي�الدنيا�وãخرة"عن�التوبة�" فإن�يك�خ,ً!ا�لهم�وإن�يتولوا

�والُعقوبة �الحد �بإقامة �الرسول �هللا�.  2الكفر�فيجاهده �ابن�الجوزي�رحمه وقال

بالقتل�و\ي�ãخرة�بالنار" يعذ{
م�هللا�عذاًبا�أليًما�\ي�الدنيا"

ة�حدية أدلة  :القائل�ن�بأن�ُعقوبة�الردَّ

�الشرع، �\ي �بشعة �جريمة �الّرّدة �أن �أشارت�إ�ى ها
ُّ
�كل �الكريم، �القرآن �من �بآيات�عديدة �الجمهور استدل

،��Nتخّوله�إذا�ارتّد�حّق�ابتسام�غ,!ه�\ي�وجهه،�وحّق�ترحيب�غ,!ه�بشأنه�وإعء�
ً
والحّرية�ا�عطاة�لõنسان�شرعا

�\ي� �ا�ب,ن �والعار�والخسران �والخزي �الدنيا، �\ي �بالعذاب��ليم رتد
ُ
�ا� �َتوُعد �ãيات�أشارت�ع�ى هذه

َفَر�"ãخرة،�من�هذه�ãيات�قوله�تعا�ى�
َ
ُبُه�ُمطَمْن�ك

ْ
ل
َ
ِرَه�َوق

ْ
ك
ُ
�َمْن�أ

َّ
Nِه�ِمْن�َبْعِد�ِإيَماِنِه�ِإ

َّ
ِبالل

اٌب�َعِظيٌم 
َ
ُهْم�َعذ

َ
ِه�َول

َّ
َضٌب�ِمَن�الل

َ

ْم�غِÚْ

َ
َعل
َ
"،�وقوله�تعا�ى�4"ًرا�ف

الِ 
َ

ا�خَÚاِر�ُهْم�ِف ْصَحاُب�النَّ

َ
ِئَك�أ

َ
ول
ُ
ِخَرِة�َوأ

َ ْ
ãَيا�َو نْ ُهْم�ِ\ي�الدُّ

ُ
ْعَمال

َ
�أ تْ

َ
ِئَك�َحِبط

َ
ول
ُ
أ
َ
�ف

ُهْم�
َ
َق�ل

َ

َ
�خ

َ
Nِئَك�

َ
ْول
ُ
�أ
ً
ِلي

َ
َمًنا�ق

َ
ْيَماِ�ِ
ْم�ث

َ
ِه�َوأ

َّ
ُمُهمِد�الل ِ

ّ
ل
َ
�ُيك

َ
Nِخَرِة�َو

ْ
ãي�\ِ

ِليٌم 
َ
�أ اٌب

َ
�َعذ ُهْم

َ
�6"�َول �تعا�ى �وقوله �َبع"، َفُروا

َ
�ك ْوًما

َ
�ق ُه

َّ
�الل 
ِديْ�َ�

َ
ْيف

َ
ك

�ا نَّ�َوَجاَءُهْم
َ
�أ ُهْم

ُ
�َجَزاؤ ِئَك

َ
ْول
ُ
�أ ,َن، اِ�ِ

َّ
�الظ َقْوَم

ْ
�ال 
ِديْ�َ�

َ
N� ُه

َّ
�َوالل َناُت َبّيِ

ْ
ل

ُروَن 
َ
ظ �ُينْ �ُهْم

َ
Nَو� اُب

َ
َعذ

ْ
�ال 
ْمُìَْع�

ُ
ف فَّ

َ
�ُيخ

َ
N� 
اَÚِف� اِلِديَن

َ
�خ �ت7"َمِع,َن �بقوله �أيضا �واستدلوا ،

�َتَو� �َما ِه ِ
ّ
�ُنَول ِمِن,َن ؤْ

ُ ْ
�ا� ْ,َ!�َسِبيِل

َ
�غ ِبْع

َّ
�َوَيت ُهَدى

ْ
�ال ُه

َ
�ل َن �َتَب,َّ �َما �َبْعِد �ِمن ُسوَل

                                                                                                                        

 .2/872هذا�رأي�ا�ذهب�الحنفي،�انظر،�الهداية،�للمرغيناني،�

 .  7/273مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية،�

 .2/545؛�فتح�القدير،�الشوكاني���442؛�ومثله�\ي�الكشاف�للزمخشري�ص�

87. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�َيفi!ض�فيه�مساواة�الرد
ً
أصحاب�هذا�الرأي�يتب�ÓÌاتجاها

ونافح�عن�أفكاره�ا�ناهضة�له،�وأصّر�ع�ى�ذلك،�فعز

الكيد��Ïتعا�ى�ولرسوله�وللمسلم,ن

فإن�يك�خ,ً!ا�لهم�وإن�يتولوا"إ�ى�التوبة�فقال�

�والُعقوبة �الحد �بإقامة �الرسول الكفر�فيجاهده

"يعرضوا�عن�Pيمان�

أدلة: ا'طلب�الثاني

 
ً
Nكل: أو� �الكريم، �القرآن �من �بآيات�عديدة �الجمهور استدل

،��Nتخّوله�إذا�ارتّد�حّق�ابتسام�غ,!ه�\ي�وجهه،�وحّق�ترحيب�غ,!ه�بشأنه�وإعء�
ً
والحّرية�ا�عطاة�لõنسان�شرعا

�\ي�.  مقامه �ا�ب,ن �والعار�والخسران �والخزي �الدنيا، �\ي �بالعذاب��ليم رتد
ُ
�ا� �َتوُعد �ãيات�أشارت�ع�ى هذه

ãخرة،�من�هذه�ãيات�قوله�تعا�ى�

َضب
َ

ْم�غِÚْ

َ
َعل
َ
ِر�َصْدًرا�ف

فْ
ُ
ك

ْ
َرَح�ِبال

َ
ش

عوَ 
َ
�أ تْ

َ
ِئَك�َحِبط

َ
ول
ُ
أ
َ
اِفٌر�ف

َ
ُهَو�ك

ي
َ
ِه�َوأ

َّ
ُ!وَن�ِبَعْهِد�الل

َ
i

ْ
ِذيَن�َيش

َّ
ال

اب
َ
�َعذ ُهْم

َ
�َول 
ْمِÚ ِ

ّ
�ُيَزك

َ
Nَو� ِقَياَمِة

ْ
ال

�ا �َوَجاَءُهْم �َحقٌّ ُسوَل الرَّ

ف
َ
�ُيخ

َ
N� 
اَÚِف� اِلِديَن

َ
�خ ْجَمِع,َن

َ
�أ اِس َوالنَّ

�َتَب, �َما �َبْعِد �ِمْن ُسوَل �الرَّ اِقِق
َ
ُيش

                                               
 .وغ,!هم

1
هذا�رأي�ا�ذهب�الحنفي،�انظر،�الهداية،�للمرغيناني،��

2
مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية،��

3
؛�ومثله�\ي�الكشاف�للزمخشري�ص��596زاد�ا�س,!�ص��

4
 .106سورة�النحل،�آية��

5
 .127سورة�البقرة،�آية��

6
 .77سورة�آل�عمران،�آية��
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�
َ
Nُهْم�َو

َ
ِفَر�ل ُه�ِلَيغْ

َّ
ِن�الل

ُ
ْم�َيك

َ
ًرا�ل فْ

ُ
َداُدوا�ك

ْو�
َ
وا�أ

ُ
ل �ُيَقتَّ نْ

َ
َساًدا�أ

َ
ْرِض�ف

َ ْ
َعْوَن�ِ\ي��

�تكون�أنكى�من� �باب�الدين�قد �باللسان�\ي وا�حاربة

�اللسان�من��ديان�قد�يكون� �يفسده �وكذلك�Pفساد�قد�يكون�باليد�وقد�يكون�باللسان�وما ا�حاربة�باليد،

�تتحدث�عن�لعنة�هللا�وغضبه،�وأن�العقاب�ا�ذكور�هو�
ً
ا

يحلفون�با�Ïما�قالوا،�ولقد�قالوا�كلمة�الكفر�وكفروا�بعد�إسمهم،�وهّموا�


م�}
ّ
ْوا�يعذ

َّ
له،�فإن�يتوبوا�يُك�خ,!ا�لهم،�وإن�يتول

ت�صراحة�ع�ى�أ�
م�كفروا� ãية�نصَّ

�من�نزلت� �النبوي�مع �التعامل �وركز�ع�ى
ً
�تحديدا �ãية �هذه �عند �العلواني �توقف�الشيخ �وقد �إسمهم، بعد

 
ً
   .8لم�ُينقل�عنه�أنه�قتل�منافقا


اìص�ى�هللا�عليه�وسلم�م: 

،�ونقل�القرط×�oعن�ابن�العربي�قو�Nثانيا�ρر�القرط×�o\ي�تفس,!ه�أ�
ا�نزلت�\ي�أحد�ا�نافق,ن�واسمه�الُجس�بن�سويد�بن�الصامت،�وذلك�أنه�وقع�\ي�رسول�هللا�

قال�ما�قال،�ووصفه�القرآن�بالكفر�بعد��هو�أ�
ا�نزلت�\ي�كل�ا�نافق,ن،�والشاهد��هم�\ي�ãية�هو�التعامل�النبوي�مع�هذه�القصة،�فرغم�أن�الُجس�بن�سويد،

�: "أنه�قتله�أو�قتل�منافقا�ممن�وصف�
م�ãية�بأ�
م�كفروا�بعد�إسمهم،�بل�ثبت�أن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�قال
ُ
�Nيتحّدث

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�"،�وقوله�تعا�ى� مَّ
ُ
َمُنوا�ث

َ
�آ مَّ

ُ
َفُروا�ث

َ
�ك مَّ

ُ
َمُنوا�ث

َ
ِذيَن�آ

َّ
�ال مِإنَّ

َ
ًرا�ل فْ

ُ
�اْزَداُدوا�ك مَّ

ُ
َفُروا�ث

َ
ك

�َوَيْسَعْوَن�ِ\ي��"،�وقوله�تعا�ى� ُه
َ
�َوَرُسول َه

َّ
ِذيَن�ُيَحاِرُبوَن�الل

َّ
�ال َما�َجَزاُء ِإنَّ

� �ãية��خ,!ة �ع�ى
ً
�تكون�أنكى�من�"قول�ابن�تيمية�معلقا �باب�الدين�قد �باللسان�\ي وا�حاربة

�اللسان�من��ديان�قد�يكون� �يفسده �وكذلك�Pفساد�قد�يكون�باليد�وقد�يكون�باللسان�وما ا�حاربة�باليد،

  .4"أعظم�مما�تفسده�اليد

�تتحدث�عن�لعنة�هللا�وغضبه،�وأن�العقاب�ا�ذكور�هو�وقد�رّد�أصحاب�الرأي�الثاني�هذه�ãيات�بأ�
ا�جميع
ً
ا

 .5عقاب�أخروي�ولم�تتحدث�ãيات�عن�عقوبة�دنيوية

يحلفون�با�Ïما�قالوا،�ولقد�قالوا�كلمة�الكفر�وكفروا�بعد�إسمهم،�وهّموا�"كما�استدل�الجمهور�بقوله�تعا�ى�

له،�فإن�يتوبوا�يُك�خ,!ا�لهم،�وإن�يتولبما�لم�ينالوا،�وما�نقموا�إ�Nأن�أغناهم�هللا�ورسوله�من�فض

ãية�نصَّ.  6"هللا�عذابا�أليما�\ي�الدنيا�وãخرة،�وما�لهم�\ي��رض�من�و�ّي�و�Nنص,!

�من�نزلت� �النبوي�مع �التعامل �وركز�ع�ى
ً
�تحديدا �ãية �هذه �عند �العلواني �توقف�الشيخ �وقد �إسمهم، بعد

�o×إ�ى�أن�الن�Ópص�ى�هللا�عليه�وسلم–،�ثم�انت-� 
ً
لم�ُينقل�عنه�أنه�قتل�منافقا

�o×ُرويت�عن�الن�oÐا–استدل�الجمهور�بعدد�من��حاديث�ال
ìص�ى�هللا�عليه�وسلم�م

                                         

 .321الصارم�ا�سلول،�ابن�تيمية،�

 .من�هذا�البحث�16تحاشيا�للتكرار�وPطالة،�انظر�الرد�بالتفصيل�ص�

ر�القرط×�o\ي�تفس,!ه�أ�
ا�نزلت�\ي�أحد�ا�نافق,ن�واسمه�الُجس�بن�سويد�بن�الصامت،�وذلك�أنه�وقع�\ي�رسول�هللا�

هو�أ�
ا�نزلت�\ي�كل�ا�نافق,ن،�والشاهد��هم�\ي�ãية�هو�التعامل�النبوي�مع�هذه�القصة،�فرغم�أن�الُجس�بن�سويد،

أنه�قتله�أو�قتل�منافقا�ممن�وصف�
م�ãية�بأ�
م�كفروا�بعد�إسمهم،�بل�ثبت�أن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�قال�Pρسم،�فإنه�لم�ُينقل�عن�الرسول�

 .8/206قرآن،�القرط×o،�الجامع�Öحكام�ال: رواه�الشيخان،�انظر". الناُس�أن�محمدا�يقتل�أصحاَبه

 . من�هذا�البحث�24انظر�هذا�الدليل�والرد�عليه�بالتفصيل�ص�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

،�وقوله�تعا�ى�1"َمِص,ً!ا

 
ً

ِدَ�ُ
ْم�َسِبيْÚَوقوله�تعا�ى�2"ِل�،

� ُبوا
َّ
�ي3..."ُيَصل ،� �ãية��خ,!ة �ع�ى

ً
قول�ابن�تيمية�معلقا

�اللسان�من��ديان�قد�يكون� �يفسده �وكذلك�Pفساد�قد�يكون�باليد�وقد�يكون�باللسان�وما ا�حاربة�باليد،

أعظم�مما�تفسده�اليد

وقد�رّد�أصحاب�الرأي�الثاني�هذه�ãيات�بأ�
ا�جميع

عقاب�أخروي�ولم�تتحدث�ãيات�عن�عقوبة�دنيوية

كما�استدل�الجمهور�بقوله�تعا�ى�

بما�لم�ينالوا،�وما�نقموا�إ�Nأن�أغناهم�هللا�ورسوله�من�فض

هللا�عذابا�أليما�\ي�الدنيا�وãخرة،�وما�لهم�\ي��رض�من�و�ّي�و�Nنص,!

�من�نزلت� �النبوي�مع �التعامل �وركز�ع�ى
ً
�تحديدا �ãية �هذه �عند �العلواني �توقف�الشيخ �وقد �إسمهم، بعد

،�ثم�انت�Ópإ�ى�أن�الن×7�oهبحّق 

 
ً
استدل�الجمهور�بعدد�من��حاديث�ال�oÐُرويت�عن�الن×�o: ثانيا

                                                          
1
 .115سورة�النساء،�آية��

2
 .137سورة�النساء،�آية��

3
 .33سورة�ا�ائدة،�آية��

4
الصارم�ا�سلول،�ابن�تيمية،��

5
تحاشيا�للتكرار�وPطالة،�انظر�الرد�بالتفصيل�ص��

6
 .74سورة�التوبة،�آية��

7
ر�القرط×�o\ي�تفس,!ه�أ�
ا�نزلت�\ي�أحد�ا�نافق,ن�واسمه�الُجس�بن�سويد�بن�الصامت،�وذلك�أنه�وقع�\ي�رسول�هللا�لقد�ذك�

هو�أ�
ا�نزلت�\ي�كل�ا�نافق,ن،�والشاهد��هم�\ي�ãية�هو�التعامل�النبوي�مع�هذه�القصة،�فرغم�أن�الُجس�بن�سويد،

Pسم،�فإنه�لم�ُينقل�عن�الرسول�

الناُس�أن�محمدا�يقتل�أصحاَبه

8
انظر�هذا�الدليل�والرد�عليه�بالتفصيل�ص��
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ل�دينه�فاقتلوه يدل�هذا�   .1“من�بدَّ

رتد�وهو�خطاب�عام�يشمل�الذكر�و�ن�Ö�،Óن�كلمة�
ُ
�2.تفيد�العموم" من"الحديث�صراحة�ع�ى�وجوب�قتل�ا�

َيستحق�أن�ُيبحث�\ي�سياقه�الذي�

ة�وPشكال��صول "يه�الريسوني�\ي�بحثه� ،�"حد�الردَّ

د�فيه�أن�كث,!ا�من�حاNت�دخول�Pسم�والخروج�منه�\ي�ذلك�العهد�كان�عم�تآمريا�ُيضِمر�صاحبه�
ّ
والذي�أك

�العدو،�أو�
ّ
ة�من�جرائم�أو�التحاق�بصف

مري�وحركة�انقبية�ضد��مة�والدين؛�وليس�فقط�

�N: "قال،�قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

هللا�وأني�رسول�هللا�إ�Nبإحدى�ثث�الثيب�الزاني،�والنفس�بالنفس،�

وقد�علق�Pمام�النووي�ع�ى�هذا�الحديث�بأنه�عام�\ي�كل�مرتد�عن�Pسم�

كانت�له�أم�ولد�كانت�تشتم�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�وتقع�

فلما�كان�ذات�ليلة�جَعلت�تقع�\ي�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�


ا�طفل،�فلطخت�ما�هنالك�بالدم،Úا،�واتكأ�عليه�فقتلها،�فوقع�ب,ن�رجل
ìوتشتمه�فأخذ�اِ�غول�فوضعه�\ي�بط�

�فعل��ي�: " �فعل�ما
ً
أنشد�هللا�رج

: فقام��عم�Óيتخطى�الناس�وهو�يOiلزل�ح�ÓÐقعد�ب,ن�يدي�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�فقال

 756،�ص�

2002. 

ٍل�أو�ُعَرينة،�فاجتَوْوا�ا�دينة،�: ن�أبي�ِقبة�عن�أنس�بن�مالك�قال
ْ
قدم�أناٌس�من�ُعك


ار،�فبعث�\ي�آثارهم،�فلّما�ìَعم،�فجاء�الخ"!�\ي�أول�ال

فهؤNء�سرقوا�وقتلوا�وكفروا�بعد�إيما�
م،�: ن؛�قال�أبو�ِقبة

بقتلهم�ِ�ا�ظهر�من�ا�حاربة�ال�oÐمارسوها،�كما�هو�ظاهر�\ي�

صحيح�مسلم،�كتاب�القسامة،�باب�ما�يباح�به�،�وانظر�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

من�بدَّ"ما�رواه�ابن�عباس�ر�oÔÕهللا�عنه�عن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

رتد�وهو�خطاب�عام�يشمل�الذكر�و�ن�Ö�،Óن�كلمة�
ُ
الحديث�صراحة�ع�ى�وجوب�قتل�ا�

ة–ويرى�العوا�والريسوني�أن�هذا�الحديث� َيستحق�أن�ُيبحث�\ي�سياقه�الذي��- والذي�يعت"!��هم�\ي�باب�الردَّ

يه�الريسوني�\ي�بحثه�ورد�فيه،�لَيحُسن�استخراج�الُحكم�منه،�هذا�ما�أشار�إل

د�فيه�أن�كث,!ا�من�حاNت�دخول�Pسم�والخروج�منه�\ي�ذلك�العهد�كان�عم�ت
ّ
والذي�أك

�العدو،�أو�
ّ
ة�من�جرائم�أو�التحاق�بصف ة�كان�متعلقا�بما�يقi!ن�عادة�مع�الردَّ الغدر،�وأن�كث,!ا�من�حاNت�الردَّ

ة�عمل�تآمري�وحركة�انقبية�ضد��مة�والدين؛�وليس�فقط�3حوها�من��فعال�ا�وجبة�للُعقوبة ،�إذن�الردَّ

  .4تحول�من�دين�إ�ى�آخر

قال،�قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�-ر�oÔÕهللا�عنه-كما�استدلوا�بما�رواه�عبد�هللا�بن�مسعود

�Nإله�إ�Nث�الثيب�الزاني،�والنفس�بالنفس،�يحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن�هللا�وأني�رسول�هللا�إ�Nبإحدى�ث

وقد�علق�Pمام�النووي�ع�ى�هذا�الحديث�بأنه�عام�\ي�كل�مرتد�عن�Pسم�.  5"والتارك�لدينه�ا�فارق�للجماعة

 .6ة�كانت�فيجب�قتله�إن�لم�يرجع�إ�ى�Pسم


ما–ìهللا�ع�oÔÕر- "Óص�ى�هللا�عليه�وسلم�وتقع��أن�أعم�o×كانت�له�أم�ولد�كانت�تشتم�الن


اها�ف�تنتop،�يزجرها�ف�ت	Oجر،�قالìص�ى�هللا�عليه�وسلم�: فيه،�في�o×فلما�كان�ذات�ليلة�جَعلت�تقع�\ي�الن


ا�طفل،�فلطخت�ما�هنالك�بالدم،Úا،�واتكأ�عليه�فقتلها،�فوقع�ب,ن�رجل
ìوتشتمه�فأخذ�اِ�غول�فوضعه�\ي�بط

كر�ذلك�لرسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�فجمع�الناس�فقال
ُ
�أصبح�ذ : "فلما

فقام��عم�Óيتخطى�الناس�وهو�يOiلزل�ح�ÓÐقعد�ب,ن�يدي�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�فقال

                                         

رتدة،�حديث�رقم�
ُ
رتد�وا�

ُ
رتدين�وا�عاندين�وقتالهم،�باب�حكم�ا�

ُ
 6922صحيح�البخاري،�كتاب�استتابة�ا�

،�ص��1127م،�شرح�حديث�رقم�2003- هـ1�،1423لبنان�،ط- انظر�سبل�السم�،�للصنعاني�،�دار�ابن�حزم�،�ب,!وت

2002-2-28: تاريخ�النشر. www.islamonline.netة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�موقع�إسم�أون�Nين�

ن�أبي�ِقبة�عن�أنس�بن�مالك�قالما�رواه�الشيخان�ع�-\ي�نظر�العوا�والريسوني�ومن�معهم

�o×ي�النÑا،�فانطلقوا،�فلّما�صّحوا،�قتلوا�را

ار،�فبعث�\ي�آثارهم،�فلّما��ρبلقاح،�وأن�يشربوا�من�أبوالها�وألبا�ìَعم،�فجاء�الخ"!�\ي�أول�ال واستاقوا�النَّ

ُقوا�\ي�الَحّرة�يستسقون�ف�ُيسَقْون؛�قال�أبو�ِقبة
ْ
ل
ُ

م،�وأìَُرت�أعي ع�أيدَ�
م�وأرجلهم،�وُسّمِ

َ
يء�{
م،�فأَمر�فقط

ٍل�أو�ُعرْينة�لم�تكن�بمجّردها�سبب�قتل�هؤNء،�بل�لقد�أمر�الرس
ْ
ة�ُعك بقتلهم�ِ�ا�ظهر�من�ا�حاربة�ال�oÐمارسوها،�كما�هو�ظاهر�\ي��ρول�إن�ردَّ

 . من�هذا�البحث�24-23تحاشيا�للتكرار�وPطالة،�انظر�الرد�بالتفصيل�ع�ى�هذا�لرأي��ص�

،�وانظر�6878حديث�رقم�..." إن�النفس�بالنفس"قوله�تعا�ى��6متفق�عليه،�صحيح�البخاري،�كتاب�الديات،�باب�رقم�

1676 

 1073،�ص��1676انظر�شرح�صحيح�مسلم،�لõمام�النووي،�بيت��فكار�الدولية،�شرح�حديث�رقم�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ما�رواه�ابن�عباس�ر�oÔÕهللا�عنه�عن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم��-أ

رتد�وهو�خطاب�عام�يشمل�الذكر�و�ن
ُ
الحديث�صراحة�ع�ى�وجوب�قتل�ا�

ويرى�العوا�والريسوني�أن�هذا�الحديث�

ورد�فيه،�لَيحُسن�استخراج�الُحكم�منه،�هذا�ما�أشار�إل

د�فيه�أن�كث,!ا�من�حاNت�دخول�Pسم�والخروج�منه�\ي�ذلك�العهد�كان�عم�ت
ّ
والذي�أك

الغدر،�وأن�كث,!ا�من�حاNت�الرد

حوها�من��فعال�ا�وجبة�للُعقوبةن

تحول�من�دين�إ�ى�آخر

كما�استدلوا�بما�رواه�عبد�هللا�بن�مسعود�-ب

�Nإله�إ�Nيحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن�

والتارك�لدينه�ا�فارق�للجماعة

ة�كانت�فيجب�قتله�إن�لم�يرجع�إ�ى�Pسم بأي�ردَّ

–عن�ابن�عباس��- ج


اها�ف�تنتop،�يزجرها�ف�تìفيه،�في


ا�طفل،�فلطخت�ما�هنالك�بالدم،Úا،�واتكأ�عليه�فقتلها،�فوقع�ب,ن�رجل
ìوتشتمه�فأخذ�اِ�غول�فوضعه�\ي�بط

كر�ذلك�لرسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�فجمع�الناس�فقال
ُ
�أصبح�ذ فلما

فقام��عم�Óيتخطى�الناس�وهو�يOiلزل�ح�ÓÐقعد�ب,ن�يدي�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�فقال"عليه�حق�إ�Nقام،�

                                                          
1

رتدة،�حديث�رقم��63
ُ
رتد�وا�

ُ
رتدين�وا�عاندين�وقتالهم،�باب�حكم�ا�

ُ
صحيح�البخاري،�كتاب�استتابة�ا�

2
انظر�سبل�السم�،�للصنعاني�،�دار�ابن�حزم�،�ب,!وت�64

3
ة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�موقع�إسم�أون�Nين�� حد�الردَّ

4
\ي�نظر�العوا�والريسوني�ومن�معهم–ويؤّيد�ذلك�السياق��

�o×فأمرهم�النρ��o×ي�النÑا،�فانطلقوا،�فلّما�صّحوا،�قتلوا�را
بلقاح،�وأن�يشربوا�من�أبوالها�وألبا�

ìع�أيدارتفع�ال
َ

ار�6يء�{
م،�فأَمر�فقط

ه
َ
.  وحاربوا�هللا�ورسول

ْ
ة�ُعك إن�ردَّ

تحاشيا�للتكرار�وPطالة،�انظر�الرد�بالتفصيل�ع�ى�هذا�لرأي��ص�. قّص�
م

5
متفق�عليه،�صحيح�البخاري،�كتاب�الديات،�باب�رقم��67

1676دم�ا�سلم،�حديث�رقم�

6
انظر�شرح�صحيح�مسلم،�لõمام�النووي،�بيت��فكار�الدولية،�شرح�حديث�رقم��68
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ا�ابنان�مثل�ìجر،�و�ي�مO	ت�تنتop،�وأزجرها�ف


ا،�ìاللؤلؤت,ن،�وكانت�بي�رفيقة،�فلما�كان�البارحة�جعلت�تشتمك�وتقع�فيك،�فأخذت�اِ�غول�فوضعته�\ي�بط

الحديث�فيه�دNلة�.  1"أ�Nاشهدوا�أن�دَمهما�هدر

رتد�ويقتل�حّدا
ُ
  .2ساّب�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�مهدور�دمه،�فهو�\ي�حكم�ا�

��ÓÔشعري�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�معاذ�بن�جبل�قدم�عليه�وهو�باليمن�فإذا�رجل�عنده�موثق�قال�ما�


ود،�قال�اجلس،�قال��Nأجلس�ح�ÓÐُيقتل�قضاء�هللا�ورسوله�âوديا�فاسلم�ثم�
ثث�مرات�فأمر�

ِتي�ع�ي�ر�oÔÕهللا�عنه�بزنادقة�فأحرقهم�فبلغ�ذلك�ابن�عباس�فقال
ُ
لو�: أ

ولقتل�
م�لقول�رسول�هللا�ص�ى�" �Nتعذبوا�بعذاب�هللا

�إذ�دخل� كنت�عند�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�جالًسا

أتشهد�أنت�مسيلمة�: أتشهدان�أني�رسول�هللا؟�فقا�Nله

�مسعود� �بن �نعيم �حديث �من وجاء

 رتدة�وهناك�قول�للحنفية�خ
ُ
�للجمهور�وهو�أن��ا�رأة�ا�

ً
فا


ا�Úم�أو�تموت،�وعندما�تحبس�تخرج�\ي�كل�يوم�فتستتاب�ويعرض�علPسم�فإن�أسلمت�فهو��Nتقتل،�ولكن�تج"!�ع�ى�Pسم�ويكون�ذلك�بحبسها�ح�ÓÐتعود�إ�ى�Pس


اâع�ى�رد�
ً
�\ي�كل�مرة�تعزيرا

ً
وأجاب�الحنفية�عن�أحاديث�عموم�قتل�.  رب�أسواطا

 .7/200م،�1996 1لبنان،�ط–بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع�،�الكاساني،�دار�الفكر�ب,!وت�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�تنتop،�وأزجرها�ف�تيا�رسول�هللا،�أنا�صاح�
ا،�كانت�تشتمك�وتقع�فيك�فأ�
اها�ف


ا،�ìاللؤلؤت,ن،�وكانت�بي�رفيقة،�فلما�كان�البارحة�جعلت�تشتمك�وتقع�فيك،�فأخذت�اِ�غول�فوضعته�\ي�بط


ا�ح�ÓÐقتل�
ا،�فقال�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلمÚاشهدوا�أن�دَمهما�هدر: "واتكأت�عل�Nأ

رتد�ويقتل�حّدا
ُ
ساّب�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�مهدور�دمه،�فهو�\ي�حكم�ا�

��ÓÔشعري�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�معاذ�بن�جبل�قدم�عليه�وهو�باليمن�فإذا�رجل�عنده�موثق�قال�ما�


ود،�قال�اجلس،�قال��Nأجلس�ح�ÓÐُيقتل�قضاء�هللا�ورسوله�âوديا�فاسلم�ثم�


ِتي�ع�ي�ر�oÔÕهللا�عنه�بزنادقة�فأحرقهم�فبل: قال�-ر�oÔÕهللا�عنه
ُ
أ

�Nتعذبوا�بعذاب�هللا"كنت�أنا�لم�أحرقهم�لن�opْرسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

 .4"نه�فاقتلوهمن�بدل�دي

�إذ�دخل�: عن�عبد�هللا�بن�مسعود�ر�oÔÕهللا�عنه�قال كنت�عند�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�جالًسا

أتشهدان�أني�رسول�هللا؟�فقا�Nله"رجن�وافدين�من�عند�مسيلمة�فقال�لهما�رسول�هللا�

�واف
ً
�قائ �لو�كنت �ورسله Ïبا� �لقتلتكماآمنت �مسعود�.  5ًدا �بن �نعيم �حديث �من وجاء

 .6أما�وهللا�لو��Nأّن�الرسل��Nُتقتل�لضربت�أعناقكما

                                         

 .1073،�ص��1676انظر�شرح�صحيح�مسلم،�لõمام�النووي،�شرح�حديث�رقم�

 .757،�ص1128،�شرح�حديث�رقم�سبل�السم�شرح�بلوغ�ا�رام،�للصنعاني�

رتدة،�حديث�رقم�
ُ
رتد�وا�

ُ
رتدين�وا�عاندين�وقتالهم،�باب�حكم�ا�

ُ
 . 6923صحيح�البخاري�،�كتاب�استتابة�ا�

رتدة�،�حديث�رقم�
ُ
رتد�وا�

ُ
رتدين�وا�عاندين�وقتالهم�،�باب�حكم�ا�

ُ
وهناك�قول�للحنفية�خ .  6922صحيح�البخاري�،�كتاب�استتابة�ا�


ا�Úم�أو�تموت،�وعندما�تحبس�تخرج�\ي�كل�يوم�فتستتاب�ويعرض�عل�Nتقتل،�ولكن�تج"!�ع�ى�Pسم�ويكون�ذلك�بحبسها�ح�ÓÐتعود�إ�ى�Pس

�وهكذا�يتكرر�مثل�ذلك�ع�ى�أن�تسلم�أو�تموت،�وقيل�تض
ً

اا�طلوب�و�zحبست�ثانياâع�ى�رد�

ً
�\ي�كل�مرة�تعزيرا

ً
رب�أسواطا

رتد�السابقة�بأ�
ا�محمولة�ع�ى�الذكور�دون�Pناث
ُ
بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع�،�الكاساني،�دار�الفكر�ب,!وت�: انظر. ا�

 .4879حبانوصححه�ابن��2545

 .5328وصححه��لباني�\ي�صحيح�الجامع�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�يا�رسول�هللا،�أنا�صاح�
ا،�كانت�تشتمك�وتقع�فيك�فأ�
اها�ف


ا،�ìاللؤلؤت,ن،�وكانت�بي�رفيقة،�فلما�كان�البارحة�جعلت�تشتمك�وتقع�فيك،�فأخذت�اِ�غول�فوضعته�\ي�بط


ا�ح�ÓÐقتل�
ا،�فقال�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلمÚواتكأت�عل

رتد�ويقتل�حّدا�واضحة�ع�ى�أن
ُ
ساّب�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�مهدور�دمه،�فهو�\ي�حكم�ا�

عن�أبي�مو���ÓÔشعري�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�معاذ�بن�جبل�قدم�عليه�وهو�باليمن�فإذا�رجل�عنده�موثق�قال�ما��-د


ود،�قال�اجلس،�قال��Nأجلس�ح�ÓÐُيقتل�قضاء�هللا�ورسوله�âوديا�فاسلم�ثم�
هذا؟�قال�كان��

   .3به�فقتل

ر�oÔÕهللا�عنه–عن�عكرمة��-هـ

كنت�أنا�لم�أحرقهم�لن�opْرسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

من�بدل�دي: "هللا�عليه�وسلم

عن�عبد�هللا�بن�مسعود�ر�oÔÕهللا�عنه�قال�- ز

رجن�وافدين�من�عند�مسيلمة�فقال�لهما�رسول�هللا�

�فقال �هللا؟ �واف: رسول
ً
�قائ �لو�كنت �ورسله Ïبا� آمنت

أما�وهللا�لو��Nأّن�الرسل��Nُتقتل�لضربت�أعناقكما: �شجøي

                                                          
1
انظر�شرح�صحيح�مسلم،�لõمام�النووي،�شرح�حديث�رقم��

2
سبل�السم�شرح�بلوغ�ا�رام،�للصنعاني��

3
رتدة،�حديث�رقم��

ُ
رتد�وا�

ُ
رتدين�وا�عاندين�وقتالهم،�باب�حكم�ا�

ُ
صحيح�البخاري�،�كتاب�استتابة�ا�

4
رتدة�،�حديث�رقم��

ُ
رتد�وا�

ُ
رتدين�وا�عاندين�وقتالهم�،�باب�حكم�ا�

ُ
صحيح�البخاري�،�كتاب�استتابة�ا�


ا�Úم�أو�تموت،�وعندما�تحبس�تخرج�\ي�كل�يوم�فتستتاب�ويعرض�عل�Nتقتل،�ولكن�تج"!�ع�ى�Pسم�ويكون�ذلك�بحبسها�ح�ÓÐتعود�إ�ى�Pس

�وهكذا�يتكرر�مثل�ذلك�ع�ى�أن�تسلم�أو�تموت،�وقيل�تض
ً
ا�طلوب�و�zحبست�ثانيا

رتد�السابقة�بأ�
ا�محمولة�ع�ى�الذكور�دون�Pناث
ُ
ا�

5
2545رواه�الدارمي،�حديث�رقم��

6
وصححه��لباني�\ي�صحيح�الجامع���2762س	ن�أبي�داود��
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أيما�رجل�ارتد�عن�"zستدNل�بحديث�معاذ�عندما�أرسله�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�إ�ى�اليمن�فقال�له�

ت�عن�Pسم�فادعها،�فإن�عادت�وإ�Nفاضرب�

تح�هذا�الباب�لبعض�ضعاف�النفوس�يجعل�من�الّدين�
َ

م�با�عقول،�من�ذلك�أن�ف


ود�الذين�وصفهم�رب�العزة�بقوله�Úوذلك�ع�ى�طريقة�ال�،
ً
ألعوبة�بيد�هؤNء،�فيدخل�فيه�اليوم�ويخرج�منه�غدا

 
َّ
َعل
َ
�ل ُفُروا�آِخَرُه

ْ
.  2"ُهْم�َيْرِجُعوَن َ
اِر�َواك

�لها�و{
ذا�يكون�خطره�أك"!�بكث,!�من�
ً
رتد�داعيا

ُ
ة�يجعل�ا�

�فكان�من�باب�-ص�ى�هللا�عليه�وسلم ،

،�وقد�ناقش�الفريق�الثاني�الذي�يرى�أن�
ً
رتد�يقتل�حدا

ُ
هذه�جملة��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا�الجمهور�ع�ى�أن�ا�

رتد�يجب�أن�ُتفسر�بناًء�ع�ى�
ُ
كرت�\ي�قتل�ا�

ُ
تعالج�\ي�باب�التعزير��Nالحدود،�أن�كل�هذه��حاديث�ال�oÐذ

ة� ،�وغ,!ها�من�النصوص�القرآنية�ال�oÐتحّدثت�عن�ردَّ

رتد�ع�ى�نظام��مة
ُ
وهو�ما�يمكن�أن�.   5وج�من�ِقَبل�ا�

،�ويمكن�القول�أن�هذا�الذي�ارتد�عن�Pسم�يعيش�\ي�سياٍق�
ً
كرت�آنفا

ُ
يفّسر�به�سياق�جميع��حاديث�ال�oÐذ

حياتي�يجعل�منه�محاربا�ومقات�Öمة�Pسم،�فإن�لم�يحصل�هذا�منه،�وخرج�هو�عن�سياق�تلك�الحياة،�فلم�

ويعلق�الريسوني�ع�ى�ذلك�بأن�.  �Nتسمح�بحربه�أو�قتله

�والقول�بأن� ��صل�الذي�أّسسه، �لينقض�هذا �من�فروعه

إن�القرآن�.  �N"6إكراه�\ي�الدين"حا�مع�آية�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

zستدNل�بحديث�معاذ�عندما�أرسله�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�إ�ى�اليمن�فقال�له�

ت�عن�Pسم�فادعها،�فإن�عادت�وإ�Nفاضرب�Pسم�فادعه�فإن�عاد�وإ�Nفاضرب�عنقه،�وأيما�امرأة�ارتد

تح�هذا�الباب�لبعض�ضعاف�النفوس�يجعل�من�الّدين�
َ
كما�استدل�الجمهور�ع�ى�رأ�
م�با�عقول،�من�ذلك�أن�ف


ود�الذين�وصفهم�رب�العزة�بقوله�Úوذلك�ع�ى�طريقة�ال�،
ً
ألعوبة�بيد�هؤNء،�فيدخل�فيه�اليوم�ويخرج�منه�غدا

َعل
َ
�ل ُفُروا�آِخَرُه

ْ

اِر�َواكَ َّìِذيَن�آَمُنوا�َوْجَه�ال

َّ
ى�ال

َ
نزَل�َع�

ُ
ِذي�أ

َّ
ِكَتاِب�آِمُنوا�ِبال

ْ
ْهِل�ال

َ
�أ

�لها�و{
ذا�يكون�خطره�أك"!�بكث,!�من�"يقول�الشيخ�القرضاوي�\ي�ذلك�
ً
رتد�داعيا

ُ
ة�يجعل�ا� إن�فتح�الباب�للردَّ

�يصبح�من�الذين�يحاربون�هللا�ورسوله �وبدعوته�هذه ص�ى�هللا�عليه�وسلم�-السح،

ة�ح�N�ÓÐتقوى�شوكة�أعداء�Pسم  .3السياسة�الشرعية�منع�الردَّ

،�وقد�ناقش�الفريق�الثاني�الذي�يرى�أن�
ً
رتد�يقتل�حدا

ُ
هذه�جملة��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا�الجمهور�ع�ى�أن�ا�

رتد�يجب�أن�ُتفسر�بناًء�ع�ى�
ُ
كرت�\ي�قتل�ا�

ُ
تعالج�\ي�باب�التعزير��Nالحدود،�أن�كل�هذه��حاديث�ال�oÐذ

،�وغ,!ها�من�النصوص�القرآنية�ال�oÐتحّدثت�عن�رد�N"4إكراه�\ي�الدين"�صل�العام�الذي�أورته�سورة�البقرة�

�قار�
ا�حرٌب�أو�قتال�أو�خر  رتد�ع�ى�نظام��مةغ,!�مواجهة�بالقتل�إ�Nإذا
ُ
وج�من�ِقَبل�ا�

،�ويمكن�القول�أن�هذا�الذي�ارتد�عن�Pسم�يعيش�\ي�سياق
ً
كرت�آنفا

ُ
يفّسر�به�سياق�جميع��حاديث�ال�oÐذ

حياتي�يجعل�منه�محاربا�ومقات�Öمة�Pسم،�فإن�لم�يحصل�هذا�منه،�وخرج�هو�عن�سياق�تلك�الحياة،�فلم�

�Nتسمح�بحربه�أو�قتله" �Nإكراه�\ي�الدين"Pسم�وأهله،�فقوله�تعا�ى�

�والقول�بأن� ��صل�الذي�أّسسه، �لينقض�هذا �من�فروعه �فرٍع �ثم�يأتي�\ي ،الشرع��Nيمكن�أن�يؤّصل�أص

ضحا�مع�آية�ة�وحدها�وoÔ��Nء�معها�أو�سواها،�يتنا\ى�تنافيا�وا

                                         


اìذكر�هذه�الرواية�الحافظ�\ي�فتح�الباري�وحس�،. 

ة  .2002-2-28: تاريخ�النشرradawi.netqa-www.al ،�ومواجهة�الفتنة،�.يوسف�القرضاوي،�خطورة�الردَّ

،�العوا،،�ص. www.islamonline.netة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�
ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا  .7ُعقوبة�الردَّ

 .2002-2-28: تاريخ�النشر. www.islamonline.netة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

zستدNل�بحديث�معاذ�عندما�أرسله�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�إ�ى�اليمن�فقال�له��- ح

Pسم�فادعه�فإن�عاد�وإ�Nفاضرب�عنقه،�وأيما�امرأة�ارتد

   .1"عنقها

كما�استدل�الجمهور�ع�ى�رأ


ود�الذين�وصفهم�رب�العزة�بقوله�Úوذلك�ع�ى�طريقة�ال�،
ً
ألعوبة�بيد�هؤNء،�فيدخل�فيه�اليوم�ويخرج�منه�غدا

تْ "
َ
ال
َ
ِكَتاِب�آِمُنوا�ِبال�َوق

ْ
ْهِل�ال

َ
�ِمْن�أ

ٌ
اِئَفة

َ
ط

يقول�الشيخ�القرضاوي�\ي�ذلك�

�يصبح�من�الذين�يحاربون�هللا�ورسولهحرب� �وبدعوته�هذه السح،
السياسة�الشرعية�منع�الردَّ

،�وقد�ناقش�الفريق�الثاني�الذي�يرى�أن�
ً
رتد�يقتل�حدا

ُ
هذه�جملة��دلة�ال�oÐاستدل�{
ا�الجمهور�ع�ى�أن�ا�

ة رتد�يجب�أن�ُتفسر�بناًء�ع�ى��الردَّ
ُ
كرت�\ي�قتل�ا�

ُ
تعالج�\ي�باب�التعزير��Nالحدود،�أن�كل�هذه��حاديث�ال�oÐذ

�صل�العام�الذي�أورته�سورة�البقرة�

�قار�
ا�حرب غ,!�مواجهة�بالقتل�إ�Nإذا

،�ويمكن�القول�أن�هذا�الذي�ارتد�عن�Pسم�يعيش�\ي�سياق
ً
كرت�آنفا

ُ
يفّسر�به�سياق�جميع��حاديث�ال�oÐذ

حياتي�يجعل�منه�محاربا�ومقات�Öمة�Pسم،�فإن�لم�يحصل�هذا�منه،�وخرج�هو�عن�سياق�تلك�الحياة،�فلم�

Pسم�وأهله،�فقوله�تعا�ى��يحارب

�فرع �ثم�يأتي�\ي ،الشرع��Nيمكن�أن�يؤّصل�أص

�Nة�وحدها�و القتل�يكون�للردَّ

                                                          
1

ا12/272فتح�الباري،��ìذكر�هذه�الرواية�الحافظ�\ي�فتح�الباري�وحس�،

2
 .72: سورة�آل�عمران�

3
ة� يوسف�القرضاوي،�خطورة�الردَّ

4
 .256سورة�البقرة،�آية��

5
ة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�� حد�الردَّ

6
ة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني،�� حد�الردَّ



 2022ديسم"! 2022

  Page 108 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

رتد،�ذلك�أن�قتله��Nيكون��جّرد�رّدته�
ُ
الذي�قّرر�حرية�zعتقاد،��Nيتناقض�والسّنة�الشريفة�ال�oÐتفرض�قتل�ا�

 .�1\ي�مجتمع�السمة�Pسمي

،�واعتمدوا�ع�ى�تأويل�ُيدرج�ا�سألة�من�خل�
ً
ة�ليست�من�الحدود�أص

�ضرورة� �إ�ى �واجب�شرÑي �من رتد
ُ
�ا� �قتل �يتحول �حيث �الشرعية، �السياسة �التعزير�أو�علم �باب �\ي البحث

: ة�æي�التعزير��Nالحد�الدكتور�محمد�سليم�العوا،�حيث�يقول 

�
ً
ة�ُعقوبة�تعزيرية�مفوضة�إ�ى�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Pسمية،�تقِرُر�بشأ�
ا�ما�تراه�مئما

 .4"لة�للردة�æي�Pعدام

�غ,!�منسوخة،�فلم�يأِت�ما�
ٌ
،�وæي�آية�محكمة

 Pيات�ãالسيوطي�ضمن�� ُت�ها
ْ
�نقل oÐحدى�والعشرين�ال

؛�إنه�بعد�"�Nإكراه�\ي�الدين: "�لقوله�تعا�ى

�ما�منسوخة،�فهو�مطالب�بالّدليل
ً
 .�بالّدعوى،�بل�بالّدليل،�ومن�قّرر�أن�آية

ف�القول�\ي�شأ�
ا�عن�جماعة�من�ا�فّسرين،�غ,!�أنه�رّجح�أخ,!ا�أ�
ا�

ها�مما�يخّص�ا�وقف�من�أهل�الكتاب�وا�جوس
َ
؛�وكذا�رّجح�Pمام�محمد�7محكمة�غ,!�منسوخة،�وإن�كان�جَعل

 


ا�حد�و�Nكفارة،�وهو�ُعقوبة�غ,!�مقدرة�تختلف�باختف�الجناية�وأحوال�النÚجر�به�التأديب�ع�ى�ذنوب�لم�يشرع�فO	اس،�فتقدر�بقدر�الجناية،�ومقدار�ما�ي

�،www.islamonline.comوالدكتور�أحمد�الريسوني��

 .118-1/115قران�\ي�إعجاز�القرآن،�له�أيضا،�
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

رتد،�ذلك�أن�قتله��Nيكون��جّرد�رّدته�
ُ
الذي�قّرر�حرية�zعتقاد،��Nيتناقض�والسّنة�الشريفة�ال�oÐتفرض�قتل�ا�

تل،�بل�ُينظر�قبل�الحكم�عليه�فيما�أوجد�من�فiن،�وأّسس�من�بلبلٍة�\ي�مجتمع�السمة�Pسمي
ُ
إن�ق

ة��ي�التعزير  :2القائلون�بأن�ُعقوبة�الردَّ

،�واعتمدوا�ع�ى�تأويل�ُيدرج�ا�سألة�من�خل��3يرى�بعض�ا�عاصرين
ً
ة�ليست�من�الحدود�أص أن�ُعقوبة�الردَّ

�ضرورة� �إ�ى �واجب�شرÑي �من رتد
ُ
�ا� �قتل �يتحول �حيث �الشرعية، �السياسة �التعزير�أو�علم �باب �\ي البحث

ة�æي�التعزير��Nالحد�الدكتور�محمد�سليم�العوا،�حيث�يقول سياسية،�ومن�أبرز�الذ ين�قالوا�أن�ُعقوبة�الردَّ

�
ً
ة�ُعقوبة�تعزيرية�مفوضة�إ�ى�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Pسمية،�تقِرُر�بشأ�
ا�ما�تراه�مئما

ة�æي�Pعداممن�أنواع�العقاب�ومقاديره،�ويجوز�أن�تكون�الُعقوبة�ال�oÐتقررها�الدو  لة�للردَّ

 :أدلة�القائل,ن�بأن�عقوبة�الردة�تعزيرية

يّ 
َ
�\ي�الدين�قد�تبّ,ن�الّرشُد�من�ال2 �N"5إكراَه

ٌ
،�وæي�آية�محكمة

 Pيات�ãالسيوطي�ضمن�� �ولم�يذكْرها ،
ً
�وُسّنة �قرآنا �نصوص�الو&ي، �\ي خها

ٌر�لقوله�تعا�ى
ْ
؛�هذا،�وليس�من�ب,ن�هذه�ãيات�الكريمة�ِذك

�ما�منسوخة،�فهو�مطالب�بالّدليل
ً
سخ�بالّدعوى،�بل�بالّدليل،�ومن�قّرر�أن�آية

 ف�القول�\ي�شأ�
ا�عن�جماعة�من�ا�فّسرين،�غ,!�أنه�روقد�ذكر�الط"!ي�رحمه�هللا�تعا�ى�اخت

ها�مما�يخّص�ا�وقف�من�أهل�الكتاب�وا�جوس
َ
محكمة�غ,!�منسوخة،�وإن�كان�جَعل

                                         

   .من�هذا�البحث�21ا�صدر�السابق،�تحاشيا�للتكرار�وPطالة،�انظر�الرد�بالتفصيل�ع�ى�هذا�لرأي��ص�


ا�حد�و�Nكفارة،�وهو�ُعقوبة�غ,!�مقدرة�تختلف�باختف�الجناية�وأحوال�النÚالتأديب�ع�ى�ذنوب�لم�يشرع�ف


م�من��Nي	Oجر�إ�Nبالكث,!ìجر�باليس,!،�ومO .4/193ا�وسوعة�الفقهية�الكويتية،�: انظر. 

��Nحد
ً
ة�تعزيرا  من�أشهر�ا�عاصرين�الذين�دافعوا�عن�هذا�الرأي�الدكتور�محمد�سليم�العوا�\ي�بحثه�ُعقوبة�الردَّ

ً
،�"ا

 ة�وPشكال��صو�ي،�

،�العوا،�ص
ً
��Nحدا

ً
 . 7ة�تعزيرا

�دعوى�النسخ�\ي�غ,!ها قران�\ي�إع،�ومعi!ك��)P�،)3/66-68تقان�\ي�علوم�القرآن،�للسيوطي،�"ّ

 .2/1498جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،�للط"!ي،�

ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

رتد،�ذلك�أن�قتله��Nيكون��جّرد�رّدته�
ُ
الذي�قّرر�حرية�zعتقاد،��Nيتناقض�والسّنة�الشريفة�ال�oÐتفرض�قتل�ا�

تل،�بل�ُينظر�قبل�الحكم�عليه�فيما�أوجد�من�فiن،�وأّسس�من�بلبلة
ُ
إن�ق

القائلون�بأن�ُعقوبة�الرد: الثا'طلب�الث

يرى�بعض�ا�عاصرين

�ضرورة� �إ�ى �واجب�شرÑي �من رتد
ُ
�ا� �قتل �يتحول �حيث �الشرعية، �السياسة �التعزير�أو�علم �باب �\ي البحث

سياسية،�ومن�أبرز�الذ

"�
ً
ة�ُعقوبة�تعزيرية�مفوضة�إ�ى�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Pسمية،�تقِرُر�بشأ�
ا�ما�تراه�مئما إن�ُعقوبة�الردَّ

من�أنواع�العقاب�ومقاديره،�ويجوز�أن�تكون�الُعقوبة�ال�oÐتقررها�الدو 

أدلة�القائل,ن�بأن�عقوبة�الردة�تعزيرية: ا�طلب�الرابع

 
ً
Nي�الدين�قد�تبّ,ن�الّرشُد�من�ال: "قوله�تعا�ى: أو\� �Nإكراَه

�نصوص�الو& �\ي ينسخها

؛�هذا،�وليس�من�ب,ن�هذه�ãيات�الكريمة�ِذك6.عنه�إ�
ا�منسوخة

�ما�منسوخة،�فهو�مطالب�بالّدليل
ً
هذا،��Nيصّح�النسخ�بالّدعوى،�بل�بالّدليل،�ومن�قّرر�أن�آية

 وقد�ذكر�الط"!ي�رحمه�هللا�تعا�ى�اخت

ها�مما�يخّص�ا�وقف�من�أهل�الكتاب�وا�جوس
َ
محكمة�غ,!�منسوخة،�وإن�كان�جَعل

                                                          
1
ا�صدر�السابق،�تحاشيا�للتكرار�وPطالة،�انظر�الرد�بالتفصيل�ع�ى�هذا�لرأي��ص��

2

ا�حد�و�Nكفارة،�وهو�ُعقوبة�غ,!�مقدرة�تختلف�باختف�الجناية�وأحوال�الن: التعزير�هو�Úالتأديب�ع�ى�ذنوب�لم�يشرع�ف


م�من��Nيìجر�باليس,!،�ومO	الجاني،�ومن�الناس�من�ي

3
من�أشهر�ا�عاصرين�الذين�دافعوا�عن�هذا�الرأي�الدكتور�محمد�سليم�العوا�\ي�بحثه�ُعقوبة�الرد�

ة�وPشكال��صو�ي،� \ي�بحثه�حد�الردَّ

4
،�العوا،�ص�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

5
  256سورة�البقرة،�آية��

6
�Nيصّح�دعوى�الن: " قال�السيوطي��

7
جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،�للط"!ي،��
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�الناسخة� �æي �هذه �واعت"!�آيتنا �بل�قلب�ابن�عاشور��مر، �غ,!�منسوخة، �محكمة �كو�
ا الطاهر�بن�عاشور

Ïتكون�فتنة�ويكون�الدين�كله��N�ÓÐ1"وقاتلوهم�ح. 

مة�
ّ
،�تقعيدا�وتأصي�وتفصي،�اعت"!�صاح�
ا�الع

�N: "قال�رحمه�هللا�عن�قوله�تعا�ى

،�وأ�
ا�
ٌ
د�رحمه�هللا�أن�ãية�عاّمة

ّ
؛�ويؤك

ُته�عنه،�يقول�مصطفى�زيد�
ْ
ليست�خاّصة�بأهل�الكتاب،�كما�قد�رأى�بعض�ا�فّسرين�كالط"!ي�مث�كما�نقل

�جنس� �نفي �\ي �عاّم �لفظ�ãية �وإن �اللفظ��Nبخصوص�السبب، �بعموم �الع"!ة إن

�به�قوله�تعا�ى oÌونع� قد�تب,ن�الرشد�من�: "�أيضا،


ا��سخ،�إذ�هو }�Oّiيع�oÐمن�ا�بادئ�ال

 .P"3سم�\ي�تاريخه�الطويل،�وهو�الدين�الذي�حّرر�النفس�من�ربقة�الهوى،�وربأ�بالعقل�عن�عبودية�التقليد

وãية�تقّرر�نفَي�Pكراه�\ي�الدين،�وهو�\ي�مع�ÓÌالنop،�قال��ستاذ�Pمام�محمد�الطاهر�بن�عاشور�رحمه�هللا�

نفُي�أسباب�Pكراه�\ي�حكم�Pسم،�أي��Nُتكرهوا�أحدا�ع�ى�

بيان�أن�: �عليه؛�ويتضمن�مع�ÓÌالنفي

كراه،�وإن�كان�ا�ؤّدى�واحدا�فيما�

،�هو�ما�ينب2ي�أن�نستصحبه�\ي�-حسب�ما�يرى�الفريق�الثاني

بحث�مسألة�ا�رتّد،�وهو�يكمن�\ي�كون�الدين�ليس�من�شأنه�أن�يدخل�نفسا�بإكراه،�دونما�تفريق�ب,ن�الكافر�

،�مما�يع�oÌأن�مكان�Pيمان،�وهو�القلب،�غ,!�

�\ي� �يقع �فإن�الكافر�باNرتداد �ا�نطق، 
ذا}� �الكافر��ص�ي �يتعامل�مع �كان�الشرع �وإذا �ُمكِره؛ �لسلطة خاضع

�،o×3/280تفس,!�القرط. 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�النا �æي �هذه �واعت"!�آيتنا �بل�قلب�ابن�عاشور��مر، �غ,!�منسوخة، �محكمة �كو�
ا الطاهر�بن�عاشور

بيل�قوله�تعا�ى
َ
وقاتلوهم�ح�N�ÓÐتكون�فتنة�ويكون�الدين�كله�Ï: "لة�من�ãيات�الæ�oÐي�من�ق

و\ي�دراسة�تعت"!��دق�و�ك�!�تحقيقا�\ي�الناسخ�وا�نسوخ،�تقعيدا�وتأصي�وتفصي،�اعت"!�صاح

قال�رحمه�هللا�عن�قوله�تعا�ى�الدكتور�مصطفى�زيد�رحمه�هللا�آية�نفي�Pكراه�محكمة�غ,!�منسوخة،

�\ي�نفي�Pكراه،�فهو�خ"!��Nيقبل�النسخ"،�إنه� د�رحمه�هللا�أن�ãية�عاّمة2عامٌّ
ّ
؛�ويؤك

ُته�عنه،�يقول�مصطفى�زيد�
ْ
ليست�خاّصة�بأهل�الكتاب،�كما�قد�رأى�بعض�ا�فّسرين�كالط"!ي�مث�كما�نقل

�نق �جنس�: ول لكننا �نفي �\ي �عاّم �لفظ�ãية �وإن �اللفظ��Nبخصوص�السبب، �بعموم �الع"!ة إن

�به�قوله�تعا�ى oÌونع� �أيضا، �عامٌّ ،opأو�الن� �النفي، �والتعليل�الذي�ذكْرُته�لهذا Pكراه،

Ñى�عليه�النسخ،�إذ�هو  ��Nينب2ي�أن�ُيدَّ
ً
ه�تقّرر�مبدأ

ّ
�كل ؛�وهذه�ãية�بعد�هذا

Pسم�\ي�تاريخه�الطويل،�وهو�الدين�الذي�حّرر�النفس�من�ربقة�الهوى،�وربأ�بالعقل�عن�عبودية�التقليد

وãية�تقّرر�نفَي�Pكراه�\ي�الدين،�وهو�\ي�مع�ÓÌالنop،�قال��ستاذ�Pمام�محمد�الطاهر�بن�عاشور�رحمه�هللا�

نفُي�أسباب�Pكراه�\ي�حكم�Pسم،�أي��Nُتكرهوا�أحدا�ع�ى�: !�\ي�مع�ÓÌالنop،�وا�رادونفُي�Pكراه�خ"
"4ÓÌالنفي: ؛�أي�يكون�ا�ع�ÓÌليس�من�شأن�الدين�أن�ُيكَره�أحٌد�عليه؛�ويتضمن�مع

Pعن��opالن�ÓÌأبلغ�من�مع�ÓÌكراه،�وهو�معPكراه،�وإن�كان�ا�ؤّدى�واحدا�فيما�ذات�الدين�تتنا\ى�مع�ذات�

 . يتعلق�بموضوع�الّرّدة

ده�هذه�ãية�
ّ
حسب�ما�يرى�الفريق�الثاني–إن�هذا��صل��صيل�الذي�تؤك

بحث�مسألة�ا�رتّد،�وهو�يكمن�\ي�كون�الدين�ليس�من�شأنه�أن�يدخل�نفسا�بإكراه،�دونما�تفريق�ب,ن�الكافر�

،�مما�يع�oÌأن�مكان�Pيمان،�وهو�القلب،�غ,!��N"5ُيتصّور�Pكراه�\ي�الدين"أو�ا�رتّد،�ذلك�أنه�\ي��صل�

�\ي� �يقع �فإن�الكافر�باNرتداد �ا�نطق، 
ذا}� �الكافر��ص�ي �يتعامل�مع �كان�الشرع �وإذا �ُمكِره؛ �لسلطة خاضع

                                         

تفس,!�القرط×o،�: ؛�وُينظر�لبيان�اج�
ادات�مذاهب�العلماء�\ي�نسخها�أو�إحكامها)3/26(التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،�

 .2/14زيد،���\ي�القرآن�الكريم،��صطفى

 .�2/15\ي�القرآن�الكريم،��صطفى�زيد،�

 .3/26التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،�

19.( 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�النا �æي �هذه �واعت"!�آيتنا �بل�قلب�ابن�عاشور��مر، �غ,!�منسوخة، �محكمة �كو�
ا الطاهر�بن�عاشور

بيل�قوله�تعا�ىلجم
َ
لة�من�ãيات�الæ�oÐي�من�ق

و\ي�دراسة�تعت"!��دق�و�ك

الدكتور�مصطفى�زيد�رحمه�هللا�آية�نفي�Pكراه�محكمة�غ,!�منسوخة،

،�إنه�"إكراه�\ي�الدين

ليست�خاّصة�بأهل�الكتاب،�كما�قد�رأى�بعض�ا�فّسرين�كالط"!ي�مث�كما�نقل

�نق": رحمه�هللا لكننا

�والتعليل�الذي�ذكر Pكراه،

��Nينب"ال2ي
ً
ه�تقّرر�مبدأ

ّ
�كل ؛�وهذه�ãية�بعد�هذا

Pسم�\ي�تاريخه�الطويل،�وهو�الدين�الذي�حّرر�النفس�من�ربقة�الهوى،�وربأ�بالعقل�عن�عبودية�التقليد

وãية�تقّرر�نفَي�Pكراه�\ي�الدين،�وهو�\ي�مع�ÓÌالنop،�قال��ستاذ�Pمام�محمد�الطاهر�بن�عاشور�رحمه�هللا�

ونفُي�Pكراه�خ"": تعا�ى

4اّتباع�Pسم�قْسرا

ذات�الدين�تتنا\ى�مع�ذات�Pكراه،�وهو�مع�ÓÌأبل

يتعلق�بموضوع�الّرّدة

ده�هذه�ãية�
ّ
إن�هذا��صل��صيل�الذي�تؤك

بحث�مسألة�ا�رتّد،�وهو�يكمن�\ي�كون�الدين�ليس�من�شأنه�أن�يدخل�نفسا�بإكراه،�دونما�تفريق�ب,ن�الكافر�

أو�ا�رتّد،�ذلك�أنه�\ي��صل��ص�ي�

�\ي� �يقع �فإن�الكافر�باNرتداد �ا�نطق، 
ذا}� �الكافر��ص�ي �يتعامل�مع �كان�الشرع �وإذا �ُمكِره؛ �لسلطة خاضع

                                                          
1
التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،��

2
النسخ�\ي�القرآن�الكريم،��صطفى�

3
النسخ�\ي�القرآن�الكريم،��صطفى�زيد،��

4
التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،��

5
��،oÔلو�ê2/19(روح�ا�عاني،�ل
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الكافر��ص�ي�وكفر�الكافر�ا�رتّد�سواء،�مع�أننا�

ص�ى�هللا�عليه�وسلم،��أضف�إ�ى�ذلك�أن�


ا�من�دخل�Pسم�ثم�ار Úيدخل�ف�Nية�تتحدث�عن�ضمان�حرية�العقيدة�لغ,!�ا�سلم,ن�فقط�وãتد،�فقد�ورد�

أن�ا�رأة�تكون�مقتا،�فتجعل�ع�ى�نفسها�إن�عاش�لها�


م�من�أبناء��نصار،�فقالوا��Nندع�أبناءنا،�فأنزل�هللا�عز�وجل�Úوده،�فلما�أجليت�بنو�النض,!�كان�ف
âُولد�أن�"�N

ومن�القواعد��صولية�ا�فِسرة�لهذه�ا�سألة�

�ما�عدا�ما�أخرجه�النص�الخاص
ً
zأن�النص�الخاص�ُيخرِج�ما�دّل�عليه�من�النص�العام،�ويبقى�العام�د"�،

،�ويخص�بالقتل
ً
�ع�ى�من�لم�يدخل�Pسم�أص

ً
�يكون�عدم�Pكراه�\ي�ãية�الكريمة�مقصورا من��وع�ى�هذا

إن�Pنسان�لم�يغصبه�أحد�ع�ى�الدخول�\ي�هذا�الدين�وبما�أنه�دخل�فيه�

لت�فيه�ثم�تب,ن��ي�بعض�التفاصيل�ال�oÐلم�
َ
دخ

هذا�يفهم�من�" �Nإكراه�\ي�الدين"

ولكن�بما�أنك�دخلت�\ي�Pسم�فقد�قبلت�بكل�أحكامه�وقد�بلغك�ُعقوبة�

�َوُهَو� َيُمتْ
َ
ْم�َعْن�ِديِنِه�ف

ُ
ك َمن�َيْرَتِدْد�ِمنْ

اِلُدوَن 
َ
�خ 
اَÚ5 "�ِف� �وكقوله�تعا�ى ،"� ِإنَّ

 
ً

ِدَ�ُ
ْم�َسِبيْÚَِل�Nُهْم�َو

َ
،�وكقوله�6"ِفَر�ل

م،�13/5/1994ت�الدائم�للكتاب،�\ي�بدمشق،�بالتعاون�مع�معرض�ب,!و


ا،�وكانت�كلمته�هذه�جوابا�عن�سؤال�حول�الّرّدة�وهل�تدخل�\ي�باب�حرية�الرأي�وzختف�ا�سموح�به؟Úوكان�البوطي�مشاركا�ف 

التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�

إنما�هو��Nاكراه�\ي�الدين�" �Nإكراه�\ي�الدين"،�قال�ابن�جرير�الط"!ي�\ي�تفس,!�قوله�تعا�ى�

،�1سسة�الرسالة،�طÖحد�ممن�حل�قبول�الجزية�منه�بأدائه�الجزية،�ورضاه�بحكم�Pسم،�جامع�البيان�\ي�تأويل�القرآن،�تفس,!�الط"!ي،�ابن�جرير�الط"!ي،�مؤ 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

فر ": ا�قام�ذاته،�يقول�الدكتور�محمد�سعيد�رمضان�البوطي
ُ
الكافر��ص�ي�وكفر�الكافر�ا�رتّد�سواء،�مع�أننا��ك

 .�N1نقتل�الكافر��ص�ي

�o×شرع�الُعقوبة�\ي�سنة�الن
ُ
ص�ى�هللا�عليه�وسلم،��أضف�إ�ى�ذلك�أن�–وُيرد�ع�ى�ذلك�بالقول�أ�Nيكفي�أن�ت


ا�من�دخل�Pسم�ثم�ار Úيدخل�ف�Nية�تتحدث�عن�ضمان�حرية�العقيدة�لغ,!�ا�سلم,ن�فقط�وã

أن�ا�رأة�تكون�مقتا،�فتجعل�ع�ى�نفسها�إن�عا"سبب�نزول�هذه�ãية��- ر�oÔÕهللا�عنه


م�من�أبناء��نصار،�فقالوا��Nندع�أبناءنا،�فأنزل�هللا�عز�وجل�Úوده،�فلما�أجليت�بنو�النض,!�كان�ف
âُولد�أن�

ومن�القواعد��صولية�ا�فِسرة�لهذه�ا�سألة�.  3ال�N�oÐيعيش�لها�ولد�ا�قت: ،�قال�أبو�داود

�ما�عدا�ما�أخرجه�النص�الخاص
ً
zأن�النص�الخاص�ُيخرِج�ما�دّل�عليه�من�النص�العام،�ويبقى�العام�د

،�ويخص�بالقتل
ً
�ع�ى�من�لم�يدخل�Pسم�أص

ً
�يكون�عدم�Pكراه�\ي�ãية�الكريمة�مقصورا وع�ى�هذا

 .خرج�من�Pسم�من�ا�سلم,ن

إن�Pنسان�لم�يغصبه�أحد�ع�ى�الدخول�\ي�هذا�الدين�وبما�أنه�دخل�فيه�: "يقول�الشيخ�يوسف�القرضاوي 

ة�وربما�يقول�قائل 
ا�ُعقوبة�الردَّìلم�: فهو�ملزم�بكل�ما�جاء�فيه�وم�oÐلت�فيه�ثم�تب,ن��ي�بعض�التفاصيل�ال
َ
دخ

"لك�أنك�قبل�الدخول�\ي�Pسم�مخ,!�ونقول�الرد�ع�ى�ذ

ولكن�بما�أنك�دخلت�\ي�Pسم�فقد�قبلت�بكل�أحكامه�وقد�بلغك�ُعقوبة�, سبب�نزول�هذه�ãية�كما�سيأتي

ة�\ي�آيات�القرآن�الكريم�كقوله�تعا�ى� َمْن�َيْرَتِدْدوَ "إن�النصوص�ا�تعلقة�بالردَّ

اِلُدوَن 
َ
�خ 
اَÚِف� اِر�ُهْم �النَّ ْصَحاُب

َ
�أ ِئَك

َ
ول
ُ
�َوأ ِخَرِة

ْ
ãَو� َيا نْ �الدُّ �ِ\ي ُهْم

ُ
ْعَمال

َ
ت�أ

َ
�َحِبط ِئَك

َ
ول
ُ
أ
َ
�ف

� مَّ
ُ
�آَمُنوا�ث مَّ

ُ
َفُروا�ث

َ

�كÚَِل�Nُهْم�َو

َ
ِفَر�ل ُه�ِلَيغْ

َّ
ِن�الل

ُ
ْم�َيك

َ
�ل
ً
را فْ

ُ
�اْزَداُدوا�ك مَّ

ُ
َفُروا�ث

َ
ك

                                         


ا�دار�الفكر�89الحوار�سبيل�التعايش�مع�التعّدد�وzختف،�Úدعت�إل�oÐبدمشق،�بالتعاون�مع�معرض�ب,!و-،�وهو�عنوان�الندوة�ال


ا،�وكانت�كلمته�هذه�جوابا�عن�سؤال�حول�الّرّدة�وهل�تدخل�\ي�باب�حرية�الرأي�وzختف�ا�سموح�به؟Úوكان�البوطي�مشاركا�ف

التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�: وانظر. لباني،�صححه���2682ن�أبي�داوود�بحكم��لباني،�باب��س,!�يكره�ع�ى�Pسم،�حديث�رقم�

ة ،�قال�ابن�جرير�الط"!ي�\ي�تفس,!�قوله�تعا�ى�www.islamonline.netومواجـهة�الفتنة،�.. يوسف�القرضاوي،�خطورة�الردَّ

Öحد�ممن�حل�قبول�الجزية�منه�بأدائه�الجزية،�ورضاه�بحكم�Pسم،�جامع�البيان�\ي�تأويل�القرآن،�تفس,!�الط"!ي،�ابن�جرير�الط"!ي،�مؤ 

 .415-5/414م،�ا�كتبة�الشاملة�Pصدار�الثالث،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�قام�ذاته،�يقول�الدكتور�محمد�سعيد�رمضان�البوطي

�Nنقتل�الكافر��ص�ي

�o×شرع�الُعقوبة�\ي�سنة�الن
ُ
وُيرد�ع�ى�ذلك�بالقول�أ�Nيكفي�أن�ت


ا�من�دخل�Pسم�ثم�ار Úيدخل�ف�Nية�تتحدث�عن�ضمان�حرية�العقيدة�لغ,!�ا�سلم,ن�فقط�وã

ر�oÔÕهللا�عنه–عن�بن�عباس�


م�من�أبناء��نصار،�فقالوا��Nندع�أبناءنا،�فأنزل�هللا�عز�وجل�Úوده،�فلما�أجليت�بنو�النض,!�كان�ف
âُولد�أن�

،�قال�أبو�داود2"إكراه�\ي�الدين

�ما�عدا�ما�أخرجه�النص�الخاص"
ً
zأن�النص�الخاص�ُيخرِج�ما�دّل�عليه�من�النص�العام،�ويبقى�العام�د

،�ويخص�بالقتل
ً
�ع�ى�من�لم�يدخل�Pسم�أص

ً
�يكون�عدم�Pكراه�\ي�ãية�الكريمة�مقصورا وع�ى�هذا

خرج�من�Pسم�من�ا�سلم,ن

يقول�الشيخ�يوسف�القرضاوي  


ا�ُعقوبة�الردìفهو�ملزم�بكل�ما�جاء�فيه�وم

الرد�ع�ى�ذ. تعجب�oÌفيما�بعد

سبب�نزول�هذه�ãية�كما�سيأتي

 .4"ترك�هذا�الدين

إن�النصوص�ا�تعلقة�بالرد: ثانيا

ُهم
ُ
ْعَمال

َ
�أ تْ

َ
�َحِبط ِئَك

َ
ول
ُ
أ
َ
اِفٌر�ف

َ
ك

م
ُ
�آَمُنوا�ث مَّ

ُ
َفُروا�ث

َ
�ك مَّ

ُ
ِذيَن�آَمُنوا�ث

َّ
ال

                                                          
1
الحوار�سبيل�التعايش�مع�التعّدد�وzختف،��


ا،�وكانت�كلمته�هذه�جوابا�عن�سؤال�حول�الّرّدة�وهل�تدخل�\ي�باب�حرية�الرأي�وzختف�ا�سموح�به؟Úوكان�البوطي�مشاركا�ف

2
 . 256سورة�البقرة،�آية��

3
س	ن�أبي�داوود�بحكم��لباني،�باب��س,!�يكره�ع�ى�Pسم،�حديث�رقم��

 .293بويدان،�

4
ة� يوسف�القرضاوي،�خطورة�الردَّ

Öحد�ممن�حل�قبول�الجزية�منه�بأدائه�الجزية،�ورضاه�بحكم�Pسم،�جامع�البيان�\ي�تأويل�القرآن،�تفس,!�الط"!ي،�ابن�جرير�الط"!ي،�مؤ 

م،�ا�كتبة�الشاملة�Pصدار�الثالث،�2000

5
 .217سورة�البقرة،�آية���

6
 .137اء،�آية�سورة�النس�
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انُ 
َ

ْم�كُ َّ�

َ
�ِبأ
َ
اِئَفة

َ
،�وغ,!ها�1"وا�ُمْجِرِم,َن �ط


ديد�â� 
اÚف� �يوجد �وإنما �للمرتد �دنيوية �ُعقوبة 
اÚف� ��Nيوجد �تحدثت�عن�الردة، oÐال� من�آيات�القرآن�الكريم

وُيرد�ع�ى�هؤNء�بأن�الُعقوبة�الدنيوية��Nُيشi!ط�أن�تذكر�\ي�القرآن�الكريم،�فأين�ُعقوبة�رجم�الزاني�وُعقوبة�

\ي�القرآن�الكريم،�إنما�يكفي�أن�ترد�الُعقوبة�\ي�سنة�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�وقد�فرض�هللا�

�oÐالقبيل�\ي��حاديث�ال� رتد�من�هذا
ُ
�ا� �وُعقوبة Oول�ع�ى�حكمه،

،�"صدر�لêحكام�العملية�باتفاق�جميع�ا�سلم,ن

اَع�هللاَ 
َ
ط
َ
َقْد�أ

َ
ُسوَل�ف   .4"�ُيِطِع�الرَّ

ن�عبد�هللا�بن�ناقش�أصحاب�هذا�الرأي�حديث�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�الذي�يرويه�البخاري�ومسلم�ع

�Nيحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن��Nإله�إ�Nهللا�

،�و\ي�رواية�"النفس�بالنفس،�والثيب�الزاني،�والتارك�لدينه�ا�فارق�للجماعة

� �بأن �الفقهاء �جمهور �يرى �حيث �ا�فارق�"، �الدين �من ا�ارق

�بنص�هذا�الحديث
ً
رتد�يقتل�حدا

ُ
�ع�ى�ذلك�أن�ا� �بناًء رتد،�وقرروا

ُ
أعi!ض�العوا�والريسوني�.  هو�ا�

صود�قرر�أن�ا�ق�-رحمه�هللا–ع�ى�هذا�الفهم،�وأثبتا�أن�هذا�التفس,!�ليس�محل�اتفاق�ب,ن�الفقهاء،�فابن�تيمية�

�ا�حارب�قاطع� " �يكون �أن يحتمل

رتد،�ويستند�ابن�تيمية�\ي�رأيه�هذا�إ�ى�أن�رواية�أخرى�للحديث�ا�ذكور�قد�جاءت�ُمَفسرة�ع�ى�هذا�
ُ
الطريق��Nا�


اìهللا�ع�oÔÕأن�رسول�هللا�ص�ى�هللا��-ر

�زنى�بعد�: �Nيحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن��Nإله�إ�Nهللا�وأني�رسول�هللا�إ�N\ي�ثث رجٌل

�
ً
�أو�َيقتل�نفسا ��Ïورسوله�فإنه�ُيقتل�أو�يصلب�أو�ينفى�من��رض،

ً
إحصان�فإنه�يرجم،�ورجل�خرج�محاربا

 .1676وصحيح�مسلم�،�كتاب�الجنايات،�حديث�رقم�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

َّ�
َ
�ِبأ
َ
اِئَفة

َ
ْب�ط ِ

ّ
َعذ
ُ
ْم�ن

ُ
ك اِئَفٍة�ِمنْ

َ
�َعْن�ط

ُ
ْعف

َ
�ن ْم�ِإنْ

ُ
َفْرُتْم�َبْعَد�ِإيَماِنك

َ
�ك


ديد�â� 
اÚف� �يوجد �وإنما �للمرتد �دنيوية �ُعقوبة 
اÚف� ��Nيوجد �تحدثت�عن�الردة، oÐال� من�آيات�القرآن�الكريم

 .2ووعيد�متكرر�بالعذاب��خروي

وُيرد�ع�ى�هؤNء�بأن�الُعقوبة�الدنيوية��Nُيشi!ط�أن�تذكر�\ي�القرآن�الكريم،�فأين�ُعقوبة�رجم�الزاني�وُعقوبة�

\ي�القرآن�الكريم،�إنما�يكفي�أن�ترد�الُعقوبة�\ي�سنة�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�وقد�فرض�هللا�

�oÐالقبيل�\ي��حاديث�ال� رتد�من�هذا
ُ
�ا� �وُعقوبة �وال	Oول�ع�ى�حكمه، �كتابه�طاعة�رسوله �\ي سبحانه�وتعا�ى

�ع�ى�ذلك�
ً
صدر�لêحكام�العملية�باتفاق�جميع�ا�سلم,نإن�السنة�الصحيحة�م"يقول�الشيخ�القرضاوي�راّدا

ُسوَل  ِطيُعوا�الرَّ
َ
ِطيُعوا�َهللا�َوأ

َ
ْل�أ

ُ
َقد: "،�وقال�أيًضا3"ق

َ
ُسوَل�ف َمْن�ُيِطِع�الرَّ

ناقش�أصحاب�هذا�الرأي�حديث�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�الذي�يرويه�البخاري�ومسلم�ع

�Nيحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن��Nإله�إ�Nهللا�: "مسعود�ر�oÔÕهللا�عنه�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال

النفس�بالنفس،�والثيب�الزاني،�والتارك�لدينه�ا�فارق�للجماعة: وأني�رسول�هللا�إ�Nبإحدى�ثث

�الجماع �التارك �الدين �من �5"ةوا�ارق �بأن �الفقهاء �جمهور �يرى �حيث ،

�بنص�هذا�الحديث
ً
رتد�يقتل�حدا

ُ
�ع�ى�ذلك�أن�ا� �بناًء رتد،�وقرروا

ُ
هو�ا�

ع�ى�هذا�الفهم،�وأثبتا�أن�هذا�التفس,!�ليس�محل�اتفاق�ب,ن�الفقهاء،�فابن�تيمية�

�وسلم �هللا�عليه �ا�فارق�للجماعة: "بقول�رسول�هللا�ص�ى �الدين  "ا�ارق�من

رتد،�ويستند�ابن�تيمية�\ي�رأيه�هذا�إ�ى�أن�رواية�أخرى�للحديث�ا�ذكور�قد�جاءت�ُمَفسرة�ع�ى�هذا�
ُ
الطريق��Nا�


ا،�فقد�روى�أبو�داود�بسندìهللا�ع�oÔÕا-ه�عن�عائشةالنحو�عن�عائشة�ر
ìهللا�ع�oÔÕر

�Nيحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن��Nإله�إ�Nهللا�وأني�رسول�هللا�إ�N\ي�ثث

�
ً
�أو�َيقتل�نفسا ��Ïورسوله�فإنه�ُيقتل�أو�يصلب�أو�ينفى�من��رض،

ً
إحصان�فإنه�يرجم،�ورجل�خرج�محاربا

                                         

،�العوا،�ص
ً
��Nحدا

ً
ة�وPشكال��صو�ي،�أحمد�الريسوني2ة�تعزيرا  .،�حد�الردَّ

 .يوسف�القرضاوي . ومواجـهة�الفتنة،�د.. خطورة�الردة: ،�انظر

وصحيح�مسلم�،�كتاب�الجنايات،�حديث�رقم��6878اب��Nيحل�دم�امرء�مسلم،�حديث�رقم�صحيح�البخاري�كتاب�الجنايات،�ب
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

َفْرُتْم:"تعا�ى
َ
ْد�ك

َ
ْعَتِذُروا�ق

َ
�Nت


ديد�â� 
اÚف� �يوجد �وإنما �للمرتد �دنيوية �ُعقوبة 
اÚف� ��Nيوجد �تحدثت�عن�الردة، oÐال� من�آيات�القرآن�الكريم

ووعيد�متكرر�بالعذاب��خروي

وُيرد�ع�ى�هؤNء�بأن�الُعقوبة�الدنيوية��Nُيشi!ط�أن�تذكر�\ي�القرآن�الكريم،�فأين�ُعقوبة�رجم�الزاني�وُعقوبة�

\ي�القرآن�الكريم،�إنما�يكفي�أن�ترد�الُعقوبة�\ي�سنة�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�وقد�فرض�هللا��شارب�الخمر 

�وال �كتابه�طاعة�رسوله �\ي سبحانه�وتعا�ى

 . سبق�ذكرها

�ع�ى�ذلك�
ً
يقول�الشيخ�القرضاوي�راّدا

ِطيُعوا�الر: "وقد�قال�هللا�تعا�ى
َ
ِطيُعوا�َهللا�َوأ

َ
ْل�أ

ُ
ق

ناقش�أصحاب�هذا�الرأي�حديث�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�الذي�يرويه�البخاري�ومسلم�ع: ثالثا

مسعود�ر�oÔÕهللا�عنه�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال

وأني�رسول�هللا�إ�Nبإحدى�ثث

� �الجماع"البخاري �التارك �الدين �من وا�ارق

�بنص�هذا�الحديث" للجماعة
ً
رتد�يقتل�حدا

ُ
�ع�ى�ذلك�أن�ا� �بناًء رتد،�وقرروا

ُ
هو�ا�

ع�ى�هذا�الفهم،�وأثبتا�أن�هذا�التفس,!�ليس�محل�اتفاق�ب,ن�الفقهاء،�فابن�تيمية�

�وسلم �هللا�عليه بقول�رسول�هللا�ص�ى

رتد،�ويستند�ابن�تيمية�\ي�رأيه�هذا�إ�ى�أن�رواية�أخرى�للحديث�ا�ذكور�قد�جاءت�ُمَفسرة�ع�ى�هذا�
ُ
الطريق��Nا�


ا،�فقد�روى�أبو�داود�بسندìهللا�ع�oÔÕالنحو�عن�عائشة�ر

�Nيحل�دم�امرئ�مسلم�يشهد�أن��Nإله�إ�Nهللا�وأني�رسول�هللا�إ�N\ي�ثث: "عليه�وسلم�قال

�
ً
�أو�َيقتل�نفسا ��Ïورسوله�فإنه�ُيقتل�أو�يصلب�أو�ينفى�من��رض،

ً
إحصان�فإنه�يرجم،�ورجل�خرج�محاربا

                                                          
1
 .66سورة�التوبة،�آية��

2
،�العوا،�ص�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

3
 .54سورة�النور،�آية��

4
،�انظر80سورة�النساء،�آية��

5
صحيح�البخاري�كتاب�الجنايات،�ب�
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�قوله �\ي �هو�ا�ذكور ÓÌا�ستث� �ا�فارق�: فهذا التارك�لدينه

فإذا�سلمنا�بصحة�تفس,!�ابن�تيمية،�فإن��سباب�ا�بيحة�لدم�ا�سلم�وا�ذكورة�\ي�حديث�عبد�هللا�بن�مسعود�


ا�الذي�رواه�أبو�داود،�ويكون�النص�إذا�\ي�ìهللا�ع�oÔÕوردت�\ي�حديث�عائشة�ر�oÐي�نفسها�الæهللا�عنه��oÔÕر

�وليس� �حارب�هللا�ورسوله، �ثم �ارتد �من �به
ً
�مقصودا �الجماعة �ومفارقة �الدين �ا�روق�من �الحديث�ع�ى هذا

ة�جماعة�ا�سلم,ن��Nُيستدل�{
ا�عليه�

�Ïحارب�
ُ
�ا� �حكم �يقرر �وإنما ة، �ا�جردَّ ة

�أو�غ,!�مسلم،�ف�يسوغ�zستناد�إ�ى�قوله�ص�ى�هللا�
ً
�أكان�مسلما ولرسوله�وللمسلم,ن،�وا�حارب�يقتل�سواًء

�للمرتد
ً
 .3\ي�إثبات�ُعقوبة�القتل�حدا

ومع�كل�تقديري�لرأي�الشيخ�العوا�ومناقشته�العلمية�البناءة،�فإن��مانة�العلمية�تقت�oÔüبأن�ُيفهم�ما�نقله�

رتد�
ُ
وإنما�هو�ابن�تيمية�\ي�جميع�سياقه،�صحيح�أن�ابن�تيمية�اج�
د�رأَيه�فقال�أن�ا�قصود�\ي�الحديث�ليس�ا�

رتد�إن�لم�يفارق�الجماعة،�وكان�
ُ
ا�حارب�للجماعة،�ولكن��Nيع�oÌهذا�الفهم�Nبن�تيمية�أنه��Nيقول�بقتل�ا�

رتد�ا�جرد��ا�احتج�إ�ى�
ُ
لو�كان�أريد�ا�

�وجه� الدين�يوجب�القتل�وإن�لم�يفارق�جماعة�الناس�فهذا

تل�
ُ
وÖنه��Nُيقتل��جرد�الكف�وا�حاربة�Öنه�لو�كان�كذلك��ا�ق

 N� �من�الحدود �حد ة �الردَّ �أن �ُعلم �هؤNء �قتل �فلما �ونحوهم، �وا�رأة �وا�قعد Óالكب,!�و�عم� �ا�i!هب�والشيخ

رتد�ُيقتل�
ُ
أضف�إ�ى�ذلك�أنه�قد�ورد�\ي�الحديث�عن�عثمان�بن�عفان�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�ا�

سمعت�: �جرد�ردته�و�Nيشi!ط�حصول�الضرر�بخروجه�وقتاله�للجماعة،��فعن�عثمان�ر�oÔÕهللا�عنه�أنه�قال

رجل�زنى�بعد�إحصانه�فعليه�: ى�ثث

أو�"و\ي�روايٍة�عن�عثمان�ر�oÔÕهللا�عنه�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �تيمية �ابن �الحديث�قال 
ذا}�
ً
�وأخذا �قوله"، �\ي �هو�ا�ذكور ÓÌا�ستث� فهذا

 .2"للجماعة،�ولهذا�وصفه�بفراق�الجماعة،�وإنما�يكون�هذا�با�حاربة

فإذا�سلمنا�بصحة�تفس,!�ابن�تيمية،�فإن��سباب�ا�بيحة�لدم�ا�سلم�وا�ذكورة�\ي�حديث�عبد�هللا�بن�مسعود�


ا�الذي�رواه�أبو�داود،�ويكون�النص�إذا�\ي�ìهللا�ع�oÔÕوردت�\ي�حديث�عائشة�ر�oÐي�نفسها�الæهللا�عنه��oÔÕر

�وليس� �حارب�هللا�ورسوله، �ثم �ارتد �من �به
ً
�مقصودا �الجماعة �ومفارقة �الدين �ا�روق�من �الحديث�ع�ى هذا

رتد�الذي�لم�تقi!ن�ردته�بمحارب
ُ
ة�جماعة�ا�سلم,ن��Nُيستدل�{
ا�عليه�ة،�وع�ى�ذلك�فإن�ُحكم�ا�

�Ïحارب�
ُ
�ا� �حكم �يقرر �وإنما ة، �ا�جردَّ ة �الردَّ �ُحكم �الحديث��Nيقرر �هذا �فإن �أخرى وبعبارة

�أو�غ,!�مسلم،�ف�يسوغ�zستناد�إ�ى�قوله�ص�ى�هللا�
ً
�أكان�مسلما ولرسوله�وللمسلم,ن،�وا�حارب�يقتل�سواًء

�للمرتد "من�الدين�ا�فارق�للجماعة
ً
\ي�إثبات�ُعقوبة�القتل�حدا

ومع�كل�تقديري�لرأي�الشيخ�العوا�ومناقشته�العلمية�البناءة،�فإن��مانة�العلمية�تقت�oÔüبأن�ُيفهم�ما�نقله�

رتد�
ُ
ابن�تيمية�\ي�جميع�سياقه،�صحيح�أن�ابن�تيمية�اج�
د�رأَيه�فقال�أن�ا�قصود�\ي�الحديث�ليس�ا�

رتد�إن�لم�يفارق�الجماعة،�وكان�
ُ
ا�حارب�للجماعة،�ولكن��Nيع�oÌهذا�الفهم�Nبن�تيمية�أنه��Nيقول�بقتل�ا�

�ح�ÓÐتتضح�الصورة�حيث�يقول�
ً
رتد�ا�جرد��ا�احتج�إ�ى�"�و�ى�أن�ُينقل�كم�ابن�تيمية�كام

ُ
لو�كان�أريد�ا�

�وجه��فإن�مجرد�الخروج�من" ا�فارق�للجماعة الدين�يوجب�القتل�وإن�لم�يفارق�جماعة�الناس�فهذا

�
ً
تل�" -رحمه�هللا–ويقول�أيضا

ُ
وÖنه��Nُيقتل��جرد�الكف�وا�حاربة�Öنه�لو�كان�كذلك��ا�ق

�الرد �أن �ُعلم �هؤNء �قتل �فلما �ونحوهم، �وا�رأة �وا�قعد Óالكب,!�و�عم� ا�i!هب�والشيخ

رتد�ُيقتل�
ُ
أضف�إ�ى�ذلك�أنه�قد�ورد�\ي�الحديث�عن�عثمان�بن�عفان�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�ا�

�جرد�ردته�و�Nيشi!ط�حصول�الضرر�بخروجه�وقتاله�للجماعة،��فعن�عثمان�ر�oÔÕهللا�عنه�أنه�قال

ى�ثث�Nيحل�دم�امرئ�مسلم�إ�Nبإحد: "رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�يقول 

�فعليه�القود،�أو�ارتد�بعد�إسمه�فعليه�القتل
ً
و\ي�روايٍة�عن�عثمان�ر�oÔÕهللا�عنه� ،6"الرجم،�أو�قتل�عمدا

                                         

 .،�صححه�الشيخ��لباني4353ن�أبي�داوود�بحكم��لباني،�كتاب�الحدود�،�باب�الحكم�فيمن�ارتد،�حديث�رقم�

 .1/320الث،�الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�ابن�تيمية،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الث

،�العوا،�ص
ً
��Nحدا

ً
 .4ة�تعزيرا

 .1/320الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�إبن�تيمية،�

رتد،�حديث�رقم�
ُ
 .،�صححه�الشيخ��لباني4057ن�النسائي�بحكم��لباني،�كتاب�تحريم�الدم،�باب�الحكم�\ي�ا�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�1"فُيقتل�{
ا �تيمية �ابن �الحديث�قال 
ذا}�
ً
�وأخذا ،

للجماعة،�ولهذا�وصفه�بفراق�الجماعة،�وإنما�يكون�هذا�با�حاربة

فإذا�سلمنا�بصحة�تفس,!�ابن�تيمية،�فإن��سباب�ا�بيحة�لدم�ا�سلم�وا�ذكورة�\ي�حديث�عبد�هللا�بن�مسعود�


ا�الذي�رواه�أبو�داود،�ويكون�النص�إذا�\ي�ìهللا�ع�oÔÕوردت�\ي�حديث�عائشة�ر�oÐي�نفسها�الæهللا�عنه��oÔÕر

�وليس� �حارب�هللا�ورسوله، �ثم �ارتد �من �به
ً
�مقصودا �الجماعة �ومفارقة �الدين �ا�روق�من �الحديث�ع�ى هذا

رتد�الذي�لم�تقi!ن�ردته�بمحارب
ُ
ة،�وع�ى�ذلك�فإن�ُحكم�ا� بمجرد�الردَّ

�الحديث �الرد.  {
ذا �ُحكم �الحديث��Nيقرر �هذا �فإن �أخرى وبعبارة

�أو�غ,!�مسلم،�ف�يسوغ�zستناد�إ�ى�قوله�ص�ى�هللا�
ً
�أكان�مسلما ولرسوله�وللمسلم,ن،�وا�حارب�يقتل�سواًء

من�الدين�ا�فارق�للجماعةا�ارق�"عليه�وسلم�

ومع�كل�تقديري�لرأي�الشيخ�العوا�ومناقشته�العلمية�البناءة،�فإن��مانة�العلمية�تقت�oÔüبأن�ُيفهم�ما�نقله�

رتد�
ُ
ابن�تيمية�\ي�جميع�سياقه،�صحيح�أن�ابن�تيمية�اج�
د�رأَيه�فقال�أن�ا�قصود�\ي�الحديث�ليس�ا�

رتد�إن�لم�يفارق�الجماعة،�وكان�
ُ
ا�حارب�للجماعة،�ولكن��Nيع�oÌهذا�الفهم�Nبن�تيمية�أنه��Nيقول�بقتل�ا�

�ح�ÓÐتت
ً
�و�ى�أن�ُينقل�كم�ابن�تيمية�كام

ا�فارق�للجماعة"قوله�

�.  4"يحتمله�الحديث
ً
ويقول�أيضا

�الرد �أن �ُعلم �هؤNء �قتل �فلما �ونحوهم، �وا�رأة �وا�قعد Óالكب,!�و�عم� ا�i!هب�والشيخ

رتد�ُيقتل�.  5"تسقط�بالتوبة
ُ
أضف�إ�ى�ذلك�أنه�قد�ورد�\ي�الحديث�عن�عثمان�بن�عفان�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�ا�

�جرد�ردته�و�Nيشi!ط�حصول�الضرر�بخروجه�وقتاله�للجماعة،��فعن�عثمان�ر�oÔÕهللا�عنه�أنه�قال

رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�يقول 

�فعليه�القود،�أو�ارتد�بعد�إسمه�فعليه�القتل
ً
الرجم،�أو�قتل�عمدا

                                                          
1
س	ن�أبي�داوود�بحكم��لباني،�كتاب�الحدود�،�باب�الحكم�فيمن�ارتد،�حديث�رقم��

2
الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�ابن�تيمية،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الث�

3
،�العوا،�ص�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

4
الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�إبن�تيمية،��

5
 .12/283ا�رجع�السابق�،��

6
رتد،�حديث�رقم��

ُ
س	ن�النسائي�بحكم��لباني،�كتاب�تحريم�الدم،�باب�الحكم�\ي�ا�
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الوارد�\ي�الحديث،�لفظ�" التارك�لدينه

�ولفظ� �وا�سلم,ن، �لõسم
ً
�حربا �و�Nيشi!ط�أن�يصاحب�ردته �كانت، ا�فارق�"ة

يتناول�كل�خارج�عن�الجماعة�ا�سلمة�سواء�كان�ببدعة�أو�نفي�إجماع�أو�أي�فعل�أو�قول�مخرج�من�

\ي�صحته�من�حيث�السند،�إ�Nأن�

م�تكون�ُعقوبة�
َ
رتد��Nُيحمل�ع�ى�الظاهر،�وإنما�ا�راد�منه�إباحة�القتل��Nإيجابه،�ومن�ث

ُ
�مر�الوارد�فيه�بقتل�ا�

�من�العقوبات�
ً

ا�ما�تراه�مئماÚمية،�تقرر�فرتد�ُعقوبة�تعزيرية�مفوضة�إ�ى�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Pس

ُ
ا�

ويعتمد�العوا�والريسوني�\ي�نقاشهما�هذا�ع�ى�أن�الحديث�آنف�الذكر�ُصِرف�

فيه��مر�من�الوجوب�ع�ى�إ�ى�Pباحة،�وذلك�لوجود�قرائن�أخرى�من�سنة�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�تش,!�

–لذلك�.  روج�ع�ى�نظام�الدولةة�إن�لم�ترتبط�بخ

�أو�مرتدة�أو�أمر�
ً
�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�قتل�مرتدا 
اÚورد�ف�oÐأن�كل��حاديث�ال

�من�حيث�السند،�ومن�ثم�فإنه��Nيثبت�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�عاقب�

�
ً
لم�يرض�بغ,!��-ر�oÔÕهللا�عنه–ى�ذلك�بأن��مر�الوارد�\ي�الحديث�ُيحمل�ع�ى�الوجوب،�بدليل�أن�معاذا

�الذين�حرقهم�\ي��-ر�oÔÕهللا�عنه �الزنادقة \ي

ِبل�خروج�
َ
ليه�وسلم�تش,!�بكل�وضوح�أنه�ق

فقد�روى�البخاري�ومسلم�عن�جابر�بن�عبد�هللا�ر�oÔÕهللا�

�بايع�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�ع�ى�Pسم�فأصابه�َوعك�فقال
ً
أقل�oÌبيع�oÐفأبى�ثم�: أن�أعرابيا

�وينصع� �كالك,!�تنفي�خب�
ا �ا�دينة إنما

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

التارك�لدينه"كما�ُيرد�ع�ى�هذا�الفريق�بأن�لفظ�.   1"يكفر�بعد�إسمه�فعليه�القتل

�ولفظ�� �وا�سلم,ن، �لõسم
ً
�حربا �و�Nيشi!ط�أن�يصاحب�ردته �كانت، ة وبأي�ردَّ

يتناول�كل�خارج�عن�الجماعة�ا�سلمة�سواء�كان�ببدعة�أو�نفي�إجماع�أو�أي�فعل�أو�قول�مخرج�من�

��Nُيشك3من�بدل�دينه�فاقتلوه"يرى�أصحاب�هذا�الرأي�بأن�حديث�
ٌ
\ي�صحته�من�حيث�السند،�إ�Nأن��،�حديث

م�تكون�ُعقوبة�
َ
رتد��Nُيحمل�ع�ى�الظاهر،�وإنما�ا�راد�منه�إباحة�القتل��Nإيجابه،�ومن�ث

ُ
�مر�الوارد�فيه�بقتل�ا�

�من�العقوبات�
ً

ا�ما�تراه�مئماÚمية،�تقرر�فرتد�ُعقوبة�تعزيرية�مفوضة�إ�ى�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Pس

ُ
ا�

رتد
ُ
ويعتمد�العوا�والريسوني�\ي�نقاشهما�هذا�ع�ى�أن�الحديث�آنف�الذكر�ُصِرف�.  4تصل�إ�ى�قتل�ا�

فيه��مر�من�الوجوب�ع�ى�إ�ى�Pباحة،�وذلك�لوجود�قرائن�أخرى�من�سنة�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�تش,!�

ة�إن�لم�ترتبط�بخ �أنه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يعاقب�ع�ى�مجرد�الردَّ ع�ى

�أو�مرتدة�أو�أمر�
ً
�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�قتل�مرتدا 
اÚورد�ف�oÐأن�كل��حاديث�ال


ما�أن�يقتل،�كلها��Nتصح�من�حيث�السند،�ومن�ثم�فإنه��Nيثبت�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�عاقب�

�
ً
ى�ذلك�بأن��مر�الوارد�\ي�الحديث�ُيحمل�ع�ى�الوجوب،�بدليل�أن�معاذا

�فعل�ع�ي� �وكذا 
ودي�الذي�ارتد�عن�Pسم،Úلل�
ً
ر�oÔÕهللا�عنه–القتل�ُحكما

�أن�هناك�أحاديث�صحيحة�ُرويت�عنه�ص�ى�هللا�ع ِبل�خروج�ويضيف�العوا
َ
ليه�وسلم�تش,!�بكل�وضوح�أنه�ق

رتدين�من�ا�دينة�دون�أن�يقيم�عليه�الحد
ُ
فقد�روى�البخاري�ومسلم�عن�جابر�بن�عبد�هللا�ر�oÔÕهللا�.  أحد�ا�

�بايع�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�ع�ى�Pسم�فأصابه�َوعك�فقال
ً
أن�أعرابيا

�فأبى�فقال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم oÐكالك,!�تنفي�خب: "يع� �ا�دينة إنما

                                         

 .،�صححه�الشيخ��لباني4058ابق،�حديث�رقم�

 .1676انظر�شرح�صحيح�مسلم،�كتاب�القسامة�وا�حراب,ن،�باب�ما�يباح�به�دم�ا�سلم،�شرح�حديث�رقم�

 .6922صحيح�البخاري،�كتاب�الجهاد�والس,!،�باب��Nيعذب�بعذاب�هللا،�حديث�رقم�

،�العوا،�ص
ً
��Nحدا

ً
ة�وPشكال��صو�ي،�الريسوني،�ص�،�الر 6ة�تعزيرا  .3-2دَّ

 .من�هذا�البحث�21انظر�الرد�بالتفصيل�ع�ى�هذا�الدليل�ص�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يكفر�بعد�إسمه�فعليه�القتل

�كل�من�ارتد �\ي �عام

يتناول�كل�خارج�عن�الجماعة�ا�سلمة�سواء�كان�ببدعة�أو�نفي�إجماع�أو�أي�فعل�أو�قول�مخرج�من�" للجماعة

 .2ملة�Pسم

يرى�أصحاب�هذا�الرأي�بأن�حديث�

م�تكون�ُعقوبة�
َ
رتد��Nُيحمل�ع�ى�الظاهر،�وإنما�ا�راد�منه�إباحة�القتل��Nإيجابه،�ومن�ث

ُ
�مر�الوارد�فيه�بقتل�ا�

�من�العقوبات�
ً

ا�ما�تراه�مئماÚمية،�تقرر�فرتد�ُعقوبة�تعزيرية�مفوضة�إ�ى�السلطة�ا�ختصة�\ي�الدولة�Pس

ُ
ا�

رتد�وال�oÐقد
ُ
تصل�إ�ى�قتل�ا�

فيه��مر�من�الوجوب�ع�ى�إ�ى�Pباحة،�وذلك�لوجود�قرائن�أخرى�من�سنة�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�تش,!�

�أنه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يعاقب�ع�ى�مجرد�الرد ع�ى

�أو�مرتدة�أو�أمر��-يناقش�العوا
ً
�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�قتل�مرتدا 
اÚورد�ف�oÐأن�كل��حاديث�ال

بأ�
ما�أن�يقتل،�كلها��Nتص

ة   .5ع�ى�مجرد�الردَّ

�وُيرد�ع�
ً
ى�ذلك�بأن��مر�الوارد�\ي�الحديث�ُيحمل�ع�ى�الوجوب،�بدليل�أن�معاذا

�فعل�ع�ي� �وكذا 
ودي�الذي�ارتد�عن�Pسم،Úلل�
ً
القتل�ُحكما

    6.النار

�أن�هناك�أحاديث�صحيحة�ُرويت�عنه�ص�ى�هللا�ع ويضيف�العوا

رتدين�من�ا�دينة�دون�أن�يقيم�عليه�الحد
ُ
أحد�ا�

�بايع�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�ع�ى�Pسم�فأصابه�َوعك�فقال"عنه�
ً
أن�أعرابيا

�ب oÌفقال�أقل� �فأبى�فقال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلمجاءه oÐيع

                                                          
1
ابق،�حديث�رقم�انظر�ا�رجع�الس�

2
انظر�شرح�صحيح�مسلم،�كتاب�القسامة�وا�حراب,ن،�باب�ما�يباح�به�دم�ا�سلم،�شرح�حديث�رقم��

3
صحيح�البخاري،�كتاب�الجهاد�والس,!،�باب��Nيعذب�بعذاب�هللا،�حديث�رقم��

4
،�العوا،�ص�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

5
 .ا�رجع,ن�السابق,ن�

6
انظر�الرد�بالتفصيل�ع�ى�هذا�الدليل�ص��
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ة�ظاهرة�جلية،�ومع�ذلك�لم�يعاقب�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

�نقل�ابن�حجر� �فقد �من�الهجرة، �وإنما �من�Pسم �ليس�Pقالة �هنا �باçقالة اب�عن�ذلك�بأن�ا�قصود

ظاهره�أنه�سأل�Pقالة�من�Pسم�وبه�جزم�بن�

فالن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم��Nيع,ن�

�-ص�ى�هللا�عليه�وسلم–ع�ى�معصية،�Öن�البيعة�\ي�أول��مر�كانت�ع�ى�أن��Nَيخرج�أحد�من�ا�دينة�إ�Nبإذنه�

�من� �بالهجرة ذن
َ
�أ �ثم �أسلم، �من �كل �ع�ى �مكة �فتح �قبل

ً
�فرضا �ا�دينة �إ�ى �وكانت�الهجرة �عصيان، فخروجه

�: "قال�- ر�oÔÕهللا�عنه
ً
�نصرانيا كان�رجٌل

�البقرة�وآل�عمران،�فكان�يكتب�للن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�فعاد�نصرانيا،�فكان�يقول  ما�يدري�: فأسلم�وقرأ

والحديث�فيه�ِدNلة�واضحة�أن�.  

هذا�الرجل�قد�تنصر�بعد�إسمه�وتعلمه�سورتي�البقرة�وآل�عمران،�وكان�يكتب�للن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�

ا�الرجل�الذي�ارتد�قد�هرب�من�ا�دينة،�

فأصبح�وقد�لفظته�"فكيف�بمحمد�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�أن�يقيم�عليه�الحد،��فرواية�البخاري�تش,!�إ�ى�ذلك�


م�نبشوا�عن�صاحبنا�فألقوهìمام�.  7..."هذا�فعل�محمد�وأصحابه��ا�هرب�مPوجاء�\ي�رواية�

كان�منا�رجل�من�ب�oÌالنجار،�قد�قرأ�البقرة�وآل�عمران،�وكان�يكتب�لرسول�

هذا�قد�كان�يكتب��حمد�: فرفعوه،�قالوا


م�فحفروا�له�فواروه،�فأصبحت��رض�قد�نبذته�ع�Úى�وجهها،�ثم�جبوا�به،�فما�لبث�أن�قصم�هللا�عنقه�ف

 . 1383ا�دينة�تنفي�شرارها،�حديث�رقم�

 .1383،�وانظر�شرح�صحيح�مسلم،�كتاب�الحج�،�باب�من�أراد�أهل�ا�دينة�بسوء�أذا�به�هللا،�شرح�حديث�رقم�

 .2781صحيح�مسلم،�كتاب�صفات�ا�نافق,ن�وأحكامه،�حديث�رقم�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ة�ظاهرة�جلية،�ومع�ذلك�لم�يعاقب�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم� الحديث�يش,!�إ�ى�أننا�أمام�حالة�ردَّ

 .2الرجل�و�Nأمر�بعقابه،�بل�تركه�يخرج�من�ا�دينة�دون�أن�يعرض�له�أحد

�نقل�ابن�حجر� �فقد �من�الهجرة، �وإنما �من�Pسم �ليس�Pقالة �هنا �باçقالة اب�عن�ذلك�بأن�ا�قصود

،�فقال�رحمه�هللا�
ً
ظاهره�أنه�سأل�Pقالة�من�Pسم�وبه�جزم�بن�"العسقني�أن�ا�سالة�تحتمل��مران�معا

فالن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم��Nيع,ن�� .3"ةعياض،�وقال�غ,!ه�إنما�استقاله�من�الهجرة�وإ�Nلكان�قَتله�ع�ى�الردَّ 

ع�ى�معصية،�Öن�البيعة�\ي�أول��مر�كانت�ع�ى�أن��Nَيخرج�أحد�من�ا�دينة�إ�Nبإذنه�

�من� �بالهجرة ذن
َ
�أ �ثم �أسلم، �من �كل �ع�ى �مكة �فتح �قبل

ً
�فرضا �ا�دينة �إ�ى �وكانت�الهجرة �عصيان، فخروجه

4. 

�البخاري�ومسلم�عن�أنس�بن�مالك� �آخر�رواه ر�oÔÕهللا�عنه–ثم�إن�هناك�حديثا

�البقرة�وآل�عمران،�فكان�يكتب�للن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�فعاد�نصرانيا،�فكان�يقول  فأسلم�وقرأ

.  5.."..محمد�إ�Nما�كتبت�له،�فأماته�هللا�فدفنوه،�فأصبح�وقد�لفظته��رض

هذا�الرجل�قد�تنصر�بعد�إسمه�وتعلمه�سورتي�البقرة�وآل�عمران،�وكان�يكتب�للن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�

 .6ومع�ذلك�فلم�يعاقبه�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�ومات�ع�ى�ردته

ا�الرجل�الذي�ارتد�قد�هرب�من�ا�دينة،�وُيرد�ع�ى�ذلك�بأن�ا�تتبع�لبقية�الحديث�وللروايات��خرى�يجد�أن�هذ

فكيف�بمحمد�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�أن�يقيم�عليه�الحد،��فرواية�البخاري�تش,!�إ�ى�ذلك�


م�نبشوا�عن�صاحبنا�فألقوهìهذا�فعل�محمد�وأصحابه��ا�هرب�م

كان�منا�رجل�من�ب�oÌالنجار،�قد�قرأ�البقرة�وآل�عمران،�وكان�يكتب�لرسول�: "مسلم�عن�أنس�ابن�مالك�قال

�ح�ÓÐلحق�بأهل�الكتاب�قال
ً
فرفعوه،�قالوا: هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم،�فانطلق�هاربا


م�فحفروا�له�فواروه،�فأصبحت��رض�قد�نبذته�ع�Úجبوا�به،�فما�لبث�أن�قصم�هللا�عنقه�ف

                                         

ا�دينة�تنفي�شرارها،�حديث�رقم�: ،�وانظر�صحيح�مسلم،�كتاب�الحج،�باب7209صحيح�البخاري،�كتاب��حكام،�باب�بيعة��عراب،�حديث�رقم�

،�العوا،�ص�
ً
��Nحدا

ً
 .6ة�تعزيرا

 .4/139فتح�الباري�\ي�شرح�صحيح�البخاري،�ابن�حجر�العسقني،��

،�وانظر�شرح�صحيح�مسلم،�كتاب�الحج�،�باب�من�أراد�أهل�ا�دينة�بسوء�أذا�به�هللا،�شرح�حديث�رقم��285

صحيح�مسلم،�كتاب�صفات�ا�نافق,ن�وأحكامه،�حديث�رقم�: ،�وانظر3617عمات�النبوة�\ي�Pسم،�حديث�رقم�: ابصحيح�البخاري،�كتاب�ا�ناقب،�ب

�العوا،�ص
ً
��Nحدا

ً
 .          6ة�تعزيرا

 .7209صحيح�البخاري،�كتاب��حكام،�باب�بيعة��عراب،�حديث�رقم

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الحديث�يش,!�إ�ى�أننا�أمام�حالة�رد.  1"طي�
ا

الرجل�و�Nأمر�بعقابه،�بل�تركه�يخرج�من�ا�دينة�دون�أن�يعرض�له�أحد

�نقل�ابن�حجر�وُيج �فقد �من�الهجرة، �وإنما �من�Pسم �ليس�Pقالة �هنا �باçقالة اب�عن�ذلك�بأن�ا�قصود

،�فقال�رحمه�هللا�
ً
العسقني�أن�ا�سالة�تحتمل��مران�معا

عياض،�وقال�غ,!ه�إنما�استقاله�من�الهجرة�وإ�Nلكان�قَتله�ع�ى�الرد

ع�ى�معصية،�Öن�البيعة�\ي�أول��مر�كانت�ع�ى�أن��Nَيخرج�أحد�من�ا�دينة�إ�Nبإذنه�

�من� �بالهجرة ذن
َ
�أ �ثم �أسلم، �من �كل �ع�ى �مكة �فتح �قبل

ً
�فرضا �ا�دينة �إ�ى �وكانت�الهجرة �عصيان، فخروجه

.ا�دينة�بعد�فتح�مكة

�البخاري�ومسلم�عن�أنس�بن�مالك� �آخر�رواه ثم�إن�هناك�حديثا

�البقرة�وآل�عمران،�فكان�يكتب�للن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�فعاد�نصرانيا،�فكان�يقول  فأسلم�وقرأ

محمد�إ�Nما�كتبت�له،�فأماته�هللا�فدفنوه،�فأصبح�وقد�لفظته��رض

هذا�الرجل�قد�تنصر�بعد�إسمه�وتعلمه�سورتي�البقرة�وآل�عمران،�وكان�يكتب�للن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�

ومع�ذلك�فلم�يعاقبه�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�ومات�ع�ى�ردته

وُيرد�ع�ى�ذلك�بأن�ا�تتبع�لبقية�الحديث�وللروايات��خرى�يجد�أن�هذ

فكيف�بمحمد�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�أن�يقيم�عليه�الحد،��فرواية�البخاري�تش,!�إ�ى�ذلك�


م�نبشوا�عن�صاحبنا�فألقوه: �رض،�فقالواìهذا�فعل�محمد�وأصحابه��ا�هرب�م

مسلم�عن�أنس�ابن�مالك�قال

�ح�ÓÐلحق�بأهل�الكتاب�قال
ً
هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم،�فانطلق�هاربا


م�فحفروا�له�فواروه،�فأصبحت��رض�قد�نبذته�ع�Úفأعجبوا�به،�فما�لبث�أن�قصم�هللا�عنقه�ف

                                                          
1
صحيح�البخاري،�كتاب��حكام،�باب�بيعة��عراب،�حديث�رقم��

2
،�العوا،�ص�ُعقوب�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ة�الردَّ

3
فتح�الباري�\ي�شرح�صحيح�البخاري،�ابن�حجر�العسقني،���

4
13/285انظر�ا�رجع�السابق،��

5
صحيح�البخاري،�كتاب�ا�ناقب،�ب�

6
�العوا،�ص�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

7
صحيح�البخاري،�كتاب��حكام،�باب�بيعة��عراب،�حديث�رقم�
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�فأصبحت� �فواروه �له �فحفروا �عادوا �ثم �وجهها، �ع�ى �نبذته �فأصبحت��رض�قد �فواروه، �له �فحفروا عادوا


ود�الذين�كانوا�يi!ددون�ب,ن�Úساقها�هذا�الفريق�ع�ى�رأيه�ما�ورد�\ي�القرآن�الكريم�عن�بعض�ال�oÐومن��دلة�ال

� �قال�تعا�ى 
م�ويردوهم�عن�Pسم،ìا�ؤمن,ن�عن�دي� ِكَتاِب�"الكفر�ليفتنوا
ْ
�ال ْهِل

َ
�أ �ِمْن

ٌ
اِئَفة

َ
�ط تْ

َ
ال
َ
َوق

�كانت��2"ِجُعوَن  �القصة �هذه �\ي ة فالردَّ

�ومع�ذلك�لم� �والدولة�Pسمية�قائمة�ورسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�حاكمها، �ا�دينة�ا�نورة ي
 

�آخَر�لها،�فقد�نقل�القرط×�o\ي�الجامع�أن�هذه�ãية�
ً
نزلت�بخصوص�وا�تأمل�\ي�هذه�ãية�يجد�أن�هناك�تفس,!ا

من�–
ود،�فقال�كعب�بن��شرف�ومالك�بن�الصيف�

�أصحاب� 
ار�وارجعوا�آخره،�لعل�ìأول�ال� 
اÚإل� نزل�ع�ى�محمد�من�أمر�الكعبة�وصلوا
ُ
�أ �بما �آمنوا ،

�قبل�
م �وليست�.  4ن �ُمحتِملة �إذن فا¢ية

�o×ود�قد�أسلموا�ثم�ارتدوا�عن�الدين،�ثم�إنه�لم�يثبت�يقينا�أن�الن
Úء�القوم�من�الNلة�ع�ى�أن�هؤNقطعية�الِد


م�ع�ى�ذلك،�ف�opبذلك��Nتستطيع�أن�تنقل��مر�\ي�الحديث�من�الوجوب�إ�ى�

�لi!ى� �ا�قاصد �ع"!�علم �Pسمية �للشريعة �كلية �برؤية �التحليق �تحاول �جديدة �قراءة ة

رتد�يصطدم�مع�تلك�ا�قاصد�العامة�للتشريع�Pسمي،�وع�ى�رأي�هذا�الفريق�هن
ُ
اك�تعارض�بمنظاره�أن�قتل�ا�

�العقل�وإقالته�من�التفك,! ،�إذ�كيف�يكون�العقل�مناط�                ب,ن�أمر�zستخف�لõنسان�وب,ن�فعل�تعطيل�هذا

�ع�ى� �الرأي�اعتمد �هذا �ليعزله؟ �نفسه �الخطاب�الشرÑي يء

ثبت�
ُ
ا�يرى�أصحاب�هذا�الرأي�أن�تأويل�النص�النبوي�ا�

�Nو�
ً
ة�عن�Pسم��Nتستوجب�حدا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�فأصبحت� �فواروه �له �فحفروا �عادوا �ثم �وجهها، �ع�ى �نبذته �فأصبحت��رض�قد �فواروه، �له �فحفروا عادوا

 .�1رض�قد�نبذته�ع�ى�وجهها�فi!كوه�منبوذا


ود�الذين�كانوا�يi!ددون�ب,ن�Úساقها�هذا�الفريق�ع�ى�رأيه�ما�ورد�\ي�القرآن�الكريم�عن�بعض�ال�oÐومن��دلة�ال

� �قال�تعا�ى 
م�ويردوهم�عن�Pسم،ìا�ؤمن,ن�عن�دي� الكفر�ليفتنوا

�َيْرِجُعوَن  ُهْم
َّ
َعل
َ
�ل �آِخَرُه ُفُروا

ْ

اِر�َواكَ َّìال� �َوْجَه �آَمُنوا ِذيَن

َّ
�ال ى

َ
�َع� ِزَل

�ومع�ذلك�لم� �والدولة�Pسمية�قائمة�ورسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�حاكمها، �ا�دينة�ا�نورة ي


م�وصدهم�عنهìرتدين�الذين�يرمون�إ�ى�فتنة�ا�ؤمن,ن�\ي�دي
ُ
 .3ُيعاقب�هؤNء�ا�

�آخَر�لها،�فقد�نقل�القرط×�o\ي�الجامع�أن�هذه�ãية�
ً
وا�تأمل�\ي�هذه�ãية�يجد�أن�هناك�تفس,!ا

تحويل�القبلة�من�القدس�إ�ى�الكعبة،�فشق�ذلك�ع�ى��
ود،�فقال�كعب�بن��شرف�ومالك�بن�الصيف�

�أصحاب� 
ار�وارجعوا�آخره،�لعل�ìأول�ال� 
اÚإل� نزل�ع�ى�محمد�من�أمر�الكعبة�وصلوا
ُ
�أ �بما �آمنوا ،

�ع �ف,!جعون �منا �أعلم �هم �فيقولوا �يشكون �Pيمان �وضعفاء �قبل�
ممحمد ن

�o×ود�قد�أسلموا�ثم�ارتدوا�عن�الدين،�ثم�إنه�لم�يثبت�يقينا�أن�الن
Úء�القوم�من�الNلة�ع�ى�أن�هؤNقطعية�الِد

لم�يعاق�
م�ع�ى�ذلك،�ف�opبذلك��Nتستطيع�أن�تنقل��مر�\ي�الحديث�من�الوجوب�إ�ى��-ص�ى�هللا�عليه�وسلم

 
ً
�و��تعزيرا

ً
 :القائلون�بأنه���ُعقوبة�دنيوية�للمرتد���حدا

�لi!ى� �ا�قاصد �ع"!�علم �Pسمية �للشريعة �كلية �برؤية �التحليق �تحاول �جديدة �قراءة ة �الردَّ �مسألة برزت�\ي

رتد�يصطدم�مع�تلك�ا�قاصد�العامة�للتشريع�Pسمي،�وع�ى�رأي�هذا�الفريق�هن
ُ
بمنظاره�أن�قتل�ا�

�العقل�وإقالته�من�التفك,! ب,ن�أمر�zستخف�لõنسان�وب,ن�فعل�تعطيل�هذا

�ع�ى� �الرأي�اعتمد �هذا �ليعزله؟ �نفسه �الخطاب�الشرÑي �ي�يء �ثم ،opلPالخطاب�� التكليف�وzستخف�\ي

ثبت�القرآن�الكريم�مرجعية�وحيدة�\ي�هذا�الحكم،�وهكذ
ُ
ا�يرى�أصحاب�هذا�الرأي�أن�تأويل�النص�النبوي�ا�

،�ف
ً
�وضروريا�\ي�آن�معا

ً
�و�Nللُعقوبة�بات�ممكنا

ً
ة�عن�Pسم��Nتستوجب�حدا ,!ى�أصحاب�هذا�الرأي�أن�الردَّ

                                         

 .6922دينة�تنفي�شراراها،�حديث�رقم�صحيح�مسلم�،�كتاب�الحج�،�باب�ا�

،�العوا،�ص
ً
��Nحدا

ً
 .6ة�تعزيرا

�o×حكام�القرآن،�القرطÖ4/99الجامع�. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�فأصبحت� �فواروه �له �فحفروا �عادوا �ثم �وجهها، �ع�ى �نبذته �فأصبحت��رض�قد �فواروه، �له �فحفروا عادوا

�رض�قد�نبذته�ع�ى�وجهها�فi!كوه�منبوذا


ود�الذين�كانوا�يi!ددون�ب,ن�Úساقها�هذا�الفريق�ع�ى�رأيه�ما�ورد�\ي�القرآن�الكريم�عن�بعض�ال�oÐومن��دلة�ال

�و  �قال�تعا�ى�Pسم 
م�ويردوهم�عن�Pسم،ìا�ؤمن,ن�عن�دي� الكفر�ليفتنوا

�َوج �آَمُنوا ِذيَن
َّ
�ال ى

َ
�َع� ِزَل نْ

ُ
�أ ِذي

َّ
�ِبال آِمُنوا

�ومع�ذلك�لم�جماعية�\ �والدولة�Pسمية�قائمة�ورسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�حاكمها، �ا�دينة�ا�نورة ي


م�وصدهم�عنهìرتدين�الذين�يرمون�إ�ى�فتنة�ا�ؤمن,ن�\ي�دي
ُ
ُيعاقب�هؤNء�ا�

�آخَر�لها،�فقد�نقل�القرط×�o\ي�الجامع�أن�هذه�ãية�
ً
وا�تأمل�\ي�هذه�ãية�يجد�أن�هناك�تفس,!ا

تحويل�القبلة�من�القدس�إ�ى�الكعبة،�فشق�ذلك�ع�ى�

�أصحاب�-زعماء��
ود 
ار�وارجعوا�آخره،�لعل�ìأول�ال� 
اÚإل� نزل�ع�ى�محمد�من�أمر�الكعبة�وصلوا
ُ
�أ �بما �آمنوا ،

�ع �ف,!جعون �منا �أعلم �هم �فيقولوا �يشكون �Pيمان �وضعفاء محمد

�o×ود�قد�أسلموا�ثم�ارتدوا�عن�الدين،�ثم�إنه�لم�يثبت�يقينا�أن�الن
Úء�القوم�من�الNلة�ع�ى�أن�هؤNقطعية�الِد

ص�ى�هللا�عليه�وسلم-

 .Pباحة

 : الخامسا'طلب�
ً
�و��تعزيرا

ً
القائلون�بأنه���ُعقوبة�دنيوية�للمرتد���حدا

�لi!ى� �ا�قاصد �ع"!�علم �Pسمية �للشريعة �كلية �برؤية �التحليق �تحاول �جديدة �قراءة ة �الردَّ �مسألة برزت�\ي

رتد�يصطدم�مع�تلك�ا�قاصد�العامة�للتشريع�Pسمي،�وع�ى�رأي�هذا�الفريق�هن
ُ
بمنظاره�أن�قتل�ا�

�العقل�وإقالته�من�التفك,! ب,ن�أمر�zستخف�لõنسان�وب,ن�فعل�تعطيل�هذا

�ي �ثم ،opلPالخطاب�� التكليف�وzستخف�\ي

القرآن�الكريم�مرجعية�وحيدة�\ي�هذا�الحكم،�وهكذ

،�ف
ً
�وضروريا�\ي�آن�معا

ً
للُعقوبة�بات�ممكنا

                                                          
1
صحيح�مسلم�،�كتاب�الحج�،�باب�ا��

2
 .72سورة�آل�عمران،�آية��

3
،�العوا،�ص�

ً
��Nحدا

ً
ة�تعزيرا ُعقوبة�الردَّ

4
��o×حكام�القرآن،�القرطÖالجامع�
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�æي� ة �الردَّ �ع�ى �الُعقوبة �وأن ة، �الردَّ �تتحدث�عن oÐيات�الãكل�� �\ي �الكريم �القرآن �الذي�يؤكده �هذا ،

�\ي� �يوقعنا ة ويناقش�الشيخ�العلواني�ذلك�بأن�تطبيق�حد�الردَّ

بس�و�Nالتأويل،�
ُ
ضحة��Nتحتمل�الل

ن�يملك�بمفرده�حرية�اختيار�الدين�الذي�يتدين�به،�

�مناط� �æي �إذن �فالحرية ،�وع �الخالق�جل �من 
اÚعل� �وهو�مؤتمن �اختياره، �من�عمق �نابعة �ذاتية �حرية وæي

كَره�وا�جَ"!�ع�ى�دين�مع,ن�يعت"!�خارج�دائرة�التكليف
ُ
 .2ا�سؤولية�Pنسانية،�وبالتا�ي�فإن�ا�

رتد�
ُ
استدل�هذا�الفريق�با�بدأ�العام�الذي�ُيقرر�أن��صل�حرية�العقيدة�وأن��Nإكراه�\ي�الدين�وأن�ُعقوبة�ا�

�تناقض�هذا��صل،�هذا��صل�دلت�عليه�كث,!�من�آيات�القرآن�مثل�قول�تعا�ى�
ً
�أم�تعزيرا

ً
�N"سواء�أكانت�حدا

ُفْر 
ْ
َيك

ْ
ل
َ
اَء�ف

َ
وغ,!ها،�يقول�الشيخ��4"�ش


ا�ìجعلت�م�oÐأن�حرية�العقيدة�\ي�القرآن�أحيطت�بسائر�الضمانات�القرآنية�ال�


ا�خاّص�با�Ïجل�شأنه�Úد،�وأن�الحساب�عل


ا�ُعقوبة�\ي�Úتوجد�عل�Nي�أخروية�فقط�وæة�

�ع�ى�Pسم�
ً

م�حرباâمع�رد� 
م�أظهروا�Öرتدين،�فذلك�

ُ
�لبعض�ا� �الُعقوبة�ال�oÐكانت�\ي�الدنيا �وأما � ،

 Pرتدين�من�صدر�
ُ
�Nُعقوبة�"،�وجمال�البنا�\ي�مقاله�"سم�إ�ى�اليومة�وا�

�معه،�نريد�: "،�وورد�مثل�ذلك�عن�الدكتور�حسن�الi!ابي،�ففي�مقالة�له�\ي�جريدة�ا�حرر�قال
ً
نريد�الحوار�مع�الغرب،��Nنريد�حربا

�كان�
ً
�كان�أم�غ,!�مسلم،�وعربيا

ً
فاÖو�ى�بي�وأنا�أدعو�للحوار�\ي�مواجهة�ãخر،�أن�أتحاور�مع�كل�من�حو�ي،�مسلما

�هو�رأيي�ا
ً
لم�ح�ÓÐإذا�ارتد�ا�س: لشخoÔôأم�غ,!�عربي،�أتحاور�معه�وأترك�له�حرية�أن�يقول�ما�يشاء،�ويسود�بنتيجة�الحوار�هذا�الرأي�أو�ذاك،�وأزيد�ع�ى�كل�هذا�رأيا

وأنا��Nأقول�إنه�ارتد�أو�لم�يرتد�فله�حريته�\ي�أن�يقول�ما�

الواحدة�والعهد�الواحد�يجوز�للمسلم�كما�يجوز�للمسي,ي�

�كان�يحدث�عندما�ورد�ال �إ�ى�الصف�الذي�يقاتل�الجماعة�كما
ً
حديث�ة�الفكرية�البحتة�ال�N�oÐتستصحب�ثورة�ع�ى�الجماعة�و�Nانضماما


م�الرسول�Úنون�ويكفرون،�ثم�يؤمنون�ويكفرون،�ولم�يطبق�علρة� مقابلة�مع�حسن�". حد�الردَّ

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الرد �ع�ى �الُعقوبة �وأن ة، �الردَّ �تتحدث�عن oÐيات�الãكل�� �\ي �الكريم �القرآن �الذي�يؤكده �هذا ،

ويناقش�الشيخ�العلواني�ذلك�بأن�تطبيق�حد�الرد.  ُعقوبة�أخروية�موكولة�إ�ى�هللا�تبارك�وتعا�ى

بس�و�Nالتأويل،�
ُ
حة،�وذلك�Öن�القرآن�الكريم�يدعو�إ�ى�حرية�ا�عتقد�بصورة�واضحة��Nتحتمل�الل

ن�يملك�بمفرده�حرية�اختيار�الدين�الذي�يتدين�به،�فإن�Pنسا�-يرى�الشيخ�العلواني�والبنا

�مناط� �æي �إذن �فالحرية ،�وع �الخالق�جل �من 
اÚعل� �وهو�مؤتمن �اختياره، �من�عمق �نابعة �ذاتية �حرية وæي

كَره�وا�جَ"!�ع�ى�دين�مع,ن�يعت"!�خارج�دائرة�التكليف
ُ
ا�سؤولية�Pنسانية،�وبالتا�ي�فإن�ا�

 :لفريقأدلة�هذا�ا

رتد�
ُ
استدل�هذا�الفريق�با�بدأ�العام�الذي�ُيقرر�أن��صل�حرية�العقيدة�وأن��Nإكراه�\ي�الدين�وأن�ُعقوبة�ا�

�تناقض�هذا��صل،�هذا��صل�دلت�عليه�كث,!�من�آيات�القرآن�مثل�قول�تعا�ى�
ً
�أم�تعزيرا

ً
سواء�أكانت�حدا

 "وقوله�تعا�ى�
ُ
َيكَوق

ْ
ل
َ
اَء�ف

َ
ِمْن�َوَمْن�ش ُيؤْ

ْ
ل
َ
اَء�ف

َ
َمْن�ش

َ
ْم�ف

ُ
ك �ِمْن�َرّبِ

َحقُّ
ْ
ِل�ال


ا�ìجعلت�م�oÐمن�ذلك�كله�يتضح�أن�حرية�العقيدة�\ي�القرآن�أحيطت�بسائر�الضمانات�القرآنية�ال


ا�خاّص�با�Ïجل�شأنه�حرية�مطلقة��Nتحدها�حدود�ما�دامت�\ي�إطار�حرية�اختيار�ا�عتقِ Úد،�وأن�الحساب�عل


ا�ُعقوبة�\ي�  ،Úتوجد�عل�Nي�أخروية�فقط�وæة� ويعلق�البنا�ع�ى�ذلك�بأن�الُعقوبة�ع�ى�الردَّ

�ع�ى�Pسم�
ً

م�حرباâمع�رد� 
م�أظهروا�Öرتدين،�فذلك�

ُ
�لبعض�ا� �الُعقوبة�ال�oÐكانت�\ي�الدنيا �وأما � ،

                                         

رتدين�من�صدر��N : Pإكراه�\ي�الدين"أشهر�الذين�قالوا�بذلك�الدكتور�طه�جابر�العلواني�\ي�كتابه�
ُ
ة�وا� إشكالية�الردَّ

،�وورد�مثل�ذلك�عن�الدكتور�حسن�الi!ابي،�ففي�مقالة�له�\ي�جريدة�ا�حرر�قال"ة،�وحرية�zعتقاد�عماد�Pسم

�إ�ى�ديموقراطية�عا�ية،�أما�\ي�بلدي،
ً
�كان��أن�نحتكم�معا

ً
�كان�أم�غ,!�مسلم،�وعربيا

ً
فاÖو�ى�بي�وأنا�أدعو�للحوار�\ي�مواجهة�ãخر،�أن�أتحاور�مع�كل�من�حو�ي،�مسلما

�هو�رأيي�ا
ً
أم�غ,!�عربي،�أتحاور�معه�وأترك�له�حرية�أن�يقول�ما�يشاء،�ويسود�بنتيجة�الحوار�هذا�الرأي�أو�ذاك،�وأزيد�ع�ى�كل�هذا�رأيا

�وخرج�من�Pسم�ويريد�أن�يبقى�حيث�هو،�فليبق�حيث�هو،��Nإكراه�\ي�الدين
ً
وأنا��Nأقول�إنه�ارتد�أو�لم�يرتد�فله�حريته�\ي�أن�يقول�ما�.. �Nإكراه�\ي�الدين.. تماما

 ". يشاء،�شريطة�أن��Nيفسد�ما�هو�مشi!ك�بيننا�من�نظام
ً
الواحدة�والعهد�الواحد�يجوز�للمسلم�كما�يجوز�للمسي�إنه�\ي�إطار�الدولة: وأود�أن�أقول : "ويقول�أيضا

�كان�يحدث�عندما�ورد�ال �إ�ى�الصف�الذي�يقاتل�الجماعة�كما
ً
ة�الفكرية�البحتة�ال�N�oÐتستصحب�ثورة�ع�ى�الجماعة�و�Nانضماما


م�الرسول�،�فليس�بذلك�بأس�يذكر،�ولقد�كان�الناس�يؤمÚنون�ويكفرون،�ثم�يؤمنون�ويكفرون،�ولم�يطبق�عل


ا�جريدة�ا�حرر،العددâابي،�أجر!i1994،�آب�263: ال. 

رتدين،�طه�جابر�العلواني،�ص�
ُ
ة�وا�  .�N94إكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

رتدين،�طه�جابر�العلواني،�ص�
ُ
ة�وا�  .94إكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

ة�وحرية�Pعتقاد�عماد�Pسم،�أ: ،�وانظر176-175انظر�ا�رجع�السابق،�ص�ص�  .جمال�البنا.�Nُعقوبة�للردَّ

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 
ً
�الرد1تعزيرا �تتحدث�عن oÐيات�الãكل�� �\ي �الكريم �القرآن �الذي�يؤكده �هذا ،

ُعقوبة�أخروية�موكولة�إ�ى�هللا�تبارك�وتعا�ى

إشكالية�واضحة،�وذلك�Öن�القرآن�الكريم�يدعو�إ�ى�حرية�ا�عتقد�بصورة�وا

يرى�الشيخ�العلواني�والبنا–وبناًء�ع�ى�ذلك�

�مناط� �æي �إذن �فالحرية ،�وع �الخالق�جل �من 
اÚعل� �وهو�مؤتمن �اختياره، �من�عمق �نابعة �ذاتية �حرية وæي

كَره�وا�جَ"!�ع�ى�دين�مع,ن�يعت"!�خارج�دائرة�التكليف
ُ
ا�سؤولية�Pنسانية،�وبالتا�ي�فإن�ا�

أدلة�هذا�ا: ا'طلب�السادس

رتد�
ُ
استدل�هذا�الفريق�با�بدأ�العام�الذي�ُيقرر�أن��صل�حرية�العقيدة�وأن��Nإكراه�\ي�الدين�وأن�ُعقوبة�ا�

�تناقض�هذا��صل،�هذا��صل�دلت�عليه�كث,!�من�آيات�القرآن�مثل�قول�تعا�ى�
ً
�أم�تعزيرا

ً
سواء�أكانت�حدا

يِن  َراَه�ِ\ي�الّدِ
ْ
وقوله�تعا�ى��،3"ِإك

من�ذلك�كله�يت"العلواني�

حرية�مطلقة��Nتحدها�حدود�ما�دامت�\ي�إطار�حرية�اختيار�ا�عتقِ 

،�N"5يجاوزه�إ�ى�سواه

�ع�ى�Pسم�6الدنيا
ً

م�حرباâمع�رد� 
م�أظهروا�Öرتدين،�فذلك�

ُ
�لبعض�ا� �الُعقوبة�ال�oÐكانت�\ي�الدنيا �وأما � ،

                                                          
1
أشهر�الذين�قالوا�بذلك�الدكتور�طه�جابر�العلواني�\ي�كتابه��

ة،�وحرية�zعتقاد�عماد�Pسم للردَّ

�إ�ى�ديموقراطية�عا�ية،�أما�\ي�بلدي،
ً
أن�نحتكم�معا

�هو�رأيي�ا
ً
أم�غ,!�عربي،�أتحاور�معه�وأترك�له�حرية�أن�يقول�ما�يشاء،�ويسود�بنتيجة�الحوار�هذا�الرأي�أو�ذاك،�وأزيد�ع�ى�كل�هذا�رأيا

�وخرج�من�Pسم�ويريد�أن�يبقى�حيث�هو،�فليبق�حيث�هو،��Nإكراه�\ي�الدين
ً
تماما

يشاء،�شريطة�أن��Nيفسد�ما�هو�مشi!ك�بيننا�من�نظام

�كان�يحدث�عندما�ورد�ال.. أن�يبدل�دينه �إ�ى�الصف�الذي�يقاتل�الجماعة�كما
ً
ة�الفكرية�البحتة�ال�N�oÐتستصحب�ثورة�ع�ى�الجماعة�و�Nانضماما �الردَّ أما

،�فليس�بذلك�بأس�يذكر،�ولقد�كان�الناس�يؤمρا�شهور�عن�الرسول�


ا�جريدة�ا�حرر،العددâابي،�أجر!iال

2
رتدين،�طه�جابر�العلواني،�ص��

ُ
ة�وا� �Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

3
 .256سورة�البقرة،�آية��

4
 .29سورة�الكهف،�آية��

5
� Nرتدين،�طه�جابر�العلواني،�ص��

ُ
ة�وا� إكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

6
انظر�ا�رجع�السابق،�ص�ص��
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ل�لذلك�قتال�أبي�بكر
ّ
�ومث ر�oÔÕهللا�-ة،

 .1للقبائل�ال�oÐارتدت�بعد�وفاة�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�ورفضوا�دفع�الزكاة

�وأهله� �Pسم �ارتبطت�بمعاداة وأصحابه

رتد�
ُ
ة�سياسية�بامتياز،�وبالتا�ي�ُتحمل�أحاديث�وجوب�قتل�ا�

وهذا�التخصيص،�تقّيد�بأن�هذا�التقييد�

�فحديث� �ا�رفوض، �التأويل �أنواع �من �وهو�نوع �وتخصيص�من�غ,!�مخصص، �غ,!�مقيد �دينه�"من �بّدل من

�العموم�وجاءت�\ي�سياق�الشرط،�فكانت�من�أبلغ�

روج�ا�سلح�ع�ى�الدولة�ا�سلمة�Nنعدام�

لم�يكونوا�محارب,ن�ولم�يحملوا�السح�\ي�وجه�

�\ي�وجه�الدولة،�وإنما�غاية�ما�فعله�هو�ارتداده�
ً
�بقتله�لم�َيرفع�سحا


ديد��مة�âا،�ونحن�نرى�
ìا�وأم

ديًدا�لêمة�وكيا�âرتد�
ُ
ة�تلك،�كيف��Nيمثل�ا�

�ويقفون�\ي�صف�من�يحاربون�تطبيق�Pسم�باسم� ن،

�يقول� �الدعوى�غ,!�صحيحة، �أن�هذه �وتوصل�إ�ى رتد،
ُ
�قتل�ا� اني�دعوى�Pجماع�ع�ى

لكن�القائل,ن�بوجود�حد�القتل�للمرتد�\ي�شريعتنا�اّدعوا�Pجماع،�ليحولوا�دون�zلتفات�إ�ى�

لباب�دون�التفك,!�مخالفة�عمر�بن�الخطاب�وإبراهيم�النخøي�وسفيان�الثوري،�وغ,!هم�من�ناحية،�وليغلقوا�ا

�أجمع�علماء��مة�عليه
ً
 .4"بأية�مراجعة�لهذا�الحد�من�ا�تأخرين،�ومن�الذي�يستطيع�أن�يراجع�حكما

�ولم�
ً
رتد�مطلقا

ُ
كان�يقول�بوجوب�قتل�ا�

للمرتد�كي�يتوب�ويi!اجع،�ح�ÓÐأنه�حبسه�Öجل�ذلك،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ل�لذلك�قتال�أبي�بكر
ّ
�ومث ة، �الردَّ �للدولة�وليس��جرد oÔالنظام�السيا�� �ع�ى

ً
�أو�خروجا سلم,ن،

للقبائل�ال�oÐارتدت�بعد�وفاة�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�ورفضوا�دفع�الزكاة

 .2ويرد�ع�ى�هذا�zستدNل�بذات�الرد�ع�ى�أصحاب�القول�الثاني

�بأن�الردَّ  �استدNلهم �وأما o×الن� �عهد �\ي �وسلم–ة �هللا�عليه �وأهله��–ص�ى �Pسم �ارتبطت�بمعاداة وأصحابه

رتد�
ُ
ة�سياسية�بامتياز،�وبالتا�ي�ُتحمل�أحاديث�وجوب�قتل�ا� وحر{
ما�والخروج�ع�ى�جماعة�ا�سلم,ن�وأ�
ا�ردَّ

بأن�هذا�التقييد�: ع�ى�حالة�الحرب�أو�الخروج�ا�سلح�ع�ى�الدولة�ا�سلمة،�فُيجاب�عنه

�فحديث� �ا�رفوض، �التأويل �أنواع �من �وهو�نوع �وتخصيص�من�غ,!�مخصص، �غ,!�مقيد من

æي�من�صيغ�العموم�وجاءت�\ي�سياق�الشرط،�فكانت�من�أبل" من"عام�ومطلق�\ي�نفس�الوقت،�و

�تخصيصه�أو�تقييده�بحالة�الحرب�والخ
ً
روج�ا�سلح�ع�ى�الدولة�ا�سلمة�Nنعدام��العموم،�ف�يجوز�إذا

لم�يكونوا�محارب,ن�ولم�يحملوا�السح�\ي�وجه��–ر�oÔÕهللا�عنه–ثم�إن�الزنادقة�الذين�َحّرقهم�ع�ي�

�\ي�وجه�الدولة،�وإنما�غاية�ما�فعله�هو�ارتداده�
ً
�بقتله�لم�َيرفع�سحا

ٌ

ودي�الذي�أمر�معاذÚالدولة،�وكذلك�ال


ديد��مة�âا،�ونحن�نرى�
ìا�وأم

ديًدا�لêمة�وكيا�âرتد�
ُ
ة�تلك،�كيف��Nيمثل�ا� م�أن�oÌأتساءل�حيال�حالة�الردَّ

�ويقفون�\ي�صف�من�يحاربون�تطبيق�Pسم�باسم� ن، عون�التديُّ ��Nيزالون�يدَّ �ب,ن�ظهرانينا، اليوم�من�قوم

 الحداثة�والحرية�وحقوق�Pنسان؟

�يقول�ثم�ناقش�الشيخ�العلو  �الدعوى�غ,!�صحيحة، �أن�هذه �وتوصل�إ�ى رتد،
ُ
�قتل�ا� اني�دعوى�Pجماع�ع�ى

لكن�القائل,ن�بوجود�حد�القتل�للمرتد�\ي�شريعتنا�اّدعوا�Pجماع،�ليحولوا�دون�zلتفات�إ�ى�

مخالفة�عمر�بن�الخطاب�وإبراهيم�النخøي�وسفيان�الثوري،�وغ,!هم�من�ناحية،�وليغلقوا�ا

�أجمع�علماء��مة�عليه
ً
بأية�مراجعة�لهذا�الحد�من�ا�تأخرين،�ومن�الذي�يستطيع�أن�يراجع�حكما

�ولم��–ر�oÔÕهللا�عنه��–وُيرد�ع�ى�هذا�zستدNل�بأن�عمر�بن�الخطاب�
ً
رتد�مطلقا

ُ
كان�يقول�بوجوب�قتل�ا�

للمرتد�كي�يتوب�ويi!اجع،�ح�ÓÐأنه�حبسه�Öجل�ذلك،��عنه�الرجوع�عن�هذا�الرأي،�ويبدو�أّن�ِإمهال�عمر�

                                         

 . مثال�تاري1ي�ونموذج�معاصر: ة،�جمال�البنا،�تحت�عنوان

 .من�هذا�البحث

 .296التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�بويدان،�

رتدين�
ُ
ة�وا�  .19للدكتور�طه�جابر�العلواني،�ص�" �Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�النظام�السياوا� �ع�ى
ً
�أو�خروجا سلم,ن،

للقبائل�ال�oÐارتدت�بعد�وفاة�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�ورفضوا�دفع�الزكاة�- عنه

ويرد�ع�ى�هذا�zستدNل�بذات�الرد�ع�ى�أصحاب�القول�الثاني

�بأن�الردَّ  �استدNلهم وأما

وحر{
ما�والخروج�ع�ى�جماعة�ا�سلم,ن�وأ�
ا�رد

ع�ى�حالة�الحرب�أو�الخروج�ا�سل

�فحديث� �ا�رفوض، �التأويل �أنواع �من �وهو�نوع �وتخصيص�من�غ,!�مخصص، �غ,!�مقيد من

عام�ومطلق�\ي�نفس�الوقت،�و" فاقتلوه

�تخصيصه�أو�تقييده�بحالة�الحرب�والخ
ً
صيغ�العموم،�ف�يجوز�إذا

ثم�إن�الزنادقة�الذين�َحّرقهم�ع�ي�.  3الدليل


ودي�الذي�أمر�معاذÚالدولة،�وكذلك�ال

 .عن�Pسم

م�أن�oÌأتساءل�حيال�حالة�الردث

��Nيزالون�يد �ب,ن�ظهرانينا، اليوم�من�قوم

الحداثة�والحرية�وحقوق�Pنسان؟

ثم�ناقش�الشيخ�العلو 

لكن�القائل,ن�بوجود�حد�القتل�للمرتد�\ي�شريعتنا�اّدعوا�Pجماع،�ليحولوا�دون�zلتفات�إ�ى�"الشيخ�العلواني�

مخالفة�عمر�بن�الخطاب�وإبراهيم�النخøي�وسفيان�الثوري،�وغ,!هم�من�ناحية،�وليغلقوا�ا

�أجمع�علماء��مة�عليه
ً
بأية�مراجعة�لهذا�الحد�من�ا�تأخرين،�ومن�الذي�يستطيع�أن�يراجع�حكما

وُيرد�ع�ى�هذا�zستدNل�بأن�عمر�بن�الخطاب�

يصح�عنه�الرجوع�عن�هذا�الرأي،�ويبدو�أّن�ِإمهال�عمر�

                                                          
1
ة،�جمال�البنا،�تحت�عنوان� �Nُعقوبة�للردَّ

2
من�هذا�البحث�18-17انظر�ص��

3
التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�بويدان،��

4
�Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الرد: انظر�
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!  هو�الذي�أحدث�Pشكال�عند�هذا�الفريق�ففهموا�من�ذلك�أن�حبس�عمر�للمرتد�هو�الحكم�\ي�حقه��Nالقتل

،أن�عمر�بن�"موسوعة�فقه�عمر�بن�الخطاب،�عصره�وحياته

رتدين�مجرد�zستتابة�Öيام،�وليس�الحبس�كُعقوبة�بدل�القتل،�فقد�روي�عنه�أن�

ونحو�ذلك�مما�جاء�عنه�\ي�اتفاقه�هو�والصحابة�ع�ى�قتل�

�آخر�غ,!�رّدته
ً
ويؤيد�هذا�الفهم�لفقه��!. 2قدامه�بن�عبد�هللا�إن�أصر�ع�ى�استحل�الخمر،وهل�يع�oÌذلك�شيئا

أنه�قدم�ع�ى�عمر�رجل�من�قبل�أبي�مو���ÓÔشعري�فقال�

�فعلتم�به؟�قال�قربناه�فضربنا� �فقال�ما هل�كان�من�مغربه�خ"!؟�قال�نعم�رجل�كفر�بعد�إسمه،

هم�
ّ
�واستتبتموه�لعله�يتوب�أو�يراجع�أمر�هللا،�الل

ً
كل�يوم�رغيفا

رتد�قبل�استتابته�Öنه�كان�من�
ُ
�براءة�عمر�من�قتل�ا� �وإنما رتد،

ُ
فالحديث��Nيدل�ع�ى�أن�عمر�لم�يَر�قتل�ا�

؟�فإن�لم�
ً
�حبستموه�ثثا

ّ
تله،�وإ�Nفما�مع�ÓÌفه

�لعمر�ر�oÔÕهللا�عنه،�
ً
َمعاذ�هللا�أن�يكون�هذا�فهما

رتد�ورده�لصوابه�فيحتاج�إ�ى�وقت،�
ُ

ة�عن�ا�

 
ً
رتد�ُيستتاب�أبدا

ُ
،�يبدو�أن�ا�قصود�من�ذلك�"أن�ا�

�لو�كان�ارتداده�عن� ÓÐمهلة�للمراجعة�والتوبة،�ح� �التوبة�وذلك�بحبسه�وإعطاءه �إ�ى �ارتد�ُدÑي رتد�كلما
ُ
أن�ا�

ومما�يؤيد�هذا�التفس,!�ما�".  الحبس�ا�ؤبد

 
ً
رتد�ُيستتاب�أبدا

ُ
كذا�"،�" من�أن�ا�

 . 301,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�بويدان،
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هو�الذي�أحدث�Pشكال�عند�هذا�الفريق�ففهموا�من�ذلك�أن�حبس�عمر�للمرتد�هو�الحكم�\ي�حقه��Nالقتل

موسوعة�فقه�عمر�بن�الخطاب،�عصره�وحياته"وقد�ذكر�الدكتور�محمد�رواس�قلع�ي�\ي�كتابه�

 
ُ
رتدين�مجرد�zستتابة�Öيام،�وليس�الحبس�كُعقوبة�بدل�القتل،�فقد�روي�عنه�أن�الخطاب�أراد�من�حبس�ا�

تل
ُ
،�فإن�تاب�ترك،�وإن�أبى�ق

ً
رتد�ُيستتاب�ثثا

ُ
ونحو�ذلك�مما�جاء�عنه�\ي�اتفاقه�هو�والصحابة�ع�ى�قتل���1.ا�

�آخر�غ,!�رّدته
ً
قدامه�بن�عبد�هللا�إن�أصر�ع�ى�استحل�الخمر،وهل�يع�oÌذلك�شيئا

أنه�قدم�ع�ى�عمر�رجل�من�قبل�أبي�مو"عمر�بن�الخطاب�ما�رواه�Pمام�مالك�ر�oÔÕهللا�عنه�

�فعلتم�به؟�قال�قربناه�فضربنا� �فقال�ما هل�كان�من�مغربه�خ"!؟�قال�نعم�رجل�كفر�بعد�إسمه،

�وأطعمتموه
ً
هم��فه�حبستموه�ثثا

ّ
�واستتبتموه�لعله�يتوب�أو�يراجع�أمر�هللا،�الل

ً
كل�يوم�رغيفا

oÌ3"لم�أحضر�ولم�آمر�ولم�أرض�إذ�بلغ. 

رتد�قبل�استتابته�Öنه�كان�من�
ُ
�براءة�عمر�من�قتل�ا� �وإنما رتد،

ُ
فالحديث��Nيدل�ع�ى�أن�عمر�لم�يَر�قتل�ا�

رتد�قبل�ق
ُ
؟�فإن�لم�ا�مكن�إصحه،�فرأي�عمر�بالحبس�هو�Nستتابة�ا�

ً
�حبستموه�ثثا

ّ
تله،�وإ�Nفما�مع�ÓÌفه

�لعمر�ر�oÔÕهللا�عنه،�! تتم�التوبة�فماذا�سيكون�بعدها؟�هل�يكون�إطق�سراحه؟
ً
َمعاذ�هللا�أن�يكون�هذا�فهما

رتد�ورده�لصوابه�فيحتاج�إ�ى�وقت،�
ُ
ة�لش�
ة�فقد�يحتاج��دة�لكشف�هذه�الش�
ة�عن�ا�

 .4ى�عمر�الحبس�للمرتد�قبل�قتله

 "أما�بالنسبة��ا�ُنقل�عن�إبراهيم�النخøي�رحمه�هللا،�وهو�
ً
رتد�ُيستتاب�أبدا

ُ
أن�ا�

�لو�كان�ارتداده�عن� ÓÐمهلة�للمراجعة�والتوبة،�ح� �التوبة�وذلك�بحبسه�وإعطاءه �إ�ى �ارتد�ُدÑي رتد�كلما
ُ
أن�ا�

الحبس�ا�ؤبد"ة�والثالثة�والرابعة�وهكذا،�وليس�\ي�مقصوده�

 "نقله�العمة�ابن�حجر�رحمه�هللا�\ي�فتح�الباري�\ي�تعليقه�ع�ى�قول�النخøي�
ً
رتد�ُيستتاب�أبدا

ُ
من�أن�ا�

ة ،�والتحقيق�أنه�فيمن�تكررت�منه�الردَّ
ً
 5".نقل�عنه�مطلقا

                                         

 .430موسوعة�فقه�عمر�بن�الخطاب،�عصره�وحياته،�محمد�رواس�قلع�ي،�ص�

 .300بط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�بويدان،�

 .2728�،4/1066موطأ�مالك،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الثالث،�باب�القضاء�فيمن�أرتد�عن�Pسم�حديث�رقم�

 

,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�بويدان،التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي: ،�وانظر12/282فتح�الباري،�ابن�حجر�العسقني،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هو�الذي�أحدث�Pشكال�عند�هذا�الفريق�ففهموا�من�ذلك�أن�حبس�عمر�للمرتد�هو�الحكم�\ي�حقه��Nالقتل

وقد�ذكر�الدكتور�محمد�رواس�قلع

 
ُ
الخطاب�أراد�من�حبس�ا�

تل
ُ
،�فإن�تاب�ترك،�وإن�أبى�ق

ً
رتد�ُيستتاب�ثثا

ُ
ا�

�آخر�غ,!�رّدته
ً
قدامه�بن�عبد�هللا�إن�أصر�ع�ى�استحل�الخمر،وهل�يع�oÌذلك�شيئا

عمر�بن�الخطاب�ما�رواه�Pمام�مالك�ر�oÔÕهللا�عنه�

�فعلتم�به؟�قال�قربناه�فضربنا�: له�عمر �فقال�ما هل�كان�من�مغربه�خ"!؟�قال�نعم�رجل�كفر�بعد�إسمه،

�وأطعمتموه: عنقه،�قال�عمر
ً
فه�حبستموه�ثثا

oÌلم�أحضر�ولم�آمر�ولم�أرض�إذ�بلغ

رتد�قبل�استتابته�Öنه�كان�من�
ُ
�براءة�عمر�من�قتل�ا� �وإنما رتد،

ُ
فالحديث��Nيدل�ع�ى�أن�عمر�لم�يَر�قتل�ا�

رتد�قبل�ق
ُ
ا�مكن�إصحه،�فرأي�عمر�بالحبس�هو�Nستتابة�ا�

تتم�التوبة�فماذا�سيكون�بعدها؟�هل�يكون�إطق�سراحه؟

ة�لش�
ة�فقد�يحتاج��دة�لكشف�هذه�الش وإنما�قد�تكون�الردَّ

ى�عمر�الحبس�للمرتد�قبل�قتلهومن�هنا�رأ

أما�بالنسبة��ا�ُنقل�عن�إبراهيم�النخøي�رحمه�هللا،�وهو�

�لو�كان�ارتداده�عن� ÓÐمهلة�للمراجعة�والتوبة،�ح� �التوبة�وذلك�بحبسه�وإعطاءه �إ�ى �ارتد�ُدÑي رتد�كلما
ُ
أن�ا�

ة�والثالثة�والرابعة�وهكذا،�وليس�\ي�مقصوده�Pسم�للمرة�الثاني

نقله�العمة�ابن�حجر�رحمه�هللا�\ي�فتح�الباري�\ي�تعليقه�ع�ى�قول�النخøي�

،�والتحقيق�أنه�فيمن�تكررت�منه�الرد
ً
نقل�عنه�مطلقا

                                                          
1
موسوعة�فقه�عمر�بن�الخطاب،�عصره�وحياته،�محمد�رواس�قلع�

2
بط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصرين،�إبراهيم�بويدان،�التأويل�ب,ن�ضوا�

3
موطأ�مالك،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الثالث،�باب�القضاء�فيمن�أرتد�عن�Pسم�حديث�رقم��

4
 .12/93ا�غoÌ،�ابن�قدامه،��

5
فتح�الباري،�ابن�حجر�العسقني،���
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�حيث�يقول�رحمه�هللا� رتدة
ُ
�وا� رتد

ُ
�باب�حكم�ا� �\ي وقال�ابن�عمر�والزهري�"لبخاري�\ي�صحيحه

�عن�النخøي�\ي�حكم�ا�رأة�
ً
وُنقل�ذلك�أيضا�عن�عبد�الرزاق�\ي�مصنفه�نق

رتد،�عارضه�ما�روي�عنه�من�قتله،�وترجيح�الروايات�بالقتل�
ُ
عنه�القول�بعدم�قتل�ا�

�وغ,!هم �وتطبيق�صحابته �وسلم، �لسنة�ص�ى�هللا�عليه ��وافق�
ا �الروايات�بعدمه، �ثبوت�.  ع�ى ثم�لو�فرضنا

،�ولثبوت�قتله�عن�!،�ف�حجة�\ي�ذلك�çطباق�غ,!هم�ع�ى�القول�بقتله

رتد�ولكن�بعد�استتابته�ا�تكررة�\ي�كل�
ُ
وكذلك��مر�بالنسبة�لسفيان�الثوري�رحمه�هللا،�فهو�يرى�وجوب�قتل�ا�

� �نقل�عبد �فقد �النخøي، �إبراهيم �كم �توجيه �\ي �بيانه �سبق �وفق�ما �عن�، �مصنفه الرزاق�\ي

رتد�قبل�أن�يرفعه�إ�ى�Pمام�فليس�ع�ى�قاتله��oÔء
ُ
،�وهذا�معناه�أن�سفيان�4"إذا�قتل�ا�

�\ي� �مثل�الذي�قيل �وهذا �يستتاب�و�Nيقتل�مباشرة، �فإنه �فإن�تكررت�ردته �هدر، رتد
ُ
�ا� الثوري�يرى�أن�دم

رتد�ال�oÐوردت�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�وتوّصل�بعد�
ُ
لعلواني�والبنا�أحاديث�قتل�ا�

و�Nتقوى�ع�ى�أن�تكون�حجة�لقتل��نفس،�و�Nتقوى�أن�

عارض�عموم�ãيات�القرآنية�ال�oÐتأمر�بحرية�العقيدة�وعدم�Pكراه�\ي�الدين
ُ
ثم�أطال�الشيخ�العلواني�والبنا�.  5ت

خ"!�آحاد�"ويرى�هذا�الفريق�أن�هذا�الحديث�

12/91. 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�حيث�يقول�رحمه�هللا� رتدة
ُ
�وا� رتد

ُ
�باب�حكم�ا� �\ي لبخاري�\ي�صحيحه

رتدة
ُ
�عن�النخøي�\ي�حكم�ا�رأة���1".تقتل�ا�

ً
وُنقل�ذلك�أيضا�عن�عبد�الرزاق�\ي�مصنفه�نق

 .2"تستتاب�فإن�تابت�وإ�Nقتلت

رتد،�عارضه�ما�روي�عنه�من�قتله،�وترجيح�الروايات�بالقتل��أن�من�ُروي�
ُ
عنه�القول�بعدم�قتل�ا�

�وغ,!هم �وتطبيق�صحابته �وسلم، �لسنة�ص�ى�هللا�عليه ��وافق�
ا �الروايات�بعدمه، ع�ى

رتد�عن�عاِلم�أو�أك�!،�ف�حجة�\ي�ذلك�çطباق�غ,!هم�ع�ى�القول�بقتله
ُ
القول�بعدم�قتل�ا�

 .الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�وعمل�أصحابه�\ي�حياته�وبعد�مماته

رتد�ولكن�بعد�استتابته�ا�تكررة�\ي�كل�
ُ
وكذلك��مر�بالنسبة�لسفيان�الثوري�رحمه�هللا،�فهو�يرى�وجوب�قتل�ا�

� �نقل�عبد �فقد �النخøي، �إبراهيم �كم �توجيه �\ي �بيانه �سبق �وفق�ما ،

رتد�قبل�أن�يرفعه�إ�ى�Pمام�فليس�ع�ى�قاتله��oÔء"سفيان�الثوري�قوله�
ُ
إذا�قتل�ا�

�\ي� �مثل�الذي�قيل �وهذا �يستتاب�و�Nيقتل�مباشرة، �فإنه �فإن�تكررت�ردته �هدر، رتد
ُ
�ا� الثوري�يرى�أن�دم

 .توجيه�رأي�إبراهيم�النخøي

رتد�ال�oÐوردت�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�وتوّصل�بعد�
ُ
لعلواني�والبنا�أحاديث�قتل�ا�

و�Nتقوى�ع�ى�أن�تكون�حجة�لقتل��نفس،�و�Nتقوى�أن�" أخبار�آحاد�ظنية"�مطّول�أن�هذه��حاديث�

عارض�عموم�ãيات�القرآنية�ال�oÐتأمر�بحرية�العقيدة�وعدم�Pكراه�\ي�الدين
ُ
ت

ويرى�هذا�الفريق�أن�هذا�الحديث� ،"من�بدل�دينه�فاقتتلوه"�\ي�قوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

                                         

 .12/377فتح�الباري،�ابن�حجر�العسقني،�

  18726�،10/176،�باب�كفر�ا�رأة�بعد�إسمها�حديث�3.64مصنف�عبد�الرازق،�ا�كتبة�الشاملة�Pصدار�

 

12وانظر،�ا�غN�،oÌبن�قدامه،�. 7850��،9/418،�حديث�رقم�مصنف�عبد�الرزاق،�باب�من�استقاد�بعد�أمر�السلطان

ة  . ة،�جمال�البنا،�تحت�عنوان�نماذج�من�الفقه�التقليدي�\ي�قضية�الردَّ

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�نقل�ا �حيث�يقول�رحمه�هللا�وكذا رتدة
ُ
�وا� رتد

ُ
�باب�حكم�ا� �\ي لبخاري�\ي�صحيحه

رتدة�- النخøي–وإبراهيم�
ُ
تقتل�ا�

تستتاب�فإن�تابت�وإ�Nقتلت"ال�oÐترتد�قال�

و{
ذا�يتضح�أن�من�ُروي�

�وغ,!هم �وتطبيق�صحابته �وسلم، �لسنة�ص�ى�هللا�عليه ��وافق�
ا �الروايات�بعدمه، ع�ى

رتد�عن�عاِلم�أو�أك
ُ
القول�بعدم�قتل�ا�

الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�وعمل�أصحابه�\ي�حياته�وبعد�مماته

رتد�ولكن�بعد�استتابته�ا�تكررة�\ي�كل�
ُ
وكذلك��مر�بالنسبة�لسفيان�الثوري�رحمه�هللا،�فهو�يرى�وجوب�قتل�ا�


اÚف� �يرتدُّ �3مرة �نقل�عبد �فقد �النخøي، �إبراهيم �كم �توجيه �\ي �بيانه �سبق �وفق�ما ،

سفيان�الثوري�قوله�

�\ي� �مثل�الذي�قيل �وهذا �يستتاب�و�Nيقتل�مباشرة، �فإنه �فإن�تكررت�ردته �هدر، رتد
ُ
�ا� الثوري�يرى�أن�دم

توجيه�رأي�إبراهيم�النخøي

رتد�ال�oÐوردت�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم،�وتوّصل�بعد�واستعرض�الشيخ�ا
ُ
لعلواني�والبنا�أحاديث�قتل�ا�

نقاش�مطّول�أن�هذه��حاديث�

عارض�عموم�ãيات�القرآنية�ال�oÐتأمر�بحرية�العقيدة�وعدم�Pكراه�\ي�الدين
ُ
ت

النقاش�\ي�قوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

                                                          
1
فتح�الباري،�ابن�حجر�العسقني،��

2
مصنف�عبد�الرازق،�ا�كتبة�الشاملة�Pصدار��

3
 .12/74ا�غN�oÌبن�قدامه،��

4
مصنف�عبد�الرزاق،�باب�من�استقاد�بعد�أمر�السلطان�

5
ة،�جمال�البنا،�تحت�عنوان�نماذج�من�الفقه�التقليدي�\ي�قضية�الرد� �Nُعقوبة�للردَّ
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ة  ،�2تقديم�هذا�الحديث�ع�ى�صريح�القرآن�الكريم�الذي�لم�يحدد�ُعقوبة�دنيوية�للردَّ

 ؟3هو�ا�قصود�فيه،�فهل�يقصد�به�ا�سلمون�أم�غ,!هم

�أتَفق�عليه� �علوم�الحديث�بأن�ما �\ي �مقدمته �ابن�الّصح�\ي �قاله �الرأي�أن�أنقل�ما �قبل�مناقشة�هذا

ت�كل�واحد�من� 
ما�يندرج�تحت��حاديث�ال�oÐتفيد�اليق,ن،�Öن��مة�تلقَّìم�

�لقول�من�نفى�
ً
وهذا�القسم�جميعه�مقطوع�بصحته�والعلم�اليقي�oÌالنظري�واقع�به،�خفا

�شارب� �ُعقوبة �\ي �تبنت�أحاديث�ãحاد oÐال� ��ربعة �ا�ذاهب�الفقهية �رأي �\ي �العلواني �الشيخ �يقول �ماذا ثم

�وأوفر�مما�ورد�\ي�ُعقوبة�شرب�الخمر،�ولو�صح�هذا�الزعم�أن�

أحاديث�ãحاد��Nيعمل�{
ا�\ي��حكام،�لكان�معناه�إلغاء�الشريعة�Öن�أحاديث�ãحاد�æي�الغالبية�العظم�Óمن�

�فهو�قول�مستهجن،�Öن�ا�رسل�مردود�للجهل� ،

�من�علماء�الحديث�القدامى�
ً
بحال�ا�حذوف،�وكيف�يكون�كذلك�وهو�\ي�صحيح�البخاري،�إضافة�إ�ى�أن�أحدا

استغرب�هذا�التضعيف��ثل�هذه�

.  �7حاديث،�فلو�أعملنا�هذا�ا�نطق،�لخرجت�حقوق�هللا�من�دائرة�الزواجر�وأصبح�ا�سلم�وغ,!ه�\ي�دائرة�سواء

ه�لتلقي��مة�ي�التأكيد�بكل�وضوح�أن�ما�انفرد�به�البخاري�أو�مسلم�مندرج�\ي�قبيل�ما�ُيقطع�بصحت

،�الحاوى�7/63،�ب,!وت،�1982،�بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع�عء�الدين�الكاساني�الناشر�دار�الكتاب�

�من�الخف�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�بن�حنبل،�عء�الدين�ع�ي�بن�سليمان�

قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�كذا�أو�فعل�كذا،�ورد�ا�حدثون�ا�رسل�للجهل�بحال�ا�حذوف،�Öنه�يحتمل�أن�يكون�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كما�أنه��Nيصح�تقديم�هذا�الحديث�ع�ى�صريح�القرآن�الكريم�الذي�لم�يحدد�ُعقوبة�دنيوية�للرد

هو�ا�قصود�فيه،�فهل�يقصد�به�ا�سلمون�أم�غ,!هم�وأن�هذا�الحديث�لم�ُيب,ن�من

�أتَفق�عليه� �علوم�الحديث�بأن�ما �\ي �مقدمته �ابن�الّصح�\ي �قاله �الرأي�أن�أنقل�ما �قبل�مناقشة�هذا


ما�يندرج�تحت��حاديث�ال�oÐتفيد�اليق,ن،�Öن��مة�تلقìالبخاري�ومسلم�أو�ما�أنفرد�به�كٌل�م

�لقول�من�نفى�
ً
وهذا�القسم�جميعه�مقطوع�بصحته�والعلم�اليقي�oÌالنظري�واقع�به،�خفا

�بأنه��Nيفيد�\ي�أصله�إ�Nالظن
ً
   .4"ذلك�محتجا

�شارب� �ُعقوبة �\ي �تبنت�أحاديث�ãحاد oÐال� ��ربعة �ا�ذاهب�الفقهية �رأي �\ي �العلواني �الشيخ �يقول �ماذا ثم

ة�أصح�وأوفر�مما�ورد�\ي�ُعقوبة�شرب�الخمر،�ولو�ص ورد�\ي�ُعقوبة�الردَّ

أحاديث�ãحاد��Nيعمل�{
ا�\ي��حكام،�لكان�معناه�إلغاء�الشريعة�Öن�أحاديث�ãحاد�æي�الغالبية�العظم�Óمن�

 
ً
 .أحاديث��حكام،�والحديث�ا�تواتر�الذي�هو�\ي�مقابل�ãحاد�نادٌر�جدا

�فهو�قول�مستهجن،�Öن�ا�رسل�مردود�للجهل�6من�ا�راسيل" من�بدل�دينه�فاقتلوه"القول�بأن�حديث� ،

�من�علماء�الحديث�القدامى�
ً
بحال�ا�حذوف،�وكيف�يكون�كذلك�وهو�\ي�صحيح�البخاري،�إضافة�إ�ى�أن�أحدا

 .أو�ا�حدث,ن�ا�عت"!ين�لم�يطعن�\ي�صحة�الحديث

م�لكتاب�الشيخ�العلواني–ه�ح�ÓÐأن�الشيخ�عبد�هللا�بن�بي استغرب�هذا�التضعيف��ثل�هذه��-وهو�الذي�قدَّ

�حاديث،�فلو�أعملنا�هذا�ا�نطق،�لخرجت�حقوق�هللا�من�دائرة�الزواجر�وأصبح�ا�سلم�وغ,!ه�\ي�دائرة�سواء

ي�التأكيد�بكل�وضوح�أن�ما�انفرد�به�البخاري�أو�مسلم�مندرج�\ي�قبيل�ما�ُيقطع�بصحت

                                         

رتدين،�طه�جابر�العلواني،�ص
ُ
ة�وا�  .�N124إكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

 ".مصادر�Pشكال�\ي�حديث�ابن�عباس"ة،�جمال�البنا،�تحت�عنوان�

 .10مقدمة�ابن�الصح�\ي�علوم�الحديث،�أبو�عمر�الشهرزوري،�ص

،�بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع�عء�الدين�الكاساني�الناشر�دار�الكتاب�7/252العناية�شرح�الهداية،�ا�رغيناني،��ا�كتبة�الشاملة،�

،�Pنصاف�\ي�معرفة�الراجح�من�الخف�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�بن�حنبل،�عء�الدين�ع�ي�بن�سليمان�13/243الكب,!،�أبو�الحسن�ا�اوردى،�دار�الفكر،�ب,!وت،�

 .1419�،10/181ا�رداوي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،ـ�لبنان،

قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�كذا�أو�فعل�كذا،�ورد�ا�حدثون�ا�رسل�للجهل�بحال�ا�حذوف،�Öنه�يحتمل�أن�يكون�: يه�التابøيالذي�يقول�ف

 .26/230صحابيا،�أو�تابعيا،�و�Nحجة�\ي�ا�جهول،�ا�وسوعة�الفقهية�الكويتية،�

 .187طه�العلواني،�\ي�نفس�الكتاب،�ص" �Nإكراه�\ي�الدين"انظر�تعليق�الشيخ�عبد�هللا�بن�بيه�ع�ى�كتاب�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كما�أنه��Nيصح�تقديم�هذا�الحديث�ع�ى�صريح�القرآن�الكريم�الذي�لم�يحدد�ُعقوبة�دنيوية�للرد  .1"ومرسل

وأن�هذا�الحديث�لم�ُيب,ن�من

�أتَفق�عليه� �علوم�الحديث�بأن�ما �\ي �مقدمته �ابن�الّصح�\ي �قاله �الرأي�أن�أنقل�ما �قبل�مناقشة�هذا وأودُّ

البخاري�ومسلم�أو�ما�أنفرد�به�كل


ما�بالَقبول،�كتابÚ"لقول�من�نفى��
ً
وهذا�القسم�جميعه�مقطوع�بصحته�والعلم�اليقي�oÌالنظري�واقع�به،�خفا

�بأنه��Nيفيد�\ي�أصله�إ�Nالظن
ً
ذلك�محتجا

�شارب� �ُعقوبة �\ي �تبنت�أحاديث�ãحاد oÐال� ��ربعة �ا�ذاهب�الفقهية �رأي �\ي �العلواني �الشيخ �يقول �ماذا ثم

�5الخمر ورد�\ي�ُعقوبة�الرد،�مع�أن�ما

أحاديث�ãحاد��Nيعمل�{
ا�\ي��حكام،�لكان�معناه�إلغاء�الشريعة�Öن�أحاديث�ãحاد�æي�الغالبية�العظم�Óمن�

أحاديث��حكام،�والحديث�ا�تواتر�الذي�هو�\ي�مقابل�ãحاد�نادر

القول�بأن�حديث��أما

�من�علماء�الحديث�القدامى�
ً
بحال�ا�حذوف،�وكيف�يكون�كذلك�وهو�\ي�صحيح�البخاري،�إضافة�إ�ى�أن�أحدا

أو�ا�حدث,ن�ا�عت"!ين�لم�يطعن�\ي�صحة�الحديث

ح�ÓÐأن�الشيخ�عبد�هللا�بن�بي

�حاديث،�فلو�أعملنا�هذا�ا�نطق،�لخرجت�حقوق�هللا�من�دائرة�الزواجر�وأصبح�ا�سلم�وغ,!ه�\ي�دائرة�سواء

وهنا�ينب2ي�التأكيد�بكل�وضوح�أن�ما�انفرد�به�البخاري�أو�مسلم�مندرج�\ي�قبيل�ما�ُيقطع�بصحت

                                                          
1
رتدين،�طه�جابر�العلواني،�ص�

ُ
ة�وا� �Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

2
 .125ا�رجع�السابق�ص�

3
ة،�جمال�البنا،�تحت�عنوان�انظر��Nُعقوبة�ل لردَّ

4
مقدمة�ابن�الصح�\ي�علوم�الحديث،�أبو�عمر�الشهرزوري،�ص�

5
العناية�شرح�الهداية،�ا�رغيناني،��ا�كتبة�الشاملة،��

الكب,!،�أبو�الحسن�ا�اوردى،�دار�الفكر،�ب,!وت،�

ا�رداوي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،ـ�لبنان،

6
الذي�يقول�ف: الحديث�ا�رسل�

صحابيا،�أو�تابعيا،�و�Nحجة�\ي�ا�جهول،�ا�وسوعة�الفقهية�الكويتية،�

7
انظر�تعليق�الشيخ�عبد�هللا�بن�بيه�ع�ى�كتاب��
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�بالقبول،�أما�أن�نفتح�هذا�الباب�لكل�من�َيعلم�أو��Nيعلم،�فإنه�من�الخطورة�بمكان،� 
ماÚكل�واحد�من�كتاب


ة�أو�مطعن�\ي�الدين،�وبالتا�ي�يتكلم�الرعاع�والعوام�وُيلبس�ع�ى�الناس،�

�من�نص�الحديث�أن�ا�قصود�به�هو�ا�سلم�

�دين�آخر�غ,!� �إ�ى �دينه �من �ينتقل �الذي �وليس�غ,!�ا�سلم �غ,!�دين، �آخر�أو�إ�ى �دين �إ�ى �يi!ك�Pسم الذي

ه�Pسم،�وتعليل�ذلك�أن�الكفر�ملة�واحدة،�فا�راد�بالدين�هنا�Pسم�Öن�الدين�\ي�الحقيقة�هو�Pسم�لقول


امه�بأنه�كذوب��Nُيؤخذ�من�مثلهâُيرد�3،�وا�،

�حدث�{
ا ��ا �بأحاديث�لو�كنت�عنده �والحق�أ�
ا�"إنكم�تتحدثون�عن�عكرمة ،

�بن�جب,!�يقول  �لتحدثون�عن�عكرمة�: سمعت�سعيد إنكم

بأحاديث�لو�كنت�عنده�ما�حدث�{
ا،�قال�فجاء�عكرمة�فحدثه�بتلك��حاديث�كلها،�قال�والقوم�سكوت�فما�

 .4أصاب�الحديث: ,ن�وقاليا�أبا�عبد�هللا�ما�شأنك؟�قال�فعقد�ثث

�للباحث�أن�الشيخ�العلواني�َعَمد�إ�ى�اختيار�ما�ُيؤيد�رأيه�\ي�وصف�عكرمة،�وكأنه�لم�يقرأ�ما�ورد�\ي�

�للتدليل�ع�ى� �استقاها oÐفالعبارات�ال� �رأيه، �دل�ع�ى �ما �الذي�استقى�منه �نفس�ا�رجع �الرجل�\ي فضل�هذا

�بعض�العبارات�ال�oÐقيلت�\ي�حق� الكامل،�ويكفي�أن�أذكر�هنا

 .  من�نفس�ا�رجع�الذي�أخذ�منه�العلواني�من�الطبقات


ا�عكرمة�وجعل�ìهذا�عكرمة،�: يقول �جابر�بن�زيد�مسائل�أسأل�ع

ف�البلدان،�وروى�عنه�زهاء�تابøي،�كان�من�أعلم�الناس�بالتفس,!�وا�غازي،�طا

ذهب�إ�ى�نجد�الحروري،�فأقام�عند�ستة�أشهر،�ثم�كان�يحدث�برأي�نجدة،�وخرج�إ�ى�بد�ا�غرب،�فأخذ�عنه�أهلها�رأي�

: انظر. مات�أعلم�الناس�وأشعر�الناس: \ي�يوم�واحد�فقيل

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�بالقبول،�أما�أن�نفتح�هذا�الباب�لكل�من�َيعلم�أو��Nيعلم،�فإنه�من�الخطورة�بمكان،� 
ماÚكل�واحد�من�كتاب

بحيث�يتكلم�كل�من�له�شهوة�أو�ش�
ة�أو�مطعن�\ي�الدين،�وبالتا�ي�يتكلم�الرعاع�والعوام�وُيلبس�ع�ى�الناس،�

ثم�إن�الواضح�من�نص�الحديث�أن�ا�قصود�به�هو�ا�سلم�.  والي�أن�يكون�و�Nبأي�حال�من��ح

�دين�آخر�غ,!� �إ�ى �دينه �من �ينتقل �الذي �وليس�غ,!�ا�سلم �غ,!�دين، �آخر�أو�إ�ى �دين �إ�ى �يi!ك�Pسم الذي

Pسم،�وتعليل�ذلك�أن�الكفر�ملة�واحدة،�فا�راد�بالدين�هنا�Pسم�Öن�الدين�\ي�الحقيقة�هو�Pسم�لقول

  .2وما�عداه�فهو�الباطل�1"إن�الدين�عند�هللا�Pسم


امه�بأنه�كذوب��Nُيؤخذ�من�مثله-راوي�الحديث-وأما�طعن�الشيخ�العلواني�بعكرمة�مو�ى�ابن�عباس�âوا�،

�بن�جب,!� �سعيد �بعبارة �حدث�{
ا"عليه ��ا �بأحاديث�لو�كنت�عنده إنكم�تتحدثون�عن�عكرمة

�ãتية �من�العبارة �إسحاق�قال: "شتقة �بن�جب,!�يقول : عن�أبي سمعت�سعيد

بأحاديث�لو�كنت�عنده�ما�حدث�{
ا،�قال�فجاء�عكرمة�فحدثه�بتلك��حاديث�كلها،�قال�والقوم�سكوت�فما�

يا�أبا�عبد�هللا�ما�شأنك؟�قال�فعقد�ثث: تكلم�سعيد،�قال�ثم�قام�عكرمة�فقالوا

�للباحث�أن�الشيخ�العلواني�َعَمد�إ�ى�اختيار�ما�ُيؤيد�رأيه�\ي�وصف�عكرمة،�وكأنه�لم�يقرأ�ما�ورد�\ي�

�للتدليل�ع�ى� �استقاها oÐفالعبارات�ال� �رأيه، �دل�ع�ى �ما �الذي�استقى�منه �نفس�ا�رجع �الرجل�\ي فضل�هذا

�بعض�العبارات�ال�oÐقيلت�\ي�حق��الطعن�\ي�عكرمة�مجOiأة�مقطوعة�من�نصها الكامل،�ويكفي�أن�أذكر�هنا

من�نفس�ا�رجع�الذي�أخذ�منه�العلواني�من�الطبقات�-ر�oÔÕهللا�عنه

 ".كان�عكرمة�من�أعلم�الناس�بالتفس,!: قال�سم�بن�مسك,ن


ا�عكرمة�وجعل�: عن�عمرو�بن�دينار�قالìجابر�بن�زيد�مسائل�أسأل�ع� دفع�إ�يَّ

   .5هذا�مو�ى�بن�عباس،�هذا�البحر�فسلوه

                                         

 . 12/382انظر�فتح�الباري�شرح�صحيح�البخاري،�ابن�حجر�العسقني،�

تابøي،�كان�من�أعلم�الناس�بالتفس,!�وا�غازي،�طا) ه105 - 25(عكرمة�بن�عبد�هللا�ال"!بري�ا�دني،�أبو�عبد�هللا،�مو�ى�عبد�هللا�بن�عباس�

ذهب�إ�ى�نجد�الحروري،�فأقام�عند�ستة�أشهر،�ثم�كان�يحدث�برأي�نجدة،�وخرج�إ�ى�بد�ا�غرب،�فأخذ�عنه�أهلها�رأي�.  !�من�سبع,ن�تابعيا

\ي�يوم�واحد�فقيل" كث,!�عزة"و�و�كانت�وفاته�با�دينة�ه.  ،�وعاد�إ�ى�ا�دينة،�فطلبه�أم,!ها،�فتغيب�عنه�ح�ÓÐمات

 . 17دار�العلم�للمي,ن،�ب,!وت،�ط, 44،/�4عم،�خ,!�الدين�الزر�ك�ي،�

 .ش. ،�دار�صادر،�ب,!وت،�م�3/265وفيات��عيان�وأنباء�أبناء�الزمان،�أحمد�بن�محمد�بن�أبي�بكر�بن�خلكان،�

 وما�بعدها

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�بالقبول،�أما�أن�نفتح�هذا�الباب�لكل�من�َيعلم�أو��Nيعلم،�فإنه�من�الخطورة�بمكان،� 
ماÚكل�واحد�من�كتاب

بحيث�يتكلم�كل�من�له�شهوة�أو�ش

فهذا�ما��Nينب2ي�أن�يكون�و�Nبأي�حال�من��ح

�دين�آخر�غ,!� �إ�ى �دينه �من �ينتقل �الذي �وليس�غ,!�ا�سلم �غ,!�دين، �آخر�أو�إ�ى �دين �إ�ى �يi!ك�Pسم الذي

Pسم،�وتعليل�ذلك�أن�الكفر�ملة�واحدة،�فا�راد�بالدين�هنا�Pسم�Öن�الدين�\ي�الحقيقة�هو�Pسم�لقول

إن�الدين�عند�هللا�Pسم"تعا�ى�

وأما�طعن�الشيخ�العلواني�بعكرمة�مو�ى�ابن�عباس�

�بن�جب,!� �سعيد �بعبارة عليه

�ãتيةم �من�العبارة شتقة

بأحاديث�لو�كنت�عنده�ما�حدث�{
ا،�قال�فجاء�عكرمة�فحدثه�بتلك��حاديث�كلها،�قال�والقوم�سكوت�فما�

تكلم�سعيد،�قال�ثم�قام�عكرمة�فقالوا

لقد�اتضح�للباحث�أن�الشيخ�العلواني�َعَمد�إ�ى�اختيار�ما�ُيؤيد�رأيه�\ي�وصف�عكرمة،�وكأنه�لم�يقرأ�ما�ورد�\ي�

�للتدليل�ع�ى� �استقاها oÐفالعبارات�ال� �رأيه، �دل�ع�ى �ما �الذي�استقى�منه �نفس�ا�رجع �الرجل�\ي فضل�هذا

الطعن�\ي�عكرمة�مجOiأة�مقطوعة�من�نصها

ر�oÔÕهللا�عنه-عكرمة�

قال�سم�بن�مسك,ن" -1

عن�عمرو�بن�دينار�قال �2

هذا�مو�ى�بن�عباس،�هذا�البحر�فسلوه

 

                                                          
1
 . 19سورة�آل�عمران،�آية��

2
انظر�فتح�الباري�شرح�صحيح�البخاري،�ابن�حجر�العسقني،��

3
عكرمة�بن�عبد�هللا�ال"!بري�ا�دني،�أبو�عبد�هللا،�مو�ى�عبد�هللا�بن�عباس��


م�أك�!�من�سبع,ن�تابعياìثمائة�رجل،�مث

،�وعاد�إ�ى�ا�دينة،�فطلبه�أم,!ها،�فتغيب�عنه�ح�ÓÐمات"الصفرية"

�عم،�خ,!�الدين�الزر�ك�ي،�

4
وفيات��عيان�وأنباء�أبناء�الزمان،�أحمد�بن�محمد�بن�أبي�بكر�بن�خلكان،��

5
وما�بعدها�287/ 5 ,الطبقات�الك"!ى ��
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ا�بقتل�Úص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقم�ف�o×و\ي�معرض�دفاعه�عن�رأيه،�ساق�الشيخ�العلواني�عدة�وقائع�عن�الن

�ى�وقصة�عبيد�هللا�بن�جحش�الذي�ارتد�بعد�الهجرة�إ

�العامري  oÔالسرح�القر�� �أبي �بن �النجار�وعبيد�هللا�بن�سعد oÌب� �من �وظاهرة�3ي ،

رتدين�ومع�ذلك�لم�يقم�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�
ُ
النفاق�ال�oÐكانت�شائعة�\ي�ا�دينة�وا�نافقون�أخطر�من�ا�

د�من�ا�سلم,ن�أن�يلحق�با�شرك,ن�فله�ذلك�دون�

�ترك�من�ارتد�عن� �وسلم�وافق�ع�ى �ص�ى�هللا�عليه o×فيفهم�من�ذلك�أن�الن� �أو�مطالبة�من�محمد، محقة

ة�عليه،�و�Nيكون�من�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أن�ُ�
مل�تنفيذ�حكم�

م�به�أن�التشريعات�نزلت�\ي�ا�دينة�
ّ
سل
ُ
رتد،�فمن�ا�

ُ
�كانت�قبل�تشريع�قتل�ا�

ً
وُيرد�ع�ى�هذه��دلة�بأ�
ا�جميعا

�zستدNل رتدين�{
ذا
ُ
�فكيف�يقال�بأن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقتل�ا� �ذلك�أن�.  ا�نورة، أضف�إ�ى

تطيعون�حماية�أنفسهم�من�بطش�قريش،�وما�كانوا�يستطيعون�

حش�الذي�ارتد�بعد�الهجرة�إ�ى�الحبشة�فإن�


ا��Nتخضع�لسلطته��Öي�الحبشة�\�
ً
ما�كان�يملك�أن�يقيم�حدا

�القتل�بسبب�كفرهم�عن�طريق� �من �أنفسهم

�ا�و�ى�جل�وع�ح,ن�قال �الذي�أكده �وهذا �ا�ؤمن,ن، يحلفون�لكم�: "مان�الكاذبة�والَحلف�الباطل�çرضاء

،�7.."لقد�قالوا�كلمة�الكفر�وكفروا�بعد�إسمهم

ما�
م�ا�غلظة،�ويحلفون�أ�
م�لم�يكفروا،�فدل�ذلك�ع�ى�

�بالظاهر�وهللا�يتو�ى� �َيحكم �وإنما �العباد، �قلوب �يأمر�بشق �لم �فاçسم 
م،Úعل� �ينطبق N� ة

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�بقتل�Úص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقم�ف�o×و\ي�معرض�دفاعه�عن�رأيه،�ساق�الشيخ�العلواني�عدة�وقائع�عن�الن

ة�\ي�واقعة�Pسراء�وا�عراج، رتد،�من�ذلك�حادثة�الردَّ
ُ
وقصة�عبيد�هللا�بن�جحش�الذي�ارتد�بعد�الهجرة�إ�1ا�

�السرح�القر �أبي �بن �النجار�وعبيد�هللا�بن�سعد oÌب� �من �كاتب�الو&ي ة

رتدين�ومع�ذلك�لم�يقم�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�
ُ
النفاق�ال�oÐكانت�شائعة�\ي�ا�دينة�وا�نافقون�أخطر�من�ا�

د�من�ا�سلم,ن�أن�يلحق�با�شرك,ن�فله�ذلك�دون�،�وما�ورد�من�شرط�\ي�صلح�الحديبية�أن�من�أرا

�ترك�من�ارتد�عن� �وسلم�وافق�ع�ى �ص�ى�هللا�عليه o×فيفهم�من�ذلك�أن�الن� �أو�مطالبة�من�محمد، محقة

ة�عليه،�و�Nيكون�من�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أن� Pسم�إ�ى�قريش�من�دون�إقامة�حد�الردَّ

 .5الشرعيةيظن�أنه�من�الحدود�

م�به�أن�التشريعات�نزلت�\ي�ا�دينة�
ّ
سل
ُ
رتد،�فمن�ا�

ُ
�كانت�قبل�تشريع�قتل�ا�

ً
وُيرد�ع�ى�هذه��دلة�بأ�
ا�جميعا

�zستدNل رتدين�{
ذا
ُ
�فكيف�يقال�بأن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقتل�ا� ا�نورة،

تطيعون�حماية�أنفسهم�من�بطش�قريش،�وما�كانوا�يستطيعون�ة�\ي�مكة�وقعت�وا�سلمون��Nيس

وأما�بالنسبة�لعبيد�هللا�بن�جحش�الذي�ارتد�بعد�الهجرة�إ�ى�الحبشة�فإن�.  إلزام�أحد�بالبقاء�ع�ى�دين�Pسم

ة–الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم� 
ا��Nتخضع�لسلطته��-وقت�حدوث�الردَّ�Öي�الحبشة�\�
ً
ما�كان�يملك�أن�يقيم�حدا

�القتل�بسبب�كفرهم�عن�طريق� �من �أنفسهم
ْ
�حَموا �أ�
م �تب,ن �فقد �بخصوص�ا�نافق,ن، �به �استدل �ما وأما

�ا�و�ى�جل�وع�ح,ن�قال �الذي�أكده �وهذا �ا�ؤمن,ن، مان�الكاذبة�والَحلف�الباطل�çرضاء

لقد�قالوا�كلمة�الكفر�وكفروا�بعد�إسمهميحلفون�با�Ïما�قالوا�و : "وقال�أيضا�\ي�حقهم

فا¢يات�تؤكد�أ�
م�ُينكرون�الكفر،�ويؤكدون�ذلك�بأْيما�
م�ا�غلظة،�ويحلفون�أ�
م�لم�يكفروا،�فدل�ذلك�ع�ى�

�بالظاهر�وهللا�يتو�ى� �َيحكم �وإنما �العباد، �قلوب �يأمر�بشق �لم �فاçسم 
م،Úعل� �ينطبق N� ة

                                         

رتدين،�د
ُ
ة�وا�  .101طه�جابر�العلواني،�ص. انظر�Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�بقتل�Úص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقم�ف�o×و\ي�معرض�دفاعه�عن�رأيه،�ساق�الشيخ�العلواني�عدة�وقائع�عن�الن
رتد،�من�ذلك�حادثة�الردَّ

ُ
ا�

�كاتب�الو.  2الحبشة ة وردَّ

رتدين�ومع�ذلك�لم�يقم�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�
ُ
النفاق�ال�oÐكانت�شائعة�\ي�ا�دينة�وا�نافقون�أخطر�من�ا�


مÚوما�ورد�من�شرط�\ي�صل4الحد�عل�،

�ترك�من�ارتد�عن� �وسلم�وافق�ع�ى �ص�ى�هللا�عليه o×فيفهم�من�ذلك�أن�الن� �أو�مطالبة�من�محمد، محقة

Pسم�إ�ى�قريش�من�دون�إقامة�حد�الرد

يظن�أنه�من�الحدود�

م�به�أن�التشريعات�نزلت�\ي�ا�دينة�
ّ
سل
ُ
رتد،�فمن�ا�

ُ
�كانت�قبل�تشريع�قتل�ا�

ً
وُيرد�ع�ى�هذه��دلة�بأ�
ا�جميعا

�zستدNل رتدين�{
ذا
ُ
�فكيف�يقال�بأن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�لم�يقتل�ا� ا�نورة،

ة�\ي�مكة�وقعت�وا�سلمون��Nيس حادثة�الردَّ

إلزام�أحد�بالبقاء�ع�ى�دين�Pسم

الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�

 .سيطرتهو 

�حَموا �أ�
م �تب,ن �فقد �بخصوص�ا�نافق,ن، �به �استدل �ما وأما

�ا�و�ى�جل�وع�ح,ن�قال �الذي�أكده �وهذا �ا�ؤمن,ن، �ْيمان�الكاذبة�والَحلف�الباطل�çرضاء


مìضوا�ع!iوقال�أيضا�\ي�حقهم�،6"ل

فا¢يات�تؤكد�أ�
م�ُينكرون�الكفر،�ويؤكدون�ذلك�بأي

�بالظاهر�وهللا�يتو�ى� �َيحكم �وإنما �العباد، �قلوب �يأمر�بشق �لم �فاçسم 
م،Úعل� �ينطبق N� ة �الردَّ �وصف أن

                                                          
1
انظر�Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الرد��

2
 . 103ص: ا�رجع�السابق�

3
  104ص�: ا�رجع�السابق�

4
 .109ص�: ا�رجع�السابق�

5
 . 114ص: ا�رجع�السابق�

6
 . 96سورة�التوبة،�آية��

7
 .74سورة�التوبة،�آية��
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�Nإله�إ�Nذ�منه�وهو�يقول�N�
ً
فإن�الن×�oص�ى�عليه�وسلم�قال�Öسامة�ابن�زيد�عندما�قتل�رج

رتد�يعمق�الهوة�ب,ن�ا�سلم,ن�وا�جتمع�
ُ
ز�الشيخ�العلواني�\ي�دفاعه�عن�وجهة�نظره�بأن�القول�بقتل�ا�

ّ
،�رك

ً
وأخ,!ا

�يعّرِض�الدين�للنقد� ية�السلبية�ا�أخوذة�عن�Pسم�وا�سلم,ن،�كما

والعزوف�عن�الدخول�فيه،�ويعّرِض�ا�سلم,ن�الذين�يعيشون�هناك�بوصفهم�باçرهاب
2. 

،��Nتخّوله�إذا�ارتّد�حّق�ابتسام�غ,!ه�\ي�وجهه،�وحّق�ترحيب�
ً
وُيجاب�عن�ذلك�بأن�الحّرية�ا�عطاة�لõنسان�شرعا

�ذلك�ا�جتمع�الذي�انبنت� �بل�سيلقى�من�ا�جتمع�Pسمي�أصناف�من�التحق,!، وإعء�مقامه،

ة،� مقامه�تعا�ى؛�إنه��Nأحد�يس�
,ن�بالردَّ

�الفكر� �بل�هو�منبوذ �وُتكّرمه، �ترّحب�به مية

�ÓÔüع�ى�دنياه�وأخراه،�بعد�أن�لحق�{
وى�غ,!ه�أو�بعد�أن�لحق�{
واه
َ
�Nينب2ي�أن�نرفع�مقام�.  ضائع�ا�ص,!،�ق

رتد�عن�مستوى�القباحة�
ُ
ي�أن�نرفع�ا�

�ح�ÓÐندافع�عنه�أمام�هؤNء،�فهذه�أحكام�هللا�تعا�ى�ويجب�أن�تظهر�و�Nتخفى،�مع�العلم�أن�
ً
فالدين�ليس�ُم�
ما

ة�عن�هذا�الدين،�فأك�!هم�يدرسون�Pسم�قبل�

ن�لم�يغصبه�أحد�ع�ى�الدخول�\ي�هذا�الدين�وبما�أنه�دخل�

دخلت�فيه�ثم�تب,ن��ي�بعض�التفاصيل�

�هذا�يفهم" �Nإكراه�\ي�الدين"الرد�ع�ى�ذلك�أنك�قبل�الدخول�\ي�Pسم�مخ,!�ونقول�

�بلغك� �وقد �قبلت�بكل�أحكامه �فقد �أنك�دخلت�\ي�Pسم ولكن�بما

�يّتخذوا� �نفوسهم�أن �لهم �لئ�تسّول �صارمة

الّرجوع�منه،�فالّرجوع�صعب،�ما�دمت�

تكن�
ْ

ا،�ادرس�Pسم�ح�ÓÐّإذا�اقتنعت�به�فاّتبعه،�فإذا�اّتبعته�فلâقد�دخلت�فليس�لك�أن�ترجع�بالّسهولة�ذا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nإله�إ�Nذ�منه�وهو�يقول�N�
ً
فإن�الن×�oص�ى�عليه�وسلم�قال�Öسامة�ابن�زيد�عندما�قتل�رج

  .1"أف�شققت�عن�قلبه

رتد�يعمق�الهوة�ب,ن�ا�سلم,ن�وا�جتمع�
ُ
ز�الشيخ�العلواني�\ي�دفاعه�عن�وجهة�نظره�بأن�القول�بقتل�ا�

ّ
،�رك

ً
وأخ,!ا

�يعّرِض�الدين�للنقد�الغربي،�ويؤكد�ع�ى�تلك�الصورة�النمط ية�السلبية�ا�أخوذة�عن�Pسم�وا�سلم,ن،�كما

والعزوف�عن�الدخول�فيه،�ويعّرِض�ا�سلم,ن�الذين�يعيشون�هناك�بوصفهم�باçرهاب

،��Nتخّوله�إذا�ارتّد�حّق�ابتسام�غ,!ه�\ي�وجهه،�وحّق�ترحيب�
ً
وُيجاب�عن�ذلك�بأن�الحّرية�ا�عطاة�لõنسان�شرعا

�ذلك�ا�جتمع�الذي�انبنت� �بل�سيلقى�من�ا�جتمع�Pسمي�أصناف�من�التحق,!، وإعء�مقامه،

رتد�إنما�ان�
ك�أول�ما�ان�
ك
ُ
مقامه�تعا�ى؛�إنه��Nأحد�يس�
,ن�بالرد: أسُسه�ع�ى�إعظام�مقام�هللا�سبحانه،�وا�

 �دينية�إس ة
ّ
�من�مظل �وليس�للمرتّد رتد،

ُ
�ا� �الفكر�و�Nأحد�يسّوغ�ارتداد �بل�هو�منبوذ �وُتكّرمه، �ترّحب�به مية

�ÓÔüع�ى�دنياه�وأخراه،�بعد�أن�لحق�{
وى�غ,!ه�أو�بعد�أن�لحق�{
واه
َ
ضائع�ا�ص,!،�ق

رتد�عن�مستوى�القباحة�
ُ

ا�مفاهيم�الشرع،��كما��Nينب2ي�أن�نرفع�ا�Úف� ة�عن�دَركات�البشاعة�ال�oÐألق�
ا

 

�ح�ÓÐندافع�عنه�أمام�هؤNء،�فهذه�أحكام�هللا�تعا�ى�ويجب�أن�تظهر�و�Nتخفى،�مع�العلم�أن�
ً
فالدين�ليس�ُم�
ما

ة�عن�هذا�الدين،�فأك �من�الغربي,ن�يدخلون�\ي�Pسم�مع�علمهم�بحكم�الردَّ
ً
كث,!ا

ن�لم�يغصبه�أحد�ع�ى�الدخول�\ي�هذا�الدين�وبما�أنه�دخل�إن�Pنسا"يقول�الشيخ�القرضاوي�

ة،�وربما�يقول�قائل 
ا�ُعقوبة�الردَّìدخلت�فيه�ثم�تب,ن��ي�بعض�التفاصيل�: فيه�فهو�ملزم�بكل�ما�جاء�فيه،�وم

الرد�ع�ى�ذلك�أنك�قبل�الدخول�\ي�Pسم�مخ,!�ونقول�. جب�oÌفيما�بعد

�سيأتي �كما �ãية �بلغك�, من�سبب�نزول�هذه �وقد �قبلت�بكل�أحكامه �فقد �أنك�دخلت�\ي�Pسم ولكن�بما

�الدين �ترك�هذا �يّتخذوا�.... ُعقوبة �نفوسهم�أن �لهم �لئ�تسّول �صارمة �عقوباٌت �لهم �ُتوضع �من�أن �ف�بّد ،

ريق�ليس�مثله�
ّ
الّرجوع�منه،�فالّرجوع�صعب،�ما�دمت�Pسم�لعبة�وأن�يّتخذوه�طريًقا�سه،�الّدخول�\ي�الط


ا،�ادرس�Pسم�ح�ÓÐّإذا�اقتنعت�به�فاّتبعه،�فإذا�اّتبعته�فلâقد�دخلت�فليس�لك�أن�ترجع�بالّسهولة�ذا

 وتشمل�أهم�النتائج�والتوصيات
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nذ�منه�وهو�يقول��Nإله�إ�Nالسرائر،�لذلك�
ً
فإن�الن×�oص�ى�عليه�وسلم�قال�Öسامة�ابن�زيد�عندما�قتل�رج

أف�شققت�عن�قلبه"هللا�

رتد�يعمق�الهوة�ب,ن�ا�سلم,ن�وا�جتمع�
ُ
ز�الشيخ�العلواني�\ي�دفاعه�عن�وجهة�نظره�بأن�القول�بقتل�ا�

ّ
،�رك

ً
وأخ,!ا

الغربي،�ويؤكد�ع�ى�تلك�الصورة�النمط

والعزوف�عن�الدخول�فيه،�ويعّرِض�ا�سلم,ن�الذين�يعيشون�هناك�بوصفهم�باçرهاب

،��Nتخّوله�إذا�ارتّد�حّق�ابتسام�غ,!ه�\ي�وجهه،�وحّق�ترحيب�
ً
وُيجاب�عن�ذلك�بأن�الحّرية�ا�عطاة�لõنسان�شرعا

�بشأنه �ذلك�ا�جتمع�الذي�انبنت��غ,!ه �بل�سيلقى�من�ا�جتمع�Pسمي�أصناف�من�التحق,!، وإعء�مقامه،

رتد�إنما�ان�
ك�أول�ما�ان�
ك
ُ
أسُسه�ع�ى�إعظام�مقام�هللا�سبحانه،�وا�

 �دينية�إس ة
ّ
�من�مظل �وليس�للمرتّد رتد،

ُ
�ا� و�Nأحد�يسّوغ�ارتداد

�ÓÔüع�ى�دنياه�وأخراه،�بعد�أن�لحق�{
وى�غ,!ه�أو�بعد�أن�لحق�{
واه
َ
ضائع�ا�ص,!،�ق


ا�مفاهيم�الشرع،��كما��NينبÚف� ة�عن�دَركات�البشاعة�ال�oÐألق�
ا الردَّ


اال�oÐأوقع�Úنفسه�ف. 

�ح�ÓÐندافع�عنه�أمام�هؤNء،�فهذه�أحكام�هللا�تعا�ى�ويجب�أن�تظهر�و�Nتخفى،�مع�العلم�أن�
ً
فالدين�ليس�ُم�
ما

�من�الغربي,ن�يدخلون�\ي�Pسم�مع�علمهم�بحكم�الرد
ً
كث,!ا

يقول�الشيخ�القرضاوي�.  الدخول�فيه


ا�ُعقوبة�الردìفيه�فهو�ملزم�بكل�ما�جاء�فيه،�وم

ال�oÐلم�تعجب�oÌفيما�بعد

�سيأتي �كما �ãية من�سبب�نزول�هذه

�الدين �ترك�هذا ُعقوبة

ريق�ليس�مثله�
ّ
Pسم�لعبة�وأن�يّتخذوه�طريًقا�سه،�الّدخول�\ي�الط


ا،�ادرس�Pسم�ح�ÓÐّإذا�اقتنعت�به�فاّتبعه،�فإذا�اّتبعته�فلâقد�دخلت�فليس�لك�أن�ترجع�بالّسهولة�ذا

 .3"مخلًصا�له

وتشمل�أهم�النتائج�والتوصيات: الخاتمة

                                                          
1
تاب�Pيمان،�باب�تحريم�قتل�الكافر�أن�قال��Nإله�إ�Nهللا،�حديث�رقم�صحيح�مسلم،�ك�

2
انظر�ا�رجع�السابق،�الصفحات�من�

3
ة� ومواجـهة�الفتنة،�يوسف�القرضاوي،�.. خطورة�الردَّ
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،�وتبيانا�لكيفية�التعامل�معهم�ع�ى�تعّدد�


ا،�فكانت�النتائج�ìأسأل�هللا�ُحس�oÐعلن�عن�نفِسها�ماثلة�\ي�هذه�الخاتمة�ال
ُ
أحوالهم،�فها�æي�نتائج�البحث�ت


ا،�بفضائلها�ونقائصها،�لقد�أدرك�Pنسان�âا�وشهوا
Íمن�لحم�ودم،�يعيُش�الحياة�بأهوا�

�oÐال� �بعمق�من�خل��طر�وا�ناهج �وتأسيسه �Pنسان �هو�بناء �ُيبحث�عنه �ما �أهم �من أن

،�فالتغي,!ات�يجب�أن�تكون�جذرية�شاملة�

ولو�شاء�ربك�لجعل�الناس�أمة�واحدة�

ولو�شاء�ربك�¢من�من�\ي��رض�"،�و\ي�قوله�تعا�ى�

قا�أن�الكافر�معذور�\ي�كفره،�وأن�هللا�ضمن�له�حرية�

الكفر�شرعا،�وإنما�ا�راد�من�ãيات�تنبيُه�الن×�oَص�ى�هللا�عليه�وسلم�إ�ى�أن�عدم�استجابة�الكفار�لدعوته�

ي�الجزع�من�ِإعراضهم؛�فإن�إطباق�الناس�ع�ى�Pيمان�

 .3"!�الناس�ولو�حرصت�بمؤمن,ن

�Nإ� �إنسان�من�Pسم�ا�شرق�نوره، �إذ��Nيرتّد 
ة،

اله�باçسم،�فنال�ع�ى�ذلك�التحق,!�من�الوجدان�

Oع�تكريمه�\ي�الوجدان�الدي�oÌوالشع×P�oسمي،�وينت�opبُعقوبة�

�تقدير� �\ي �وهذا �به، �للناس�إ�ى�zقتداء

�أجمعت�عليه�دسات,!�العالم� الشرع�خيانة�عظم�Ï�Óولرسوله�وللمؤمن,ن،�وæي�أو�ى�بعقوبة�القتل�مما

�هجمة�ا �ذلك�إ�Nمحاولة�للتخفيف�من�ِحدة �قالوا �ما �َحد�الرّدة شكك,ن�\ي
ُ
�ا�سلم,ن،�إن�ا� لغرب�ع�ى

 . ويبدو�أ�
م�انساقوا�خلف�دعوات�التحرر�وحرية�العقيدة�والرأي�وحقوق�Pنسان

�لõسم�
ً
لفظ�عام�\ي�كل�مرتد�وبأي�ردة�كانت�و�Nيشi!ط�أن�ُيصاحب�ردته�حربا

إن�ا�رتد�ُيقتل�ولو�لم�يظهر�وا�سلم,ن،�Öن�مجرد�ردته�عن�Pسم�تعت"!�خيانة�عظمÓ،�وبناًء�ع�ى�ذلك�ف

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�لحالهم
ً
�وتبشيعا

ً
رتدين،�تعريفا

ُ
ة�وا� ،�وتبيانا�لكيفية�التعامل�معهم�ع�ى�تعّدد�بعد�هذه�الرحلة�النّصّية�مع�الردَّ


ا،�فكانت�النتائج�ìأسأل�هللا�ُحس�oÐعلن�عن�نفِسها�ماثلة�\ي�هذه�الخاتمة�ال
ُ
أحوالهم،�فها�æي�نتائج�البحث�ت


ا،�بفضائلها�ونقائصها،�لقد�أدرك�Pنسان�âا�وشهوا
Íرتد�كائن�من�لحم�ودم،�يعيُش�الحياة�بأهوا
ُ
إن�ا�

�بعمق�من�خل��طر�وا�نا �وتأسيسه �Pنسان �هو�بناء �ُيبحث�عنه �ما �أهم �من أن

ُتؤِسس�النفس�Pنسانية�ا�سلمة�ا�تأقلمة�مع�الواقع�ا�عاش،�فالتغي,!ات�يجب�أن�تكون�جذرية�شاملة�

 .تشمل�النظام�ا�دني�والسيا��oÔ\ي�توازناته�العميقة


ا�رب�العزة�\ي�قوله�تعا�ى�إن�اختف�الناس�سنة�كونية،�أشار�Úولو�شاء�ربك�لجعل�الناس�أمة�واحدة�"إل

،�و\ي�قوله�تعا�ى�1"و�Nيزالون�مختلف,ن،�إ�Nمن�رحم�ربك�ولذلك�خلقهم

 .2"كلهم�جميعا�أفأنت�تكره�الناس�ح�ÓÐيكونوا�مؤمن,ن

قا�أن�الكافر�معذور�\ي�كفره،�وأن�هللا�ضمن�له�حرية�هذا�zختف�الكوني�الَقَدري�\ي�الناس��Nيع�oÌمطل

الكفر�شرعا،�وإنما�ا�راد�من�ãيات�تنبيُه�الن×�oَص�ى�هللا�عليه�وسلم�إ�ى�أن�عدم�استجابة�الكفار�لدعوته�

غ,ُ!�خارجة�عن�السنة�Pلهية�الكونية،�ف�ينب2ي�الجزع�من�ِإعراضهم؛�فإن�إطباق�الناس�ع�ى�Pيمان�

وما�أك�!�الناس�ولو�حرصت�بمؤمن,ن"،�كما�قال�سبحانه�لنبيه�

�Nإ� �إنسان�من�Pسم�ا�شرق�نوره، �إذ��Nيرتّد �أو�ش�
ة، �بشهوة ،�مدفوٍع �تفك,!�معوّجٍ �ِدNلة�ع�ى ة

 .بغياب�حقيقة�عنه،�أو�بانصياعه�إ�ى�شهوة�شيطانية

رتد�أسقط�نفسه�من�ا�قام�العا�ي�الذي�كان�قد�ن
ُ
اله�باçسم،�فنال�ع�ى�ذلك�التحق,!�من�الوجدان�ا�

 .Pسمي�ا�نطلق�من�نصوص�الو&ي

رتد�موقف�حاِسم،�يبدأ�ب	Oع�تكريمه�\ي�الوجدان�الدي�oÌوالشع×P�oسمي،�وينت�opبُعقوبة�
ُ
ا�وقف�من�ا�

 .عظيمة،�تتمثل�بالقتل�إذا�لم�يتب

�لردّ  �ففي�إشهاره �أن�يكفر�بعد�إسمه، �له �تقدير�إن�من�بدا �\ي �وهذا �به، �للناس�إ�ى�zقتداء
ٌ
َته�دعوة

�أجمعت�عليه�دسات,!�العالم� الشرع�خيانة�عظم�Ï�Óولرسوله�وللمؤمن,ن،�وæي�أو�ى�بعقوبة�القتل�مما

 .اليوم�من�استحقاق�الخائن�لوطنه�عقوبة�Pعدام

�ه �ذلك�إ�Nمحاولة�للتخفيف�من�ِحدة �قالوا �ما �َحد�الرّدة شكك,ن�\ي
ُ
إن�ا�

ويبدو�أ�
م�انساقوا�خلف�دعوات�التحرر�وحرية�العقيدة�والرأي�وحقوق�Pنسان

�لõسم�" التارك�لدينه
ً
لفظ�عام�\ي�كل�مرتد�وبأي�ردة�كانت�و�Nيشi!ط�أن�ُيصاحب�ردته�حربا

وا�سلم,ن،�Öن�مجرد�ردته�عن�Pسم�تعت"!�خيانة�عظمÓ،�وبناًء�ع�ى�ذلك�ف

                                         

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

بعد�هذه�الرحلة�النّصّية�مع�الرد


ا،�فكانت�النتائج�ìأسأل�هللا�ُحس�oÐعلن�عن�نفِسها�ماثلة�\ي�هذه�الخاتمة�ال
ُ
أحوالهم،�فها�æي�نتائج�البحث�ت

 :كما�ي�ي


ا،�بفضائلها�ونقائصها،�لقد�أدرك�Pنسان� .1âا�وشهوا
Íرتد�كائٌن�من�لحم�ودم،�يعيُش�الحياة�بأهوا
ُ
إن�ا�

�بعمق�من�خل��طر�وا�نا�ا�عاصر، �وتأسيسه �Pنسان �هو�بناء �ُيبحث�عنه �ما �أهم �من أن

ُتؤِسس�النفس�Pنسانية�ا�سلمة�ا�تأقلمة�مع�الواقع�ا�عا

تشمل�النظام�ا�دني�والسيا

إن�اختف�الناس�سنة�كونية،�أشار� .2

و�Nيزالون�مختلف,ن،�إ�Nمن�رحم�ربك�ولذلك�خلقهم

كلهم�جميعا�أفأنت�تكره�الناس�ح�ÓÐيكونوا�مؤمن,ن

هذا�zختف�الكوني�الَقَدري�\ي�الناس��Nيع�oÌمطل .3

الكفر�شرعا،�وإنما�ا�راد�من�ãيات�تنبيُه�الن×�oَص�ى�هللا�عليه�وسلم�إ�ى�أن�عدم�استجابة�الكفار�لدعوته�

غ,ُ!�خارجة�عن�السنة�Pلهية�الكونية،�ف�ينب

،�كما�قال�سبحانه�لنبيه�غ,!�وارد�أص

�تفك,!�معوّج .4 �ِدNلة�ع�ى ة الردَّ

بغياب�حقيقة�عنه،�أو�بانصياعه�إ�ى�شهوة�شيطانية

رتد�أسقط�نفسه�من�ا�قام�العا�ي�الذي�كان�قد�ن .5
ُ
ا�

Pسمي�ا�نطلق�من�نصوص�الو

رتد�موقف�حاِسم،�يبدأ�ب .6
ُ
ا�وقف�من�ا�

عظيمة،�تتمثل�بالقتل�إذا�لم�يتب

�لردّ  .7 �ففي�إشهاره �أن�يكفر�بعد�إسمه، �له إن�من�بدا

�أجمعت�عليه�دسات,!�العالم� الشرع�خيانة�عظم�Ï�Óولرسوله�وللمؤمن,ن،�وæي�أو�ى�بعقوبة�القتل�مما

اليوم�من�استحقاق�الخائن�لوطنه�عقوبة�Pعدام

8. � �ذلك�إ�Nمحاولة�للتخفيف�من�ِحدة �قالوا �ما �َحد�الرّدة شكك,ن�\ي
ُ
إن�ا�

ويبدو�أ�
م�انساقوا�خلف�دعوات�التحرر�وحرية�العقيدة�والرأي�وحقوق�Pنسان

التارك�لدينه"إن�لفظ� .9

وا�سلم,ن،�Öن�مجرد�ردته�عن�Pسم�تعت"!�خيانة�عظمÓ،�وبناًء�ع�ى�ذلك�ف

 
ً
 .حربا

                                                          
1
 .119-118سورة�هود،�آية��

2
 .99سورة�يونس،�آية��

3
 .103سورة�يوسف،�آية���



 2022ديسم"! 2022

  Page 125 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

�oÐال� �حبسه �وفكرة �ا�رتد، �بقتل �يقولون �الثوري �وسفيان �النخøي �الخطاب�وإبراهيم �عمر�بن ثبت�أن

 . ديث�الصحيحةالذين�قالوا�أن��Nعقوبة�للردة�حج�
م�داحضة�واهية،�وذلك��خالف�
ا�صريح��حا

�êالباحث�بعدم�طرح�هذا�ا�وضوع�الحّساس�والخط,!�والذي�يتعلق�بثوابت��مة�الك"!ى،�ع�ى�ا��oÔ

والَعوام�والفضائيات�ووسائل�التواصل�zجتماÑي،�وليكن�مجال�الحوار�والنقاش�فيه�ب,ن�خواص�أهل�

عرض�فيه�البحوث�ال�oÐترمي�إ�ى�تعزيز�
ُ
مرات�تجمع�أهل�الفقه�والقانون�وت

��ا�يرنو�إليه�
ً
ما�تنطوي�عليه�الشريعة�Pسمية�من�أحكام�غراء�تتعلق�بإصح�الفكر�والسلوك�تحقيقا

�Pيمان،� �مكتبة �الجوزية، �قيم �بابن �بكر�ا�عروف �أبي �بن �محمد �العا�,ن، �رب �عن �ا�وقع,ن إعم

�من�الخف�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�بن�حنبل،�عء�الدين�ع�ي�بن��سليمان�

 .م1�،1996بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع،�عء�الدين�الكاساني،�دار�الفكر،�ب,!وت،�لبنان،�ط

ين،�إبراهيم�بويدان،�رسالة�ماجست,!�\ي�جامعة�القدس،�

�القاهرة،� �دار�الi!اث، �مكتبة �القادر�عوده، �عبد �الوضøي، �بالقانون
ً
�مقارنا �Pسم �\ي �الجنائي التشريع

 .تفس,!�التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،�ب�ناشر�و�Nتاريخ�نشر

يل�بن�كث,!�الدمشقي،�تحقيق�السيد�محمد�السيد�وزمئه،�دار�الحديث،�

 .التفس,!�الكب,!،��حمد�بن�عمر�الشه,!�بالفخر�الرازي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ب�تاريخ

�ب,!وت،� �حزم، �دار�ابن �عوامة، �محمد �تحقيق �حجر�العسقني، �بن �ع�ي �بن �Öحمد �ال�
ذيب، تقريب

ال�
ذيب،�Öحمد�بن�ع�ي�بن�حجر�العسقني،�دائرة�ا�عارف�النظامية،�حيدر�آباد�الدكن،�الهند،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�oÐال� �حبسه �وفكرة �ا�رتد، �بقتل �يقولون �الثوري �وسفيان �النخøي �الخطاب�وإبراهيم �عمر�بن ثبت�أن


م�æي�لتوبته�ورجوعه�إ�ى�الحق�وإن�تكررت�منه�الردةìرت�ع
 . اش�

الذين�قالوا�أن��Nعقوبة�للردة�حج�
م�داحضة�واهية،�وذلك��خالف�
ا�صريح��حا

�êالباحث�بعدم�طرح�هذا�ا�وضوع�الحّساس�والخط,!�والذي�يتعلق�بثوابت��مة�الك"!ى،�ع�ى�ا��oÔ

والَعوام�والفضائيات�ووسائل�التواصل�zجتماÑي،�وليكن�مجال�الحوار�والنقا

 .العلم�ا�شهود�لهم�بالتقوى�والصح

عرض�فيه�البحوث�ال�oÐترمي�إ�ى�تعزيز��oÔالباحث�بعقد�مؤت
ُ
مرات�تجمع�أهل�الفقه�والقانون�وت

��ا�يرنو�إليه�
ً
ما�تنطوي�عليه�الشريعة�Pسمية�من�أحكام�غراء�تتعلق�بإصح�الفكر�والسلوك�تحقيقا

 .ا�سلم�ا�عاصر�وهللا�تعا�ى�أعلم

 :قائمة�ا'صادر�وا'راجع

 


امâzم�\ي�قفص� .1992،�شو�ي�أبو�خليل،�دار�الفكر،�دمشق،�Pس

�Pيمان،� �مكتبة �الجوزية، �قيم �بابن �بكر�ا�عروف �أبي �بن �محمد �العا�,ن، �رب �عن �ا�وقع,ن إعم

 .،�تحقيق�رضوان�جامع�رضوان1�،1999ا�نصورة،�ط�

 .17دار�العلم�للمي,ن،�ب,!وت،�ط�, �عم،�خ,!�الدين�الزر�ك�ي

جح�من�الخف�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�بن�حنبل،�عء�الدين�ع�ي�بن��سليمان�Pنصاف�\ي�معرفة�الرا

 .1419ا�رداوي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،ـ�لبنان،

بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع،�عء�الدين�الكاساني،�دار�الفكر،�ب,!وت،�لبنان،�ط

ين،�إبراهيم�بويدان،�رسالة�ماجست,!�\ي�جامعة�القدس،�التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصر 

�القاهرة،� �دار�الi!اث، �مكتبة �القادر�عوده، �عبد �الوضøي، �بالقانون
ً
�مقارنا �Pسم �\ي �الجنائي التشريع

تفس,!�التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،�ب�ناشر�و�Nتاريخ�نشر

يل�بن�كث,!�الدمشقي،�تحقيق�السيد�محمد�السيد�وزمئه،�دار�الحديث،�تفس,!�القرآن�العظيم،�çسماع

 .م2002

التفس,!�الكب,!،��حمد�بن�عمر�الشه,!�بالفخر�الرازي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ب�تاريخ

�ب,!وت،� �حزم، �دار�ابن �عوامة، �محمد �تحقيق �حجر�العسقني، �بن �ع�ي �بن �Öحمد �ال�
ذيب، تقريب

ال�
ذيب،�Öحمد�بن�ع�ي�بن�حجر�العسقني،�دائرة�ا�عارف�النظامية،�حيدر�آباد�الدكن،�الهند،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

10. �oÐال� �حبسه �وفكرة �ا�رتد، �بقتل �يقولون �الثوري �وسفيان �النخøي �الخطاب�وإبراهيم �عمر�بن ثبت�أن


م�æي�لتوبته�ورجوعه�إ�ى�الحق�وإن�تكررت�منه�الردةìرت�ع
اش�

الذين�قالوا�أن��Nعقوبة�للردة�حج�
م�داحضة�واهية،�وذلك��خالف�
ا�صريح��حا .11

�êالباحث�بعدم�طرح�هذا�ا�وضوع�الحّساس�والخط,!�والذي�يتعلق�بثوابت��مة�الك"!ى،�ع�ى�ا��oÔويو�

والَعوام�والفضائيات�ووسائل�التواصل�zجتماÑي،�وليكن�مجال�الحوار�والنقا

العلم�ا�شهود�لهم�بالتقوى�والصح

كما�ويو��oÔالباحث�بعقد�مؤت

��ا�يرنو�إليه�
ً
ما�تنطوي�عليه�الشريعة�Pسمية�من�أحكام�غراء�تتعلق�بإصح�الفكر�والسلوك�تحقيقا

ا�سلم�ا�عاصر�وهللا�تعا�ى�أعلم

قائمة�ا'صادر�وا'راجع  

 القرآن�الكريم .1


ام .2âzم�\ي�قفص�Pس

�Pيمان،� .3 �مكتبة �الجوزية، �قيم �بابن �بكر�ا�عروف �أبي �بن �محمد �العا�,ن، �رب �عن �ا�وقع,ن إعم

ا�نصورة،�ط�

�عم،�خ,!�الدين�الزر�ك�ي .4

Pنصاف�\ي�معرفة�الرا .5

ا�رداوي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،ـ�لبنان،

بدائع�الصنائع�\ي�ترتيب�الشرائع،�عء�الدين�الكاساني،�دار�الفكر،�ب,!وت،�لبنان،�ط .6

التأويل�ب,ن�ضوابط��صولي,ن�وقراءات�ا�عاصر  .7

2001. 

�القاهرة،� .8 �دار�الi!اث، �مكتبة �القادر�عوده، �عبد �الوضøي، �بالقانون
ً
�مقارنا �Pسم �\ي �الجنائي التشريع

2005. 

تفس,!�التحرير�والتنوير،��حمد�الطاهر�بن�عاشور،�ب�ناشر�و�Nتاريخ�نشر .9

تفس,!�القرآن�العظيم،�çسماع .10

2002القاهرة،�

التفس,!�الكب,!،��حمد�بن�عمر�الشه,!�بالفخر�الرازي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ب�تاريخ .11

�ب,!وت،� .12 �حزم، �دار�ابن �عوامة، �محمد �تحقيق �حجر�العسقني، �بن �ع�ي �بن �Öحمد �ال�
ذيب، تقريب

 .م1999


ذيب .13â��،ني،�دائرة�ا�عارف�النظامية،�حيدر�آباد�الدكن،�الهندال�
ذيب،�Öحمد�بن�ع�ي�بن�حجر�العسق

 .هـ1325
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�دار� �الداية، �رضوان �محمد �تحقيق �ا�ناوي، �الرؤوف �عبد �بن ��حمد �التعاريف، �مهمات التوقيف�ع�ى

تحقيق�أحمد�عبد�الرزاق�البكري�وزمئه،�

�دار� �أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�بن�كث,!�القر��oÔالدمشقي، �تفس,!�القرآن�العظيم، تفس,!�ابن�كث,!،

 .3.64،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار��

 .م2001حاشية�ابن�عابدين،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الثالث،�

ابن�السيد�حاشية�إعانة�الطالب,ن�ع�ى�حل�ألفاظ�فتح�ا�ع,ن�لشرح�قرة�الع,ن�بمهمات�الدين،�أبي�بكر�

�ي،�دار�إحياء�الكتب�العربية،�القاهرة،�ب

 .3.64الحاوي�الكب,!،�أبو�الحسن�ا�اوردى،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار��

 .الحريات�العامة�\ي�Pسم،��حمد�سليم�محمد�غزوي،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�Pسكندرية،�ب�تاريخ

�معرض� �\ي 
اâجريت�نقاشا
ُ
�وأ 
ا،âلقيت�كلما

ُ
�أ �لدار�الفكر�بدمشق، �فكرية �ندوة �التعايش، الحوار�سبيل

 .م1995م،�طبع�
ا�فيما�بعد�دار�الفكر�بدمشق،�

 .م1982ي�الدريoÌ،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،�

�مكتب� ��نصاري، �الخزر6ي �هللا �عبد �بن �Öحمد �الرجال، �أسماء �\ي �الكمال 
ذيبâ� �تذهيب خصة

 . م1�،2003سبل�السم�شرح�بلوغ�ا�رام،�الصنعاني،�دار�ابن�حزم،�ب,!وت،�لبنان،�ط

 .1جستاني،�مكتبة�ا�عارف�للنشر�والتوزيع،�الرياض،�ط

 . جستاني،�دار�الكتاب�العربي،�ب,!وت

 .1ن�النسائي�بحكم��لباني،�مكتبة�ا�عارف�للنشر�والتوزيع،�الرياض،�ط

 

 .3.64الس,!ة�النبوية،�عبد�ا�لك�بن�هشام�بن�أيوب�الحم,!ي،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

 .العدوي�الشه,!�بالدردير،�موقع�يعسوب،�ا�كتبة�الشاملة

 . 3.64الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�ابن�تيمية،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

 .م2003صحيح�البخاري،�محمد�بن�إسماعيل�البخاري،�مكتبة�Pيمان،�ا�نصورة،�

 م2002. مسلم،�مسلم�بن�الحجاج�النيسابوري،�مكتبة�Pيمان�ا�نصورة

 .1982الطاهر�بن�عاشور،�أصول�النظام�zجتماÑي،�الدار�التونسية�للنشر،�تونس�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�دار� �الداية، �رضوان �محمد �تحقيق �ا�ناوي، �الرؤوف �عبد �بن ��حمد �التعاريف، �مهمات التوقيف�ع�ى

 .م1990الفكر،�دمشق،�

تحقيق�أحمد�عبد�الرزاق�البكري�وزمئه،��جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،��حمد�بن�جرير�الط"!ي،

 .م2007دار�السم،�القاهرة،�

�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�بن�كث,!�القر �تفس,!�القرآن�العظيم، تفس,!�ابن�كث,!،

 .م1999طيبة�للنشر�والتوزيع،�الطبعة�الثانية�

،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار��م1�،2000تفس,!�الط"!ي،�ابن�جرير�الط"!ي،�مؤسسة�الرسالة،�ط

 .الجامع�Öحكام�القرآن،�القرط×o،�ا�كتبة�التوفيقية،�القاهرة،�مصر

حاشية�ابن�عابدين،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الثالث،�

حاشية�إعانة�الطالب,ن�ع�ى�حل�ألفاظ�فتح�ا�ع,ن�لشرح�قرة�الع,ن�بمهمات�الدين،�أبي�بكر�

 .محمد�شطا�الدمياطي،�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ب,!وت

�حاشية�الدسو�ي�ع�ى�الشرح�الكب,!،��حمد�بن�عرفة�الدسو�ي،�دار�إحياء�الكتب�العربية،�القاهرة،�ب

الحاوي�الكب,!،�أبو�الحسن�ا�اوردى،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار��

الحريات�العامة�\ي�Pسم،��حمد�سليم�محمد�غزوي،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�Pسكندرية،�ب�تاريخ

 .م1979ة،�محمد�أحمد�باشميل،�دار�الفكر،�ب,!وت،�

�معرض� �\ي 
اâجريت�نقاشا
ُ
�وأ 
ا،âلقيت�كلما

ُ
�أ �لدار�الفكر�بدمشق، �فكرية �ندوة �التعايش، الحوار�سبيل

م،�طبع�
ا�فيما�بعد�دار�الفكر�بدمشق،�13/5/1994,!وت،�بتاريخ�الكتاب�الدائم�بب

خصائص�التشريع�Pسمي�\ي�السياسة�والحكم،�لفت,ي�الدريoÌ،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،�

�الخزر �هللا �عبد �بن �Öحمد �الرجال، �أسماء �\ي �الكمال 
ذيبâ� �تذهيب خصة

 .م1979لب،�ا�طبوعات�Pسمية،�ح

سبل�السم�شرح�بلوغ�ا�رام،�الصنعاني،�دار�ابن�حزم،�ب,!وت،�لبنان،�ط

ن�أبي�داود�بحكم��لباني،�أبو�داود�السجستاني،�مكتبة�ا�عارف�للنشر�والتوزيع،�الرياض،�ط

ن�أبي�داود،�أبو�داود�سليمان�بن��شعث�السجستاني،�دار�الكتاب�العربي،�ب,!وت

ن�النسائي�بحكم��لباني،�مكتبة�ا�عارف�للنشر�والتوزيع،�الرياض،�ط

 . س,!�أعم�النبء،�ا�كتبة�الشاملة،�قسم�الرجال�والi!اجم�والطبقات

الس,!ة�النبوية،�عبد�ا�لك�بن�هشام�بن�أيوب�الحم,!ي،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

العدوي�الشه,!�بالدردير،�موقع�يعسوب،�ا�كتبة�الشاملة�الشرح�الكب,!،�أبو�ال"!كات�أحمد�بن�محمد

 . شرح�صحيح�مسلم،�لõمام�النووي،�بيت��فكار�الدولية

الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�ابن�تيمية،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

صحيح�البخاري،�محمد�بن�إسماعيل�البخاري،�مكتبة�Pيمان،�ا�نصورة،�

مسلم،�مسلم�بن�الحجاج�النيسابوري،�مكتبة�Pيمان�ا�نصورة

الطاهر�بن�عاشور،�أصول�النظام�zجتماÑي،�الدار�التونسية�للنشر،�تونس�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�دار� .14 �الداية، �رضوان �محمد �تحقيق �ا�ناوي، �الرؤوف �عبد �بن ��حمد �التعاريف، �مهمات التوقيف�ع�ى

الفكر،�دمشق،�

جامع�البيان�عن�تأويل�آي�القرآن،��حمد�بن�جرير�الط"!ي، .15

دار�السم،�القاهرة،�

�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�بن�كث,!�القر .16 �تفس,!�القرآن�العظيم، تفس,!�ابن�كث,!،

طيبة�للنشر�والتوزيع،�الطبعة�الثانية�

تفس,!�الط"!ي،�ابن�جرير�الط"!ي،�مؤسسة�الرسالة،�ط .17

الجامع�Öحكام�القرآن،�القرط×o،�ا�كتبة�التوفيقية،�القاهرة،�مصر .18

حاشية�ابن�عابدين،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�الثالث،� .19

حاشية�إعانة�الطالب,ن�ع�ى�حل�ألفاظ�فتح�ا�ع,ن�لشرح�قرة�الع,ن�بمهمات�الدين،�أبي�بكر� .20

محمد�شطا�الدمياطي،�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ب,!وت

حاشية�الدسو�ي�ع�ى�الشرح�الكب,!،��حمد�بن�عرفة�الدسو .21

 .تاريخ

الحاوي�الكب,!،�أبو�الحسن�ا�اوردى،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�� .22

الحريات�العامة�\ي�Pسم،��حمد�سليم�محمد�غزوي،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�Pسكندرية،�ب�تاريخ .23

ة،�محمد�أحمد�باشميل،�دار�الفكر،�ب,!وت،� .24 حروب�الردَّ

�معرض� .25 �\ي 
اâجريت�نقاشا
ُ
�وأ 
ا،âلقيت�كلما

ُ
�أ �لدار�الفكر�بدمشق، �فكرية �ندوة �التعايش، الحوار�سبيل

الكتاب�الدائم�بب

خصائص�التشريع�Pسمي�\ي�السياسة�والحكم،�لفت .26

�الخزر .27 �هللا �عبد �بن �Öحمد �الرجال، �أسماء �\ي �الكمال 
ذيبâ� �تذهيب خصة

ا�طبوعات�Pسمية،�ح

سبل�السم�شرح�بلوغ�ا�رام،�الصنعاني،�دار�ابن�حزم،�ب,!وت،�لبنان،�ط .28

س	ن�أبي�داود�بحكم��لباني،�أبو�داود�ال .29

س	ن�أبي�داود،�أبو�داود�سليمان�بن��شعث�ال .30

س	ن�النسائي�بحكم��لباني،�مكتبة�ا�عارف�للنشر�والتوزيع،�الرياض،�ط .31

س,!�أعم�النبء،�ا�كتبة�الشاملة،�قسم�الرجال�والi!اجم�والطبقات .32

الس,!ة�النبوية،�عبد�ا�لك�بن�هشام�بن�أيوب�الحم,!ي،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار� .33

الشرح�الكب,!،�أبو�ال"!كات�أحمد�بن�محمد .34

شرح�صحيح�مسلم،�لõمام�النووي،�بيت��فكار�الدولية .35

الصارم�ا�سلول�ع�ى�شاتم�الرسول،�ابن�تيمية،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار� .36

صحيح�البخاري،�محمد�بن�إسماعيل�البخاري،�مكتبة�Pيمان،�ا�نصورة،� .37

مسلم،�مسلم�بن�الحجاج�النيسابوري،�مكتبة�Pيمان�ا�نصورة�صحيح .38

الطاهر�بن�عاشور،�أصول�النظام�zجتماÑي،�الدار�التونسية�للنشر،�تونس� .39
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 .1ر�مصر�للطباعة،�ط

 .3.64الفجر�الساطع�ع�ى�الصحيح�الجامع،�ناصر�الدين��لباني،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

 .م1987القاموس�ا�حيط،�محمد�بن�يعقوب�الف,!وزآبادي،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،�

رتدين،�طه�جابر�العلواني،�مكتبة�الشروق�ال
ُ
دولية،�القاهرة،�ا�عهد�ة�وا�

 .1ط, دار�صادر�ب,!وت�

�والنشر�والتوزيع،� �دار�الفكر�للطباعة ،oÔýبن�أبي�سهل�السرخ� �شمس�الدين�أبو�بكر�محمد ا�بسوط،

م،�تحقيق��o2005الدين�بن�شرف�النووي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط�

�القاهرة،� �دار�الحديث، �تحقيق�أجمد�جاد، حاق�الجندي،

 .2�،1403ط�مصنف�عبد�الرزاق،�أبو�بكر�عبد�الرزاق�ابن�همام�الصنعاني،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،

1999. 


اج،�محمد�بن�محمد�الخطيب�الشربيoÌ،�دار�الحديث�القاهرة،�ìا�حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا��oÌمغ

 . م�oÔ2004الدمشقي�الحنب�ي،�دار�الحديث،�القاهرة،�ط

 . 3.64ة�ابن�الصح�\ي�علوم�الحديث،�أبو�عمر�الشهرزوري،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

�الُخَ"!،� �دار�ابن�عفان، �تحقيق�مشهور�بن�حسن�آل�سلمان، ،o×الشاط�ÓÔ

 ا�وسوعة�الفقهية�الكويتية،�وزارة��وقاف�والشؤون�الدينية�الكويتية،�

 . 5�،2007ي،�دار�النفائس،�عمان،�ط

 .هـ1�،1413ي،�دار�القلم،��دمشق،�ط

 .ي،�دار�الحديث،�القاهرة،�ب�تاريخ

 .هـ1321

�القاهرة،� �دار�اليسر، �إبراهيم، �يسري �محمد �وعناية �تعليق �زيد، ��صطفى �الكريم، �القرآن �\ي

�القاهرة،� �والنشر، �للطباعة �العربية �الشركة ،oÔýن
}� ي

نيل��وطار�من�أسرار�منتقى��خبار،��حمد�بن�ع�ي�الشوكاني،�تحقيق�محمد�صب,ي�بن�حسن�حق،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 .3.64العناية�شرح�الهداية،�ا�رغيناني،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار��

ر�مصر�للطباعة،�طفتح�الباري�\ي�شرح�صحيح�البخاري،�Nبن�حجر�العسقني،�دا

الفجر�الساطع�ع�ى�الصحيح�الجامع،�ناصر�الدين��لباني،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

القاموس�ا�حيط،�محمد�بن�يعقوب�الف,!وزآبادي،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،�

رتدين،�طه�جابر�العلواني،�مكتبة�الشروق�ال
ُ
ة�وا� �Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الردَّ

 .م2�،2006العالم�oللفكر�Pسمي،�ط

دار�صادر�ب,!وت�, لسان�العرب�محمد�بن�مكرم�بن�منظور�Pفريقي�ا�صري 

�والنشر�والتوزيع،� �دار�الفكر�للطباعة ،oÔýبن�أبي�سهل�السرخ� �شمس�الدين�أبو�بكر�محمد ا�بسوط،

 م2000ب,!وت،�لبنان،�

أبو�زكريا�مح*�oالدين�بن�شرف�النووي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط�ا�جموع�شرح�ا�هذب،�

 .محمود�مطر&ي

�القاهرة،� �دار�الحديث، �تحقيق�أجمد�جاد، �خليل�بن�إسحاق�الجندي، مختصر�العمة�خليل�ا�الكي،

مصنف�عبد�الرزاق،�أبو�بكر�عبد�الرزاق�ابن�همام�الصنعاني،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،

1999جم�مقاييس�اللغة،�أحمد�بن�فارس�بن�زكريا،�دار�الكتب�العلمية،�


اج،�محمد�بن�محمد�الخطيب�الشربيoÌ،�دار�الحديث�القاهرة،�ìا�حتاج�إ�ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا��oÌمغ

ا�غoÌ،�ابن�قدامة�ا�قد��oÔالدمشقي�الحنب�ي،�دار�الحديث،�القاهرة،�ط

ة�ابن�الصح�\ي�علوم�الحديث،�أبو�عمر�الشهرزوري،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�

�الُخَ"!،� �دار�ابن�عفان، �تحقيق�مشهور�بن�حسن�آل�سلمان، ،o×الشاط�ÓÔبراهيم�بن�مو�ç� ا�وافقات،

ا�وسوعة�الفقهية�الكويتية،�وزارة��وقاف�والشؤون�الدينية�الكويتية،�

مر�بن�الخطاب،�عصره�وحياته،�محمد�رواس�قلع�ي،�دار�النفائس،�عمان،�طموسوعة�فقه�ع

موطأ�Pمام�مالك،�مالك�بن�أنس�أبو�عبد�هللا��صب,ي،�دار�القلم،��دمشق،�ط

أ،��الك�بن�أنس،�تحقيق�وترقيم�وتعليق�محمد�فؤاد�عبد�البا�ي،�دار�الحديث،�القاهرة،�ب�تاريخ
ّ
ا�وط

O,1321ان،�لعبد�الوهاب�الشعراني،�مطبعة�التقدم�العلمية،�القاهرة،�

�القاهرة،� �دار�اليسر، �إبراهيم، �يسري �محمد �وعناية �تعليق �زيد، ��صطفى �الكريم، �القرآن �\ي

�القاهرة،� �والنشر، �للطباعة �العربية �الشركة ،oÔýن
}� �فت,ي �أحمد �الجنائي�Pسمي، �الفقه نظريات�\ي

نيل��وطار�من�أسرار�منتقى��خبار،��حمد�بن�ع�ي�الشوكاني،�تحقيق�محمد�صب

 .هـ1427دار�ابن�الجوزي،�الرياض،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

العناية�شرح�الهداية،�ا�رغيناني،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار�� .40

فتح�الباري�\ي�شرح�صحيح�البخاري،�Nبن�حجر�العسقني،�دا .41

الفجر�الساطع�ع�ى�الصحيح�الجامع،�ناصر�الدين��لباني،�ا�كتبة�الشاملة،�Pصدار� .42

القاموس�ا�حيط،�محمد�بن�يعقوب�الف,!وزآبادي،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،� .43

�Nإكراه�\ي�الدين،�إشكالية�الرد .44

العالم�oللفكر�Pسمي،�ط
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�العادمة�\ي�أعمال�الزراعة�وما� ياه


ا�من�حيوانات�قد�يأكلها�Pنسان�مع�أ�
ا�تعيش�\ي�ا�ياه�العادمة،�حيث�تم�الوقوف�ع�ى�أهمية�ا�ياه�ìينتج�ع

�عالجت�الدراسة� �ثم �Pسمي، �التشريع �\ي �والتطه,!�{
ا �بنظاف�
ا �الخاصة �وتنظيم��حكام 
ا،Úوالحفاظ�عل

�ترتبط� �لõنسان �من�مصالح 
اìع� �ينتج �وما �أغراض�الزراعة �\ي �والعادمة �ا�لوثة ياه

�هذه� �\ي �وردت �وتفصيت �وأحكام حة

  .بيئةا�ياه�العادمة،�ا�لوثة،�الزراعة،�الفقه�Pسمي،�ا�وارد�الطبيعية،�ال
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legislation 
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استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�رعاية�ا'صالح�الزراعية�Rي�التشريع��سzميتناولت�هذه�الدراسة�

�التعرف� �ومدى�إمكانية�zنتفاع�من�ا�هادفة�إ�ى �العادمة�\ي�أعمال�الزراعة�وما�ع�ى�zستحالة�أسبا{
ا ياه


ا�من�حيوانات�قد�يأكلها�Pنسان�مع�أ�
ا�تعيش�\ي�ا�ياه�العادمة،�حيث�تم�الوقوف�ع�ى�أهمية�ا�ياه�ìينتج�ع

�عالجت�الدراسة� �ثم �Pسمي، �التشريع �\ي �والتطه,!�{
ا �بنظاف�
ا �الخاصة �وتنظيم��حكام 
ا،Úوالحفاظ�عل

�ا� �من �zنتفاع �من�مصالإمكانية 
اìع� �ينتج �وما �أغراض�الزراعة �\ي �والعادمة �ا�لوثة ياه

� �وهذا �ونحو�ذلك �وطهارته �وشرابه �هذه�بطعامه �\ي �وردت �وتفصيت �وأحكام �نصوص�واضحة �خل من

ا�ياه�العادمة،�ا�لوثة،�الزراعة،�الفقه�Pسمي،�ا�وارد�الطبيعية،�ال�:

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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OPPJ#�� :  

تناولت�هذه�الدراسة�

�التعرف� هادفة�إ�ى


ا�من�حيوانات�قد�يأكلها�Pنسان�مع�أ�
ا�تعيش�\ي�ا�ياه�العادمة،�حيث�تم�الوقوف�ع�ى�أهمية�ا�ياه�ìينتج�ع

�عالجت�الدراسة� �ثم �Pسمي، �التشريع �\ي �والتطه,!�{
ا �بنظاف�
ا �الخاصة �وتنظيم��حكام 
ا،Úوالحفاظ�عل

�ا� �من �zنتفاع إمكانية

� �وهذا �ونحو�ذلك �وطهارته �وشرابه بطعامه

  .الدراسة

:الكلمات�ا'فتاحية
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ABSTRACT: This study dealt with the use of wastewater in the care of 

agricultural interests in Islamic legislation, aiming to identify the 

impossibility, its causes, and the possibility of benefiting from wastewater 

in agricultural work and the

though they live in wastewater. And preserving it, organizing the 

provisions related to its cleanliness and purification in Islamic legislation, 

then the study dealt with the possibility of benefiting from pollut

waste water for the purposes of agriculture and the resulting interests of 

man related to his food, drink, purification, and so on, and this through 

clear texts, provisions and details contained in this study.

Key words: Waste water, polluted water,

jurisprudence, natural resources, environment.

الحمــد��Ïرب�العــا�,ن،�والصــة�والســم�ع�ــى�ســيد�ا�رســل,ن،�محمــد�بــن�عبــد�هللا�وع�ــى�آلــه�وصــحبه�

ال�قـد�أظهـرت�كيـف�أن�هللا�عـز�وجـل�قـد�جعـل�ا�ـاء�حيـاة�لكـل��ـoÔء�حيـث�قـ

؛�وÖجـــل�هــذا��مـــر�فقــد�اهتمـــت�التشــريعات�Pســـمية�

بتنظيم��حكام�ا�تعلقة�با�اء،�وهذا�Nعتباره�ا�ؤثر�\ي�بقـاء�الحيـاة�البشـرية،�واسـتمرار�حيـاة�لل�ـ!وة�الحيوانيـة،�

�N�oـÐة�الا�له�مـن�أهميـة�بالغـة�تـرتبط�بعمـود�الـدين�Pسـمي�ا�تمثـل�بفريضـة�الصـ

التطبيـق�إ�Nالعمـل�و �القيام�{
ا�أو�الشروع�\ي�ذلك�إ�Nمن�خل�الطهارة�والوضوء�وهذا�أمر��Nيمكن�فيه�

  .لصحيةباستعمال�ا�ياه�ال�N�oÐبد�فيه�من�معرفة�لêحكام�والتصورات�من�الناحية�الشرعية�وا


ــــا�ونجاســــ�
ا�âــــا�مــــن�حيــــث�طهار
إن�التشــــريعات�Pســــمية�قــــد�جعلــــت�للميــــاه�أحكاًمــــا�خاصــــة�تتعلــــق�{

وبالتا�ي�تقرير�مسألة�zنتفاع�{
ا�من�خل�وسائل�تقليدية�أو�غ,!�تقليدية�وهذا�{
دف�zنتقال�با�اء�من�صفة�

يء�ا�ـؤثرة�\ـي�شـرعية�العبـادات�ومشـروعي�
ا،��
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his study dealt with the use of wastewater in the care of 

agricultural interests in Islamic legislation, aiming to identify the 

impossibility, its causes, and the possibility of benefiting from wastewater 

in agricultural work and the resulting animals that humans may eat even 

though they live in wastewater. And preserving it, organizing the 

provisions related to its cleanliness and purification in Islamic legislation, 

then the study dealt with the possibility of benefiting from pollut

waste water for the purposes of agriculture and the resulting interests of 

man related to his food, drink, purification, and so on, and this through 

clear texts, provisions and details contained in this study. 

: Waste water, polluted water, agriculture, Islamic 

jurisprudence, natural resources, environment. 

الحمــد��Ïرب�العــا�,ن،�والصــة�والســم�ع�ــى�ســيد�ا�رســل,ن،�محمــد�بــن�عبــد�هللا�وع�ــى�آلــه�وصــحبه�

قـد�أظهـرت�كيـف�أن�هللا�عـز�وجـل�قـد�جعـل�ا�ـاء�حيـاة�لكـل�النصوص�الشـرعية�

oٍْء�َ&ـــيٍّ 
َ
Ôــ�� ـــلَّ

ُ
ــاء�ك

َ ْ
؛�وÖجـــل�هــذا��مـــر�فقــد�اهتمـــت�التشــريعات�Pســـمية�)30:�نبيــاء�" (َنــا�ِمـــَن�ا�

بتنظيم��حكام�ا�تعلقة�با�اء،�وهذا�Nعتباره�ا�ؤثر�\ي�بقـاء�الحيـاة�البشـرية،�واسـتمرار�حيـاة�لل

ا�له�مـن�أهميـة�بالغـة�تـرتبط�بعمـود�الـدين�Pسـمي�ا�تمثـل�بفريضـة�الصـة�الÐـ�N�o!وة�النباتية،�و�

�القيام�{
ا�أو�الشروع�\ي�ذلك�إ�Nمن�خل�الطهارة�والوضوء�وهذا�أمر��Nيمكن�فيه�

باستعمال�ا�ياه�ال�N�oÐبد�فيه�من�معرفة�لêحكام�والتصورات�من�الناحية�الشرعية�وا


ــــا�ونجاســــ�
ا�âــــا�مــــن�حيــــث�طهار
إن�التشــــريعات�Pســــمية�قــــد�جعلــــت�للميــــاه�أحكاًمــــا�خاصــــة�تتعلــــق�{

وبالتا�ي�تقرير�مسألة�zنتفاع�{
ا�من�خل�وسائل�تقليدية�أو�غ,!�تقليدية�وهذا�{
دف�zنتقال�با�اء�من�صفة�

يء�ا�ـؤثرة�\ـي�شـرعية�العبـادات�ومشـروعي�
ا،��النجاسة�والقذارة�إ�ى�حكم�الطهارة�والنظافة�الÐـ�oتعـد�مـن�ا�بـاد

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  

  

  

his study dealt with the use of wastewater in the care of 

agricultural interests in Islamic legislation, aiming to identify the 

impossibility, its causes, and the possibility of benefiting from wastewater 

resulting animals that humans may eat even 

though they live in wastewater. And preserving it, organizing the 

provisions related to its cleanliness and purification in Islamic legislation, 

then the study dealt with the possibility of benefiting from polluted and 

waste water for the purposes of agriculture and the resulting interests of 

man related to his food, drink, purification, and so on, and this through 

agriculture, Islamic 

'�)=�  

الحمــد��Ïرب�العــا�,ن،�والصــة�والســم�ع�ــى�ســيد�ا�رســل,ن،�محمــد�بــن�عبــد�هللا�وع�ــى�آلــه�وصــحبه�

  أجمع,ن�وبعد؛�

النصوص�الشـرعية�فإن�

ـــل: " ســبحانه
ُ
ــاء�ك

َ ْ
َنــا�ِمـــَن�ا�

ْ
َوَجَعل

بتنظيم��حكام�ا�تعلقة�با�اء،�وهذا�Nعتباره�ا�ؤثر�\ي�بقـاء�الحيـاة�البشـرية،�واسـتمرار�حيـاة�لل

ورعاية�ال�!وة�النباتية،�و�

يصح�القيام�{
ا�أو�الشروع�\ي�ذلك�إ�Nمن�خل�الطهارة�والوضوء�وهذا�أمر��Nيمكن�فيه�

باستعمال�ا�ياه�ال�N�oÐبد�فيه�من�معرفة�لêحكام�والتصورات�من�الناحية�الشرعية�وا


ــــا�ونجاســــ�
ا�âــــا�مــــن�حيــــث�طهار
إن�التشــــريعات�Pســــمية�قــــد�جعلــــت�للميــــاه�أحكاًمــــا�خاصــــة�تتعلــــق�{

وبالتا�ي�تقرير�مسألة�zنتفاع�{
ا�من�خل�وسائل�تقليدية�أو�غ,!�تقليدية�وهذا�{
دف�zنتقال�با�اء�من�صفة�

النجاسة�والقذارة�إ�ى�حكم�الطهارة�والنظافة�الÐـ�oتعـد�مـن�ا�بـاد
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جالـــــة�العلميـــــة�الÐـــــ�oســـــتقف�ع�ـــــى�موضـــــوعات�البحـــــث�ومتعلقاتـــــه�العلميـــــة�

والدNليـــة�بدراســـة�أقـــوال�الفقهـــاء،�وا�جـــامع�الفقهيـــة�وفتـــاوى�مؤسســـات�Pفتـــاء�الرســـمية�\ـــي�الـــدول�Pســـمية�

يـة�باسـتعمال�ا�يــاه�العادمـة�بعـد�تكريرهـا،�وهـو�مـا�سـيتم�تناولــه�

  ".�الزراعية�Rي�التشريع��سzمي

وضوع�بالبيئة�الطبيعية،�وا�وارد�ال�N�oÐبد�من�حماي�
ا�وتحقيق�فلسفة�الرعاية�والحماية�لها�من�

�الزراعية� �ا�وارد �البيئة �رعاية �تحدثت�عن oÐال� �والفقهية �التشريعات�Pسمية �الوقوف�ع�ى إظهار�أهمية

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�الخاصة�برعاية�ا�وارد�الزراعية�والطبيعية�وا�ياه�مسألة�مهمة�للباحث,ن�

  .  �الزراعية�ومستجدات�ذلك�\ي�الواقع�ا�عاش

�الدراسات� �يرتبط�به�من�مقاربات�موضوعية�توجب�ع�ى ما

�تطرحه� �إيجاد�حلول�وإجابات�لكل�ما �\ي �وا�حاولة �دراسة�معاصرة تناول�جزئيات�الفقه�Pسمي�ودراس�
ا

�ا�وقف� �إ�ى �ذلك�للوصول �ورعاية �والزراعية �ا�صادر�ا�ائية �حفظه �كيفية �وبيان �zستحالة �ماهية تحديد

بيان�كيف�تكون�أسباب�zستحالة�وإمكانية�حفظ�حقوق�الكائنات�الحية�\ي�الشرب�وzنتفاع�من�ا�ياه�\ي�

�الفقه�Pسمي�من�أجل� �\ي �الزراعية

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وهـــــذا�مـــــا�ســـــيتم�تناولـــــه�\ـــــي�هـــــذه�العجالـــــة�العلميـــــة�الÐـــــ�oســـــتقف�ع�ـــــى�موضـــــوعات�البحـــــث�ومتعلقاتـــــه�العلميـــــة�

والدNليـــة�بدراســـة�أقـــوال�الفقهـــاء،�وا�جـــامع�الفقهيـــة�وفتـــاوى�مؤسســـات�Pفتـــاء�الرســـمية�\ـــي�الـــدول�Pســـمية�

�ظـاهر�البيئيـة�باسـتعمال�ا�يــاه�العادمـة�بعـد�تكريرهـا،�وهـو�مـا�سـيتم�تناولــه�بخصـوص�مسـألة�ري�ا�زروعـات�وا

استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�رعاية�ا'صالح�الزراعية�Rي�التشريع��سzمي: "\ي�هذا�البحث�تحت�عنوان

   :أهمية�ا'وضوع�وأسباب�اختياره

  : وت"!ز�أهمية�ا�وضوع�وأسباب�اختياره�فيما�يأتي

وضوع�بالبيئة�الطبيعية،�وا�وارد�ال�N�oÐبد�من�حماي�
ا�وتحقيق�فلسفة�الرعاية�والحماية�لها�من�

  .حيث�ا�اهية�والتفصيت�الحاصلة�وفق�ا�فهوم�الشرÑي

�الزراعية� �ا�وارد �البيئة �رعاية �تحدثت�عن oÐال� �والفقهية �التشريعات�Pسمية �الوقوف�ع�ى إظهار�أهمية

 .ك�من�حيث�الوصف�والتأصيلوعالجت�موضوعات�ذل

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�الخاصة�برعاية�ا�وارد�الزراعية�والطبيعية�وا�ياه�مسألة�مهمة�للباحث,ن�

وا�ختص,ن�من�خل�ما�تعالجه�من�ثوابت�رعاية�ا�صالح�الزراعية�ومستجدات�ذلك�\ي�الواقع�ا�عا

�وأهمية �ا�وضوع�بالواقع�ا�عاصر، �الدراسات��مساس�هذا �يرتبط�به�من�مقاربات�موضوعية�توجب�ع�ى ما

 . الشرعية�أن�تقف�ع�ى�هذه�ا�سائل�{
دف�ا�عالجة�العلمية

�تطرحه� �إيجاد�حلول�وإجابات�لكل�ما �\ي �وا�حاولة �دراسة�معاصرة تناول�جزئيات�الفقه�Pسمي�ودراس�
ا

  .ا�جتمعات�من�تساؤNت�وإشكت

  

  :ما�يأتي

�ا�وقف� �إ�ى �ذلك�للوصول �ورعاية �والزراعية �ا�صادر�ا�ائية �حفظه �كيفية �وبيان �zستحالة �ماهية تحديد

 .الشرÑي�ا�تعلق�بذلك

بيان�كيف�تكون�أسباب�zستحالة�وإمكانية�حفظ�حقوق�الكائنات�الحية�\ي�الشرب�وzنتفاع�من�ا�ياه�\ي�

�يرتبط�بموضوع �ما �الفقه�Pسمي�من�أجل�دراسة �\ي �ا�صالح�الزراعية �\ي �العادمة ات�zنتفاع�من�ا�ياه

  .الوقوف�ع�ى�هذه�القضية�بدقة�ووضوح

    :أسئلة�البحث

  :وæي�متمثلة�بأمور�æي

 ما�مفهوم�zستحالة�وأسبا{
ا�\ي�الفقه�Pسمي؟

  مي؟ما�æي�مظاهر�رعاية�ا�ياه�وطبيعة�استخدامها�\ي�الفقه�Pس

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وهـــــذا�مـــــا�ســـــيتم�تناولـــــه�\ـــــي�هـــــذه�ال

والدNليـــة�بدراســـة�أقـــوال�الفقهـــاء،�وا�جـــامع�الفقهيـــة�وفتـــاوى�مؤسســـات�Pفتـــاء�الرســـمية�\ـــي�الـــدول�Pســـمية�

بخصـوص�مسـألة�ري�ا�زروعـات�وا

\ي�هذا�البحث�تحت�عنوان

أهمية�ا'وضوع�وأسباب�اختياره

وت"!ز�أهمية�ا�وضوع�وأسباب�اختياره�فيما�يأتي

وضوع�بالبيئة�الطبيعية،�وا�وارد�ال�N�oÐبد�من�حماي�
ا�وتحقيق�فلسفة�الرعاية�والحماية�لها�من�تعلق�هذا�ا� .1

حيث�ا�اهية�والتفصيت�الحاصلة�وفق�ا�فهوم�الشرÑي

�الزراعية� .2 �ا�وارد �البيئة �رعاية �تحدثت�عن oÐال� �والفقهية �التشريعات�Pسمية �الوقوف�ع�ى إظهار�أهمية

وعالجت�موضوعات�ذل

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�الخاصة�برعاية�ا�وارد�الزراعية�والطبيعية�وا�ياه�مسألة�مهمة�للباحث,ن� .3

وا�ختص,ن�من�خل�ما�تعالجه�من�ثوابت�رعاية�ا�صال

�وأهمية .4 �ا�وضوع�بالواقع�ا�عاصر، مساس�هذا

الشرعية�أن�تقف�ع�ى�هذه�ا�سائل�{
دف�ا�عالجة�العلمية

�تطرحه� .5 �إيجاد�حلول�وإجابات�لكل�ما �\ي �وا�حاولة �دراسة�معاصرة تناول�جزئيات�الفقه�Pسمي�ودراس�
ا

ا�جتمعات�من�تساؤNت�وإشكت

   :أهداف�البحث

ما�يأتيوæي�متمثلة�ب

�ا�وقف� .1 �إ�ى �ذلك�للوصول �ورعاية �والزراعية �ا�صادر�ا�ائية �حفظه �كيفية �وبيان �zستحالة �ماهية تحديد

الشرÑي�ا�تعلق�بذلك

بيان�كيف�تكون�أسباب�zستحالة�وإمكانية�حفظ�حقوق�الكائنات�الحية�\ي�الشرب�وzنتفاع�من�ا�ياه�\ي� .2

 .ا�فهوم�الشرÑي

�يرتبط�بموضوع .3 �ما دراسة

الوقوف�ع�ى�هذه�القضية�بدقة�ووضوح

أسئلة�البحث/ مشكلة

وæي�متمثلة�بأمور�æي

ما�مفهوم�zستحالة�وأسبا{
ا�\ي�الفقه�Pسمي؟ .1

2.  ما�æي�مظاهر�رعاية�ا�ياه�وطبيعة�استخدامها�\ي�الفقه�Pس
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�الزراعية�وzنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�\ي�

ما�æي�ا�ظاهر�الخاصة�بتحقيق�مصلحة�ا�جتمعات�من�خل�حفظ�ا�ياه�\ي�رعاية�ا�وارد�الزراعية�\ي�الفقه�


ا�من�كائنات�حية�\ي�الفقه�Pسمي؟Úا�يقتات�عل  

zعتماد�ع�ى�ا�نهج,ن�الوصفي�والتحلي�ي،�وذلك�ببيان�ماهية�zستحالة�وzنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�و�حكام�

�النصوص�{
دف�� �هذه �تحليل ثم

  : \ي�أربعة�مباحث،�وذلك�ع�ى�النحو�ãتي

  مظاهر�ا'حافظة�ع�ى�ا'ياه�وتحس�ن�طرق�استخدامها�من�[مور�ال��Êحث�عل�Mا��سzم

  إ�ى�طاهرة�عند�الفقهاء

  ونحوها�من�منظور�شرÂي

فهذا�غاية�جهد�الباحث,ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعا�ى،�وإن�كانت��خرى�فمن�عجز�

 أهمية�ا'اء�وطبيعة��هتمام�بنظافته�من�منظور�شرÂي

ظافته�وغ,!ه�من�ا�وارد�الطبيعية�ونحو�ذلك�\ي�أمور�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هل�يوجد�نصوص�وتشريعات�فقهية�عالجت�مسألة�رعاية�ا�صالح�الزراعية�وzنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�\ي�

ما�æي�ا�ظاهر�الخاصة�بتحقيق�مصلحة�ا�جتمعات�من�خل�حفظ�ا�ياه�\ي�رعاية�ا�وارد�الزراعية�\ي�الفقه�


ا�من�كائنات�حية�\ي�الفقه�Pسمي؟كيف�يكون�zنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�ومÚا�يقتات�عل

  

  :ولقد�كان�منهج�الباحث,ن�كا¢تي

zعتماد�ع�ى�ا�نهج,ن�الوصفي�والتحلي�ي،�وذلك�ببيان�ماهية�zستحالة�وzنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�و�حكام�

�ومن �بذلك، �ا�تعلقة �والفقهية �النصوص�الشرعية �وكذلك �به، �الخاصة

  .الوقوف�ع�ى�ا�نظور�الشرÑي��تعلقات�البحث

 .الرجوع�إ�ى�ا�راجع�ا�تخصصة�\ي�موضوعات�البحث

\ي�أربعة�مباحث،�وذلك�ع�ى�النحو�ãتي�-إضافة�للمقدمة�والخاتمة��- وقد�جاءت�هذه�الدراسة�

 بنظافته�من�منظور�شرÂي��أهمية�ا'اء�وطبيعة��هتمام

مظاهر�ا'حافظة�ع�ى�ا'ياه�وتحس�ن�طرق�استخدامها�من�[مور�ال��Êحث�عل�Mا��سzم

إ�ى�طاهرة�عند�الفقهاء) العادمة(استحالة�ا'ياه�النجسة�ومMNا�ا'ياه�ا'لوثة�

ونحوها�من�منظور�شرÂي�استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�الزراعة

فهذا�غاية�جهد�الباحث,ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعا�ى،�وإن�كانت��خرى�فمن�

  .وتقص,!�ونستغفر�هللا�العظيم

أهمية�ا'اء�وطبيعة��هتمام�بنظافته�من�منظور�شرÂي: ا'بحث�[ول 

ظافته�وغ,!ه�من�ا�وارد�الطبيعية�ونحو�ذلك�\ي�أمور�ويتج�ى�بيان�أهمية�ا�اء�وتنظيم�العقة�مع�ن

  أهمية�ا'ياه�Rي��سzم

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هل�يوجد�نصوص�وتشريعات�فقهية�عالجت�مسألة�رعاية�ا�صال .3

 ذلك�أم�N؟�

ما�æي�ا�ظاهر�الخاصة�بتحقيق�مصلحة�ا�جتمعات�من�خل�حفظ�ا�ياه�\ي�رعاية�ا�وارد�الزراعية�\ي�الفقه� .4

 Pسمي؟

كيف�يكون�zنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�وم .5

  : منهجية�البحث

ولقد�كان�منهج�الباحث,ن�كا¢تي

zعتماد�ع�ى�ا�نهج,ن�الوصفي�والتحلي�ي،�وذلك�ببيان�ماهية�zستحالة�وzنتفاع�من�ا�ياه�العادمة�و�حكام� .1

�ومن �بذلك، �ا�تعلقة �والفقهية �النصوص�الشرعية �وكذلك �به، الخاصة

الوقوف�ع�ى�ا�نظور�الشرÑي��تعلقات�البحث

الرجوع�إ�ى�ا�راجع�ا�تخصصة�\ي�موضوعات�البحث .2

  : محتوى�البحث

وقد�جاءت�هذه�الدراسة�

أهمية�ا'اء�وطبيعة��هتمام: ا'بحث�[ول 

مظاهر�ا'حافظة�ع�ى�ا'ياه�وتحس�ن�طرق�استخدامها�من�[مور�ال��Êحث�عل�Mا��سzم: ا'بحث�الثاني

استحالة�ا'ياه�النجسة�ومMNا�ا'ياه�ا'لوثة�: ا'بحث�الثالث

استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�الزراعة: ا'بحث�الرابع

�������
ً
فهذا�غاية�جهد�الباحث,ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعا�ى،�وإن�كانت��خرى�فمن�: وأخ,!ا

وتقص,!�ونستغفر�هللا�العظيم

ا'بحث�[ول 

ويتج�ى�بيان�أهمية�ا�اء�وتنظيم�العقة�مع�ن

  :بيا�
ا�فيما�يأتي

أهمية�ا'ياه�Rي��سzم: ا'طلب�[ول 
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�حيث�به�تدوم�الحياة�وتعيش�الكائنات�وتخضر��رض�وتنبت�من�كل�زوج�

ِمُنوَن  �ُيؤْ
َ
ف
َ
�أ oٍْء�َ&ّيٍ

َ
Ô�� لَّ

ُ
اِء�ك

َ
وبا�اء�. 1 )

ُر�
ُ
�َوَينش وا

ُ
َنط
َ
�ِمْن�َبْعِد�َما�ق

َ
ْيث

َ
غ

ْ
ُل�ال ِOّ

َ

،�وهو�عماد�"أينما�كان�ا�اء�كان�ا�ال

: �موارده�تحل�الكوارث�والنكبات،�قال�تعا�ى

�ر�oÔÕهللا�عنه�قال
َ
اَل�َرُسوُل�ِهللا�: َرة

َ
ق

هُ 
َ
�ُيَقاَل�ل نْ

َ
ِعيِم،�أ َك�: َد�ِمَن�النَّ

َ
�ل ْم�ُنِصحَّ

َ
ل
َ
أ

ا�
ً
حة�با�اء،�حيث�ورد�ذكره�\ي�القرآن�الكريم�ثث

�يقـول�هللا �أو�نبــات، �أو�حيـوان، �عنـه�إنسان، oÌيستغ�N� �ا�اء�مصدر�للشرب، ْرَسَل�: "�تعـــا�ى
َ
ِذي�أ

َّ
َوُهَو�ال

ْس 
ُ
�َون ْيًتا �مَّ

ً
َعاًما�َدة

ْ
ن
َ
�أ َنا قْ

َ
ل
َ
�خ ا �ِممَّ ِقَيُه

�لشر{
م،� �الحاجة؛ �غاية �إليه �محتاج,ن ،oÔ

ب�Nزم�للنظافة،�وبعض�العبادات�تشi!ط�الطهـارة�لصـح�
ا،�ومن�معاني�الطهارة�لغة
ّ
: ا�اء�متطل

بث�
َ
�الخ �كانت�وهـي �حقيقية �النجاسة �عن �شرًعا( النظافة �مستقذرة �أ)عـ,ن و�،

،�ويشمل�الحدث��صغر�الذي�يزيل�

 �>6��� +��!  ��J�����1428  �  MJ2008 �+58  
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�حيث�به�تدوم�الحياة�وتعيش�الكائنات�وتخضر��رض�وتنبت�من�كل�زوج�
ٌ
ا�اء�نعمة�من�هللا�عظيمة


يج؛�وهو�عنصر�الحياة�وسبب�البقاء،�كما�\ي�قوله�تعا�ى}) : 
ْ
oَوَجَعل

َ
Ô�� لَّ

ُ
اِء�ك

َ ْ
َنا�ِمَن�ا�

ْي: (تطيب�النفوس�وتتفاءل��رواح�وتنشر�الرحمة؛�قال�تعا�ى
َ
غ

ْ
ُل�ال ِOّ

َ
ِذي�ُي	

َّ
َوُهَو�ال

  . 2 )�الَحِميُد 

أينما�كان�ا�اء�كان�ا�ال: "وسبيل�الرزق،�يقول�عمر�ر�oÔÕهللا�عنهوا�اء�أصل�ا�عاش�


ا،�وبتوافره�تتقدم�وتزدهر،�وبشح�موارده�تحل�الكوارث�والنكبات،�قال�تعا�ىÍاقتصاد�الدول،�ومصدر�رخا

ْم�ِبَماٍء�َمِع,ٍن 
ُ
ِتيك

ْ
َمْن�َيأ

َ
�ف
ً
ْورا

َ
ْم�غ

ُ
ك
ُ
�ر�oÔÕهللا�عنه�قال. 3 )َبَح�َماؤ

َ
وعن�أبي�ُهَرْيَرة

َم 
َّ
ن: (ِه�َوَسل

َ
ِعيِم،�أ ُه�َيْوَم�الِقَياَمِة،�َيْع�oÌِالَعْبَد�ِمَن�النَّ ُل�َعنْ

َ
َل�َما�ُيْسأ وَّ

َ
�أ ِإنَّ

 
َ ْ
  ).اِء�الَباِرِد ِوَيَك�ِمَن�ا�

ا�
ً
ا�تتبع�¢يات�القرآن�الكريم،�يلحظ�عناية�واضحة�با�اء،�حيث�ورد�ذكره�\ي�القرآن�الكريم�ثث

  : ،��ومن�هنا�فقد�برزت�أهمية�ا�اء�من�خل�عدة�أمور�æي

�يقـول�هللا �أو�نبــات، �أو�حيـوان، �عنـه�إنسان، oÌيستغ�N� ا�اء�مصدر�للشرب،

س
ُ
�َون ْيًتا �مَّ

ً
َدة

ْ
�َبل �ِبِه oَ*ِِلُنْح� ُهوًرا

َ
�ط �َماء َماء �السَّ �ِمَن َنا

ْ
نَزل
َ
�َوأ �َرْحَمِتِه �َيَدْي َن

�أي �أنعا: ، �من �الحيوان، �منه �لشر{
م،�وليشرب �الحاجة؛ �غاية �إليه �محتاج,ن ،oÔوأنا�� م،

 .6  

ب�Nزم�للنظافة،�وبعض�العبادات�تشi!ط�الطهـارة�لصـح�
ا،�ومن�معاني�الطهارة�لغة
ّ
ا�اء�متطل

�وشرًعا س،
َ
�الدن �من بث�: النقاء

َ
�الخ �كانت�وهـي �حقيقية �النجاسة �عن النظافة

�شرÑي�يحّل�\ي��عضاء�ف,Oيل�الطهارة :حكمية�وæي�الحدث،�وهو
ٌ
،�ويشمل�الحدث��صغر�الذي�يزيل� 7وصف
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�هللا�عظيمة
ٌ
ا�اء�نعمة


يج؛�وهو�عنصر�الحياة�وسبب�البقاء،�كما�\ي�قوله�تعا�ى}

تطيب�النفوس�وتتفاءل��رواح�وتنشر�الرحمة؛�قال�تعا�ى

َحِميُد 
ْ
�ال َوِ�يُّ

ْ
َرْحَمَتُه�َوُهَو�ال

وا�اء�أصل�ا�عا


ا،�وبتوافره�تتقدم�وتزدهر،�وبشÍاقتصاد�الدول،�ومصدر�رخا

م(
ُ
ك
ُ
ْصَبَح�َماؤ

َ
�أ ْيُتْم�ِإنْ

َ
َرأ
َ
ْل�أ

ُ
ق

َم 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
َص�

 
َ ْ
ِجْسَمَك،�َوُنْرِوَيَك�ِمَن�ا�

ا�تتبع�¢يات�القرآن�الكريم،�يلحظ�عناية�وا إن

،��ومن�هنا�فقد�برزت�أهمية�ا�اء�من�خل�عدة�أمور�æي 4وسّت,ن�مرة

  
ً
Nيقـول�هللا: أو� �أو�نبــات، �أو�حيـوان، �عنـه�إنسان، oÌيستغ�N� ا�اء�مصدر�للشرب،

�َرْح �َيَدْي �َبْ,َن ًرا
ْ
�ُبش َياَح الّرِ

� ِث,ً!ا
َ
�ك َّo ِÔَنا�

َ
�أي5"َوأ ،

. وزروعهم،�وثمارهم

    
ً
ب�Nزم�للنظافة،�وبعض�العبادات�تشi!ط�الطهـارة�لصـح�
ا،�ومن�معاني�الطهارة�لغة: ثانيا

ّ
ا�اء�متطل

�وشرًعا س،
َ
�الدن �من النقاء

حكمية�وæي�الحدث،�وهو
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ر�استعماله�لسبب�
ّ
�عند�فقده،�أو�تعذ

ّ
Nإ

�والصناعية� �ونشاطات�البشـر�الزراعية حياة،

  اهتمام�التشريع��سzمي�بمبدأ�النظافة�والطهارة�بشكل�عام

� �الجوهرية�ا�ؤثرة �يعد�من�ا�باديء��ساس�والقضايا �تكوين�النظام�إن�نظام�النظافة�والطهارة \ي

�من� �ذلك �كان �فقد �وبالتا�ي �والزراعية، �الطبيعية �ا�وارد �من 
اâومستلزما� �العبادات �جانب �\ي Pسمي

�فالنظافة� 
ا،}� �وzهتمام �معرف�
ا �عن �zبتعاد ÓÐأو�ح� 
ا،ìع� �أو�التجاوز �إهمالها �يمكن N� oÐال� ا�حددات

Pسم�حيث�يرتبط�ذلك�بعقيدة�ا�سلم�ال�oÐتلزمه�

�ذلك�لدى� �تطبيق �من�حيث�الحرص�ع�ى �والحضارية، �القيمية �أبعادها �إ�ى �إضافة �الدينية �أبعادها تطبيق

�لقول�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم
ً
Nامتثا� �وخصوصها، �بعمومها Pيمان�: "ثقافات�ا�جتمعات�Pنسانية

�من� �شعبة �والحياء �الطريق �عن ��ذى إماطة

الطهور�شطر�Pيمان،�: "حيث�عد�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�النظافة�نصف�Pيمان�عندما�قال

� �ب,ن�السماء�و�رض، �نور،�ما والصة

�أو� �فمعتقها �نفسه �يغدو�فبايع �الناس �كل �أو�عليك، �لك �ُحجه �والقرآن �والص"!�ضياء، �برهان، والصدقة


ا�âبمعرفة�متعلقات�النظافة�ومكونا�Nإ� �إسم�ا�رء

�فالطهارة� �وعباداته، �ا�سلم �حياة �\ي قبولها
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ر�استعماله�لسبب� و�Nيصار�إ�ى�غ,!�ا�اء�1.الوضوء،�والحدث��ك"!�الذي�يزول�بالغسل
ّ
�عند�فقده،�أو�تعذ

ّ
Nإ

�وضروري  �للبيئة، oÔمكون�أسا�� �والصناعية�Nستمرار�ال ا�اء �ونشاطات�البشـر�الزراعية حياة،

  2.وغ,!ها،�كما�أّنه�سبب�الُخضرة،�والنضارة،�وا�تعة،�والرفاهية،�والنعيم�

اهتمام�التشريع��سzمي�بمبدأ�النظافة�والطهارة�بشكل�عام

� �الجوهرية�ا�ؤثرة �يعد�من�ا�باديء��ساس�والقضايا إن�نظام�النظافة�والطهارة

�من� �ذلك �كان �فقد �وبالتا�ي �والزراعية، �الطبيعية �ا�وارد �من 
اâومستلزما� �العبادات �جانب �\ي Pسمي

�فالنظافة� 
ا،}� �وzهتمام �معرف�
ا �عن �zبتعاد ÓÐأو�ح� 
ا،ìع� �أو�التجاوز �إهمالها �يمكن N� oÐال� ا�حددات

Pسم�حيث�يرتبط�ذلك�بعقيدة�ا�سلم�ال�oÐتلزمه��والطهارة�وفق�ا�نظور�الشرÑي�من�ا�كونات��ساس�\ي

�ذلك�لدى� �تطبيق �من�حيث�الحرص�ع�ى �والحضارية، �القيمية �أبعادها �إ�ى �إضافة �الدينية �أبعادها تطبيق

�لقول�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم
ً
Nامتثا� �وخصوصها، �بعمومها ثقافات�ا�جتمعات�Pنسانية

�فأفضل �شعبة �وسبعون �إ�Nهللا�وأدناها: هابضع ��Nإله �من�: قول �شعبة �والحياء �الطريق �عن ��ذى إماطة

حيث�عد�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�النظافة�نصف�Pيمان�عندما�قال

�وسبحان�هللا�والحمد��Ïتم(ن� �" أو�تم�ê" والحمد��Ïتم�êا�,Oان، �ب,ن�السماء�و�رض، ما

�أو� �فمعتقها �نفسه �يغدو�فبايع �الناس �كل �أو�عليك، �لك �ُحجه �والقرآن �والص"!�ضياء، �برهان، والصدقة


ا�âبمعرفة�متعلقات�النظافة�ومكونا�Nإ� �أنه��Nيصح�إسم�ا�رء ��مر�يظهر�لدينا وبخصوص�هذا

�وكذلك �تحقيقها �وبالتا�ي �الشرعية �العبادة �بناء �\ي �فالطهارة��ا�حورية �وعباداته، �ا�سلم �حياة �\ي قبولها
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الوضوء،�والحدث��ك"!�الذي�يزول�بالغسل

  .شرÑي

  

 
ً
�مكون�أسا: ثالثا ا�اء

وغ,!ها،�كما�أّنه�سبب�الُخضرة،�والنضارة،�وا�تعة،�والرفاهية،�والنعيم�

اهتمام�التشريع��سzمي�بمبدأ�النظافة�والطهارة�بشكل�عام: ا'طلب�الثاني

� �الجوهرية�ا�ؤثرة �يعد�من�ا�باديء��ساس�والقضايا إن�نظام�النظافة�والطهارة

�من� �ذلك �كان �فقد �وبالتا�ي �والزراعية، �الطبيعية �ا�وارد �من 
اâومستلزما� �العبادات �جانب �\ي Pسمي

�فالنظافة� 
ا،}� �وzهتمام �معرف�
ا �عن �zبتعاد ÓÐأو�ح� 
ا،ìع� �أو�التجاوز �إهمالها �يمكن N� oÐال� ا�حددات

والطهارة�وفق�ا�نظور�الشرÑي�من�ا�كونات��ساس�\ي

�ذلك�لدى� �تطبيق �من�حيث�الحرص�ع�ى �والحضارية، �القيمية �أبعادها �إ�ى �إضافة �الدينية �أبعادها تطبيق

�لقول�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم
ً
Nامتثا� �وخصوصها، �بعمومها ثقافات�ا�جتمعات�Pنسانية

�فأفضل �شعبة �وسبعون بضع

حيث�عد�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�النظافة�نصف�Pيمان�عندما�قال. )P")3يمان

�وسبحان�هللا�والحمد��Ïتم والحمد��Ïتم�êا�,Oان،

�أو� �فمعتقها �نفسه �يغدو�فبايع �الناس �كل �أو�عليك، �لك �ُحجه �والقرآن �والص"!�ضياء، �برهان، والصدقة

  .)4(موبقها

�أنه��Nيص ��مر�يظهر�لدينا وبخصوص�هذا

�وكذلك �تحقيقها �وبالتا�ي �الشرعية �العبادة �بناء �\ي ا�حورية
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�و�Nيمكن�أن� �ذلك�فلن�تصح�صته، �\ي �ومن�لم�يحققها �لصحة�الصة ا
ً
�تعد�شرط 
ا}� �ا�رتبطة والنظافة

�فإن� �ولهذا �والسلوك�والفكر�والتطبيق، �الفهم �\ي �من�العوامل�ا�ؤثرة �كانت�الطهارة �إ�Nإذا �عباداته تنتظم


م�ترمي�إ�ى�إصابة�هدف,ن�وتحقيق�âطلب�من�ا�سلم,ن�إعمالها�\ي�عبادا�oÐعية�ال

وهو�ما�يحرص�عليه�\ي�بناء�التصور�الشرÑي�للعقة�مع�ا�اء�وبناء�مبدأ�الحفاظ�عليه�وع�ى�ا�وارد�

  .  ون�نقية�صالًحة�لستعمال�والتعامل�من�الناحية�الشرعية�والصحية

  مظاهر�ا'حافظة�ع�ى�ا'ياه�وتحس�ن�طرق�استخدامها�من�[مور�ال��Êحث�عل�Mا��سzم

ا�وارد�زرع�فلسفة�ا�سؤولية�Pيجابية�لدى��فراد�والجماعات�تجاه�

حيث�� .)2"(...ومسؤول�عن�رعيته�،كلكم�راع


ا،�من��مور�تنظيف�الطرق�و�ماكن�من�ا�ستقذìرات�وإبعاد��ذى�ع

قول�رسول�وي. )3()يميط��ذى�عن�الطريق�صدقة

وأدناها��،فأفضلها�قول��Nإله�إ�Nهللا

: وهذا�çعمال�قول�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

  .ومن�Pحسان�ا�حافظة�ع�ى�ا�وارد�الزراعية�والبيئة�الطبيعية�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ذلك�فلن�تص �\ي �ومن�لم�يحققها �لصحة�الصة ا
ً
�تعد�شرط 
ا}� �ا�رتبطة والنظافة

�فإن� �ولهذا �والسلوك�والفكر�والتطبيق، �الفهم �\ي �من�العوامل�ا�ؤثرة �كانت�الطهارة �إ�Nإذا �عباداته تنتظم


م�ترمي�إ�ى�إصابة�هدف,ن�وتحقيق�الواجبات�وا�ستحبات�الشر âطلب�من�ا�سلم,ن�إعمالها�\ي�عبادا�oÐعية�ال


ما�غاية�صحية: Ú1(أولهما�غاية�دينية�وثان( .  

وهو�ما�يحرص�عليه�\ي�بناء�التصور�الشرÑي�للعقة�مع�ا�اء�وبناء�مبدأ�الحفاظ�عليه�وع�ى�ا�وارد�

ون�نقية�صالًحة�لستعمال�والتعامل�من�الناحية�الشرعية�والصحيةالطبيعية�وكذلك�الزراعية�بأن�تك

مظاهر�ا'حافظة�ع�ى�ا'ياه�وتحس�ن�طرق�استخدامها�من�[مور�ال��Êحث�عل�Mا��سzم

  :ويظهر�ذلك�من�خzل�أمور��ي�فيما�يأتي

  تحس�ن�طرق�استخدام�ا'ياه�Rي�التشريع��سzمي

زرع�فلسفة�ا�سؤولية�Pيجابية�لدى��فراد�والجماعات�تجاه�ء�التشريع�Pسمي�بمبدأ�

كلكم�راع": الطبيعية�وذلك�من�خل�العمل�ع�ى�رعاي�
ا�بتقرير�ا�بدأ�القائل

تنظيف�الطرق�و�ماكن�من�ا�ستقذ ص�ى�هللا�عليه�وسلم

يميط��ذى�عن�الطريق�صدقة: (عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال

فأفضلها�قول��Nإله�إ�Nهللا�،Pيمان�بضع�وسبعون�أو�بضع�وستون�شعبة( :هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

وهذا�çعمال�قول�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم. )4()لحياء�شعبة�من�Pيمانوا�،إماطة��ذى�عن�الطريق

ومن�Pحسان�ا�حافظة�ع�ى�ا�وارد�الزراعية�والبيئة�الطبيعية�. )5(...)إن�هللا�كتب�Pحسان�ع�ى�كل��oÔء
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ذلك�فلن�تص �\ي �ومن�لم�يحققها �لصحة�الصة ا
ً
�تعد�شرط 
ا}� �ا�رتبطة والنظافة

�فإن� �ولهذا �والسلوك�والفكر�والتطبيق، �الفهم �\ي �من�العوامل�ا�ؤثرة �كانت�الطهارة �إ�Nإذا �عباداته تنتظم

الواجبات�وا�ستحبات�الشر 

: غايت,ن�\ي�آن�واحد

وهو�ما�يحرص�عليه�\ي�بناء�التصور�الشرÑي�للعقة�مع�ا�اء�وبناء�مبدأ�الحفاظ�عليه�وع�ى�ا�وارد�

الطبيعية�وكذلك�الزراعية�بأن�تك

مظاهر�ا'حافظة�ع�ى�ا'ياه�وتحس�ن�طرق�استخدامها�من�[مور�ال��Êحث�عل�Mا��سzم: ا'بحث�الثاني

ويظهر�ذلك�من�خzل�أمور�

تحس�ن�طرق�استخدام�ا'ياه�Rي�التشريع��سzمي: ا'طلب�[ول 

ء�التشريع�Pسمي�بمبدأ�جا

الطبيعية�وذلك�من�خل�العمل�ع�ى�رعاي�
ا�بتقرير�ا�بدأ�القائل

ص�ى�هللا�عليه�وسلم رسول�هللا�جعل

عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قالفا�حصلة�للثواب،�

هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

إماطة��ذى�عن�الطريق

إن�هللا�كتب�Pحسان�ع�ى�كل�(
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Pسراف�بوجوب�zقتصاد�\ي�استعمال�ا�ياه،�وتجنب�

ْسِرِف,َن 
ُ ْ
�ا� ��Nُيِحبُّ �مع�ÓÌ)1()ُه �ولتأكيد ،

ّدِ 
ُ ْ
�ِبا�

ُ
أ  : "،�و\ي�رواية)2( )اِع،�َوَيَتَوضَّ

َ
اَن�ك


ما،�فقالìهللا�ع�oÔÕيـا�ابن�: (وجاء�رجل�إ�ى�ابن�عباس�ر

اَل 
َ
ُجُل : َصاٌع،�ق َقاَل�الرَّ

َ
ِفيoÌِ: ف

ْ
�َيك

َ
N .

َم 
َّ
�َوَسل �.)3()ِه ى�: (وروي�أنه�

َ
�ِإ� ْعَراِبيٌّ

َ
�أ َجاَء

اَل 
َ
�ق مَّ

ُ
ا،�ث

ً
ث
َ

َ
�ث ا
ً
ث
َ

َ
�َزاَد�: ث َمْن

َ
ُوُضوُء،�ف

ْ
�ال ا

َ
ذ
َ
َهك

: Mا�صدرت�فتوى�عن�دائرة��فتاء�[ردنية�تحت�رقم


اÚا�جتمع�ا�سلم�تتكامل�: " �ماكن�العامة،�وف

�أسباب� �تجاه �يتحملها oÐال� ��مانة �ثقل �فيه �فرد �ويستشعر�كل �العامة،

ْ,ِ!�َويَ 
َ
خ

ْ
�ال ى

َ
�ِإ� �َيْدُعوَن

ٌ
ة مَّ
ُ
�أ ْم

ُ
ُمُروَن�ك

ْ
أ

؛�فكل�ما�كان�من�الخ,!�وا�عروف�مطلوب�من�ا�سلم��مر�به،�والدعوة�إليه،�

المصالح الكلية يراÑي�أن والتمسك�به،�فا�ؤمن�للمؤمن�كالبنيان�يشد�بعضه�بعًضا،�فع�ى�كل�فرد�\ي�ا�جتمع�

و�Nريب�أن�ا�اء�فيه�قوام�الحياة،�ووجوده�وا�حافظة�عليه�من�الهدر�

رك,Oة�من�ركائز�أمن�ا�جتمع،�وأسباب�العيش��ساسية�ال�oÐأكرم�هللا�عز�وجل�{
ا�Pنسان،�وأمره�بصيان�
ا�

بكات�تزويد��والتواصل�مع�الجهات�ا�ختصة�\ي�حال�حصول�خلل�أو�تسريب�\ي�ش

ا�ياه�واجب�مجتمøي�وفرض�كفائي؛��ا�فيه�من�تحقيق�مع�ÓÌتحمل�ا�سؤولية�ووجوب�دفع�ا�فسدة،�وجلب�
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

بوجوب�zقتصاد�\ي�استعمال�ا�ياه،�وتجنب�فقد�جاء�Pسم��وبشأن�ا�حافظة�ع�ى�ا�ياه

�تعا�ى �ُهللا �قال �حيث �استخدامها، �ا�: (\ي ��Nُيِحبُّ ُه �ِإنَّ وا
ُ
ْسِرف

ُ
�َو�Nت َرُبوا

ْ
�َواش وا

ُ
ل
ُ
َوك

�o×قتصاد�\ي�استعماله�أن�النzاِع،�َوَيَتَوض: (ص�ى�هللا�عليه�وسلم ِسُل�ِبالصَّ
َ
ت كان�َيغْ

ّدِ 
ُ ْ
�ِبا�

ُ
أ ْمَداٍد،�َوَيَتَوضَّ

َ
�أ ْمَسِة

َ
ى�خ

َ
�ِإ� 
ما،�فقال". اِعìهللا�ع�oÔÕوجاء�رجل�إ�ى�ابن�عباس�ر

اَل 
َ
اَل . ُمدٌّ : ِفي�oÌِِمَن�الُوُضوِء؟�ق

َ
اَل : ق

َ
ِفي�oÌِِللُغْسِل؟�ق

ْ
ْم�َيك

َ
اَل : ك

َ
َصاٌع،�ق

َم 
َّ
�َوَسل ْيِه

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
َك،�َرُسوَل�ِهللا�َص� ْ,ٌ!�ِمنْ

َ
َفى�َمْن�ُهَو�خ

َ
ْد�ك

َ
ق

ُوُضوءَ 
ْ
�ال َراُه

َ
أ
َ
ُوُضوِء،�ف

ْ
�َعِن�ال ُه

ُ
ل
َ
�َيْسأ َم

َّ
�َوَسل يِه

َ
اَل �ى�ُهللا�َعل

َ
�ق مَّ

ُ
ا،�ث

ً
ث
َ

َ
�ث ا
ً
ث
َ

َ
ث

َم 
َ
ل
َ
ى�َوظ َعدَّ

َ
َساَء�َوت

َ
  . )4()�أ

وبخصوص�منع�ضياع�ا'ياه�وعدم�تسري�Mا�صدرت�فتوى�عن�دائرة��فتاء�[ردنية�تحت�رقم


ا�تتعلق�بتبليغ�الجهات�ا�ختصة�عن�تسريب�ا�ياه�\يÚماكن�العامة،�وف�

�أسباب� �تجاه �يتحملها oÐال� ��مانة �ثقل �فيه �فرد �ويستشعر�كل �العامة، �با�صالح �ا�تعلقة �ا�سؤولية فيه

�تعا�ى �قوله �العموم �ومن�شواهد�هذا �الحياة، : (الصح�وموارد
ٌ
ة مَّ
ُ
�أ ْم

ُ
ك �ِمنْ ْن

ُ
َتك

ْ
َول

رِ 
َ
ك نْ
ُ ْ
؛�فكل�ما�كان�من�الخ,!�وا�عروف�مطلوب�من�ا�سلم��مر�به،�والدعوة�إليه،�)6()َن�َعِن�ا�

والتمسك�به،�فا�ؤمن�للمؤمن�كالبنيان�يشد�بعضه�بعًضا،�فع�ى�كل�فرد�\ي�ا�جتمع�


ا��جتمعه،�ويحرص�ع�ى�ا�حافظةÚريب�أن�ا�اء�فيه�قوام�الحياة،�ووجوده�وا�حافظة�عليه�من�الهدر�. عل�Nو

رك,Oة�من�ركائز�أمن�ا�جتمع،�وأسباب�العيش��ساسية�ال�oÐأكرم�هللا�عز�وجل�{
ا�Pنسان،�وأمره�بصيان�
ا�

وعليه؛�فإن�التبليغ�والتواصل�مع�الجهات�ا�ختصة�\ي�حال�حصول�خلل�أو�تسريب�\ي�ش

ا�ياه�واجب�مجتمøي�وفرض�كفائي؛��ا�فيه�من�تحقيق�مع�ÓÌتحمل�ا�سؤولية�ووجوب�دفع�ا�فسدة،�وجلب�
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ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وبشأن�ا�حافظة�ع�ى�ا�ياه

�تعا�ى �ُهللا �قال �حيث �استخدامها، \ي

�o×قتصاد�\ي�استعماله�أن�النz

م
َ
�أ ْمَسِة

َ
ى�خ

َ
�ِإ� اِع ِسُل،�ِبالصَّ

َ
ت َيغْ

اَل 
َ
ِفي�oÌِِمَن�الُوُضوِء؟�ق

ْ
ْم�َيك

َ
عباس�ك

اَل 
َ
َك�: ق

َ
�ل مَّ

ُ
�أ
َ
N "َفى�َمن

َ
ْد�ك

َ
ق

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
�َص� ِoّ×ِ

النَّ
َعدَّ
َ
َساَء�َوت

َ
َقْد�أ

َ
ا�ف
َ
ى�َهذ

َ
َع�

وبخصوص�منع�ضياع�ا'ياه�وعدم�تسري

تتعلق�بتبليغ�الجهات�ا�ختصة�عن�تسريب�ا�ياه�\ي�،)5(3290

�با�صال �ا�تعلقة �ا�سؤولية فيه

�تعا�ى �قوله �العموم �ومن�شواهد�هذا �الحياة، الصح�وموارد

رِ 
َ
ك نْ
ُ ْ

ْوَن�َعِن�ا�َìْْعُروِف�َوَي

َ ْ
ِبا�

والتمسك�به،�فا�ؤمن�للمؤمن�كالبنيان�يشد�بعضه�بعًضا،�فع�ى�كل�فرد�\ي�ا�جتمع�

�جتمعه،�ويحرص�ع�ى�ا�حافظة

رك,Oة�من�ركائز�أمن�ا�جتمع،�وأسباب�العيش��ساسية�ال�oÐأكرم�هللا�عز�وجل�{
ا�Pنسان،�وأمره�بصيان�
ا�

وعليه؛�فإن�التبلي  .وشكرها

ا�ياه�واجب�مجتمøي�وفرض�كفائي؛��ا�فيه�من�تحقيق�مع�ÓÌتحمل�ا�سؤولية�ووجوب�دفع�ا�فسدة،�وجلب�
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 : (قال�عليه�الصة�والسم
ُ
ِصيَحة يُن�النَّ َنا. الّدِ

ْ
ل
ُ
ْن؟�: ق

َ
�ِ


ــــا�الزراعــــة�يــــؤثر�\ــــي�اســــتقرار�أنظمــــة��غذيــــة�\ــــي�Úتعتمــــد�عل�oــــÐصــــيانة�ا�ــــوارد�الطبيعيــــة�ال

ولهـــذا�فـــإن�ترشــــيد�اســـ�
ك�ا�ـــوارد�وال�ــــ!وات�

حيـث�اهتمـت�التشـريعات�Pسـمية�

ت�ع�ى�zعتدال�\ي�جميع�شؤون�الحياة،�وهذا�ح�N�ÓÐيؤدي�ذلك�إ�ى�قصور�وسائل�Pنتاج�\ي�توف,!�
ّ
بذلك�فحث

حمايــــة�ا�ــــوارد�وتحفــــل�النصــــوص�Pســــمية�بمظــــاهر�تحــــث�ع�ــــى�

حماية�ا�صادر�ا�ائية�من�التلوث،�حيث�ن�Ópالن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�عن�التبول�\ي�ا�اء�الراكد�

 .)2()ن�Ópأن�ُيبال�\ي�ا�اء�الراكد( :�عليه�وسلم�أنه

ويقول�رسول�. )�N()3يبولن�أحدكم�\ي�ا�اء�الدائم�الذي��Nيجري،�ثم�يغتسل�فيه

�ص�ى�هللاوعنه�. )4()الظلقارعة�الطريق،�و 

الذي�يتخ�ى�\ي�طريق�الناس�أو�\ي�

  .ا�حافظة�ع�ى�سمة�الطرق�وأماكن�الظل�كالحدائق�العامة�ونحو�ذلك
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

قال�عليه�الصة�والسم. ا�صلحة،�وهو�من�التعاون�ع�ى�الخ,!�والنصح�للعامة


ْم ِه�َوِلِكَتاِبِه�َوِلَرُسو ِ�ِ ْسِلِم,َن�َوَعامَّ
ُ ْ
ِة�ا� ِئمَّ

َ
Öِ1()"ِلِه�َو( .  

  مظاهر��هتمام�با'صادر�ا'ائية�Rي�النصوص�الشرعية


ــــا�الزراعــــة�يــــؤثر�\ــــي�اســــتقرار�أنظمــــة��غذيــــة�\ــــي�إهمــــال�Úتعتمــــد�عل�oــــÐصــــيانة�ا�ــــوارد�الطبيعيــــة�ال

ــي�تـــوف,!�متطلبــــات�الحيـــاة�مـــن�معــــدات�و  ولهـــذا�فـــإن�ترشــــيد�اســـ�
ك�ا�ـــوارد�وال. متعلقـــاتا�ســـتقبل،�و\ـ


ـاÚمية�. ُيَعّد�من�أهم�الوسائل�العمليـة�لحمايـة�البيئـة،�وا�حافظـة�علحيـث�اهتمـت�التشـريعات�Pسـ

ت�ع�ى�zعتدال�\ي�جميع�شؤون�الحياة،�وهذا�ح�N�ÓÐيؤدي�ذلك�إ�ى�قصور�وسائل�Pنتاج�\ي�توف,!�
ّ
بذلك�فحث

وتحفــــل�النصــــوص�Pســــمية�بمظــــاهر�تحــــث�ع�ــــى�. ات�الضــــرورية�والحاجيــــة�للمجتمعــــات

  :والزراعية�ومن�ذلك

حماية�ا�صادر�ا�ائية�من�التلوث،�حيث�ن�Ópالن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�عن�التبول�\ي�ا�اء�الراكد�

�عليه�وسلم�أنهص�ى�هللاعنه�حفاظا�ع�ى�سمة�ا�اء�من�التلوث؛�فقد�روي�

�Nيبولن�أحدكم�\ي�ا�اء�الدائم�الذي��Nيجري،�ثم�يغتسل�فيه: (عليه�الصة�والسم

�ا�عن�الثث: (هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم قارعة�الطريق،�و ،�و رداو ال"!از�\ي�ا�: اتقوا

الذي�يتخ�ى�\ي�طريق�الناس�أو�\ي�( :قال؟�وما�اللعانان�يا�رسول�هللا�:قالوا�).اتقوا�اللعان,ن

ا�حافظة�ع�ى�سمة�الطرق�وأماكن�الظل�كالحدائق�العامة�ونحو�ذلكوهذا�Öجل�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�صلحة،�وهو�من�التعاون�ع�ى�الخ,!�والنص

اَل 
َ
ِه�َوِلِكَتاِبِه�َوِلَرُسو : ق

َّ
ِلل

مظاهر��هتمام�با'صادر�ا'ائية�Rي�النصوص�الشرعية: ا'طلب�الثاني

إهمــــال�إن�

ــي�تـــوف,!�متطلبــــات�الحيـــاة�مـــن�معــــدات�و  ا�ســـتقبل،�و\ـ


ـاالطبيعية�Úُيَعّد�من�أهم�الوسائل�العمليـة�لحمايـة�البيئـة،�وا�حافظـة�عل

ت�ع�ى�zعتدال�\ي�جميع�شؤون�الحياة،�وهذا�ح�N�ÓÐيؤدي�ذلك�إ�ى�قصور�وسائل�Pنتاج�\ي�توف,!�
ّ
بذلك�فحث

ات�الضــــرورية�والحاجيــــة�للمجتمعــــاتا�تطلبــــ

والزراعية�ومن�ذلك�الطبيعية

حماية�ا�صادر�ا�ائية�من�التلوث،�حيث�ن�Ópالن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�عن�التبول�\ي�ا�اء�الراكد�

حفاظا�ع�ى�سمة�ا�اء�من�التلوث؛�فقد�روي�

عليه�الصة�والسموقال�

هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

اتقوا�اللعان,ن( :عليه�وسلم�قال

وهذا�Öجل� .)5()ظلهم
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كان�الن×�oص�ى�هللا�عليه�: ومن�النصوص�أيًضا�بيان�أنه��Nيقبل�هدر�ا�صادر�ا�ائية�حيث�روي�أنه

�أتى�الن×��oوروي  
ً
ص�ى�هللا�أن�رج

�،
ً
،�ثم�غسل�وجهه�ثثا

ً
هور؟�فدعا�بماء�\ي�إناء،�فغسل�كفيه�ثثا

�ظاهر� �ع�ى �بإ{
اميه �ومسح �أذنيه، �\ي �السباحت,ن �فأدخل�إصبعيه �برأسه،

هكذا�الوضوء،�فمن�زاد�ع�ى�هذا�أو�

كراهة��إنه�مكروه: فهذا�يدل�ع�ى�كراهة�Pسراف�\ي�ا�اء�وقيل

�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�" ولضبط�التصرفات�العقدية�ب,ن�الناس�بخصوص�موارد�ا�ياه�فقد ُّo×ِ َن�Ópَالنَّ

وPحراز��Nيكون�إ�N\ي��وعية�وãنية،�فأما�ãبار�

  . )6("ن�Ópرسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�عن�بيع�فضل�ا�اء

� فقد�روي�أن�رج�من�تنظيم�استخدام�ا�وارد�الطبيعية

: ص�ى�هللا�عليه�وسلم�\ي�شراج�الحرة�ال�oÐيسقون�{
ا�النخل،�فقال��نصاري 

ص�ى�هللا�عليه�وسلم،�فقال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

أن�كان�ابن�عمتك؟،�فتلّون�وجه�: 

: فقال�الزب,!". ح�ÓÐيرجع�إ�ى�الجدر


مìيحكموك�فيما�شجر�بي�ÓÐيؤمنون�ح�Nوربك��)7( ...."ف
  

54 . 

25 . 

250. 

�\ي� �َجاَء ،�1271،�الحديث�رقم�فضل�ا�اءبيع�َما

  . 97محمد�إبراهيم�البنا،�دار�zعتصام،�القاهرة،�صفحة�

نـع�بذلـه�بـاب�تحـريم�فضـل�بيـع�ا�ـاء�الـذي�يكـون�بـالفة�ويحتـاج�إليـه�لرÑـي�الكـ�êوتحـريم�م

صحيح�. 404 ،�صفحة2360 -2359

من،�،�الجزء�الثا)2357( 129الحديث�رقم�


ا،�والحرة�Úا�ف
ج،�وشرجة،�مسيل�ا�اء،�وإنما�أضيفت�إ�ى�الحرة�لكو�

فتح�: الحواجز�ال�oÐتحبس�ا�اء،�انظر

    .46: 44الخامس،�صفحة�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ومن�النصوص�أيًضا�بيان�أنه��Nيقبل�هدر�ا�صادر�ا�ائية�حيث�روي�أنه

 .)1()أمداد،�ويتوضأ�با�ّد ة�بالصاع�إ�ى�خمس�- أو�كان�يغتسل

 : يا�رسول�هللا
ُّ
،�كيف�الط

ً
،�ثم�غسل�وجهه�ثثا

ً
هور؟�فدعا�بماء�\ي�إناء،�فغسل�كفيه�ثثا

�مس �ثم ،
ً
�ثثا �ومثم�غسل�ذراعيه �أذنيه، �\ي �السباحت,ن �فأدخل�إصبعيه ح�برأسه،

،�ثم�قال
ً
�ثثا

ً
هكذا�الوضوء،�فمن�زاد�ع�ى�هذا�أو�: (أذنيه،�وبالسباحت,ن�باطن�أذنيه،�ثم�غسل�رجليه�ثثا

فهذا�يدل�ع�ى�كراهة�Pسراف�\ي�ا�اء�وقيل. )2()ظلم�وأساء(،�أو�)نقص،�فقد�أساء�وظلم

ولضبط�التصرفات�العقدية�ب,ن�الناس�بخصوص�موارد�ا�ياه�فقد

وPحراز��Nيكون�إ�N\ي��وعية�وãنية،�فأما�ãبار�. ن�Ópعن�بيعه�قبل�أن�يحرز " :وا�قصود�أنه

ن�Ópرسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�عن�بيع�فضل�ا�اء: "أيًضا�أنهوروي�

تنظيم�استخدام�ا�وارد�الطبيعية�ولذلك�فقد�جاءت�النصوص�الشرعية�ب

ص�ى�هللا�عليه�وسلم�\ي�شراج�الحرة�ال�oÐيسقون�{
ا�النخل،�فقال��نصاري �الن×�oنصار�خاصم�الزب,!�عند�

ص�ى�هللا�عليه�وسلم،�فقال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم��الن×oفاختصما�عند�. فأبى�عليه

: قالف،�فغضب��نصاري،�"ِق�يا�زب,!،�ثم�أرسل�ا�اء�إ�ى�جارك

ح�ÓÐيرجع�إ�ى�الجدر�اسق�يا�زب,!،�ثم�احبس�ا�اء: "رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم،�ثم�قال

ف�وربك��Nيؤمنون�ح�ÓÐيحكموك�فيما�: وهللا�إني�Öحسب�أن�هذه�ãية�نـزلت�\ي�ذلك

  

                                         

54،�صفحة�201الحديث�رقم� ،الوضوء�با�د: باب،�الوضوء،�كتاب�

،�الحديث�رقم�: ،�كتاب�الطهارة،�باب
ً
�ثثا

ً
25،�صفحة�135الوضوء�ثثا

250،�محمد�بن�ع�ي�الشوكاني،�دار�الجيل،�ب,!وت،�الجزء��ول،�صفحة�

م�البيوع،�كتاب�
َّ
�وَسل يِه

َ
�َعل ُه

َّ
ى�الل

َّ
�َص� ِه

َّ
�الل �\ي�: ،�بابعن�َرُسوِل �َجاَء َما

محمد�إبراهيم�البنا،�دار�zعتصام،�القاهرة،�صفحة�. د: ،�أبو�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم،�تحقيق

بـاب�تحـريم�فضـل�بيـع�ا�ـاء�الـذي�يكـون�بـالفة�ويحتـاج�إليـه�لرÑـي�الكـ�êوتحـريم�ما�سـاقاة،�كتاب�،�صحيح�مسلم�بشرح�النووي

  .390،�الجزء�الخامس،�صفحة�)1565( 34،�الحديث�رقم�وتحريم�بيع�ضراب�الفحل

�صحيح�البخاري  �بابا�ساقاةكتاب�، � ،سكر���
ار: ، 2359الحديث�رقم

الحديث�رقم�،�وجوب�اتباعه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم: باب�،كتاب�الفضائل


ا،�والحرة�: ِشراج�الحرةÚا�ف
ْرج،�وشرجة،�مسيل�ا�اء،�وإنما�أضيفت�إ�ى�الحرة�لكو�
َ
جمع�ش

الحواجز�ال�oÐتحبس�ا�اء،�انظر: يص,!�إليه،�والَجْدر: موضع�معروف�با�دينة،�وح�ÓÐيرجع�إ�ى�الجدر،�أي

الخامس،�صفحة�الجزء�،�ابن�حجر�العسقني،�الباري�بشرح�صحيح�البخاري 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ومن�النصوص�أيًضا�بيان�أنه��Nيقبل�هدر�ا�صادر�ا�ائية�حيث�روي�أنه

أو�كان�يغتسل�- يغسلوسلم�

يا�رسول�هللا: فقالعليه�وسلم�

�م �ثم ،
ً
�ثثا ثم�غسل�ذراعيه

،�ثم�قال
ً
�ثثا

ً
أذنيه،�وبالسباحت,ن�باطن�أذنيه،�ثم�غسل�رجليه�ثثا

نقص،�فقد�أساء�وظلم

  . )3(تنـزيه

ولضبط�التصرفات�العقدية�ب,ن�الناس�بخصوص�موارد�ا�ياه�فقد    

اِء 
َ ْ
وا�قصود�أنه. )4("َعْن�َبْيِع�ا�

وروي�. )5("و�حواض�ف

ولذلك�فقد�جاءت�النصوص�الشرعية�ب

�نصار�خاصم�الزب,!�عند�

فأبى�عليه�.اء�يمرسّرح�ا�

اْسِق�يا�زب,!،�ثم�أرسل�ا�اء�إ�ى�جارك: "للزب,!

رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم،�ثم�قال

وهللا�إني�Öحسب�أن�هذه�ãية�نـزلت�\ي�ذلك

                                                          

،�كتاب�صحيح�البخاري  )1(

،�كتاب�الطهارة،�بابداود�سóن�أبي�)2(

،�محمد�بن�ع�ي�الشوكاني،�دار�الجيل،�ب,!وت،�الجزء��ول،�صفحة�نيل�[وطار )3(

،�كتاب�سóن�ال��مذي) 4(

   .302صفحة�

،�أبو�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم،�تحقيقالخراج) 5(

صحيح�مسلم�بشرح�النووي�)6(

وتحريم�بيع�ضراب�الفحل

صحيح�البخاري  )7(

كتاب�الفضائل،�مسلم

ِشراج�الحرة" .96: 95صفحة�

موضع�معروف�با�دينة،�وح�ÓÐيرجع�إ�ى�الجدر،�أي

الباري�بشرح�صحيح�البخاري 
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  ) العادمة(استحالة�ا'ياه�النجسة�ومMNا�ا'ياه�ا'لوثة�

ستحالة�والحديث�عن�أسبا{
ا�ومن�ثم�الوقوف�ع�ى�حكمها�وذلك�فيما�

�والخ	Oير�ملًحا�
ً
تغ,!�الع,ن�وانقب�حقيق�
ا�إ�ى�حقيقة�أخرى�كانقب�الخمر�خ

النجسة�يؤدي�إ�ى�زوال�أعراضها�وتبدل�أوصافها�كالخمر�ينقلب�

æي�إزالة�صفات�الع,ن�النجسة�إ�ى�صفات�أخرى،�وæي�كذلك�زوال�صفة�طارئة�ع�ى�

oÔء�آخر،�دون�أن�يكون�ذلك�بفعل�

oÔء�آخر�بفعل�فاعل�أي�بغ,!��فعال�الطبيعية�

oÔء�آخر،�ولكن�هل�إن�zستحالة�

تعلق�بعدة�أسباب�مMNا�ما�يأتي
)2(

 :   


ا�Úا��و�ى�بصورة�تلقائية،�أو�بوضع�مادة�أخرى�ف
كتحول�الخمر�إ�ى�خل،�إما�بفساد�طبيع�

 .مثل�الخل�ذاته�أو�الخم,!ة�أو�غ,!هما،�أو�بنقلها�من�الظل�إ�ى�الشمس�أو�العكس،�أو�بغ,!�ذلك�من�الوجوه

نجسة�وتحولها�إ�ى�رماد،�وكص,!ورة�الط,ن�النجس�فخاًرا،�والزبيب�ا�تنجس�


ا�Íأجزا� �بجميع 
اÚف� ÓÌوتف� �فتندثر �طاهرة �مادة �\ي �النجسة �الع,ن كوقوع


ا�ملًحا،�ومثل}سقوط�نجاسة�: ذلك�Oير�\ي�محة�وانق

،�ال�Mوتي،�كشاف�1/248،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�

مجلة�شهرية�تع�ÓÌبالدراسات�الروكي،�محمد،�أثر�zستحالة�\ي�تطه,!�ا�واد�ا�نجسة�وحلي�
ا،�دعوة�الحق،�

�ا�غرب،� �Pسمية، �والشؤون ��وقاف �وزارة ،

  1998أبريل�/ 1418ذو�الحجة�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

استحالة�ا'ياه�النجسة�ومMNا�ا'ياه�ا'لوثة�: ا'بحث�الثالث

  إ�ى�طاهرة�عند�الفقهاء

 zا�ومن�ثم�الوقوف�ع�ى�حكمها�وذلك�فيما�ويتج�ى�بحث�ذلك�\ي�بيان�حقيقة�
ستحالة�والحديث�عن�أسبا{

  حقيقة��ستحالة�وأسبا�Mا�Rي�ا'فهوم�الشرÂي

�والخ�:�ستحالة��ي
ً
تغ,!�الع,ن�وانقب�حقيق�
ا�إ�ى�حقيقة�أخرى�كانقب�الخمر�خ

النجسة�يؤدي�إ�ى�زوال�أعراضها�وتبدل�أوصافها�كالخمر�ينقلب�تغ,!�يحصل�\ي�الع,ن�: والسرج,ن�رماًدا،�أو�æي

�ونحو�ذلك،�وقيل
ً
æي�إزالة�صفات�الع,ن�النجسة�إ�ى�صفات�أخرى،�وæي�كذلك�زوال�صفة�طارئة�ع�ى�: خ

zستحالة�\ي��صل�انقب�الoÔèء�بذاته�وبفعل�طبيøي�إ�ى��oÔء�آخر،�دون�أن�يكون�ذلك�بفعل�

حالة�قد�تطلق�ع�ى�تحويل�الoÔèء�إ�ى��oÔء�آخر�بفعل�فاعل�أي�بغ,!��فعال�الطبيعية�


ا�إ�ى��oÔء�آخر،�ولكن�هل�إن�zستحالة�Úء�فoÔèن�النتيجة�\ي�ا�حصلة�واحدة�يتم�تغي,!�الÖالفطرية،�وذلك�

  مرتبطة�بoÔèء�واحد�محدد�أم�بعدة�أمور�وأسباب؟

تعلق�بعدة�أسباب�مMNا�ما�يأتيإن�الناظر�Rي�طبيعة��ستحالة�يجد�أMÇا�ت


ا�Úا��و�ى�بصورة�تلقائية،�أو�بوضع�مادة�أخرى�ف
كتحول�الخمر�إ�ى�خل،�إما�بفساد�طبيع�

مثل�الخل�ذاته�أو�الخم,!ة�أو�غ,!هما،�أو�بنقلها�من�الظل�إ�ى�الشمس�أو�العكس،�أو�بغ,!�ذلك�من�الوجوه

نجسة�وتحولها�إ�ى�رماد،�وكص,!ورة�الط,ن�النجس�فخاًرا،�والزبيب�ا�تنجس�كاحi!اق�الع,ن�ال

  .دبًسا،�بالطبخ�والغليان

�وا�كاثرة 
ا�: zس�
كÍأجزا� �بجميع 
اÚف� ÓÌوتف� �فتندثر �طاهرة �مادة �\ي �النجسة �الع,ن كوقوع


ا�ملًحا،�ومثل}وعناصرها،�وتنقلب�مادة�طاهرة�كسقوط�ميتة�أو�خ	Oير�\ي�محة�وانق


ا�ويجعلها�منهÚقليلة�\ي�مائع�طاهر�يغلب�عل.  

                                         

،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�1/97،�والحطاب،�مواهب�الجليل،�1/210ابن�عابدين،�رد�ا'حتار،�

 .1/166،�ابن�حزم،�ا�ح�ى،�

الروكي،�محمد،�أثر�zستحالة�\ي�تطه,!�ا�واد�ا�نجسة�وحلي�
ا،�دعوة�الحق،�

� �سنة �أسست �والفكر �الثقافة �وبشؤون �ا�غرب،�P1957سمية �Pسمية، �والشؤون ��وقاف �وزارة ،

https://www.habous.gov.ma/daouatذو�الحجة��334،�العدد��

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا'بحث�الثالث

 zويتج�ى�بحث�ذلك�\ي�بيان�حقيقة�

  :يأتي

حقيقة��ستحالة�وأسبا: ا'طلب�[ول 

�ستحالة��ي

والسرج,ن�رماًدا،�أو�æي

�ونحو�ذلك،�وقيل
ً
خ

zستحالة�\ي��صل�انقب�الoÔèء�بذاته�وبفعل�طبيøي�إ�ى�و. )1(ع,ن

حالة�قد�تطلق�ع�ى�تحويل�الoÔèء�إ�ى�فاعل،�ولكن�zست


ا�إ�ى�Úء�فoÔèن�النتيجة�\ي�ا�حصلة�واحدة�يتم�تغي,!�الÖالفطرية،�وذلك�

مرتبطة�بoÔèء�واحد�محدد�أم�بعدة�أمور�وأسباب؟

إن�الناظر�Rي�طبيعة��ستحالة�يجد�أMÇا�ت


ا�: التخلل�والتخليلÚا��و�ى�بصورة�تلقائية،�أو�بوضع�مادة�أخرى�ف
كتحول�الخمر�إ�ى�خل،�إما�بفساد�طبيع�

مثل�الخل�ذاته�أو�الخم,!ة�أو�غ,!هما،�أو�بنقلها�من�الظل�إ�ى�الشمس�أو�العكس،�أو�بغ,!�ذلك�من�الوجوه

كاحi!اق�الع,ن�ال: النار 

دبًسا،�بالطبخ�والغليان

�وا�كاثرة zس�
ك

وعناصرها،�وتنقلب�مادة�طاهرة�كسقوط�ميتة�أو�خ


ا�ويجعلها�منهÚقليلة�\ي�مائع�طاهر�يغلب�عل

                                                          

ابن�عابدين،�رد�ا'حتار،� )1(

،�ابن�حزم،�ا�ح�ى،�1/187 القناع،

الروكي،�محمد،�أثر�zستحالة�\ي�تطه,!�ا�واد�ا�نجسة�وحلي�
ا،�دعوة�الحق،� )2(

� �سنة �أسست �والفكر �الثقافة �وبشؤون Pسمية

alhaq/item-https://www.habous.gov.ma/daouat
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�تراًبا� 
ا}�\ي��رض�وانق �النجاسة كوقوع


ا�إ�ى�ط,ن�يابس�أو�كتعرضها�أو�تعريضها�زماًنا�}
ا�إ�ى�أجزاء�من�النبات�والشجر،�أو�انق}بعد�مدة،�أو�انق

�للفراش�واللباس�وzنتعال�واستيعاب�

�اليوم �عملية�zستحالة �\ي �تأث,ً!ا ��سباب�وأشدها �هذه �أن�. وهو�أوسع �به oÌوأع

تتحول�الع,ن�النجسة�إ�ى�ع,ن�أخرى�بفعل�كيماوي،�يمكن�الكيميائي,ن�من�تحويل�بعض�ا�واد�النجسة�إ�ى�

برصد�مادة�النجاسة�وتجميع�عناصرها�

الخمر�إذا�صارت�مادة�جامدة�فقد�

وكذلك�انقب�الع,ن�النجسة�إ�ى�صابون 
)1(

  

با�ستحالة�وهو�مذهب�الحنفية�وا'الكية�ورواية�عن�أحمد�


ا�صارت�من�الطيبات،��Ö�،ي�أن�ينتفي�حكمها

�استحالت�صفات�ع,ن�: (حزم إذا

�طاهر� �آخر�وارد�ع�ى�حٍل �اسٍم �ذلك�الحكم�وانتقل�إ�ى النجس�أو�الحرام�فبطل�عنه�zسم�الذي�به�ورد

. (  

� �الحق، �دعوة �وحلي�
ا، �ا�نجسة �تطه,!�ا�واد �\ي �أثر�zستحالة �محمد، �تع�ÓÌالروكي، �شهرية مجلة

�Pسمية،� �والشؤون ��وقاف �وزارة ،

  1998أبريل�/ 1418ذو�الحجة��334
 .579/  2: ،�وا'جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووي

،�1/248،�الرم�ــي،�MÇايــة�ا'حتــاج،�1/97،�والحطــاب،�مواهــب�الجليــل،�

�
ً
إدريـــس،�عبــد�الفتـــاح،�أثـــر�اســتحالة��عيـــان�النجســـة�ع�ــى�حكمهـــا�حـــ

  .2022دار�ا�نظومة،�

،�ال�Mوتي،�كشاف�1/248،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الطبيعية �والتعرض�للعوامل �تراًبا�: zختط�باÖرض�والتقادم 
ا}�\ي��رض�وانق �النجاسة كوقوع


ا�إ�ى�ط,ن�يابس�أو�كتعرضها�أو�تعريضها�زماًنا�}
ا�إ�ى�أجزاء�من�النبات�والشجر،�أو�انق}بعد�مدة،�أو�انق

  .عل�الشمس�وا�طر�والريح�فتستحيل�إ�ى�مادة�أخرى�طاهرة

كدبغ�جلود�ا�يتة�فإنه�يحيلها�إ�ى�مواد�طاهرة�تصلح�للفراش�واللباس�وzنتعال�واستيعاب�

  .�شياء،�وغ,!�ذلك�من�وجوه�zستعمال

�اليوم: العمل�الكيماوي  �عملية�zستحالة �\ي �تأث,ً!ا ��سباب�وأشدها �هذه وهو�أوسع

تتحول�الع,ن�النجسة�إ�ى�ع,ن�أخرى�بفعل�كيماوي،�يمكن�الكيميائي,ن�من�تحويل�بعض�ا�واد�النجسة�إ�ى�


اâوحال�طهار� �وباÖحرى�رد�ا�واد�ا�تنجسة�إ�ى�أصلها برصد�مادة�النجاسة�وتجميع�عناصرها�. مواد�طاهرة،

الخمر�إذا�صارت�مادة�جامدة�فقد�: مثال�القديمةويدخل�\ي�هذا�الباب�من�� . وفرزها�عما�سواها�لتنفك�عنه

وكذلك�انقب�الع,ن�النجسة�إ�ى�صابون . ذكرها�خليل�ا�الكي�معطوفة�ع�ى�الطاهرات

  حكم��ستحالة�Rي�الفقه��سzمي


ا�خف�ب,ن�العلماء�ع�ى�قول,نÚستحالة�فz2(ومسألة�( :  

با�ستحالة�وهو�مذهب�الحنفية�وا'الكية�ورواية�عن�أحمد�أن�نجس�الع�ن�يطهر�: القول�[ول 

  :واستدلوا�بما�يأتي�.)3(وهو�مذهب�الظاهرية


ا�صارت�من�الطيبات،��Ö�،أن�ع,ن�النجاسة�قد�زالت�واستحالت�فلم�يبق�لها�أثر�فينب2ي�أن�ينتفي�حكمها

�الخبائث 
مÚعل� �الطيبات�ويحرم �لهم �ابن". ويحل حزم�قال

�اسٍم �ذلك�الحكم�وانتقل�إ�ى النجس�أو�الحرام�فبطل�عنه�zسم�الذي�به�ورد

�آخر�ذا�حكم�آخر
ً
) .فليس�هو�ذلك�النجس�و�Nذلك�الحرام،�بل�قد�صار�شيئا

                                         

� �الحق، �دعوة �وحلي�
ا، �ا�نجسة �تطه,!�ا�واد �\ي �أثر�zستحالة �محمد، الروكي،

� �سنة �والفكر�أسست �الثقافة �وبشؤون �Pسمية �Pسمية،�1957بالدراسات �والشؤون ��وقاف �وزارة ،

alha-https://www.habous.gov.ma/daouat334،�العدد��
،�وا'جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووي290/  6: للقرط�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�: الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع��حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن

،�والحطــاب،�مواهــب�الجليــل،�1/210،�ابــن�عابــدين،�رد�ا'حتــار،�338/  10

�: وانظـــر�.1/166،�ابـــن�حـــزم،�ا�ح�ــى،�M 1/187ــوتي،�كشـــاف�القنـــاع،
ً
إدريـــس،�عبــد�الفتـــاح،�أثـــر�اســتحالة��عيـــان�النجســـة�ع�ــى�حكمهـــا�حـــ

دار�ا�نظومة،�. 2021،�يناير،�63مجلة�البحوث�Pسمية،�السنة�السابعة،�العدد�

،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�1/97،�والحطاب،�مواهب�الجليل،�1/210ابن�عابدين،�رد�ا'حتار،�

 .1/166،�ابن�حزم،�ا�ح�ى،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الطبيعية �والتعرض�للعوامل zختط�باÖرض�والتقادم


ا�إ�ى�ط,ن�يابس�أو�كتعرضها�أو�تعريضها�زماًنا�}
ا�إ�ى�أجزاء�من�النبات�والشجر،�أو�انق}بعد�مدة،�أو�انق

عل�الشمس�وا�طر�والريح�فتستحيل�إ�ى�مادة�أخرى�طاهرةلف

كدبغ�جلود�ا�يتة�فإنه�يحيلها�إ�ى�مواد�طاهرة�تصل: الدباغ

�شياء،�وغ,!�ذلك�من�وجوه�zستعمال

العمل�الكيماوي 

تتحول�الع,ن�النجسة�إ�ى�ع,ن�أخرى�بفعل�كيماوي،�يمكن�الكيميائي,ن�من�تحويل�بعض�ا�واد�النجسة�إ�ى�


اâوحال�طهار� �وباÖحرى�رد�ا�واد�ا�تنجسة�إ�ى�أصلها مواد�طاهرة،

وفرزها�عما�سواها�لتنفك�عنه

ذكرها�خليل�ا�الكي�معطوفة�ع�ى�الطاهرات

حكم��ستحالة�Rي�الفقه��سzمي: ا'طلب�الثاني


ا�خف�ب,ن�العلماء�ع�ى�قول,نÚستحالة�فzومسألة�

القول�[ول 

وهو�مذهب�الظاهرية

أن�ع,ن�النجاسة�قد�زالت�واستحالت�فلم�يبق�لها�أثر�فينب�-أ

�يقول  �الخبائث: "وهللا�تعا�ى 
مÚعل� �الطيبات�ويحرم �لهم ويحل

�اسم �ذلك�الحكم�وانتقل�إ�ى النجس�أو�الحرام�فبطل�عنه�zسم�الذي�به�ورد

�آخر�ذا�حكم�آخر
ً
فليس�هو�ذلك�النجس�و�Nذلك�الحرام،�بل�قد�صار�شيئا

                                                          

)1( � �الحق، �دعوة �وحلي�
ا، �ا�نجسة �تطه,!�ا�واد �\ي �أثر�zستحالة �محمد، الروكي،

� �سنة �والفكر�أسست �الثقافة �وبشؤون �Pسمية بالدراسات

alhaq/itemا�غرب،�
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع��حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام�القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن�)2(

10: ا'غÐــ���بـن�قدامــة�  

ال�Mــوتي،�كشـــاف�القنـــاع،

مجلة�البحوث�Pسمية،�السنة�السابعة،�العدد��،48وحرمة،�ص

ابن�عابدين،�رد�ا'حتار،� )3(

،�ابن�حزم،�ا�ح�ى،�1/187 القناع،
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 Ö�،ستحالة�كا�سك�فإنه�طاهر�مع�أنه�من�الدمNيطهر�با� نه�استحال�عن�جميع�صفات�القياس�ع�ى�ما

�الجلة� �ولحم �مضغة، �تصبح �والعلقة ،
ً
�منيا �يصبح �والدم ،

ً
�خ �بنفسها �انقلبت �تطهر�إذا �والخمرة الدم،

�بعد�
ً
�والجلد�يصبح�طاهرا �وما�سقي�بنجس�إذا�سقي�با�اء�الطاهر، �علف�الطيب، �إذا

ً
الخبيث�يصبح�طيبا

�أو� ،
ً
�\ي�ا�حة�أو�صارت�رمادا

ً
إذا�صارت�النجاسة�ملحا

والصواب�أن�ذلك�كله�طاهر�إذ�لم�

�تطهر�النجاسات�كلها�:  �أن يتخرج

�Rي� �القول�ن �وأحد �الشافåي �وهو�قول ���تطهر�با�ستحالة �العينية �النجاسة أن

  

 
ً
�وصديدا

ً
  .أن�النجاسة�لم�تحصل�باNستحالة�فلم�تطهر�{
ا�كالدم�إذا�صار�قيحا

ونوقش�هذا�بأن�النجاسة�قد�زالت،�

حيث��س�الع�ن�يطهر�با�ستحالة،

الع,ن�النجسة�الخبيثة�إذا�استحالت�ح�ÓÐصارت�طيبة�كغ,!ها�من��عيان�الطيبة�مثل�أن�يص,!�ما�يقع�

�ونحو�ذلك�ففيه�للعلماء�
ً
�أو�يص,!�الوقود�رمادا

قول�الشافøي�وهو�أحد�القول,ن�\ي�مذهب�مالك�وهو�ا�شهور�عن�أصحاب�أحمد�

�أحد�القول,ن�وإحدى� �ومالك�\ي �مذهب�أبي�حنيفة أنه�طاهر�وهذا

أ�
ا�تطهر�وهذا�هو�الصواب�ا�قطوع�به�فإن�هذه��عيان�

،�ابن�قدامة،�ا�غM 1/187�،oÌوتي،�كشاف�القناع،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 Ö�،ستحالة�كا�سك�فإنه�طاهر�مع�أنه�من�الدمNيطهر�با� القياس�ع�ى�ما

�الجلة� �ولحم �مضغة، �تصبح �والعلقة ،
ً
�منيا �يصبح �والدم ،

ً
�خ �بنفسها �انقلبت �تطهر�إذا �والخمرة الدم،

�بعد�
ً
�والجلد�يصبح�طاهرا �وما�سقي�بنجس�إذا�سقي�با�اء�الطاهر، �علف�الطيب، �إذا

ً
الخبيث�يصبح�طيبا

�فيما): رحمه�هللا(قال�ابن�تيمية� �أو��وتنازعوا ،
ً
�\ي�ا�حة�أو�صارت�رمادا

ً
إذا�صارت�النجاسة�ملحا

�كi!اب�ا�ق"!ة�فهذا�فيه�خف،�ثم�قال
ً
والصواب�أن�ذلك�كله�طاهر�إذ�لم�: صارت�ا�يتة�والدم�والصديد�ترابا

�و�Nريحها �و�Nلو�
ا ��Nطعمها �النجاسة �من �قدامة. )oÔ)1ء �ابن : وقال

�الثاني �Rي�: القول �القول�ن �وأحد �الشافåي �وهو�قول ���تطهر�با�ستحالة �العينية �النجاسة أن

  :واستدلوا�بما�يأتي�.)3(مذهب�مالك�وهو�إحدى�الروايت�ن�Rي�مذهب�أحمد

 
ً
�وصديدا

ً
أن�النجاسة�لم�تحصل�باNستحالة�فلم�تطهر�{
ا�كالدم�إذا�صار�قيحا

�للشك�\ي�ال
ً
  . نجاسةواحتياطا

  .وÖن��جزاء�الجديدة�æي�تلك��جزاء�السابقة�للنجاسة


اâلة�فمع�أن�النجاسة�استحالت�لم�يحكم�بطهار�ع�ى�الج
ً
ونوقش�هذا�بأن�النجاسة�قد�زالت،�.  قياسا

ة�فإ�
ا�تطهر�بإطعامها�الطاهر
ّ
  .وأما�الجل

س�الع�ن�يطهر�با�ستحالة،�القول�[ول�شيخ��سzم�ابن�تيمية�رحمه�هللا�أن�نج

الع,ن�النجسة�الخبيثة�إذا�استحالت�ح�ÓÐصارت�طيبة�كغ,!ها�من��عيان�الطيبة�مثل�أن�يص,!�ما�يقع�

�ونحو�ذلك�ففيه�للعلماء�
ً
�من�ا�لح�أو�يص,!�الوقود�رمادا �كغ,!ها

ً
�طيبا

ً
\ي�ا�حة�من�دم�وميتة�وخ	Oير�ملحا

قول�الشافøي�وهو�أحد�القول,ن�\ي�مذهب�مالك�وهو�ا�شهور�عن�أصحاب�أحمد��Nيطهر�ك

�أحد�القول,ن�وإحدى�: والرواية��خرى . وإحدى�الروايت,ن�عنه �ومالك�\ي �مذهب�أبي�حنيفة أنه�طاهر�وهذا

أ�
ا�تطهر�وهذا�هو�الصواب�ا�قطوع�به�فإن�هذه��عيان�: الروايت,ن�عن�أحمد�ومذهب�أهل�الظاهر�وغ,!هم

                                         

�،�Ð21/72،�ابن�تيمية،�مجموع�الفتاوى،�1/72ابن�قدامة،�ا'غ. 

�،�Ð1/72ابن�قدامة،�ا'غ. 

،�ال�Mوتي،�كشاف�القناع،1/248،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�1/97الحطاب،�مواهب�الجليل،�

 .21/68،�ابن�تيمية،�مجموع�الفتاوى،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�يطهر�باNستحالة�كا�سك�فإنه�طاهر�مع�أنه�من�الدم،�Ö �-ب القياس�ع�ى�ما

�الجلة� �ولحم �مضغة، �تصبح �والعلقة ،
ً
�منيا �يصبح �والدم ،

ً
�خ �بنفسها �انقلبت �تطهر�إذا �والخمرة الدم،

�بعد�
ً
�والجلد�يصبح�طاهرا �وما�سقي�بنجس�إذا�سقي�با�اء�الطاهر، �علف�الطيب، �إذا

ً
الخبيث�يصبح�طيبا

  .الدبغ

قال�ابن�تيمية�

�كi!اب�ا�ق"!ة�فهذا�فيه�خف،�ثم�قال
ً
صارت�ا�يتة�والدم�والصديد�ترابا

�و�Nريحها �و�Nلو�
ا ��Nطعمها �النجاسة �من ��oÔء يبق

  .)2(حالةباNست

�الثاني القول

مذهب�مالك�وهو�إحدى�الروايت�ن�Rي�مذهب�أحمد

 �-أ
ً
�وصديدا

ً
أن�النجاسة�لم�تحصل�باNستحالة�فلم�تطهر�{
ا�كالدم�إذا�صار�قيحا

�للشك�\ي�ال�-ب
ً
واحتياطا

وÖن��جزاء�الجديدة�æي�تلك��جزاء�السابقة�للنجاسة�- ج


ا�-د�âلة�فمع�أن�النجاسة�استحالت�لم�يحكم�بطهار�ع�ى�الج
ً
قياسا

ة�فإ�
ا�تطهر�بإطعامها�الطاهر
ّ
وأما�الجل

ورجح�القول�[ول�شي

الع,ن�النجسة�الخبيثة�إذا�استحالت�ح�ÓÐصارت�طيبة�كغ,!ها�من��عيان�الطيبة�مثل�أن�يص,!�ما�يقع�: "قال

\ي�ا�حة�من�دم�وميتة�وخ

  :    قوNن

�Nيطهر�ك: أحدهما

وإحدى�الروايت,ن�عنه

الروايت,ن�عن�أحمد�ومذهب�أهل�الظاهر�وغ,!هم

                                                          

)1(��،�Ðابن�قدامة،�ا'غ

)2(��،�Ðابن�قدامة،�ا'غ

الحطاب،�مواهب�الجليل،��)3(

،�ابن�تيمية،�مجموع�الفتاوى،�1/72
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�بل� �لتحريمها �ف�وجه �ا�حرم ÓÌمع� �و�N\ي �فليست�محرمة ÓÌمع�Nو�
ً
��Nلفظا �نصوص�التحريم �تتناولها لم

�oÔüفالنص�والقياس�يقت� �حله �اتفق�ع�ى �ما ÓÌمع� �\ي
ً
�أيضا �الطيبات�وæي �من �فإ�
ا �نصوص�الحل تتناولها

�أي
ً
أ�
ا�ليست�عبادة�مقصودة�وإنما��إزالة�النجاسة�ليست�مما�ُيتعبد�به�قصدا

oÔء�أزال�النجاسة�وزالت�وزال�أثرها�فإنه�يكون�ذلك�

Oين�أو�أي�مزيل�يكون�فم�ÓÐزالت�ع,ن�النجاسة�بأي��oÔء�يكون�فإنه�

�لو�زالت�بالشمس� �ابن�تيمية �شيخ�Pسم �الذي�اختاره


ا�وم�ÓÐزالت�}�
ً
سا æي�ع,ن�نجسة�خبيثة�م�ÓÐوجدت�صار�ا�حل�متنّجِ

ر  �لهافإنه�يكون�مطّهِ
ً
  ".ا

ذهب�أبو�حنيفة�رحمه�هللا�إ�ى�أن�الشمس�تطهر�ا�تنجس�إذا�زال�أثر�النجاسة�{
ا�وأن�

  

ليست�من�باب�ا�أمور�بل�من�باب�اجتناب�ا�حظور�فِإذا�حصل�بأي�سبب�كان�ثبت�

الحكم،�ولهذا��Nيشi!ط�çزالة�النجاسة�نية�فلو�نزل�ا�طر�ع�ى��رض�ا�تنجسة�وزالت�النجاسة�طهرت�ولو�

وء�توضأ�ِإنسان�وقد�أصابت�ذراعه�نجاسة�ثم�بعد�أن�فرغ�من�الوضوء�ذكرها�فوجدها�قد�زالت�بماء�الوض

  استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�الزراعة�ونحوها�من�منظور�شرÂي


ا�ا�ياه�ا�لوثة�ìإ�ى�) العادمة(استحالة�ا�ياه�النجسة�وم

� �الصرف �ومياه �العادمة �ا�ياه �أن �ذلك �زالت��\ي �إذا �طاهرة �تعد الص,ي

�لزوال�أوصافها�وæي�اللون�والطعم�والرائحة،�حيث�تعود�ا�ياه�إ�ى�أصلها�وهو�الطهورية�وإن�
ً
النجاسة�تماما

،�وÖن�النفس�قد�تعاف�
ً
�احتياطا

ً
ي�للمسلم,ن�اجتنا{
ا�اكتفاًء�با�ياه��خرى�ما�وجدوا�إ�ى�ذلك�سبي

�الزراعة،� �\ي �إ�ى�طهوري�
ا �والعائدة �ا�عالجة �ا�ياه �استعمال�هذه �فإنه�يجوز �ي

�أفتنت�به�دور�Pفتاء�كاçفتاء��ردنية،�وا�جامع�الفقهية،�وكذلك�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية� وهذا�ما

،�ال�Mوتي،�كشاف�1/248،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�بل� �لتحريمها �ف�وجه �ا�حرم ÓÌمع� �و�N\ي �فليست�محرمة ÓÌمع�Nو�
ً
��Nلفظا �نصوص�التحريم �تتناولها لم

�oÔüفالنص�والقياس�يقت� �حله �اتفق�ع�ى �ما ÓÌمع� �\ي
ً
�أيضا �الطيبات�وæي �من �فإ�
ا �نصوص�الحل تتناولها

�أي" :وقال�ابن�عثيم�ن
ً
إزالة�النجاسة�ليست�مما�ُيتعبد�به�قصدا

إزالة�النجاسة�هو�التخ�ي�من�ع,ن�خبيثة�نجسة�فبأي��oÔء�أزال�النجاسة�وزالت�وزال�أثرها�فإنه�يكون�ذلك�

�لها�سواء�كان�با�اء�أو�بالب	Oين�أو�أي�مزيل�يكون�فم�ÓÐزالت�ع,ن�النجاسة�بأي�
ً
را الoÔèء�مطّهِ

�إ ÓÐح� �لها
ً
�لو�زالت�بالشمس�ُيعت"!�ذلك�تطه,!ا �ابن�تيمية �شيخ�Pسم �القول�الراجح�الذي�اختاره �ع�ى نه


ا�كما�قلت�Öزالت�: والريح�فإنه�يطهر�ا�حل��ÓÐا�وم
}�
ً
سا æي�ع,ن�نجسة�خبيثة�م�ÓÐوجدت�صار�ا�حل�متنّجِ

ر ... عاد�ا�كان�إ�ى�أصلة�أي�إ�ى�طهارته�فكل�ما�تزول�به�ع,ن�النجاسة�وأثرها� فإنه�يكون�مطّهِ

 
ً
ذهب�أبو�حنيفة�رحمه�هللا�إ�ى�أن�الشمس�تطهر�ا�تنجس�إذا�زال�أثر�النجاسة�{
ا�وأن�: (وقال�أيضا

  :ع,ن�النجاسة�إذا�زالت�بأي�مزيل�طهر�ا�حل�وهذا�هو�الصواب��ا�ي�ي


ا�فِإذا�زالت�عاد�الoÔèء�إ�ى�طهارتهâا�بذا
  .أن�النجاسة�ع,ن�خبيثة�نجاس�

ليست�من�باب�ا�أمور�بل�من�باب�اجتناب�ا�حظور�فِإذا�حصل�بأي�سبب�كان�ثبت�أن�إزالة�النجاسة�

الحكم،�ولهذا��Nيشi!ط�çزالة�النجاسة�نية�فلو�نزل�ا�طر�ع�ى��رض�ا�تنجسة�وزالت�النجاسة�طهرت�ولو�

توضأ�ِإنسان�وقد�أصابت�ذراعه�نجاسة�ثم�بعد�أن�فرغ�من�الوضوء�ذكرها�فوجدها�قد�زالت�بماء�الوض

استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�الزراعة�ونحوها�من�منظور�شرÂي: ا'بحث�الرابع


ا�ا�ياه�ا�لوثة�وبناء�ع�ى�ما�جاء�\ي�ا�حور�الثالث�\ي�حكم�ìاستحالة�ا�ياه�النجسة�وم

�الفقهاء �عند ��طاهرة �الصرف �ومياه �العادمة �ا�ياه �أن �ذلك �\ي �الراجح فإن

�لزوال�أوصافها�وæي�اللون�والطعم�والرائحة،�حيث�تعود�ا�ياه�إ�ى�أصلها�وهو�الطهورية�وإن�
ً
النجاسة�تماما

،�وÖن�النفس�قد�تعاف�
ً
�احتياطا

ً
ي�للمسلم,ن�اجتنا{
ا�اكتفاًء�با�ياه��خرى�ما�وجدوا�إ�ى�ذلك�سبي

�وبالتا �وتستقذرها، �الزراعة،�تلك�ا�ياه �\ي �إ�ى�طهوري�
ا �والعائدة �ا�عالجة �ا�ياه �استعمال�هذه �فإنه�يجوز �ي

�أفتنت�به�دور�Pفتاء�كاçفتاء��ردنية،�وا�جامع�الفقهية،�وكذلك�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية� وهذا�ما

                                         

،�الرم�ي،�MÇاية�ا'حتاج،�1/97،�مواهب�الجليل،�الحطاب،�21/68بن�تيمية،�مجموع�الفتاوى،�

�،oÌ1/166،�ابن�حزم،�ا�ح�ى،�1/72،�ابن�قدامة،�ا�غ. 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�بل� �لتحريمها �ف�وجه �ا�حرم ÓÌمع� �و�N\ي �فليست�محرمة ÓÌمع�Nو�
ً
��Nلفظا �نصوص�التحريم �تتناولها لم

�oÔüفالنص�والقياس�يقت� �حله �اتفق�ع�ى �ما ÓÌمع� �\ي
ً
�أيضا �الطيبات�وæي �من �فإ�
ا �نصوص�الحل تتناولها

  ـ)1("تحليلها

وقال�ابن�عثيم�ن

إزالة�النجاسة�هو�التخ�ي�من�ع,ن�خبيثة�نجسة�فبأي�

�لها�سواء�كان�با�اء�أو�بالب
ً
را الoÔèء�مطّهِ

�إ ÓÐح� �لها
ً
ُيعت"!�ذلك�تطه,!ا


ا�كما�قلت�Öوالريح�فإنه�يطهر�ا�حل�

عاد�ا�كان�إ�ى�أصلة�أي�إ�ى�طهارته�فكل�ما�تزول�به�ع,ن�النجاسة�وأثرها�

 
ً
وقال�أيضا

ع,ن�النجاسة�إذا�زالت�بأي�مزيل�طهر�ا�حل�وهذا�هو�الصواب��ا�ي�ي


ا�فِإذا�زالت�عاد�الoÔèء�إ�ى�طهارته�-1âا�بذا
أن�النجاسة�ع,ن�خبيثة�نجاس�

أن�إزالة�النجاسة��-2

الحكم،�ولهذا��Nيشi!ط�çزالة�النجاسة�نية�فلو�نزل�ا�طر�ع�ى��رض�ا�تنجسة�وزالت�النجاسة�طهرت�ولو�

توضأ�ِإنسان�وقد�أصابت�ذراعه�نجاسة�ثم�بعد�أن�فرغ�من�الوضوء�ذكرها�فوجدها�قد�زالت�بماء�الوض

  ... )فإن�يده�تطهر�

ا'بحث�الرابع

وبناء�ع�ى�ما�جاء�\ي�ا�حور�الثالث�\ي�حكم�

�الفقهاء �عند طاهرة

�لزوال�أوصافها�وæي�اللون�والطعم�والرائحة،�حيث�تعود�ا�ياه�إ�ى�أصلها�وهو�الطهورية�وإن�
ً
النجاسة�تماما

،�وÖن�النفس�قد�تعاف�
ً
�احتياطا

ً
كان�ينب2ي�للمسلم,ن�اجتنا{
ا�اكتفاًء�با�ياه��خرى�ما�وجدوا�إ�ى�ذلك�سبي

�وبالتا �وتستقذرها، تلك�ا�ياه

�أفتنت�به�دور�Pفتاء�كاçفتاء��ردنية،�وا�جامع�الفقهية،�وكذلك�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية� وهذا�ما

                                                          

بن�تيمية،�مجموع�الفتاوى،�� )1(

،�ابن�قدامة،�ا�غoÌ،�1/187 القناع،
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اية�ا�زروعات�Nسيما�،�وخاصة�حال�إجاب�
م�ا�تعلقة�باستخدام�ا�ياه�العادمة�بعد�تكريرها�\ي�سق

حول�حكم�ري�ا'زروعات�با'ياه�ا'عالجة�من�محطات�الصرف�

م�الخميس�فإن�مجلس�Pفتاء�والبحوث�والدراسات�Pسمية�\ي�جلسته�التاسعة�ا�نعقدة�يو 

قد�اطلع�ع�ى�السؤال�الوارد�من�عطوفة�أم,ن�عام�سلطة�

تنتج�مياه�عادمة�معالجة�وفق�أحدث�التقنيات�

�ا�عالجة�الخارجة�من�محطات�الصرف�الص,ي�وفق�مواصفة�ا�ياه� �Öهمية�استخدام�ا�ياه ونظًرا

العادمة�ا�عالجة��ردنية،�بحيث�تصبح�ذات�فائدة�لستخدامات�ا�ختلفة،�خاصة�\ي�عمليات�الري�ا�قيد�

أرجو�سماحتكم�عرض�ا�وضوع�ع�ى�أصحاب�

الفضيلة�من�ذوي�zختصاص�لبيان�الرأي�الشرÑي�\ي�استخدام�ا�ياه�ا�عالجة�الخارجة�من�محطات�الصرف�

�يأتي �ا�جلس�ما �الرأي�قرر �والبحث�ومداولة �الدراسة �وبعد �N: "جار؟

�فحكم� �ا�زروعات، �و�Nحرج�\ي��كل�من�نتاج�هذه �العادمة�ا�عالجة، \ي�سقاية�ا�زروعات�من�ا�ياه

�النووي�رحمه�هللا �سئل�Pمام �كما �أو�غ,!�طاهرة، �كانت�طاهرة �سواء �الزرع�: الثمر��Nيتأثر�با�ياه �سقي إذا

  ].فتاوى�النووي. [حل�أكله

ولكن��Nبد�من�مراعاة�التعليمات�الصحية�ال�oÐتقررها�الجهات�ا�ختصة�\ي�هذا�الشأن،�كي�تكون�

�و�Nتضر�Pنسان �و�Nتفسد�الزرع�والثمر، ��Nتلوث�البيئة، �السقاية�سا�ة، �با�عاي,!�. عملية �أن�تلOiم 
اÚوعل

،�ص��35موسوعة�البحوث�وا�قاNت�العلمية�حوا�ي�خمسة�آNف�وتسعمائة�مقال�وبحث�،�العدد

،�ا�وافـق�)هــ1436/ذوالحجـة/ 24(فتاء�والبحوث�والدراسات�Pسـمية�\ـي�جلسـته�التاسـعة�ا�نعقـدة�يـوم�الخمـيس�

محمــــد،�فتــــاوى�دائــــرة��فتــــاء�العــــام�[ردنيــــة�Rــــي�تحســــ�ن�كفــــاءة�اســــتخدام�ا'يــــاه،�دائــــرة�

  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

،�وخاصة�حال�إجاب�
م�ا�تعلقة�باستخدام�ا�ياه�العادمة�بعد�تكريرها�\ي�سق

  :ال�oÐيأكل�Pنسان�من�ثمرها،�ومن�هذه�الفتاوى�ما�يأتي

حول�حكم�ري�ا'زروعات�با'ياه�ا'عالجة�من�محطات�الصرف��217: قرار�مجلس��فتاء�[ردني�رقم

فإن�مجلس�Pفتاء�والبحوث�والدراسات�Pسمية�\ي�جلسته�التاسعة�ا�نعقدة�يو 

قد�اطلع�ع�ى�السؤال�الوارد�من�عطوفة�أم,ن�عام�سلطة�) م8/10/2015(،�ا�وافق�)هـ1436

  :)2(ا�ياه�ا�هندس�توفيق�الحباشنة،�حيث�جاء�فيه

تنتج�مياه�عادمة�معالجة�وفق�أحدث�التقنيات�) الصرف�الص,ي(أرجو�سماحتكم�العلم�أن�محطات�التنقية�

  .طابق�مع�ا�واصفات�الدولية�والعا�ية�وا�حلية

�ا�عالجة�الخارجة�من�محطات�الصرف�الص �Öهمية�استخدام�ا�ياه ونظًرا

العادمة�ا�عالجة��ردنية،�بحيث�تصبح�ذات�فائدة�لستخدامات�ا�ختلفة،�خاصة�\ي�عمليات�الري�ا�قيد�

أرجو�سماحتكم�عرض�ا�وضوع�ع�ى�أصحاب�. ا�ياه�النقية�ا�خصصة�للري �بما�يضمن�توف,!�كميات�كب,!ة�من

الفضيلة�من�ذوي�zختصاص�لبيان�الرأي�الشرÑي�\ي�استخدام�ا�ياه�ا�عالجة�الخارجة�من�محطات�الصرف�

�يأتي �ا�جلس�ما �الرأي�قرر �والبحث�ومداولة �الدراسة �وبعد �بعمليات�ري�ا�زروعات�و�شجار؟ ي

�فحكم� �ا�زروعات، �و�Nحرج�\ي��كل�من�نتاج�هذه �العادمة�ا�عالجة، \ي�سقاية�ا�زروعات�من�ا�ياه

�النووي�رحمه�هللا �سئل�Pمام �كما �أو�غ,!�طاهرة، �كانت�طاهرة �سواء الثمر��Nيتأثر�با�ياه

حل�أكلهي: والبقل�والثمر�بماء�نجس�أو�زبلت�أرضه،�هل�يحل�أكله؟�فأجاب�بقوله

ولكن��Nبد�من�مراعاة�التعليمات�الصحية�ال�oÐتقررها�الجهات�ا�ختصة�\ي�هذا�الشأن،�كي�تكون�

�و�Nتضر�Pنسان �و�Nتفسد�الزرع�والثمر، ��Nتلوث�البيئة، �السقاية�سا�ة، عملية

  .)1("العلمية�والطبية�\ي�هذا�ا�جال

                                         

موسوعة�البحوث�وا�قاNت�العلمية�حوا�ي�خمسة�آNف�وتسعمائة�مقال�وبحث�،�العدد،�الشحود�،�ع�ي�بن�نايف�

فتاء�والبحوث�والدراسات�Pسـمية�\ـي�جلسـته�التاسـعة�ا�نعقـدة�يـوم�الخمـيس�

217�،oــــي�تحســــ�ن�كفــــاءة�اســــتخدام�ا'يــــاه،�دائــــرة�،�الزع×ــــRمحمــــد،�فتــــاوى�دائــــرة��فتــــاء�العــــام�[ردنيــــة�

   �https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchIdفتاء�[ردني،�دراسات�وبحوث،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

،�وخاصة�حال�إجاب�
م�ا�تعلقة�باستخدام�ا�ياه�العادمة�بعد�تكريرها�\ي�سق1وPفتاء

ال�oÐيأكل�Pنسان�من�ثمرها،�ومن�هذه�الفتاوى�ما�يأتي

 
ً

قرار�مجلس��فتاء�[ردني�رقم: أو�

  .الص
ي

فإن�مجلس�Pفتاء�والبحوث�والدراسات�Pسمية�\ي�جلسته�التاسعة�ا�نعقدة�يو : وفيه�

1436/ذو�الحجة/ 24(

ا�ياه�ا�هندس�توفيق�الحباشنة،�حيث�جاء�فيه

أرجو�سماحتكم�العلم�أن�محطات�التنقية�

طابق�مع�ا�واصفات�الدولية�والعا�ية�وا�حليةالعا�ية،�بما�يت

�ا�عالجة�الخارجة�من�محطات�الصرف�الص �Öهمية�استخدام�ا�ياه ونظًرا

العادمة�ا�عالجة��ردنية،�بحيث�تصبح�ذات�فائدة�لستخدامات�ا�ختلفة،�خاصة�\ي�عمليات�الري�ا�قيد�

بما�يضمن�توف,!�كميات�كب,!ة�من

الفضيلة�من�ذوي�zختصاص�لبيان�الرأي�الشرÑي�\ي�استخدام�ا�ياه�ا�عالجة�الخارجة�من�محطات�الصرف�

�بعمليات�ري�ا�زروعات�و� الص,ي

�فحكم�حرج� �ا�زروعات، �و�Nحرج�\ي��كل�من�نتاج�هذه �العادمة�ا�عالجة، \ي�سقاية�ا�زروعات�من�ا�ياه

�النووي�رحمه�هللا �سئل�Pمام �كما �أو�غ,!�طاهرة، �كانت�طاهرة �سواء الثمر��Nيتأثر�با�ياه

والبقل�والثمر�بماء�نجس�أو�زبلت�أرضه،�هل�يحل�أكله؟�فأجاب�بقوله

ولكن��Nبد�من�مراعاة�التعليمات�الصحية�ال�oÐتقررها�الجهات�ا�ختصة�\ي�هذا�الشأن،�كي�تكون�

�و�Nتضر�Pنسان �و�Nتفسد�الزرع�والثمر، ��Nتلوث�البيئة، �السقاية�سا�ة، عملية

العلمية�والطبية�\ي�هذا�ا�جال

                                                          
الشحود�،�ع�ي�بن�نايف� -  1

 :35 .  

2 -�� Pمية�\ـي�جلسـته�التاسـعة�ا�نعقـدة�يـوم�الخمـيس�مجلس�فتاء�والبحوث�والدراسات�Pسـ

217بــــرقم�) م8/10/2015(

�فتاء�[ردني،�دراسات�وبحوث،�
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�نصه �ما �ا�تخصص,ن، �العلماء �من �عدد �إ�ى �سؤال�موجه �\ي �جاء �مياه�: " وقد �استعمال �حكم ما

�الشوائب� �كل �من �تام �بشكل �وتنقي�
ا �معمليا �تكريرها �\ي��- بعد �العادات�والعبادات، \ي

�- كما�جاء�\ي�النشرات�الحكومية��-

�؛�فكان�.. 
ً
أفيدونا�جزاكم�هللا�خ,!ا

فإذا�أمكن�تكرير�هذه�ا'ياه�": الحمد��Ïوالصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا�وع�ى�آله�وصحبه�أما�بعد

�استعمالها� �و��حرج�Rي �للطهارة، �استعمالها �Rي �ف�zحرج �ورائحة �ولونا
ً
�آثار�النجاسة�طعما �من وتنقيMyا

كذلك�Rي�[كل�والشرب�إذا�ثبت�خلوها�من�الضرر،�وذلك�'ا�قرره�أهل�العلم�من�أن�ا'اء�الكث���ا'تغ���

بإضافة�ماء�طهور�إليه�أو�إزالة�تغ��ه�بطول�مكث�ونحوه،�فزوال�

  .وقد�صدر�قرار�من�هيئة�كبار�العلماء�Rي�حكم�إعادة�استعمال�مياه�الصرف�بعد�تنقيMyا

�شهر�شوال� �النصف�ãخر�من �\ي ا�نعقدة

�موضوع� �إحالة �\ي �Pسمي �العالم �لرابطة oÔýالتأسي� �ا�جلس �رغبة �ع�ى �وبناء �الطائف �بمدينة هـ

الصادرة�بكيب�تاون�إ�ى�هيئة�كبار�العلماء�

ما�تراه�الهيئة�نحوه،�وا�تضمن�Pفادة�بأن�ا�سلم,ن�\ي�تلك�الجهة�يواجهون�

مشكلة�كب,!ة�بسبب�ما�أقدم�عليه�مجلس�مشروع�التحقيقات�العا�ية�والصناعية�الذي�يعمل�ع�ى�إنتاج�ماء�

ناء�ع�ى�ب. للشرب�النقي�من�مياه�ا�جاري�،�وأ�
م�يسألون�عن�حكم�استعمال�هذه�ا�ياه�بعد�تنقي�
ا�للوضوء

�كما� ذلك�فقد�اطلع�ا�جلس�ع�ى�البحث�ا�عد�\ي�ذلك�من�قبل�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وPفتاء،

� �البحث��30/50/1398وتاريخ �وبعد هـ

لعلم�من�أن�ا�اء�الكث,!�ا�تغ,!�بنجاسة�يطهر�إذا�زال�تغ,!ه�بنفسه�أو�بإضافة�

ماء�طهور�إليه،�أو�زال�تغ,!ه�بطول�مكث�أو�تأث,!�شمس�ومرور�الرياح�عليه�أو�نحو�ذلك�لزوال�الحكم�بزوال�
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

   .رأي�لجنة�الفتوى�بالشبكة��سzمية�ع�ى��ن��نت

�نصه �ما �ا�تخصص,ن، �العلماء �من �عدد �إ�ى �سؤال�موجه �\ي �جاء وقد

�الشوائب� �كل �من �تام �بشكل �وتنقي�
ا �معمليا �تكريرها بعد

-سائر�الطهارات؟�علًما�بأن�هذه�ا�ياهالشرب�و�كل�و\ي�الوضوء�والغسل�و 


اìنضب�جزء�كب,!�م�oÐبار�ا�ستعملة�قبل�ذلك�والãأنقى�من�مياه�� .. بأ�
ا

  : الجواب�ع�ى�النحو�ãتي

الحمد��Ïوالصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا�وع�ى�آله�وصحبه�أما�بعد

�استعمالها� �و��حرج�Rي �للطهارة، �استعمالها �Rي �ف�zحرج �ورائحة �ولونا
ً
�آثار�النجاسة�طعما �من وتنقيMyا

كذلك�Rي�[كل�والشرب�إذا�ثبت�خلوها�من�الضرر،�وذلك�'ا�قرره�أهل�العلم�من�أن�ا'اء�الكث���ا'تغ���

بإضافة�ماء�طهور�إليه�أو�إزالة�تغ��ه�بطول�مكث�ونحوه،�فزوال�بنجاسة�يطهر�إذا�زال�تغ��ه�بنفسه�أو�

  2".ي�التغ��،�والحكم�يزول�بزوال�علته�وهللا�أعلم

وقد�صدر�قرار�من�هيئة�كبار�العلماء�Rي�حكم�إعادة�استعمال�مياه�الصرف�بعد�تنقيMyا

� �كبار�العلماء �لهيئة �عشرة �الثالثة �الدورة �شهر�شوال�ففي �النصف�ãخر�من �\ي ا�نعقدة

�موضوع� �إحالة �\ي �Pسمي �العالم �لرابطة oÔýالتأسي� �ا�جلس �رغبة �ع�ى �وبناء �الطائف �بمدينة هـ

الصادرة�بكيب�تاون�إ�ى�هيئة�كبار�العلماء�) مسلم�نيوز (zستفتاء�الوارد�إ�ى�الرابطة�من�رئيس�تحرير�جريدة�

ما�تراه�الهيئة�نحوه،�وا�تضمن�Pفادة�بأن�ا�سلم,ن�\ي�تلك�الجهة�يواجهون�çعداد�بحث�\ي�ا�وضوع�وتقرير�

مشكلة�كب,!ة�بسبب�ما�أقدم�عليه�مجلس�مشروع�التحقيقات�العا�ية�والصناعية�الذي�يعمل�ع�ى�إنتاج�ماء�

للشرب�النقي�من�مياه�ا�جاري�،�وأ�
م�يسألون�عن�حكم�استعمال�هذه�ا�ياه�بعد�تنقي�
ا�للوضوء

�كما� ذلك�فقد�اطلع�ا�جلس�ع�ى�البحث�ا�عد�\ي�ذلك�من�قبل�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وPفتاء،

� �رقم �وا�ياه �وزير�الزراعة �معا�ي �خطاب �ا�جلس�ع�ى ��1/1299اطلع وتاريخ

   :وا�داولة�وا�ناقشة�قرر�ا�جلس�ما�ي�ي

لعلم�من�أن�ا�اء�الكث,!�ا�تغ,!�بنجاسة�يطهر�إذا�زال�تغ,!ه�بنفسه�أو�بإضافة�بناًء�ع�ى�ما�ذكره�أهل�ا

ماء�طهور�إليه،�أو�زال�تغ,!ه�بطول�مكث�أو�تأث,!�شمس�ومرور�الرياح�عليه�أو�نحو�ذلك�لزوال�الحكم�بزوال�
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

رأي�لجنة�الفتوى�بالشبكة��سzمية�ع�ى��ن��نت: ثانًيا

�نصه �ما �ا�تخصص,ن، �العلماء �من �عدد �إ�ى �سؤال�موجه �\ي �جاء وقد

� �الشوائب��- الصرف�الص,ي �كل �من �تام �بشكل �وتنقي�
ا �معمليا �تكريرها بعد

الشرب�و�كل�و\ي�الوضوء�والغسل�و 


اìنضب�جزء�كب,!�م�oÐبار�ا�ستعملة�قبل�ذلك�والãأنقى�من�مياه�� بأ�
ا

الجواب�ع�ى�النحو�ãتي

الحمد��Ïوالصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا�وع�ى�آله�وصحبه�أما�بعد

�استعمالها� �و��حرج�Rي �للطهارة، �استعمالها �Rي �ف�zحرج �ورائحة �ولونا
ً
�آثار�النجاسة�طعما �من وتنقيMyا

كذلك�Rي�[كل�والشرب�إذا�ثبت�خلوها�من�الضرر،�وذلك�'ا�قرره�أهل�العلم�من�أن�ا'اء�الكث���ا'تغ���

بنجاسة�يطهر�إذا�زال�تغ��ه�بنفسه�أو�

علة�النجاسة�و�ي�التغ��،�والحكم�يزول�بزوال�علته�وهللا�أعلم

ا
ً
وقد�صدر�قرار�من�هيئة�كبار�العلماء�Rي�حكم�إعادة�استعمال�مياه�الصرف�بعد�تنقيMyا: ثالث

�:" وفيه �كبار�العلماء �لهيئة �عشرة �الثالثة �الدورة ففي

�موضوع�1398 �إحالة �\ي �Pسمي �العالم �لرابطة oÔýالتأسي� �ا�جلس �رغبة �ع�ى �وبناء �الطائف �بمدينة هـ

zستفتاء�الوارد�إ�ى�الرابطة�من�رئيس�تحرير�جريدة�

çعداد�بحث�\ي�ا�وضوع�وتقرير�

مشكلة�كب,!ة�بسبب�ما�أقدم�عليه�مجلس�مشروع�التحقيقات�العا�ية�والصناعية�الذي�يعمل�ع�ى�إنتاج�ماء�

للشرب�النقي�من�مياه�ا�جاري�،�وأ�
م�يسألون�عن�حكم�استعمال�هذه�ا�ياه�بعد�تنقي�
ا�للوضوء

�كما� ذلك�فقد�اطلع�ا�جلس�ع�ى�البحث�ا�عد�\ي�ذلك�من�قبل�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وPفتاء،

� �رقم �وا�ياه �وزير�الزراعة �معا�ي �خطاب �ا�جلس�ع�ى اطلع

وا�داولة�وا�ناقشة�قرر�ا�جلس�ما�ي�ي

بناًء�ع�ى�ما�ذكره�أهل�ا

ماء�طهور�إليه،�أو�زال�تغ,!ه�بطول�مكث�أو�تأث,!�شمس�ومرور�الرياح�عليه�أو�نحو�ذلك�لزوال�الحكم�بزوال�
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يصها�مما�وحيث�إن�ا�ياه�ا�تنجسة�يمكن�التخلص�من�نجاس�
ا�بعدة�وسائل،�وحيث�إن�تنقي�
ا�وتخل

�من�النجاسات�بواسطة�الطرق�الفنية�الحديثة�çعمال�التنقية�يعت"!�من�أحسن�وسائل�الi!شيح� 
اÚعل� طرأ

والتطه,!،�حيث�يبذل�الكث,!�من��سباب�ا�ادية�لتخليص�هذه�ا�ياه�من�النجاسات،�كما�يشهد�بذلك�ويقرره�


م�وتجار{
م؛�ولذلك�â!"فإن�ا'جلس�يرى�

طهارMýا�بعد�تنقيMyا�التنقية�الكاملة�بحيث�تعود�إ�ى�خلقMyا�[و�ى���يرى�ف�Mا�تغ���بنجاسة�Rي�طعم�و��لون�

،�كما�يجوز�شر{
ا�إ�Nإذا�و��ريح،�ويجوز�استعمالها�Rي�إزالة�[حداث�و[خباث،�وتحصل�الطهارة��Mا�مMNا

�N� �للضرر،
ً
�وتفاديا �النفس، �ع�ى �للمحافظة �ذلك �فيمتنع �استعمالها �عن �تنشأ حية

�للشرب�م�ÓÐوجد�إ�ى�ذلك�سبيل،� �\ي�استعمالها 
اìع� وا�جلس�إذ�يقرر�ذلك�يستحسن�zستغناء

�عما�تستقذره�النفوس،�وتنفر�منه�الطباع
ً
   O .1ها

ينظر�\ي�ا�سألة�من�جانب�إمكانية�أكل�السمك�الذي�يعيش�\ي�ا�ياه�غ,!�النقية،�وكذلك�مدى�جواز��كل�من�

إذا�تغ,!�ماء�السيل�بالنجاسة،�ثم�أثر�\ي�السمك�ح�ÓÐغ,!�طعم�لحمه�أو�ريحه�أو�لونه؛�فاÖصح�\ي�

�o×الن�Ópُينقل�إ�ى�ا�اء�الطاهر�فيذهب�عنه�أثر�النجاسة؛�فقد�ن�ÓÐمذهبنا�كراهة�أكل�هذا�السمك�ح

�: والجلة �الجلة �يأكل �حيوان أي��-كل

ولو�يس,!ا�حرم�, إذا�ظهر�تغ,!�لحم�جلة�من�نعم�أو�غ,!ه�كدجاج


ìعن�أكلها�وشرب�لب�opا�كما�قاله��الن
ا�وركو{
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ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وحيث�إن�ا�ياه�ا�تنجسة�يمكن�التخلص�من�نجاس�
ا�بعدة�وسائل،�وحيث�إن�تنقي�
ا�وتخل

�من�النجاسات�بواسطة�الطرق�الفنية�الحديثة�çعمال�التنقية�يعت"!�من�أحسن�وسائل�الi!شيح� 
اÚعل� طرأ

والتطه,!،�حيث�يبذل�الكث,!�من��سباب�ا�ادية�لتخليص�هذه�ا�ياه�من�النجاسات،�كما�يشهد�بذلك�ويقرره�


م�\ي�عملهم�وخÚيتطرق�الشك�إل�Nم؛�ولذلك�الخ"!اء�ا�ختصون�بذلك�ممن�

م�وتجار{â!"

طهارMýا�بعد�تنقيMyا�التنقية�الكاملة�بحيث�تعود�إ�ى�خلقMyا�[و�ى���يرى�ف�Mا�تغ���بنجاسة�Rي�طعم�و��لون�

و��ريح،�ويجوز�استعمالها�Rي�إزالة�[حداث�و[خباث،�وتحصل�الطهارة��Mا�مMNا

�أضرار�ص �هناك ��Nكانت �للضرر،
ً
�وتفاديا �النفس، �ع�ى �للمحافظة �ذلك �فيمتنع �استعمالها �عن �تنشأ حية

�للشرب�م�ÓÐوجد�إ�ى�ذلك�سبيل،� �\ي�استعمالها 
اìع� وا�جلس�إذ�يقرر�ذلك�يستحسن�zستغناء

�عما�تستقذره�النفوس،�وتنفر�منه�الطباع
ً
�للصحة،�واتقاًء�للضرر،�وت	Oها

ً
احتياطا

  نتفاع�با�كل�أو�الشرب�من�[حياء�ال��Êتعيش�Rي�ا'ياه�العادمة

ينظر�\ي�ا�سألة�من�جانب�إمكانية�أكل�السمك�الذي�يعيش�\ي�ا�ياه�غ,!�النقية،�وكذلك�مدى�جواز��كل�من�

  :جرة�تعيش�ع�ى�مياه�حفرة�امتصاصية،�وبيان�ذلك�فيما�يأتي

  . ا'لوثةحكم�السمك�الذي�يعيش�Rي�ا'ياه�

  :)2(الناظر�Rي�ذلك�أن�له�حالت�ن

إذا�تغ,!�ماء�السيل�بالنجاسة،�ثم�أثر�\ي�السمك�ح�ÓÐغ,!�طعم�لحمه�أو�ريحه�أو�لونه؛�فاÖص

�o×الن�Ópُينقل�إ�ى�ا�اء�الطاهر�فيذهب�عنه�أثر�النجاسة؛�فقد�ن�ÓÐمذهبنا�كراهة�أكل�هذا�السمك�ح

� �عن �وسلم �هللا�عليه �الجلة(ص�ى �أبو�داود�)أكل والجلة. رواه

  .ح�ÓÐيتغ,!�وصفه�-


اجìا�حتاج�شرح�ا��oÌلة�من�نعم�أو�غ,!ه�كدجاج": ")3(مغإذا�ظهر�تغ,!�لحم�ج


ا�صارت�من�الخبائث; وبه�قال�Pمام�أحمد�Ö ,
ìعن�أكلها�وشرب�لب�opوقد�صح�الن
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  ).6/156" (الشربي�oÌالخطيب،�مغ�oÌا�حتاج

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وحيث�إن�ا�ياه�ا�تنجسة�يمكن�التخلص�من�نجاس�
ا�بعدة�وسائل،�وحيث�إن�تنقي�
ا�وتخل .علته

�من�النجاسات�بواسطة�الطرق�الفنية�الحديثة�çعمال�التنقية�يعت"!�من�أحسن�وسائل�الi!شيح� 
اÚعل� طرأ

والتطه,!،�حيث�يبذل�الكث,!�من��سباب�ا�ادية�لتخليص�هذه�ا�ياه�من�النجاسات،�كما�يشهد�بذلك�ويقرره�


م�\ي�عملهم�وخÚيتطرق�الشك�إل�Nالخ"!اء�ا�ختصون�بذلك�ممن�

طهارMýا�بعد�تنقيMyا�التنقية�الكاملة�بحيث�تعود�إ�ى�خلقMyا�[و�ى���يرى�ف�Mا�تغ���بنجاسة�Rي�طعم�و��لون�

و��ريح،�ويجوز�استعمالها�Rي�إزالة�[حداث�و[خباث،�وتحصل�الطهارة�

�أضرار�ص �هناك كانت

�للشرب�م�ÓÐوجد�إ�ى�ذلك�سبيل،�. لنجاس�
ا �\ي�استعمالها 
اìع� وا�جلس�إذ�يقرر�ذلك�يستحسن�zستغناء

�للصحة،�واتقاًء�للضرر،�وت
ً
احتياطا

نتفاع�با�كل�أو�الشرب�من�[حياء�ال��Êتعيش�Rي�ا'ياه�العادمة� : رابًعا

ينظر�\ي�ا�سألة�من�جانب�إمكانية�أكل�السمك�الذي�يعيش�\ي�ا�ياه�غ,!�النقية،�وكذلك�مدى�جواز��كل�من�

ثمرة�شجرة�تعيش�ع�ى�مياه�حفرة�امتصاصية،�وبيان�ذلك�فيما�يأتي

حكم�السمك�الذي�يعيش�Rي�ا'ياه�: [ول 

الناظر�Rي�ذلك�أن�له�حالت�ن

إذا�تغ,!�ماء�السيل�بالنجاسة،�ثم�أثر�\ي�السمك�ح�ÓÐغ,!�طعم�لحمه�أو�ريحه�أو�لونه؛�فاÖص .1

�o×الن�Ópُينقل�إ�ى�ا�اء�الطاهر�فيذهب�عنه�أثر�النجاسة؛�فقد�ن�ÓÐمذهبنا�كراهة�أكل�هذا�السمك�ح

� �عن �وسلم �هللا�عليه ص�ى

-النجاسة�


اج"جاء�\ي�ìا�حتاج�شرح�ا��oÌمغ

وبه�قال�Pمام�أحمد, أكله

                                                          
1  �  ���� �@�C� ��2! ������� ��
��� 0� 7����� ���� �@�J �! ����	 I
6�

 ��
2 �C21398 K@���� ������ MJ
2 �   �0�! �� M�PA)
7� T%P���� S
W�) M$%	�� 0�)J��� ST%G5 !	�9� �� '	A)
7� 0%*� T%���� S
W�) X.%�� M)�9�
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)https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId
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وهو��Nيوجب�التحريم،�كما�لو�, �يكره؛�Öن�الن�opإنما�هو�لتغ,!�اللحم

إذ��صل�فيه�Pباحة،��أما�إذا�لم�يؤثر�ا�اء�النجس�\ي��سماك�ال�oÐتعيش�فيه،�ف�حرج�\ي�أكله؛

�تنذر�بالخطر�الذي�تحمله� �فالدراسات�العلمية ولكن�بشرط�أن�يؤمن�ضرره�ع�ى�صحة�Pنسان،

�سماك�ا�لوثة�بسبب�ما�تحمله�من�الطفيليات�والبكت,!يا�الخط,!ة�ع�ى�صحة�Pنسان،�والن×�oص�ى�

Oل�لتجتمع�فيه�ا�ياه�ا�ستعملة�\ي�ا�	Oل�للطهارة�

سة��Nُيحّرِم�أكل�ثمر�الشجرة�و�Nورقها� سة،�وامتصاص�عروق�الشجر�للمياه�ا�تنّجِ والنظافة�وæي�مياه�متنّجِ

ة�حرم�أكل�ثمرها،�Öن� �بالصحَّ �أن�ثمرها�مِضرٌّ
ً
لكن�إذا�ثبت�طبّيا

4(.  

Rي�رعاية�ا'صالح�الزراعية�Rالتشريع�استعمال�ا'ياه�العادمة�� ي

  :فإنه�يمكن�تلخيص�أهم�ما�جاء�\ي�هذا�البحث�من�نتائج�وذلك�فيما�يأتي

�Pسمية �للشريعة �الضرورية �ا�قاصد �من �البيئة �رعاية �ع�ى �والعمل �ا�ائية �حفظ�الحقوق �يجب� إن oÐال

الرجوع�إ�ى�الكتابات�ا�ختصة�بذلك�من�

�ذلك� �رعاية �ع�ى �حثت �بل �وا�ياه �الزراعية

محمـــد،�فتـــاوى�دائـــرة��فتـــاء�العـــام�[ردنيـــة�Rـــي�تحســـ�ن�كفـــاءة�اســـتخدام�ا'يـــاه،�دائـــرة��فتـــاء�[ردنـــي،�دراســـات�

محمــــد،�فتـــاوى�دائــــرة��فتــــاء�العــــام�[ردنيـــة�Rــــي�تحســــ�ن�كفــــاءة�اســـتخدام�ا'يــــاه،�دائــــرة��فتــــاء�

محمـــد،�فتـــاوى�دائـــرة��فتـــاء�العـــام�[ردنيـــة�Rـــي�تحســـ�ن�كفـــاءة�اســـتخدام�ا'يـــاه،�دائـــرة��فتـــاء�[ردنـــي،�دراســـات�

محمد،�فتاوى�دائرة��فتاء�العـام�[ردنيـة�Rـي�تحسـ�ن�كفـاءة�اسـتخدام�ا'يـاه،�دائـرة�

  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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�صح�يكره؛�Öن�الن�opإنما�هو�لتغ,!�اللحم: -وقال�النووي�

َح؛�فإنه�يكره�أكله�ع�ى�الصحيح   .)1("نiن�اللحم�ا�ذكى�َوَتَروَّ

أما�إذا�لم�يؤثر�ا�اء�النجس�\ي��سماك�ال�oÐتعيش�فيه،�ف�حرج�\ي�أكله؛

�تنذر�بالخطر�الذي�تحمله� �فالدراسات�العلمية ولكن�بشرط�أن�يؤمن�ضرره�ع�ى�صحة�Pنسان،

�سماك�ا�لوثة�بسبب�ما�تحمله�من�الطفيليات�والبكت,!يا�الخط,!ة�ع�ى�صحة�Pنسان،�والن×�oص�ى�

  )�N()2ضرر�و�Nضرار: (هللا�عليه�وسلم�يقول 

ة�حكم�[كل�من   )3(ثمرة�شجرة�قرب�حفرة�امتصاصّيِ

الحفرة�zمتصاصية�æي�ال�oÐُتحفر�بجانب�ا�	Oل�لتجتمع�فيه�ا�ياه�ا�ستعملة�\ي�ا�

سة��Nُيحّرِم�أكل�ثمر�الشجرة�و�Nورقها� سة،�وامتصاص�عروق�الشجر�للمياه�ا�تنّجِ والنظافة�وæي�مياه�متنّجِ

�بالصح. ا�مذهب�الشافعية�وغ,!هم �أن�ثمرها�مِضرٌّ
ً
لكن�إذا�ثبت�طبّيا

�ِضَراَر : (�حرام�لقول�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم
َ
Nَضَرَر�َو�

َ
N()4

�تناول�موضوع� استعمال�ا'ياه�العادمة�Rي�رعاية�ا'صالوبعد�هذه�ا�حطة�\ي

فإنه�يمكن�تلخيص�أهم�ما�جاء�\ي�هذا�البحث�من�نتائج�وذلك�فيما�يأتي

�Pسمية �للشريعة �الضرورية �ا�قاصد �من �البيئة �رعاية �ع�ى �والعمل �ا�ائية �حفظ�الحقوق إن

 .احi!امها�\ي�كل�حال

�إ�ى� الرجوع�إ�ى�الكتابات�ا�ختصة�بذلك�من�يحتاج�الوقوف�ع�ى�ماهية�zستحالة�ومعرفة�أسبا{
ا�وحكمها

�ذلك� �رعاية �ع�ى �حثت �بل �وا�ياه �الزراعية �با�صالح �اهتمت 
اÍومباد� �بنصوصها �التشريعات�Pسمية إن

                                         

محمـــد،�فتـــاوى�دائـــرة��فتـــاء�العـــام�[ردنيـــة�Rـــي�تحســـ�ن�كفـــاءة�اســـتخدام�ا'يـــاه،�دائـــرة��فتـــاء�[ردنـــي،�دراســـات�

https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId   

�،oــــي�تحســــ�ن�كفــــاءة�اســـتخدام�ا'يــــاه،�دائــــرة��فتــــاء�رواه�ابـــن�ماجــــه،�الزع×ــــRمحمــــد،�فتـــاوى�دائــــرة��فتــــاء�العــــام�[ردنيـــة�

   https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId[ردني،�دراسات�وبحوث،�

محمـــد،�فتـــاوى�دائـــرة��فتـــاء�العـــام�[ردنيـــة�Rـــي�تحســـ�ن�كفـــاءة�اســـتخدام�ا'يـــاه،�دائـــرة��فتـــاء�[ردنـــي،�دراســـات�

rch.aspx?ResearchIdhttps://aliftaa.jo/Resea   

محمد،�فتاوى�دائرة��فتاء�العـام�[ردنيـة�Rـي�تحسـ�ن�كفـاءة�اسـتخدام�ا'يـاه،�دائـرة�الزع×o،�: رواه�أحمد�وابن�ماجه،�انظر

   .�aspx?ResearchIdhttps://aliftaa.jo/Researchفتاء�[ردني،�دراسات�وبحوث،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وقال�النووي��- ... أبو�داود�وغ,!ه

َح؛�فإنه�يكره�أكله�ع�ى�الصحيح نiن�اللحم�ا�ذكى�َوَتَروَّ

أما�إذا�لم�يؤثر�ا�اء�النجس�\ي��سماك�ال�oÐتعيش�فيه،�ف�حرج�\ي�أكله؛ .2

�تنذر�بالخطر�الذي�تحمله� �فالدراسات�العلمية ولكن�بشرط�أن�يؤمن�ضرره�ع�ى�صحة�Pنسان،

�سماك�ا�لوثة�بسبب�ما�تحمله�من�الطفيليات�والبكت,!يا�الخط,!ة�ع�ى�صحة�Pنسان،�والن×�oص�ى�

هللا�عليه�وسلم�يقول 

حكم�[كل�من: الثاني

الحفرة�zمتصاصية�æي�ال�oÐُتحفر�بجانب�ا�: وبيان�ذلك�أن

سة��Nُيحّرِم�أكل�ثمر�الشجرة�و�Nورقها� سة،�وامتصاص�عروق�الشجر�للمياه�ا�تنّجِ والنظافة�وæي�مياه�متنّجِ

ا�مذهب�الشافعية�وغ,!همإن�كان�ُيؤكل،�هذ

�حرام�لقول�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم أكل�كّل�مضّرٍ

  خاتمة

�تناول�موضوع� وبعد�هذه�ا�حطة�\ي

فإنه�يمكن�تلخيص�أهم�ما�جاء�\ي�هذا�البحث�من�نتائج�وذلك�فيما�يأتي�سzمي�

�Pسمية • �للشريعة �الضرورية �ا�قاصد �من �البيئة �رعاية �ع�ى �والعمل �ا�ائية �حفظ�الحقوق إن

احi!امها�\ي�كل�حال

�إ�ى� • يحتاج�الوقوف�ع�ى�ماهية�zستحالة�ومعرفة�أسبا{
ا�وحكمها

  .الناحية�الشرعية

�با�صال • �اهتمت 
اÍومباد� �بنصوصها �التشريعات�Pسمية إن

 . بإحسان�ظاهر

                                                          
1 -���،oـــي�تحســـ�ن�كفـــاءة�اســـتخدام�ا'يـــاه،�دائـــرة��فتـــاء�[ردنـــي،�دراســـات�الزع×ـــRمحمـــد،�فتـــاوى�دائـــرة��فتـــاء�العـــام�[ردنيـــة�

https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchIdوبحوث،�
2 -���،oرواه�ابـــن�ماجــــه،�الزع×ــــ

[ردني،�دراسات�وبحوث،�
3 -���،oـــي�تحســـ�ن�كفـــاءة�اســـتخدام�ا'يـــاه،�دائـــرة��فتـــاء�[ردنـــي،�دراســـات�الزع×ـــRمحمـــد،�فتـــاوى�دائـــرة��فتـــاء�العـــام�[ردنيـــة�

rch.aspx?ResearchIdوبحوث،�
رواه�أحمد�وابن�ماجه،�انظر��- 4

�فتاء�[ردني،�دراسات�وبحوث،�
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ا�بما��ا�ائية�وشددت�ع�ى�رعاي�
ا�وحماي�

�وا�وارد�الزراعية�ورعاية� �أن�التشريعات�Pسمية�كانت�موضوعية�وتفصيلية�\ي�مسائل�ا�ياه

�يعلمنا �وأن �العلم، �لتحصيل �يوفقنا �أن �بخالص�الدعاء �هللا�سبحانه �إ�ى �نتوجه �فإننا ؛
ً
ما��وأخ,!ا

ابـن�أبـي�شـيبة�الكـو\ي،�أبـو�بكـر�عبـد�هللا�بــن�محمـد،�مصـنف�ابـن�أبـي�شـيبة،�مكتبـة�الرشـد،�الريــاض،�

�وحرمـة،�ص
ً
،�مجلـة�البحـوث�48ان�النجسـة�ع�ـى�حكمهـا�حـ

  .2022دار�ا�نظومة،�

  .2004ط،�.البخـاري،�محمد�بن�إسماعيل،�الصـحيح،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د


قـي�الك"ـÚى،�مكتبـة�دار�البـاز�،�مكـة�ن�الب!

مجلـــة�الـــداÑي�الشـــهرية�الصـــادرة�عـــن�دار�

ــــــــــــدد2017نـــــــــــوفم"! ،�2 – 1: م،�العـــــــــــ

http://www.darululoom 

�دا �القاهرة،�محمد�إبراهيم�البنا، ر�zعتصام،

� �الحق، �دعوة �وحلي�
ا، �ا�نجسة �تطه,!�ا�واد �\ي �أثر�zستحالة �محمد، �تع�ÓÌالروكي، مجلة�شهرية

�والشؤون�1957 ��وقاف �وزارة ،

https://www.habous.gov.ma/daouatذو�الحجة��334،�العدد��

العام�[ردنية�Rي�تحس�ن�كفاءة�استخدام�ا'ياه،�دائرة��فتاء�

https://aliftaa.jo/Research.aspx   

مجموعة�النيل�العربية،��:القاهرة. 

  58م،�2008هـ��- 1428،القاهر،��عالم�الكتب،�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


الناظر�\ي�النصوص�Pسمية�يجد�أ�
ا�منعت�إهدار�ا�ياه�وا�صالح�ا�ائية�وشددت�ع�ى�رعاي�
ا�وحماي�

 .يكفل�zستقرار�وzستمرار

�وا�وارد�الزراعية�ورعاية� �أن�التشريعات�Pسمية�كانت�موضوعية�وتفصيلية�\ي�مسائل�ا�ياه

  .�الناشئة�عن�ذلك�دون�تفريط�أو�تقص,!

�يعلمنا �وأن �العلم، �لتحصيل �يوفقنا �أن �بخالص�الدعاء �هللا�سبحانه �إ�ى �نتوجه �فإننا ؛
ً
وأخ,!ا

،�إنه�سميع�مجيب�الدعاء
ً
  .ينفعنا،�وأن�ينفعنا�بما�علمنا،�وأن�يزدنا�علما

  قائمة�ا'صادر�وا'راجع

ابـن�أبـي�شـيبة�الكـو\ي،�أبـو�بكـر�عبـد�هللا�بــن�محمـد،�مصـنف�ابـن�أبـي�شـيبة،�مكتبـة�الرشـد،�الريــاض،�

 . هـ،�تحقيق�كمال�يوسف�الحوت�1409

�وحرمـة،�صإدريس،�عبد�الفتـاح،�أثـر�اسـتحالة��عيـ
ً
ان�النجسـة�ع�ـى�حكمهـا�حـ

دار�ا�نظومة،�. 2021،�يناير،�P63سمية،�السنة�السابعة،�العدد�

البخـاري،�محمد�بن�إسماعيل،�الصـحيح،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د


قـي�الك"ـÚن�الب	أبـو�بكـر،�سـ�ÓÔقي،�أحمد�بن�الحس,ن�بـن�ع�ـي�بـن�مو�ـ
Úالب

  .  م1994

  .2004ط،�.الi!مذي،�الس	ن،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د

مجلـــة�الـــداÑي�الشـــهرية�الصـــادرة�عـــن�دار� .الثبيÐـــo،�ع�ـــي�بـــن�جـــابر�وادع،�الوقايـــة�الصـــحية�\ـــي�Pســـم

ــــــــــــد�،�ا�حـــــــــــر  ــــــــــــلوم�ديــــــــوبنـــــــــــــــــــ نـــــــــــوفم"!�-ســـــــــــبتم"!= هــــــــــــ��1439صـــــــــــفر��–م�العــــــــــــــــــ

deoband.com/-http://www.darululoom: برابط ،42

�تحقيق �أبو�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم، �دا. د: ، محمد�إبراهيم�البنا،

97 .  

 .2004ط،�.أبو�داوود،�السـ	ن،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د

� �الحق، �دعوة �وحلي�
ا، �ا�نجسة �تطه,!�ا�واد �\ي �أثر�zستحالة �محمد، الروكي،

�Pسم �بالدراسات �سنة �أسست �والفكر �الثقافة �وبشؤون 1957ية

Palhaq/item-https://www.habous.gov.ma/daouatسمية،�ا�غرب،�

  1998أبريل�

العام�[ردنية�Rي�تحس�ن�كفاءة�استخدام�ا'ياه،�دائرة��فتاء�محمد،�فتاوى�دائرة��فتاء�

https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId[ردني،�دراسات�وبحوث،�

. 1الـزواوي،�خالـد�محمد،�ا�اء�الذهب��زرق�\ي�الوطن�العربي،�ط

 )69. (  

،القاهر،��عالم�الكتب،��1. ا�اء�وPنسان�والكون�ط: السروري،�أحمد

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الناظر�\ي�النصوص�Pسمية�يجد�أ�
ا�منعت�إهدار�ا�ياه�وا�صال •

يكفل�zستقرار�وzستمرار

�وا�وارد�الزراعية�ورعاية� • من�الواضح�أن�التشريعات�Pسمية�كانت�موضوعية�وتفصيلية�\ي�مسائل�ا�ياه

الصالح�الناشئة�عن�ذلك�دون�تفريط�أو�تقص,!

  

�يعلمنا �وأن �العلم، �لتحصيل �يوفقنا �أن �بخالص�الدعاء �هللا�سبحانه �إ�ى �نتوجه �فإننا ؛
ً
وأخ,!ا

،�إنه�سميع�مجيب�الدعاء
ً
ينفعنا،�وأن�ينفعنا�بما�علمنا،�وأن�يزدنا�علما

قائمة�ا'صادر�وا'راجع

ابـن�أبـي�شـيبة�الكـو\ي،�أبـو�بكـر�عبـد�هللا�بــن�محمـد،�مصـنف�ابـن�أبـي�شـيبة،�مكتبـة�الرشـد،�الريــاض،� •

1�،1409ط

إدريس،�عبد�الفتـاح،�أثـر�اسـتحالة��عيـ •

Pسمية،�السنة�السابعة،�العدد�

البخـاري،�محمد�بن�إسماعيل،�الصـحيح،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د •


قي،�أحمد�بن�الحس,ن�بـن�ع�ـي�بـن�مو •Úالب

1994ا�كرمة�،�

الi!مذي،�الس	ن،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د •

الثبيÐـــo،�ع�ـــي�بـــن�جـــابر�وادع،�الوقايـــة�الصـــحية�\ـــي�Pســـم •

ــــــــــــد�،�ا�حـــــــــــر  ــــــــــــلوم�ديــــــــوبنـــــــــــــــــــ العــــــــــــــــــ

42: السنــــــــــــــــــــــة

�تحقيقالخراج • �أبو�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم، ،

97صفحة�

أبو�داوود،�السـ	 •

• �� �الحق، �دعوة �وحلي�
ا، �ا�نجسة �تطه,!�ا�واد �\ي �أثر�zستحالة �محمد، الروكي،

�Pسم بالدراسات

Pسمية،�ا�غرب،�

أبريل�/ 1418

• �،o×محمد،�فتاوى�دائرة��فتاء�الزع

[ردني،�دراسات�وبحوث،�

الـزواوي،�خالـد�محمد،�ا�اء�الذهب��زرق�\ي�الوطن�العربي،�ط •

( م،�2004

السروري،�أحمد •
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موسوعة�البحوث�وا�قاNت�العلمية�حوا�ي�خمسة�آNف�وتسعمائة�مقال�

  .ط.م،�د

العبـــدري،�محمـــد�بـــن�يوســـف�بـــن�أبـــي�القاســـم،�التـــاج�وPكليـــل��ختصـــر�خليـــل،�دار�الكتـــب�العلميـــة،�

العيoÌ،�بدر�الدين�أبو�محمد�محمود�بن�أحمد،�عمدة�القاري�شرح�صحيح�البخاري،�شركة�مكتبة�

  . م1972

،�3290فتــــــــــاوى�دائــــــــــرة��فتــــــــــاء�العــــــــــام�[ردنيــــــــــة�Rــــــــــي�تحســــــــــ�ن�كفــــــــــاءة�اســــــــــتخدام�ا'يــــــــــاه،�بــــــــــرقم�

    .46: 44الخامس،�صفحة�

فتوى�صادرة�عن�هيئة�كبار�العلماء�\ي�الدورة�الثالثة�عشرة�لهيئة�كبار�العلماء�ا�نعقدة�\ي�النصف�

https://islam  

  ه1�،1405وت،�ط

الكاســـاني،�عـــء�الـــدين�أبـــو�بكـــر�بـــن�ســـعود،�بـــدائع�الصـــنائع�\ـــي�ترتيـــب�الشـــرائع�،�دار�الكتـــاب�العربـــي،�

هــ�1401إسماعيل�بن�عمر�بن�كث,!�الدمشقي�،�تفس,!�القرآن�العظيم،�دار�الفكر،�ب,!وت،�

نوفم"!،��18= ،�هـ�1430ذو�الحجة�

ا�ـــاوردي،�أبـــو�الحســـن�ع�ـــي�بـــن�محمـــد�بـــن�حبيـــب�البصـــري�البغـــدادي،��حكـــام�الســـلطانية�،�ا�كتبـــة�

ذو�/ 24(مجلــس�Pفتـــاء�والبحـــوث�والدراســات�Pســـمية�\ـــي�جلســـته�التاســعة�ا�نعقـــدة�يـــوم�الخمـــيس�

�باب �دار�الدعوة، �العربية، �اللغة : مجمع

ا�كتبة�العلمية،�لم�يذكر�تاريخ�ال�

م،�1995ــــ�Óبــــن�شــــرف،�ا�جمــــوع،�دار�إحيــــاء�الiــــ!اث�العربــــي،�

ـــ�Óبـــن�شـــرف�بـــن�مـــري،��شـــرح�النـــووي�ع�ـــى�صـــحيح�مســـلم،�دار�إحيـــاء�الiـــ!اث،�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

موسوعة�البحوث�وا�قاNت�العلمية�حوا�ي�خمسة�آNف�وتسعمائة�مقال�،�الشحود�،�ع�ي�بن�نايف�

  . 35: ،�ص��35وبحث�،�العدد

م،�د1973نيل��وطار،�دار�الجيل،�ب,!وت،�الشوكاني،�محمد�بن�ع�ي،�

العبـــدري،�محمـــد�بـــن�يوســـف�بـــن�أبـــي�القاســـم،�التـــاج�وPكليـــل��ختصـــر�خليـــل،�دار�الكتـــب�العلميـــة،�

  .  3/353م،��1�،1994ب,!وت،�ط

العيoÌ،�بدر�الدين�أبو�محمد�محمود�بن�أحمد،�عمدة�القاري�شرح�صحيح�البخاري،�شركة�مكتبة�

1972هـ،�1�،1392ي�الحل×�oوأوNده،�مص،�ط�ومطبعة�مصطفى�الباب

فتــــــــــاوى�دائــــــــــرة��فتــــــــــاء�العــــــــــام�[ردنيــــــــــة�Rــــــــــي�تحســــــــــ�ن�كفــــــــــاءة�اســــــــــتخدام�ا'يــــــــــاه،�بــــــــــرقم�

https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId  

الخامس،�صفحة�الجزء�حجر�العسقني،�،�ابن�فتح�الباري�بشرح�صحيح�البخاري 

فتوى�صادرة�عن�هيئة�كبار�العلماء�\ي�الدورة�الثالثة�عشرة�لهيئة�كبار�العلماء�ا�نعقدة�\ي�النصف�

https://islamqa.infoهـ�بمدينة�الطائف�ã1398خر�من�شهر�شوال�

وت،�طابن�قدامة،�أبو�محمد�عبد�هللا�بن�أحمد،�ا�غoÌ،�دار�الفكر،�ب,!

الكاســـاني،�عـــء�الـــدين�أبـــو�بكـــر�بـــن�ســـعود،�بـــدائع�الصـــنائع�\ـــي�ترتيـــب�الشـــرائع�،�دار�الكتـــاب�العربـــي،�

 .م2�،1982ب,!وت�،�ط

إسماعيل�بن�عمر�بن�كث,!�الدمشقي�،�تفس,!�القرآن�العظيم،�دار�الفكر،�ب,!وت،�كث,!،�

ذو�الحجة��1ى�الشبكة�Pسمية�،�لجنة�الفتوى�بالشبكة�Pسمية�،��فتاو 

  http://www.islamweb.netم�،�

 .2004ط،�.ابن�ماجه،�السـ	ن،�بيت��فكار�الدولية،�عمان،�د

ا�ـــاوردي،�أبـــو�الحســـن�ع�ـــي�بـــن�محمـــد�بـــن�حبيـــب�البصـــري�البغـــدادي،��حكـــام�الســـلطانية�،�ا�كتبـــة�

  .ط. ت،�د. التوفيقية�،�مصر�،�د

مجلــس�Pفتـــاء�والبحـــوث�والدراســات�Pســـمية�\ـــي�جلســـته�التاســعة�ا�نعقـــدة�يـــوم�الخمـــيس�

  ,217برقم�) م8/10/2015(،�ا�وافق�)هـ1436

�تحقيق �الوسيط، �ا�عجم �وآخرون، �إبراهيم، �باب: مصطفى، �دار�الدعوة، �العربية، �اللغة مجمع

  .1/160الحاء،�مادة�حدث،�

ا�كتبة�العلمية،�لم�يذكر�تاريخ�ال�: ب,!وت. 1،�ط. ا�صباح�ا�نيـر�: محمد�بن�ع�ي�ا�قري،�أحمد�بن

  . 2/379ة�طهـر�،� نشر،�كتاب�الطـاء�،�مـاد

النــــووي،�أبــــو�زكريــــا�مح*ــــ�oالــــدين�بــــن�يح*ــــ�Óبــــن�شــــرف،�ا�جمــــوع،�دار�إحيــــاء�الiــــ!اث�العربــــي،�

  . ط،�تحقيق�محمد�نجيب�ا�طيøي

ح*ـــ�Óبـــن�شـــرف�بـــن�مـــري،��شـــرح�النـــووي�ع�ـــى�صـــحيح�مســـلم،�دار�إحيـــاء�الiـــ!اث،�النـــووي،�أبـــو�زكريـــا�ي

  ـ��.ه2�،1392ب,!وت،�ط

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الشحود�،�ع�ي�بن�نايف� •

وبحث�،�العدد

الشوكاني،�محمد�بن�ع�ي،� •

العبـــدري،�محمـــد�بـــن�يوســـف�بـــن�أبـــي�القاســـم،�التـــاج�وPكليـــل��ختصـــر�خليـــل،�دار�الكتـــب�العلميـــة،� •

ب,!وت،�ط

العيoÌ،�بدر�الدين�أبو�محمد�محمود�بن�أحمد،�عمدة�القاري�شرح�صحيح�البخاري،�شركة�مكتبة� •

ومطبعة�مصطفى�الباب

فتــــــــــاوى�دائــــــــــرة��فتــــــــــاء�العــــــــــام�[ردنيــــــــــة�Rــــــــــي�تحســــــــــ�ن�كفــــــــــاءة�اســــــــــتخدام�ا'يــــــــــاه،�بــــــــــرقم� •

https://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId

فتح�الباري�بشرح�صحيح�البخاري  •

فتوى�صادرة�عن�هيئة�كبار�العلماء�\ي�الدورة�الثالثة�عشرة�لهيئة�كبار�العلماء�ا�نعقدة�\ي�النصف� •

ãخر�من�شهر�شوال�
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The impact of the use of the Tayseer card on demand of t

the governorates of Bethlehem and Hebron 

جامعة��-كلية�العلوم��دارية�وا'الية�

  بيت�لحم�

Mr. Sadi Irzigat- Lecturer at College of 

Coordinator of Insurance and Risk Management Program

and Financial Sciences   

�زيادة� �ع�ى oÌمي�الفلسطي�البنك�zس التيس,!�\ي

zقبال�ع�ى�ا�نتجات�ال�oÐيقدمها�البنك،�وكذلك�ا�,Oات�ال�oÐتقدمها�هذه�الخدمة،�وما�æي�ا�ضار�ال�oÐيمكن�أن�


ا،�كما�وحاولت�الدراسة�zجابة�ع�ى�العديد�من�zستفسارات�حول�شرعية�هذه�البطاقة،�وكيف�يمكن�

�عن�بطاقات�zئتمان�\ي�البنوك�التجارية،�هذا�وتوصلت�الدراسة�ا�ى�العديد�من�النتائج�كان�من�
ً
ا�بدي

�هذه�البطاقة�تعطي�حاملها� ر�للعمء�سهولة�zستخدام�واتمام�عمليات�الشراء،�كما�أنَّ
ّ
�البطاقة�توف

البنك�حال�الضرورة،�وتوصلت�الدراسة�ا�ى�

�يزيد�من�نسبة�تحويل�الرواتب�ا�ى�حسابات�البنك�نفسه�مقدم�هذه� �التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�يمكن�أّن أّن

�هذه�البطاقة�تعطي�م,Oة��للعمء�وæي�عدم�الوقوع�بالربا�أو�الفوائد�الربوية�الناتجة�عن�

�من� �بعدد �الدراسة �أوصت �وقد �هذا �أجلة، �من �البطاقة �هذه �انشأت �وهو�ما �zئتمان، طاقات

�من� �أشار�العديد �حيث �البطاقة، �مشi!يات �ع�ى �الرقابة �زيادة �ع�ى �العمل ضرورة


ا�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطيoÌ،�والعمل�ع�ى�نشر�الوÑي�عنÚء�بضعف�الرقابة�علبطاقة�التيس,!�ب,ن��العم

�من�لم�يستخدموها�حã�ÓÐن،�مع�ضرورة�تسهيل�
ً

ا�للعديد�من�العمء�مع�البنك،�خاصةâاO,ا�تعامل,ن،�وشرح�م
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zقبال�ع�ى�ا�نتجات�ال�oÐيقدمها�البنك،�وكذلك�ا�,Oات�ال�oÐتقدمها�هذه�الخدمة،�وما�æي�ا�ضار�ال�oÐيمكن�أن�


ا،�كما�وحاولت�الدراسة�zجابة�ع�ى�العديد�من�zستفسارات�حول�شرعية�هذه�البطاقة،�وكيف�يمكن�

�عن�بطاقات�zئتمان�\ي�البنوك�التجارية،�هذا�وتوصلت�الدراسة�ا�ى�العديد�من�النتائج�كان�من�
ً
ا�بدي

�هذه�البطاقة�تعطي�حاملها� ر�للعمء�سهولة�zستخدام�واتمام�عمليات�الشراء،�كما�أنَّ
ّ
�البطاقة�توف

البنك�حال�الضرورة،�وتوصلت�الدراسة�ا�ى��حب�النقدي�م�ÓÐأراد�ذلك�وفق�سقفه�ا�حدد�من�قبل

�يزيد�من�نسبة�تحويل�الرواتب�ا�ى�حسابات�البنك�نفسه�مقدم�هذه� �التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�يمكن�أّن أّن

�هذه�البطاقة�تعطي�م,Oة��للعمء�وæي�عدم�الوقوع�بالربا�أو�الفوائد�الربوية�الناتجة�عن� الخدمة،�باçضافة�ا�ى�أنَّ

�من� �بعدد �الدراسة �أوصت �وقد �هذا �أجلة، �من �البطاقة �هذه �انشأت �وهو�ما �zئتمان، طاقات

� �أهمها �من �كان �من�: التوصيات �أشار�العديد �حيث �البطاقة، �مشi!يات �ع�ى �الرقابة �زيادة �ع�ى �العمل ضرورة


ا�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطيoÌ،�والعمل�ع�ى�نشر�الوÑي�عنÚء�بضعف�الرقابة�علالعم

�من�لم�يستخدموها�حã�ÓÐن،�مع�ضرورة�تسهيل�
ً

ا�للعديد�من�العمء�مع�البنك،�خاصةâاO,ا�تعامل,ن،�وشرح�م

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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أثرا�استخدام�بطاقة�التيس���Rي�زياد��قبال�ع�ى�منتجات�البنك��سzمي�   

الفلسطيR��Ðي�محافظ��Êبيت�لحم�والخليل�

he products of Palestinian Islamic Bank in 

سعدي�محمود�ارزيقات��

Administrative and Financial Sciences & 

Faculty of Administrative 

- Bethlehem

  ملخص

  �� �الكشف�عن�أثر�استخدام�بطاقة �الدراسة�ا�ى هدفت�هذه

zقبال�ع�ى�ا�نتجات�ال�oÐيقدمها�البنك،�وكذلك�ا�,Oات�ال�oÐتقدمها�هذه�الخدمة،�وما�æي�ا�ضار�ال�oÐيمكن�أن�

تنشأ�بس�
ا،�كما�وحاولت�الدراسة�zجابة�ع�ى�العديد�من�zستفسارات�حول�شرعية�هذه�البطاقة،�وكيف�يمكن�

�عن�بطاقات�zئتمان�\ي�البنوك�التجارية،�هذا�وتوصلت�الدراسة�ا�ى�العديد�من�النتائج�كان�من�اعتباره
ً
ا�بدي

ر�للعمء�سهولة�zستخدام�واتمام�عمليات�الشراء،�كما�أن: أهمها
ّ
�البطاقة�توف أنَّ

صحية�السحب�النقدي�م�ÓÐأراد�ذلك�وفق�سقفه�ا�حدد�من�قبل

�يزيد�من�نسبة�تحويل�الرواتب�ا�ى�حسابات�البنك�نفسه�مقدم�هذه� �التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�يمكن�أّن أّن

�هذه�البطاقة�تعطي�م,Oة��للعمء�وæي�عدم�الوقوع�بالربا�أو�الفوائد�الربوية�الناتجة�عن� الخدمة،�باçضافة�ا�ى�أنَّ

�ب �مع �من�التعامل �بعدد �الدراسة �أوصت �وقد �هذا �أجلة، �من �البطاقة �هذه �انشأت �وهو�ما �zئتمان، طاقات

� �أهمها �من �كان التوصيات


ا�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطيoÌ،�والعمل�ع�ى�نشر�الوÑي�عنÚء�بضعف�الرقابة�علالعم

�من�لم�يستخدموها�حã�ÓÐن،�مع�ضرورة�تسهيل�
ً

ا�للعديد�من�العمء�مع�البنك،�خاصةâاO,ا�تعامل,ن،�وشرح�م



 2022ديسم"! 2022

  Page 150 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 


ا�بما�يتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�Úاجراءات�الحصول�عل

Abstract 

   This study aimed to reveal the effect of using the facilitation card in the Palestinian Islamic Bank on 

increasing the demand for the products offered by the bank

service, and what are the harms that can arise because of i

inquiries about the legitimacy of this The card

cards in commercial banks. The study found many results

card provides customers with ease of use and completion of purchases

power to withdraw cash whenever he wants according to the ceiling specified by him. The bank in case 

of necessity, and the study concluded that dealing with the facil

of salary transfer to the accounts of the same bank that provides this service

gives an advantage to customers

credit cards, which is What this card was created for

recommendations, the most important of which were: the need to work on increasing control over card 

purchases, as many customers indicated that the It is supervise

works to spread awareness about the facilitation card

with the bank, especially those who have not used it yet

obtaining it in accordance with the Sharia standards issued by the Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institution

�و  �ا�، �ظهور �مع \ي��صارفبالOiامن


ا�ا�مّ,Oين�لتسديد�ا�بالغ�ا�الّية�ا�i!تبة�Íملها�ع�ى�اسِتخدام�بطاقات�خاّصة�لعم

ستغرق�\ي�عملية�السداد،�ومع�توف,!�الOiام�ُمعتمٍد�ع�ى�ُمّدٍة�ُمحّددٍة�لدفع�
ُ
وذلك�{
دف�تقليل�الوقت�ا�

�
ً
ت�ُمستخدمة

ّ
وع�من�البطاقات�ال�oÐظل

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�بما�يتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�Úاجراءات�الحصول�عل

y aimed to reveal the effect of using the facilitation card in the Palestinian Islamic Bank on 

increasing the demand for the products offered by the bank, as well as the advantages offered by this 

 and what are the harms that can arise because of it. The study also tried to answer many 

uiries about the legitimacy of this The card, and how it can be considered as a substitute for credit 

cards in commercial banks. The study found many results, the most important of which was that the 

customers with ease of use and completion of purchases, and the card gives its holder the 

power to withdraw cash whenever he wants according to the ceiling specified by him. The bank in case 

 and the study concluded that dealing with the facilitation card can increase the percentage 

of salary transfer to the accounts of the same bank that provides this service, in addition to that this card 

gives an advantage to customers, which is not to fall into usury or interest resulting from dealing with 

hat this card was created for, and the study recommended a number of 

 the most important of which were: the need to work on increasing control over card 

 as many customers indicated that the It is supervised by the Palestine Islamic Bank

works to spread awareness about the facilitation card, and explain its advantages to many customers 

 especially those who have not used it yet, with the need to facilitate the procedures for 

n accordance with the Sharia standards issued by the Accounting and Auditing 

inancial Institutions. 

��دالناس�النقو  ة
ّ
�كاف �اليومية\ي 
مâ�معام �ف، �الفي �و 1914عام ،


ا�ا�مّ,Oين�لتسديد�ا�بالالعالم�اعتَمدت�الفنادق�\ي�عÍملها�ع�ى�اسِتخدام�بطاقات�خاّصة�لعم

ستغرق�\ي�عملية�السداد،�ومع�توف,!�الOiام�ُمعتمد
ُ
وذلك�{
دف�تقليل�الوقت�ا�

�،�ومن�ثّم�حرصت�بعض�ا�تاجر�ع�ى�إصدار�هذا�الن
ً
ت�ُمستخدمة

ّ
وع�من�البطاقات�ال�oÐظل

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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ا�بما�يتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية�الصادرة�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�Úاجراءات�الحصول�عل

  .zسمية�

y aimed to reveal the effect of using the facilitation card in the Palestinian Islamic Bank on 

 as well as the advantages offered by this 

t. The study also tried to answer many 

 and how it can be considered as a substitute for credit 

 the most important of which was that the 

 and the card gives its holder the 

power to withdraw cash whenever he wants according to the ceiling specified by him. The bank in case 

itation card can increase the percentage 

, in addition to that this card 

 which is not to fall into usury or interest resulting from dealing with 

 and the study recommended a number of 

 the most important of which were: the need to work on increasing control over card 

d by the Palestine Islamic Bank, and 

plain its advantages to many customers 

 with the need to facilitate the procedures for 

n accordance with the Sharia standards issued by the Accounting and Auditing 

  مقدمة�

الناس�النقو �يستخدم   

العالم�اعتَمدت�الفنادق�\ي�ع


مÚام�ُمعتمد�،علOiستغرق�\ي�عملية�السداد،�ومع�توف,!�ال
ُ
وذلك�{
دف�تقليل�الوقت�ا�

ستحقات�ا�الّية
ُ
،�ومن�ثّم�حرصت�بعض�ا�تاجر�ع�ى�إصدار�هذا�النلهم�ا�
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ع�ى��دوات�zئتمانّية�إ�ى�تقليل��

�وانتشرت�بشكٍل�سريع
ً
مّما�ساهم�\ي��،إصدار�هذه�البطاقات،�وبعد�ان�
اء�الحرب�عادت�البطاقات�للعمل�ُمجددا

من�البطاقات�اعتمد�ع�ى�فكرة�الوساطة�التجارّية�

�كُجزٍء�من�ا�بلغ�
ً
�مالّية

ً
صدرة�لهذه�البطاقات�أرباحا

ُ
حيث�ُتحقق�الشركة�ا�

�مثل�ا� شi!يات�من�ا�حت�التجارّية،
ُ
�ا� �الذي�ُيفرض�ع�ى�سداد�قيمة �ا�ا�ي �عام �و\ي م�1951تاجر�وا�طاعم،

�لها oّÔýي��،�رئي\� �مصرف�فرانكل,ن حيث�ُيعّد

خرى�مع�مرور�الوقت،�و\ي�
ُ
مدينة�نيويورك�أّول�من�أصدر�هذه�البطاقات،�ومن�ثّم�تبعته�العديد�من�ا�صارف��

�جعل� �ِخل �ِمن �تطويرها �وحرص�ع�ى �ائتمانّية �بطاقة �أمريكا �\ي لك"!ى

�أصبحت�البنوك�َتطمح�çصدار�بطاقات�ائتمانّية�
ً
�عن�ا�صرف،�وNحقا

ً
ؤّسسة�ا�سؤولة�عن�إصدارها�ُمستقلة

ُ
ا�

�من�أجل�إصدار�بطاقات� 
اìبي� �تأسيس�ُمنظمة�تجمع �ع�ى
ً
�اتفقت�ا�صارف�معا م


ا��ي�الحياة�فرضت�ع�ى�ا�ؤسسات�ا�اليةìوم

تقديم�خدمات�تتئم�ا�تغ,!ات،�ونتيجة�لذلك�أصبح�من�الضروري�

�zسمي�و و�ا�يسر� �البنك �يقدمها oÐال

�البديلة�عن�الخدمات�ا�قدمة�من�قبل�ا�ؤسسات�التجارية �كأحد�أهم�الخدمات�ا�صرفية oÌالفلسطي،��N�oÐوال

�زيادة� �\ي
ً
�وسببا �احتياجات�ا�تعامل,ن، o×يل�

ً
�شرعيا

ً
�مكن�أن�تكون�بدي

�سقف�ائتماني� �العميل �منح �خلها �من �تتم ،

P� �ا�واقع �طريق �عن �الشراء �بعمليات �القيام لكi!ونية�لها

�ا�ى� �بتسديد�قيم�
ا �الخدمة �أن�يقوم�ا�ستفيد�من�هذه �ع�ى حب�النقدي،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
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�اتح�ÓÐفi!ة�الحرب�العا�ّية�الثانّية؛�حيث�أّدت�القيود�الصادرة�من�الحكوم

�وانتشرت�بشكل
ً
إصدار�هذه�البطاقات،�وبعد�ان�
اء�الحرب�عادت�البطاقات�للعمل�ُمجددا

من�البطاقات�اعتمد�ع�ى�فكرة�الوساطة�التجارّية��آخر �ظهر�نوعوبعد�ذلك� ،ارات�وا�طارات

�كُجزء�،ب,ن�الشركات�وأصحاب�البطاقات
ً
�مالّية

ً
صدرة�لهذه�البطاقات�أرباحا

ُ
حيث�ُتحقق�الشركة�ا�

�مثل�ا� شi!يات�من�ا�حت�التجارّية،
ُ
�ا� �الذي�ُيفرض�ع�ى�سداد�قيمة ا�ا�ي

�لها oّÔýا�صارف�كمصدٍر�رئي� �ع�ى
ً
�معتمدا �إصدار�البطاقات�zئتمانّية أصبح

خرى�مع�مرور�الوقت،�و\ي�
ُ
مدينة�نيويورك�أّول�من�أصدر�هذه�البطاقات،�ومن�ثّم�تبعته�العديد�من�ا�صارف��

�ا صارف
َ
�ا� �أصدر�أحد �جعل�م �ِخل �ِمن �تطويرها �وحرص�ع�ى �ائتمانّية �بطاقة �أمريكا �\ي لك"!ى

�أصبحت�البنوك�َتطمح�çصدار�بطاقات�ائتمانّية�
ً
�عن�ا�صرف،�وNحقا

ً
ؤّسسة�ا�سؤولة�عن�إصدارها�ُمستقلة

ُ
ا�

� �من�أجل�إصدار�بطاقات�1977ففي�عام 
اìبي� �تأسيس�ُمنظمة�تجمع �ع�ى
ً
�اتفقت�ا�صارف�معا م

نظمة�باسم�منظمة�الف,Oا
ُ

ا،�وُعِرفت�هذه�ا�ìم� ّ.  

�التطورات�ا�الية�وا�صرفية�ا�تسارعة�\ي�مختلف�نوا&ي�الحياة�فرضت�ع�ى�ا�ؤسسات�ا�الية

ا�تغ,!ات،�ونتيجة�لذلك�أصبح�من�الضروري�التطورات�و واكبة��zسمية�

 �فراد
ً
�التيس,!�معا �بطاقة �الخدمات �هذه �ومن و�ا�يسر�أ،

�البديلة�عن�الخدمات�ا�قدمة�من�قبل�ا�ؤسسات�التجارية �كأحد�أهم�الخدمات�ا�صرفية oÌالفلسطي

�من�ا oÐوال� �أو�عطاًء،
ً
�أخذا �زيادة�تتعامل�بالربا �\ي

ً
�وسببا �احتياجات�ا�تعامل,ن، o×يل�

ً
�شرعيا

ً
�مكن�أن�تكون�بدي

  . نفسه�zقبال�ع�ى�الخدمات�ال�oÐيقدمها�البنك

�التيس,!�ابتكار�خاص�بالبنك �الفلسطي�oÌوتعت"!�بطاقة �سقف�ائتماني�zسمي �العميل �منح �خلها �من �تتم ،

�خ �من �يمكن �وبالتا�ي �zئتماني، �ووضعه �Pيتناسب �ا�واقع �طريق �عن �الشراء �بعمليات �القيام لها

�ا�ى� �بتسديد�قيم�
ا �الخدمة �أن�يقوم�ا�ستفيد�من�هذه �ع�ى �ذلك�امكانية�السحب�النقدي، �أضف�ا�ى ا�تعددة،
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ح�ÓÐفi!ة�الحرب�العا�ّية�الثانّية؛�حيث�أّدت�القيود�الصادرة�من�الحكوم

�وانتشرت�بشكل
ً
إصدار�هذه�البطاقات،�وبعد�ان�
اء�الحرب�عادت�البطاقات�للعمل�ُمجددا

ارات�وا�طاراتاستخدامها�\ي�القط

ب,ن�الشركات�وأصحاب�البطاقات

�مثل�ا� شi!يات�من�ا�حت�التجارّية،
ُ
�ا� �الذي�ُيفرض�ع�ى�سداد�قيمة ا�ا�ي

�ا�صارف�كمصدر �ع�ى
ً
�معتمدا �إصدار�البطاقات�zئتمانّية أصبح

خرى�مع�مرور�الوقت،�و\ي�
ُ
مدينة�نيويورك�أّول�من�أصدر�هذه�البطاقات،�ومن�ثّم�تبعته�العديد�من�ا�صارف��

� �ا1959عام صارف
َ
�ا� �أصدر�أحد م

�أصبحت�البنوك�َتطمح�çصدار�بطاقات�ائتمانّية�
ً
�عن�ا�صرف،�وNحقا

ً
ؤّسسة�ا�سؤولة�عن�إصدارها�ُمستقلة

ُ
ا�


ا}� ففي�عام��،خاّصة

نظمة�باسم�منظمة�الف,Oا
ُ

ا،�وُعِرفت�هذه�ا�ìم� تحمل�أسماء�كٍلّ

�التطورات�ا�الية�وا�صرفية�ا�تسارعة�\ي�مختلف�نوايظهر�لنا�      أنَّ

zسمية��ا�ؤسسات�ا�الية

� �ووحاجات فراد� ا�ؤسسات

�البديلة�عن�الخدمات�ا�قدمة�من�قبل�ا�ؤسسات�التجارية �كأحد�أهم�الخدمات�ا�صرفية oÌالفلسطي

�من�ا oÐوال� �أو�عطاًء،
ً
�أخذا تتعامل�بالربا

zقبال�ع�ى�الخدمات�ال�oÐيقدمها�البنك

�التيس,!�ابتكار�خاص�بالبنك��� وتعت"!�بطاقة

�خ �من �يمكن �وبالتا�ي �zئتماني، �ووضعه يتناسب

�ذلك�امكانية�ال �أضف�ا�ى ا�تعددة،
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م،��1995البنك�zسمي�الفلسطي�oÌمن�أوائل�البنوك�zسمية�\ي�فلسط,ن،�حيث�تم�تأسيسه�\ي�العام�

مليون�سهم�بقيمة�اسمية�دوNر�أمريكي�للسهم�الواحد�

�\ي�مجال�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�zسمية
ً
وال�oÐتل×�oشريحة��،ومنذ�تأسيسه�يسøى�البنك�ا�ى�أن�يكون�رائدا

�مدن� �جميع �\ي �ا�نتشرة �فروعه �شبكة �خل �من �ومعاي,!�شرعية �Öحكام
ً
�وفقا oÌالفلسطي� �ا�جتمع �من كب,!ة

�احتياجات� o×ويل� �هو�جديد �تقديم�كل�ما ا�ى


ا�ا�نتجات�الرقمية�ال�oÐتتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية،�ع�ى�سبيل�ا�ثال��Nالحصر�بطاقة�ìفراد�بكافة�الشرائح،�ومz

�البنك� �قبل �قدمت�من oÐوال� �الحديثة، �zلكi!ونية �الخدمات�ا�صرفية �التيس,!�يعت"!�من �بطاقة �استخدام ان

العمء��نالعديد�م��Nأّن إzسمي�الفلسطي�oÌتلبية�لحاجات�العمء�الباحث,ن�عن�خدمات�مصرفية�بدون�فوائد،�


ا�بقدر�احتياجاته�ومعامته،�ìخر�استفاد�مzأّن إ،�والبعض��Nانتشار�هذه��

�بالرغم�من�النجاح�ا�لحوظ�الذي�حققته�بداية�اصدارها،�حيث�يرتبط�تقديم�خدمة�
ً
�وليس�كب,!ا

ً
البطاقة�محدودا

�لذلك�وجد�الباحث�قلة
ً
�ب,ن�الجمهور،�ونظرا 
ا�وانتشارهاÚقبال�علzتناولت��مثل�هذه�بمدى��oÐمن�الدراسات�ال


ا�ìما،�أو�التخوف�م�
ً
زيادة�الطلب�zس�
كي��\يربما�بسبب�حداث�
ا�نوعا

 . م2022
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البنك�عن�طريق�قيد�ع�ى�حسابه�ع�ى�شكل�أقساط�شهرية�مقابل�استيفاء�رسوم�

  . )1(ووضعه�ا�ا�ي�،ق�مقدرة�العميل

�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌمن�أوائل�البنوك�zسمية�\ي�فلسط,ن،�حيث�تم�تأسيسه�\ي�العام�

مليون�سهم�بقيمة�اسمية�دوNر�أمريكي�للسهم�الواحد��100م،�برأسمال�مصرح�به�1997

  .)2(مليون�دوNر��90ا�ى�رأس�مال�مدفوع��م2022

�\ي�مجال�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�zسمية
ً
ومنذ�تأسيسه�يسøى�البنك�ا�ى�أن�يكون�رائدا

�مدن� �جميع �\ي �ا�نتشرة �فروعه �شبكة �خل �من �ومعاي,!�شرعية �Öحكام
ً
�وفقا oÌالفلسطي� �ا�جتمع �من كب,!ة

40� 
ً
�ومكتبا

ً
  .فرعا

�يسøى �وخدماته، oا�صرف�الرقم� �بمهام �من�دوره �
ً
�احتياجات��البنك�وانطقا o×ويل� �هو�جديد �تقديم�كل�ما ا�ى


ا�ا�نتجات�الرقمية�ال�oÐتتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية،�ع�ى�سبيل�ا�ثال��Nالحصر�بطاقة�ìفراد�بكافة�الشرائح،�ومz

  .  حثنا�هذا�بوæي�موضوع�

�البنك� �قبل �قدمت�من oÐوال� �الحديثة، �zلكi!ونية �الخدمات�ا�صرفية �التيس,!�يعت"!�من �بطاقة �استخدام ان

zسمي�الفلسطي�oÌتلبية�لحاجات�العمء�الباحث,ن�عن�خدمات�مصرفية�بدون�فوائد،�


ا�أو�لم�يستخدمهاìن لم�يسمع�عã�ÓÐته،�ح
ا�بقدر�احتياجاته�ومعامìخر�استفاد�مzوالبعض��،

�بالرغم�من�النجاح�ا�لحوظ�الذي�حققته�بداية�اصدارها،�حيث�يرتبط�تقديم�خدمة�
ً
�وليس�كب,!ا

ً
البطاقة�محدودا

�لذلك�وجد�الباحث�قلة
ً
�ب,ن�الجمهور،�ونظرا 
ا�وانتشارهاÚقبال�علzمثل�هذه�بمدى�


ا�و تكاد�تكون�معدومة،�ìما،�أو�التخوف�م�
ً
ربما�بسبب�حداث�
ا�نوعا

  :   الغ,!�ضروري�عندهم،�وهنا�تكمن�مشكلة�الدراسة�\ي�السؤال�الرئي�oÔýالتا�ي
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البنك�عن�طريق�قيد�ع�ى�حسابه�ع�ى�شكل�أقساط�شهرية�مقابل�استيفاء�رسوم�

ق�مقدرة�العميلفوذلك� ،شهري 

�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌمن�أوائل�البنوك�zسمية�\ي�فلسط,ن،�حيث�تم�تأسيسه�\ي�العام� هذا�ويعدُّ

1997وباشر�أعماله�\ي�العام�

2022ح�ÓÐوصل�\ي�العام�

�\ي�مجال�تقديم�الخدمات�ا�صرفية�zسمية
ً
ومنذ�تأسيسه�يسøى�البنك�ا�ى�أن�يكون�رائدا

�مدن� �جميع �\ي �ا�نتشرة �فروعه �شبكة �خل �من �ومعاي,!�شرعية �Öحكام
ً
�وفقا oÌالفلسطي� �ا�جتمع �من كب,!ة

40فلسط,ن،�وال�oÐتزيد�عن�

�يسøى �وخدماته، oا�صرف�الرقم� �بمهام �من�دوره �
ً
وانطقا


ا�ا�نتجات�الرقمية�ال�oÐتتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية،�ع�ى�سبيل�ا�ثال��Nالحصر�بطاقة�ìفراد�بكافة�الشرائح،�ومz

وæي�موضوع��أو�التيس,!،�ا�يسر 

  مشكلة�البحث�

�البنك�    �قبل �قدمت�من oÐوال� �الحديثة، �zلكi!ونية �الخدمات�ا�صرفية �التيس,!�يعت"!�من �بطاقة �استخدام ان

zسمي�الفلسطي�oÌتلبية�لحاجات�العمء�الباحث,ن�عن�خدمات�مصرفية�بدون�فوائد،�


ا�أو�لم�يستخدمهاìلم�يسمع�ع

�بالرغم�من�النجاح�ا�لحوظ�الذي�حققته�بداية�اصدارها،�حيث�يرتبط�تقديم�خدمة�
ً
�وليس�كب,!ا

ً
البطاقة�محدودا

�لذلك�وجد�الباحث�قلة
ً
�ب,ن�الجمهور،�ونظرا 
ا�وانتشارهاÚقبال�علzمثل�هذه�بمدى�

تكاد�تكون�معدومة،�بحيث� ،�وضوعاهذا�

الغ,!�ضروري�عندهم،�وهنا�تكمن�مشكلة�الدراسة�\ي�السؤال�الرئي�oÔýالتا�ي

                                                          
مقابلة مع مدير التسھي!ت )1(
موقع البنك ا&س!مي الفلسطيني )2(
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والذي����ل�ع�ى�منتجات�البنك��سzمي�الفلسطي�Ð؟

 ما�مستوى�الوÑي�ببطاقة�التيس,!�من�قبل�جمهور�ا�تعامل,ن�مع�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ؟

 ما�تأث,!�استخدام�بطاقة�ا�يسر�ع�ى�الخدمات�ا�قدمة�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ؟


دف�هذه�الدراسة�ا�ى�تسليط�الضوء�ع�ى�أهم�الخدمات�ا�بتكرة�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطيoÌ،�وæي�ما�â

�ثم� �zئتمانية، �البطاقات �وب,ن 
اìبي� �الجوهرية �الفروق �بيان �خل �من �وذلك ،

�ع�ى� �العمء �اقبال �زيادة �\ي �البطاقة �وأثر�هذه أهمية

�الخدمة�من�حيث�الراحة��مع هذه

مهور�ا�تعامل,ن�مع�البنك�{
ذه�الخدمة،�وذلك�من�خل�استطع�

�وكيف�يمكن�لهم�استخدام� �أفعالهم�حول�الخدمات�zخرى�ا�قدمة�من�قبل�البنك، �ردود �æي �وما هذه�آراءهم،

�\ي� 
اÚالوقوف�عل� �أجل �وذلك�من � �استخدامها، �وبعد �خل �تواجههم oÐا�خاطر�والتحديات�ال� �æي �وما البطاقة،

ن�تلقى�أمن�ا�توقع��أنه�حيثبالتوصيات�الفنية�ا�ناسبة�لها،�

  . وا�ؤسسات�وتنوع�متطلبات�العمء

�oÌمي�الفلسطي ال�العمء�ع�ى�منتجات�البنك�zس

oÌمي�الفلسطي  .�Nيؤثر�استخدام�بطاقة�التيس,!�\ي�مستوى�اقبال�العمء�ع�ى�منتجات�البنك�zس
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ّ
ل�ع�ى�منتجات�البنك��سzمي�الفلسطي�Ðر�Rي�زيادة��قباهل�استخدام�بطاقة�ا'يسر�يمكن�أن�يؤث

  : يتفرع�منه�أسئلة�أخرى،��كما�ي�ي�

ما�مستوى�الوÑي�ببطاقة�التيس,!�من�قبل�جمهور�ا�تعامل,ن�مع�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ؟

ما�تأث,!�استخدام�بطاقة�ا�يسر�ع�ى�الخدمات�ا�قدمة�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ؟


دف�هذه�الدراسة�ا�ى�تسليط�الضوء�ع�ى�أهم�الخدمات�ا�بتكرة�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطيoÌ،�وæي�ما�â

�ثم�!أو�التيس, �zئتمانية، �البطاقات �وب,ن 
اìبي� �الجوهرية �الفروق �بيان �خل �من �وذلك ،

� �كذلك�بيان �للخدمة، �العمء �مدى�استجابة �ع�ى�التعرف�ع�ى �العمء �اقبال �زيادة �\ي �البطاقة �وأثر�هذه أهمية

�ا�تعامل,ن� �باçضافة�ا�ى�معرفة�آراء معالتعامل�مع�الخدمات�ا�قدمة�من�البنك،

 .والسهولة�\ي�التعامل،�ومقارن�
ا�بخدمات�بنوك�تجارية�

مهور�ا�تعامل,ن�مع�البنك�{
ذه�الخدمة،�وذلك�من�خل�استطع�تنبع�أهمية�هذه�الدراسة�من�خل�تعريف�ج

�وكيف�يمكن�لهم�استخدام� �أفعالهم�حول�الخدمات�zخرى�ا�قدمة�من�قبل�البنك، �ردود �æي �وما آراءهم،

�\ي� 
اÚالوقوف�عل� �أجل �وذلك�من � �استخدامها، �وبعد �خل �تواجههم oÐا�خاطر�والتحديات�ال� �æي �وما البطاقة،

التوصيات�الفنية�ا�ناسبة�لها،�ووضع� لها،�وإيجاد�الحلول�ا�ناسبة

�خل�zعوام�القادمة�لحاج�
ا
ً
�واسعا

ً
Nء�،)1(الكب,!ة�هذه�الخدمة�إقباوتنوع�متطلبات�العم

ال�العمء�ع�ى�منتجات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌيؤثر�استخدام�بطاقة�التيس,!�\ي�مستوى�اقب

oÌمي�الفلسطي�Nيؤثر�استخدام�بطاقة�التيس,!�\ي�مستوى�اقبال�العمء�ع�ى�منتجات�البنك�zس

                                         

 .م 11/9/2022مقابلة مع مدير البنك ا&س!مي الفلسطيني، فرع بيت لحم ، بتاريخ 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 
ّ
هل�استخدام�بطاقة�ا'يسر�يمكن�أن�يؤث

يتفرع�منه�أسئلة�أخرى،��كما�ي�ي�

ما�مستوى�الوÑي�ببطاقة�التيس,!�من�قبل�جمهور�ا�تعامل,ن�مع�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ؟ -

ما�تأث,!�استخدام�بطاقة�ا�يسر�ع�ى�الخدمات�ا�قدمة�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ؟ -

   لبحثأهداف�ا


دف�هذه�الدراسة�ا�ى�تسليط�الضوء�ع�ى�أهم�الخدمات�ا�بتكرة�من�قبل�البنك�zسمي�الفلسطيoÌ،�وæي�ما�   â

�ا�يسر  �ببطاقة Óأو�التيس,�تسم

� �كذلك�بيان �للخدمة، �العمء �مدى�استجابة التعرف�ع�ى

�ا�تعامل,ن� �باçضافة�ا�ى�معرفة�آراء التعامل�مع�الخدمات�ا�قدمة�من�البنك،

والسهولة�\ي�التعامل،�ومقارن�
ا�بخدمات�بنوك�تجارية�

  أهميه�البحث�

تنبع�أهمية�هذه�الدراسة�من�خل�تعريف�ج   

� �وكيف�يمكن�لهم�استخدام �أفعالهم�حول�الخدمات�zخرى�ا�قدمة�من�قبل�البنك، �ردود �æي �وما آراءهم،

�\ي� 
اÚالوقوف�عل� �أجل �وذلك�من � �استخدامها، �وبعد �خل �تواجههم oÐا�خاطر�والتحديات�ال� �æي �وما البطاقة،

وإيجاد�الحلول�ا�ناسبة�،ة�لتحليلهامحاول

�خل�zعوام�القادمة�لحاج�
ا
ً
�واسعا

ً
Nهذه�الخدمة�إقبا

  فرضيات�البحث

يؤثر�استخدام�بطاقة�التيس,!�\ي�مستوى�اقب .1

2. oÌمي�الفلسطي�Nيؤثر�استخدام�بطاقة�التيس,!�\ي�مستوى�اقبال�العمء�ع�ى�منتجات�البنك�zس

                                                          
مقابلة مع مدير البنك ا&س!مي الفلسطيني، فرع بيت لحم ، بتاريخ  )1(
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والذي�تم�من�خله�استقراء�ا�ادة�العلمية�وجمعها�وتوظيفها�بما�يخدم�أغراض�هذه�

والذي�تم�من�خله�معالجة�هذ�البيانات�وتحليلها�بما�يحقق��هداف�ا�رجوة�

�مع� �بالعمء �الخاصة �البيانات �وتحليل �جمع �\ي �سلوب�Pحصائي

�خدمة� �\ي 
اìم� �zستفادة �تم �علمية �كمادة مها

�أّن 
ً
�خاصة �الدراسات، �من �قليل �بعدد �نكتفي �عدمها، ÓÐأو�ح� �ا�وضع �هذا �\ي �السابقة �الدراسات �قلة �نتيجة

  :ي�ي�،�ومن�الدراسات�ال�oÐحاولت�وصف�ا�وضوع�ما�

ف�ع�ى�هدفت�هذه�الدراسة�إ�ى�التعرّ 

�وذلك�من�خل�التعريف�{
ا� خ,!ة،

zئتمان��لت�الدراسة�ا�ى�أّن بطاقة�ائتمان�شرعية،�وقد�توصّ 

�N� oÐالحسم�الفوري�وال� �ع�ى�عكس�بطاقة �كذلك�بطاقات�الحسم، ا�تجدد�مخالف�Öحكام�الشريعة�zسمية،

البديل�الشرÑي�لبطاقات�الحسم�ãجل�وا�تجدد�تكمن�\ي�

ف�ع�ى�هدفت�هذ�الدراسة�التعرّ و 

�بعد�أن�بادرت�العديد�من�البنوك�zسمية�
ً
بطاقات�zئتمان�ا�صرفية�وما�يرتبط�{
ا�من�أحكام�شرعية،�خاصة

�البطاقات�يحقق�مكاسب� أن�استخدام

ه��Nيجوز�اصدار�بطاقة�غ,!�مغطاة�اذا�كانت�مشروطة�بفائدة�

بيع�التاجر�أن�يأخذ�رسوم�استخدام�شهرية�شريطة�أن�ي

: من�أهمها�كان�بالطاقة�بنفس�السعر�ا�تفق�عليه�\ي�السوق،�هذا�وقد�توصلت�الدراسة�ا�ى�العديد�من�التوصيات�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

والذي�تم�من�خله�استقراء�ا�ادة�العلمية�وجمعها�وتوظيفها�بما�يخدم�أغراض�هذه�تم�اعتماد�ا�نهج�الوصفي،�

والذي�تم�من�خله�معالجة�هذ�البيانات�وتحليلها�بما�يحقق��هداف�ا�رجوة�التحلي�ي�سة�،�وكذلك�ا�نهج�

� �ع�ى �zعتماد �تم �مع�كما �بالعمء �الخاصة �البيانات �وتحليل �جمع �\ي �سلوب�Pحصائي

�استخدا �تم oÐوال� �ا�قابت�Pدارية �أسلوب �ا�ى �باçضافة �خدمة�البنك، �\ي 
اìم� �zستفادة �تم �علمية �كمادة مها

  

�أّن 
ً
�خاصة �الدراسات، �من �قليل �بعدد �نكتفي �عدمها، ÓÐأو�ح� �ا�وضع �هذا �\ي �السابقة �الدراسات �قلة نتيجة

،�ومن�الدراسات�ال�oÐحاولت�وصف�ا�وضوع�ما�باÖغلب��Nنظري �تحلي�ي

هدفت�هذه�الدراسة�إ�ى�التعرّ :  بطاقة�zئتمان�حقيق�
ا�وتكييفها�الشرÑي: م�بعنوان�

�التطبيقات�والخدمات�ا�صرفية �السنوات�� �،ة �\ي �فرضت�نفسها oÐا�وال
�وذلك�من�خل�التعريف�{ خ,!ة،

بطاقة�ائتمان�شرعية،�وقد�توصّ وبأنواعها،�وما�هو�تكييفها�الشرÑي�مع�اقi!اح�صيغة�ل

�N� oÐالحسم�الفوري�وال� �ع�ى�عكس�بطاقة �كذلك�بطاقات�الحسم، ا�تجدد�مخالف�Öحكام�الشريعة�zسمية،

البديل�الشرÑي�لبطاقات�الحسم�ãجل�وا�تجدد�تكمن�\ي��تتعامل�بالفائدة�ا�صرفية،�حيث�توصلت�الدراسة�ا�ى�أّن 

  . .فقط

و ،�يبطاقة�zئتمان�البنكية�\ي�الفقه�zسم: م�بعنوان�

�بعد�أن�بادرت�العديد�من�البنوك�zسمية�
ً
بطاقات�zئتمان�ا�صرفية�وما�يرتبط�{
ا�من�أحكام�شرعية،�خاصة

�ا� �وقد�توصلت�الدراسة �العديد�من�النتائج�كان�من�أهمهابإصدارها، �البطاقات�يحقق�مكاسب�: ى أن�استخدام

ه��Nيجوز�اصدار�بطاقة�غ,!�مغطاة�اذا�كانت�مشروطة�بفائدة�لجميع�أطراف�العملية�كل�وفق�طبيعة�عمله،�كما�أنّ 

أن�يأخذ�رسوم�استخدام�شهرية�شريطة�أن�يبللبنك�zسمي�الذي�قام�باصدار�البطاقة�

بالطاقة�بنفس�السعر�ا�تفق�عليه�\ي�السوق،�هذا�وقد�توصلت�الدراسة�ا�ى�العديد�من�التوصيات�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

   منهج�البحث

تم�اعتماد�ا�نهج�الوصفي،�

سة�،�وكذلك�ا�نهج�الدرا

�للدراسة �وا�وضوعة ،� �ع�ى �zعتماد �تم كما

�استخدا �تم oÐوال� �ا�قابت�Pدارية �أسلوب �ا�ى �باçضافة البنك،

  .أغراض�الدراسة

  : الدراسات�السابقة�

�أّن    
ً
�خاصة �الدراسات، �من �قليل �بعدد �نكتفي �عدمها، ÓÐأو�ح� �ا�وضع �هذا �\ي �السابقة �الدراسات �قلة نتيجة

تحلي�يسة�تبحث�موضوع�دراال

م�بعنوان�2011دراسة�شاشو��-1

�التطبيقات�والخدمات�ا�صرفيةماهيّ  ة

وبأنواعها،�وما�هو�تكييفها�الشرÑي�مع�اقi!اح�صيغة�ل

�N� oÐالحسم�الفوري�وال� �ع�ى�عكس�بطاقة �كذلك�بطاقات�الحسم، ا�تجدد�مخالف�Öحكام�الشريعة�zسمية،

تتعامل�بالفائدة�ا�صرفية،�حيث�توصلت�الدراسة�ا�ى�أّن 

فقط�اقة�الحسم�الشهري بط

م�بعنوان�2007دراسة�عرفات��-2

�بعد�أن�بادرت�العديد�من�البنوك�zسمية�
ً
بطاقات�zئتمان�ا�صرفية�وما�يرتبط�{
ا�من�أحكام�شرعية،�خاصة

�ا� �وقد�توصلت�الدراسة بإصدارها،

لجميع�أطراف�العملية�كل�وفق�طبيعة�عمله،�كما�أنّ 

للبنك�zسمي�الذي�قام�باصدار�البطاقة��وز يجو محددة،�

بالطاقة�بنفس�السعر�ا�تفق�عليه�\ي�السوق،�هذا�وقد�توصلت�الدراسة�ا�ى�العديد�من�التوصيات�
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ضرورة�توف,!�الغطاء�النقدي�الخاص�بالبطاقة�zئتمانية،�وعدم�اعادة�بيع�البضاعة�لنفس�التاجر�الذي�تم�الشراء�

\ي�البنك�zسمي��zئتمانماهية�بطاقة�

بطاقة�وشروط�مزايا�،�مفهوم�البطاقة�zئتمانية�\ي�البنك�zسمي

�فتناول  �ا�بحث�الثاني �أما الدراسة��،

  ماهية�بطاقة��ئتمان�Rي�البنك��سzمي�الفلسطي��Ðوحكمها

�Nا�اسم�حاملها،�ورقم�سري�
Úستيكية�ممغنطة،�يكون�عع�ى�أ�
ا�بطاقة�معدنية�ب

�æي�مستند�يعطيه�1991لعام� م�بأ�
ا

يمكنه�من�شراء�السلع،�أو�الخدمات�ممن�يعتمد�


ما�طرف�من�Pذعان،�وهماÚزم,ن�فعقد�ب,ن�: من�هذا�التعريف�يتب,ن�أن�عقد�إصدارها�مركب�من�عقدين�مت

  .لئتمان�،�وشروط�العقة

ومن�أهم�محتويات�هذا�العقد،�

  .العمولة�ال�oÐيأخذها�ا�صدر�من�الذين�يتعاملون�{
ذه�البطاقة�من�أصحاب�ا�حت�والخدمات

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ضرورة�توف,!�الغطاء�النقدي�الخاص�بالبطاقة�zئتمانية،�وعدم�اعادة�بيع�البضاعة�لنفس�التاجر�الذي�تم�الشراء�

 . ن�مخالفة�شرعية�صريحة�منه�للحصول�ع�ى�السيولة�النقدية��ا�لذلك�م

ماهية�بطاقة�: ا�بحث�zول��بحيث�تناول�وتفريعات،��مبحث,ن�

مفهوم�البطاقة�zئتمانية�\ي�البنك�zسمي�،�من�حيث�)دراسة�نظرية

�التيس,! �كم�بطاقة �æي �وما �بطاقات�zئتمان�آثار  ، �فتناول استخدام �ا�بحث�الثاني �أما ،


ا،�ثم�مناقشة�نتائجها�âمن�حيث�مجتمع�الدراسة،�وثبا�، .  

ماهية�بطاقة��ئتمان�Rي�البنك��سzمي�الفلسطي��Ðوحكمها

  لبنك��سzمي�الفلسطي��Ðماهية�بطاقة��ئتمان�Rي�ا


ا�اسم�حاملها،�ورقم�سري���NئتمانÚستيكية�ممغنطة،�يكون�عع�ى�أ�
ا�بطاقة�معدنية�ب

�مجمع�الفقه�zسمي�بقراره�رقم� �وقد�عرفها لعام�) 65/1/7(
ا،


ما��–ي�مصدره،�لشخص�طبيøي�أو�اعتبار ìيمكنه�من�شراء�السلع،�أو�الخدمات�ممن�يعتمد��–بناء�ع�ى�عقد�بي

،�لتضمنه�الOiام�ا�صدر�بالدفع
ً
Nا�ستند،�دون�دفع�الثمن�حا.  


ما�طرف�من�Pذعان،�وهماÚزم,ن�فمن�هذا�التعريف�يتب,ن�أن�عقد�إصدارها�مركب�من�عقدين�مت

�
ً
�أق��ÓÔô–ا�صدر،�وب,ن�حاملها،�يتضمن�سقفا

ً
لئتمان�،�وشروط�العقة�–حدا

ومن�أهم�محتويات�هذا�العقد،�. عقد�ب,ن�ا�صدر،�وب,ن�من�يعتمدها�من�مؤسسات،�وشركات،�ومصارف

العمولة�ال�oÐيأخذها�ا�صدر�من�الذين�يتعاملون�{
ذه�البطاقة�من�أصحاب�ا�حت�والخدمات

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ضرورة�توف,!�الغطاء�النقدي�الخاص�بالبطاقة�zئتمانية،�وعدم�اعادة�بيع�البضاعة�لنفس�التاجر�الذي�تم�الشراء�

منه�للحصول�ع�ى�السيولة�النقدية��ا�لذلك�م

  منهجية�البحث�

مبحث,ن�تم�تقسيم�البحث�ا�ى�

دراسة�نظرية(الفلسطي�oÌوحكمها�

�ثمالتيس,! �التيس,!ح�، كم�بطاقة


ا،�ثم�مناقشة�نتائجها�zحصائيةâمن�حيث�مجتمع�الدراسة،�وثبا�،

ماهية�بطاقة��ئتمان�Rي�البنك��سzمي�الفلسطي��Ðوحكمها: ا'بحث��ول�

�
ً
ماهية�بطاقة��ئتمان�Rي�ا: أو�

    zتعرف�بطاقة��
ً
ئتمانبداية

�مجمع�الفقه�zسمي�بقراره�رقم�إيعرفه� �وقد�عرفها �Nصاح�
ا،

مصدره،�لشخص�طبيøي�أو�اعتبار 

،�لتضمنه�الOiام�ا�صدر�بالدفع
ً
Nا�ستند،�دون�دفع�الثمن�حا


ما�طرف�من�Pذعان،�وهماÚزم,ن�فمن�هذا�التعريف�يتب,ن�أن�عقد�إصدارها�مركب�من�عقدين�مت

�
ً
ا�صدر،�وب,ن�حاملها،�يتضمن�سقفا

عقد�ب,ن�ا�صدر،�وب,ن�من�يعتمدها�من�مؤسسات،�وشركات،�ومصارفوهو�

العمولة�ال�oÐيأخذها�ا�صدر�من�الذين�يتعاملون�{
ذه�البطاقة�من�أصحاب�ا�حت�والخدمات
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�Nختف�الشروط،�
ً
�نظرا �ائتمانية، �بطاقة �كل �ولكن��Nينطبق�ع�ى ،


ا،�بمالها�من�شروط،�ومواصفات،�ìبد�أن�يلحق�كل�بطاقة�بعيNوا�واصفات،�من�مصدر�إ�ى�آخر،�لهذا�فإن�الحكم�

�تقوم�بمنح�العميل�سقف�ائتماني�مناسب� ،oÌسطي

�السحب� �إ�ى �إضافة �Pلكi!ونية، �التجارة �مواقع �خل �أو�من �العادي �الشراء �بعمليات �القيام �خله �من يمكن

النقدي�عن�طريق�جميع�الصرافات�ونقاط�البيع�ع�ى�أن�يقوم�البنك�بتسديد�قيمة�السحوبات�وقيد�قيم�
ا�ع�ى�

�أقساط�شهرية �شكل �ع�ى �عليه وذلك�مقابل��،�ا�ستحقة


ا،�ومن�ا�زايا�ال�oÐتقدمها�هذهÚتلب�oÐحتياجات�الzالبطاقة�لحاملها��تتحد�مزايا�استخدام�بطاقة�التيس,!�بناًء�ع�ى�

حب�النقدي�من�خل�نقاط�البيع�وا�واقع�Pلكi!ونية�والصرافات�ãلية�ا�نتشرة�\ي�جميع�

  . دوNر�25ا�ستغل�للقسط�الواحد�شهريا�وبحد�أدنى�

  . من�البطاقة

  . حب�أو�شراء�ع"!�ارسال�رسالة�نصية�قص,!ة�ع�ى�الهاتف�الخلوي 

  . حب�الرصيد�ا�تاح�\ي�البطاقة�من�خل�صرافات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌودون�عمولة

www.islamicbank.ps 
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�zئتمانية �للبطاقة �هو�التعريف�العام �Nختف�الشروط،�هذا
ً
�نظرا �ائتمانية، �بطاقة �كل �ولكن��Nينطبق�ع�ى ،


ا،�بمالها�من�شروط،�ومواصفات،�ìبد�أن�يلحق�كل�بطاقة�بعيNوا�واصفات،�من�مصدر�إ�ى�آخر،�لهذا�فإن�الحكم�

�عن�الحكم�ع�ى�مجموعة�الشروط�
ً
  .)1(فض

�بطاقة�من�ابتكار�البنك�Pسمي�الفل opتقوم�بمنح�العميل�سقف�ائتماني�مناسب�بطاقة�التيس,!�ف� ،oÌسطي

�ال �إ�ى �إضافة �Pلكi!ونية، �التجارة �مواقع �خل �أو�من �العادي �الشراء �بعمليات �القيام �خله �من يمكن

النقدي�عن�طريق�جميع�الصرافات�ونقاط�البيع�ع�ى�أن�يقوم�البنك�بتسديد�قيمة�ال

�وي �العميل، �أقساط�شهريةحساب�بطاقة �شكل �ع�ى �عليه �ا�ستحقة �ا�بالغ �بتسديد �العميل قوم

  .)2(استيفاء�رسوم�اشi!اك�سنوية�يتم�تحصيلها�بشكل�شهري�

  مزايا�وشروط�بطاقة�التيس���


ا،�ومن�ا�زايا�ال�oÐتقدمها�هذهÚتلب�oÐحتياجات�الzتتحد�مزايا�استخدام�بطاقة�التيس,!�بناًء�ع�ى�

�ÓÔôثة�أضعاف�الراتب�بحد�أق . دوNر�6000سقف�ائتماني�متجدد�يصل�إ�ى�ث

حب�النقدي�من�خل�نقاط�البيع�وا�واقع�Pلكi!ونية�والصرافات�ãلية�ا�نتشرة�\ي�جميع�

ا�ستغل�للقسط�الواحد�شهريا�وبحد�أدنى��من�السقف%  8.33السداد�ع�ى�أقساط�شهرية�بواقع�

  .�Nتوجد�أي�أرباح�او�عموNت�ع�ى�الرصيد�ا�ستغل�والقائم

من�البطاقة) سحب�نقدي�ومشi!يات(اصدار�كشف�حساب�شهري�بقيمة�السحوبات�

اشعار�العميل�بأي�عملية�سحب�أو�شراء�ع"!�ارسال�رسالة�نصية�قص,!ة�ع�ى�الهاتف�الخلوي 

حب�الرصيد�ا�تاح�\ي�البطاقة�من�خل�صرافات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌودون�عمولة

  . إمكانية�الشراء�ع"!�zنi!نت�من�خل�البطاقة

                                         

 . 378 -377ص  1991مجمع الفقه ا&س!مي لعام 

www.islamicbank.ps:  بطاقة التيسير: الموقع الرسمي للبنك ا&س!مي الفلسطيني الموضوع 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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�zئتمانية    �للبطاقة �هو�التعريف�العام هذا


ا،�بمالها�من�شروط،�ومواصفات،�ìبد�أن�يلحق�كل�بطاقة�بعيNوا�واصفات،�من�مصدر�إ�ى�آخر،�لهذا�فإن�الحكم�

�عن�الحكم�ع�ى�مجموعة�الشروط�
ً
فض

�بطاقة�من�ابتكار�البنك�Pسمي�الفل�أما opبطاقة�التيس,!�ف

�ال �إ�ى �إضافة �Pلكi!ونية، �التجارة �مواقع �خل �أو�من �العادي �الشراء �بعمليات �القيام �خله �من يمكن

النقدي�عن�طريق�جميع�الصرافات�ونقاط�البيع�ع�ى�أن�يقوم�البنك�بتسديد�قيمة�ال

�وي �العميل، حساب�بطاقة

استيفاء�رسوم�اشi!اك�سنوية�يتم�تحصيلها�بشكل�شهري�

��
ً
مزايا�وشروط�بطاقة�التيس���: ثانيا


ا،�ومن�ا�زايا�ال�oÐتقدمها�هذهÚتلب�oÐحتياجات�الzتتحد�مزايا�استخدام�بطاقة�التيس,!�بناًء�ع�ى�

  : ما�ي�ي�

• �ÓÔôثة�أضعاف�الراتب�بحد�أقسقف�ائتماني�متجدد�يصل�إ�ى�ث

إمكانية�الشراء�والسحب�النقدي�من�خل�نقاط�البيع�وا�واقع�Pلكi!ونية�والصرافات�ãلية�ا�نتشرة�\ي�جميع� •

  . أنحاء�العالم

السداد�ع�ى�أقساط�شهرية�بواقع� •

�Nتوجد�أي�أرباح�او�عموNت�ع�ى�الرصيد�ا�ستغل�والقائم •

اصدار�كشف�حساب�شهري�بقيمة�ال •

اشعار�العميل�بأي�عملية�سحب�أو�شراء�ع"!�ارسال�رسالة�نصية�قص,!ة�ع�ى�الهاتف�الخلوي  •

كانية�سحب�الرصيد�ا�تاح�\ي�البطاقة�من�خل�صرافات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌودون�عمولةام •

إمكانية�الشراء�ع"!�zنi!نت�من�خل�البطاقة •

                                                          
مجمع الفقه ا&س!مي لعام  قرار )1(
الموقع الرسمي للبنك ا&س!مي الفلسطيني الموضوع  )2(
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�بالشروط� �zلOiام �شريطة �لحاملها �ا�زايا �من �العديد �تقدم �البطاقة �والشرعية�ق�نحظ�أن�هذه الفنية

 . تحويل�راتب�العميل�و\ي�حال�كان�العميل�غ,!�محول�الراتب،�يطلب�توف,!�كفيل�موظف�محول�الراتب

�البطاقة�وبقيمة� �حال�كان�التأم,ن�النقدي�بنفس�عملة �الراتب�\ي �غ,!�محو�ي ء

�لêسرة �ا�ثبت�وا�عتمد �الشهري �الدخل �قسط� من 
اÚف� بما

 . من�قيمة�البطاقة

�البنك�zسمي�وفق�الجدول� 
ا،�فقد�حددهاìالبطاقة�للمستخدم,ن�م� �بخصوص�سلة�الخدمات�ال�oÐتقدمها أما

الشريحة�

 الثالثة

الشريحة�

 الرابعة

حة�الشري

 الخامسة

الشريحة�

 السادسة

✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  . يتم�استقطاع�أجرة�شهرية�ثابتة�ع�ى�البطاقة

  . التمتع�باسi!داد�نقدي�ع�ى�قيمة�ا�شi!يات�لدى�العديد�من�الشركات�وا�عارض

�بالشروط� �zلOiام �شريطة �لحاملها �ا�زايا �من �العديد �تقدم �البطاقة ق�نحظ�أن�هذه

  : وæي��،ا�حددة�من�قبل�هيئة�الرقابة�داخل�البنك

تحويل�راتب�العميل�و\ي�حال�كان�العميل�غ,!�محول�الراتب،�يطلب�توف,!�كفيل�موظف�محول�الراتب

�البطاقة�وبقيمة�للعم%  �حال�كان�التأم,ن�النقدي�بنفس�عملة �الراتب�\ي �غ,!�محو�ي ء

  . خرى�غ,!�عملة�البطاقةأ\ي�حال�كان�التأم,ن�النقدي�بعملة�

� �عن �الشهرية �الOiامات�العميل �اجما�ي �لêسرة% 50أ�Nتزيد �ا�ثبت�وا�عتمد �الشهري �الدخل من

من�قيمة�البطاقة% �100ى�شروط�وأحكام�اصدار�البطاقة�وع�ى�كمبيالة�بقيمة�

�البنك�zسمي�وفق�الجدول� 
ا،�فقد�حددهاìالبطاقة�للمستخدم,ن�م� �بخصوص�سلة�الخدمات�ال�oÐتقدمها أما

الشريحة�

 zو�ى

الشريحة�

 الثانية

الشريحة�

الثالثة

✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔حب�النقدي�ع"!�شبكة�

حب�النقدي�من�خارج�شبكة�

 صرافات�البنك�بعمولة�مقابل�خدمات�السحب

✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔

✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔الشراء�بدون�عمولة�ع"!�التسوق�Pلكi!وني�و�من�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يتم�استقطاع�أجرة�شهرية�ثابتة�ع�ى�البطاقة •

التمتع�باسi!داد�نقدي�ع�ى�قيمة�ا�شi!يات�لدى�العديد�من�الشركات�وا�عارض •

�سب �بالشروط�مما �zلOiام �شريطة �لحاملها �ا�زايا �من �العديد �تقدم �البطاقة ق�نحظ�أن�هذه

ا�حددة�من�قبل�هيئة�الرقابة�داخل�البنكو 

تحويل�راتب�العميل�و\ي�حال�كان�العميل�غ,!�محول�الراتب،�يطلب�توف,!�كفيل�موظف�محول�الراتب •

• � % 100تأم,ن�نقدي�بقيمة

\ي�حال�كان�التأم,ن�النقدي�بعملة�% 120

• � �عن �الشهرية �الOiامات�العميل �اجما�ي أ�Nتزيد

  .بطاقة�التيس,!

�ى�شروط�وأحكام�اصدار�البطاقة�وع�ى�كمبيالة�بقيمة�التوقيع�ع •

�البنك�zسمي�وفق�الجدول� 
ا،�فقد�حددهاìالبطاقة�للمستخدم,ن�م� �بخصوص�سلة�الخدمات�ال�oÐتقدمها أما

  : التا�ي�

 سلة�الخدمات

تمكنك�البطاقة�من�السحب�النقدي�ع"!�شبكة�

 صرافات�البنك�مجانا

تمكنك�البطاقة�من�السحب�النقدي�من�خارج�شبكة�

صرافات�البنك�بعمولة�مقابل�خدمات�ال

الشراء�بدون�عمولة�ع"!�التسوق�Pلكi!وني�و�من�
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✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

- ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

- - ✔✔✔✔ ✔✔✔✔ 

- - - ✔✔✔✔ 

3,000 $4,000 $5,000 $6,000 

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 

 6% 6% 6% 

 5% 5% 5% 

% 10% 10% 10% 

 6% 6% 6% 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 رية�القابلة�للبطاقة

✔✔✔✔ - -اعفاء�من�عمولة�حوالة�صادرة�خل�الربع��ول�

 
ً
 - - اصدار�وتجديد�بطاقة�الصراف��ãي�مجانا

ورقة�أو�دفi!ي�شيكات��20

 
ً
�مجانا

ً
 �رة�واحدة�سنويا

- - 

 - -دوNر�أمريكي�من�عمولة�صندوق�

3,000$ 2,000$ 1,000$حوبات�نقدية�و�مشi!يات�

8.33% 8.33% 8.33

5% 6% 6% 

 5% 5% 5% 

%10 %5 %5 جن,ن�

 %6 %6 %5 نابلس�-عيادة�بيوتي�سمايل�لêسنان�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

رية�القابلة�للبطاقةخل�ا�راكز�التجا

اعفاء�من�عمولة�حوالة�صادرة�خل�الربع��ول�

 دوNر�أمريكي�10بحد�اع�ى�

 
ً
اصدار�وتجديد�بطاقة�الصراف��ãي�مجانا

20إصدار�دفi!�شيكات�عادي�

 �2ورقات�عدد��10
ً
�مجانا

ً
�رة�واحدة�سنويا

دوNر�أمريكي�من�عمولة�صندوق�50اعفاء�بقيمة�

 حديدي

zستفادة�من�مشi!يات�وسحوبات�نقدية�و�مشi!يات�

 دوNر�أمريكي/ 

 النقدي��س��داد

 شركة�سبيتاني

 مخت"!ات�ميديك,!

 رام�هللا�- �م,ن�للمفروشات�

�-مجمع�العمرو�للمفروشات�

عيادة�بيوتي�سمايل�لêسنان�
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% 2.5% 2.5% 2.5% 

% 15% 20% 20% 

 8% 12% 12% 

% 15% 20% 20% 

 8% 10% 10% 

% 12% 15% 15% 

% 15% 20% 20% 

�zئتمان� �بطاقة �اصدار �وشروط �وعقود �نماذج oÌالفلسطي� �zسمي �للبنك �الشرعية �الرقابة �هيئة أقرت

�مع� �تتوافق �بحيث�أ�
ا ،oÌالفلسطي� zسمي

�قررته� �ما �ومع �zسمية، �للمؤسسات�ا�الية �وا�راجعة �ا�حاسبة �عن�هيئة �الصادرة �وا�عاي,!�الشرعية � أحكام

طاقة،�وقد�جاء�هذا�\ي�ا�عيار�حيث�يجوز�للبنك�zسمي�أن�يتقا�ÓÔÕرسوم�اشi!اك�شهرية�من�حامل�هذه�الب

أنه�يجوز�للمؤسسات�: الشرÑي�الصادر�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�zسمية�{
ذا�الخصوص

�لم�تشتمل�ع�ى�فوائد�ربوية،�بحيث�تغطي�رسوم�zشi!اك�رسوم� ا�الية�zسمية�أن�تتقا�ÓÔÕرسوم�شهرية�ما
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2% 2% 2.5%

12% 12% 15%

6% 6% 8% 

%15 %10 %10 غزة

 %8 %5 %5 غزة�-مركز�تكنو�جيم�للياقة�البدنية�

 10% 10% 12%

10% 10% 15%

�oÌمي�الفلسطي  .سلة�الخدمات���-البطاقات��–موقع�البنك�zس

  حكم�بطاقة�التيس���

�zئتمان� �بطاقة �اصدار �وشروط �وعقود �نماذج oÌالفلسطي� �zسمي �للبنك �الشرعية �الرقابة �هيئة أقرت

�والذهبية �التيس,!�الفضية �البنك�) بطاقة �يصدرها oÐمع�ال� �تتوافق �بحيث�أ�
ا ،oÌالفلسطي� zسمي

�قررته� �ما �ومع �zسمية، �للمؤسسات�ا�الية �وا�راجعة �ا�حاسبة �عن�هيئة �الصادرة �وا�عاي,!�الشرعية � أحكام

  .ا�راجع�وا�جامع�الفقهية�للمصارف�zسمية�

حيث�يجوز�للبنك�zسمي�أن�يتقا�ÓÔÕرسوم�اشi!اك�شهرية�من�حامل�هذه�الب

الشرÑي�الصادر�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�zسمية�{
ذا�الخصوص

�لم�تشتمل�ع�ى�فوائد�ربوية،�بحيث�تغطي�رسوم�zشi!اك�رسوم� ا�الية�zسمية�أن�تتقا�ÓÔÕرسوم�شهرية�ما

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 سوبر�ماركت�الجاردنز

 نيوتري�هيلث

 غزة-فندق�ومطعم�الروتس

غزة-محت�ابو�مرق�للمبس�

مركز�تكنو�جيم�للياقة�البدنية�

 غزة�-مطعم�وكفي�أب�تاون�

 عيادة�أراك�لطب��سنان

موقع�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ: ا�صدر�

�
ً
حكم�بطاقة�التيس���: ثالثا

�zئتمان���� �بطاقة �اصدار �وشروط �وعقود �نماذج oÌالفلسطي� �zسمي �للبنك �الشرعية �الرقابة �هيئة أقرت

� �والذهبية(zسمية �التيس,!�الفضية بطاقة

�قررته� �ما �ومع �zسمية، �للمؤسسات�ا�الية �وا�راجعة �ا�حاسبة �عن�هيئة �الصادرة �وا�عاي,!�الشرعية � أحكام

ا�راجع�وا�جامع�الفقهية�للمصارف�zسمية�

حيث�يجوز�للبنك�zسمي�أن�يتقا�ÓÔÕرسوم�اشi!اك�شهرية�من�حامل�هذه�الب���

الشرÑي�الصادر�عن�هيئة�ا�حاسبة�وا�راجعة�للمؤسسات�ا�الية�zسمية�{
ذا�الخصوص

�لم�تشتمل�ع�ى�فوائد�ربوية،�بحيث�تغطي�رسوم�zشi!اك�رسوم� ا�الية�zسمية�أن�تتقا�ÓÔÕرسوم�شهرية�ما
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�تدفعها� oÐوال� �البطاقة �حركة �ورسوم �القص,!ة، �النصية �الرسائل وخدمات


ا�ìا�العا�ية،�وأية�رسوم�أخرى�تدفعها�ا�ؤسسة�لحامل�هذه�البطاقة�وا�نتفع�مO,مية�لشركة�الف  . )1(ا�ؤسسة�zس


ا�معامل�أّن�أي�وهذا�من�محاسن�الشريعة،�أيÚة�أو�شرط�ف


ا�ظلم�للطرف,ن�أو�مضرة�أو�Öحدهما�باشتمالها�ع�ي�محرم�Úإذا�كان�ف�Nإ

أك�Öموال�الناس�بالباطل،�و�أن�كل�معاملة�تنقل�عن�هذا��صل،�وتحوله�إ�ي�قالب�التحريم،�Nبد�و�

�وا�راجعة� �ا�حاسبة �هيئة �والصادر�عن �الشرÑي �تكييفها �ا�عامت�وفق �من �النوع �هذا �\ي ��Nيجري �ما وهذا

ر�لصاح�
ا�إمكانية�
ّ
�البنوك،�وُتوف

ً
ؤّسسات�ا�الّية�وتحديدا

ُ
æي�بطاقة�تصدر�عن�ا�

�من�عمليات�البيع،�والح �النوع�من�البطاقات�zئتمانّية�\ي�كٍلّ �ُيستخدم�هذا
ً
صول�الحصول�ع�ى�ا�ال،�وغالبا

هناك�آثار�كب,!ة�يمكن�أن�تأتي�من�خل�استخدام�بطاقة�zئتمان�


ا�ايجابية،�سواء�ع�ى�القطاع�ا�صر\ي�من�ناحية�العموNت�أو�الرسوم�ا�ستوفاة،�أو�ع�ى�مستوى�zفراد�

  .ذي�توفره�تلك�البطاقات�

�لحام�ي�هذه�البطاقات،�
ً
ومن�جهة�أخرى�يوجد�آثار�لتلك�البطاقات�من�حيث�مقدار�وكيفية�zنفاق،�خاصة

�توفر�السيولة�انفاق� oÌيع� �مما �العقة�ب,ن�الدخل�وzنفاق�ع�ى�قرار�zس�
ك�æي�عقة�طردية، بحيث�أّن

د�zنفاق�zس�
كي�هو�عامل�التوقع�ا�ستقب�ي،�وبالتا�ي�زيادة�الطلب�

 . م2022فلسطيني ، 
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� �والتفعيل �الف,Oا، �لشركة �تدفعها�العضوية oÐوال� �البطاقة �حركة �ورسوم �القص,!ة، �النصية �الرسائل وخدمات


ا�ìا�العا�ية،�وأية�رسوم�أخرى�تدفعها�ا�ؤسسة�لحامل�هذه�البطاقة�وا�نتفع�مO,مية�لشركة�الفا�ؤسسة�zس

وهذا�من�محاسن�الشريعة،�أي�،هو�الحل�\ي�ا�عامت�وحيث�أن��صل�الشرÑي


ا�ظلم�للطرف,ن�أو�مضرة�أو�Öحدهما�باشتمالها�ع�ي�محرم�" الحل�" وهو�Nتنتقل�من�هذا��صل�Úإذا�كان�ف�Nإ

أك�Öموال�الناس�بالباطل،�و�أن�كل�معاملة�تنقل�عن�هذا��صل،�وتحوله�إ�ي�قالب�التحريم،�Nبد�و�

ث،�و�æي�أن�تعود�إ�ي�واحدة�من�قواعد�التحريم�الث:  

 �،تحريم�الربا
ً
�فهو�ربا

ً
  .ومنه��كل�قرض�جر�نفعا

 .مثل�بيع�ا�عيب�تحريم�التغرير�

  . تسليمالالعجز�عن��مثلتحريم�الغرر،�

�وا�راجعة� �ا�حاسبة �هيئة �والصادر�عن �الشرÑي �تكييفها �ا�عامت�وفق �من �النوع �هذا �\ي ��Nيجري �ما وهذا

  .ية�zسمية�

 أثر�استخدام�بطاقات��ئتمان��

 Credit Cر�لصاح
ّ
�البنوك،�وُتوف

ً
ؤّسسات�ا�الّية�وتحديدا

ُ
æي�بطاقة�تصدر�عن�ا�

�من�عمليات�البيع،�والح �النوع�من�البطاقات�zئتمانّية�\ي�كٍلّ �ُيستخدم�هذا
ً
الحصول�ع�ى�ا�ال،�وغالبا

هناك�آثار�كب,!ة�يمكن�أن�تأتي�من�خل�استخدام�بطاقة�zئتمان�،�حيث�أّن�ع�ى�تمويت�مالّية�قص,!ة�ا�دى


ا�ايجابية،�سواء�ع�ى�القطاع�ا�صر\ي�من�ناحية�العموNت�أو�الرسوم�ا�ستوفاة،�أو�ع�ى�مستوى�zفراد�

ذي�توفره�تلك�البطاقات�ا�نتفع,ن�من�حيث�الراحة�وسهولة�zستخدام�و�مان�ال

�لحام�ي�هذه�البطاقات،�
ً
ومن�جهة�أخرى�يوجد�آثار�لتلك�البطاقات�من�حيث�مقدار�وكيفية�zنفاق،�خاصة

�توفر�السيولة�انفاق� oÌيع� �مما �العقة�ب,ن�الدخل�وzنفاق�ع�ى�قرار�zس�
ك�æي�عقة�طردية، بحيث�أّن

د�zنفاق�zس�
كي�هو�عامل�التوقع�ا�ستقب�ي،�وبالتا�ي�زيادة�الطلب�أك"!،�ذلك�أّن�من�أهم�العوامل�ال�oÐتحد

                                         

فلسطيني ، -رام %  –البنك ا&س!مي الفلسيني  –التكييف الشرعي لبطاقة ا&ئتمان المصرفية 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �والتفعيل �الف,Oا، �لشركة العضوية


ا�ìا�العا�ية،�وأية�رسوم�أخرى�تدفعها�ا�ؤسسة�لحامل�هذه�البطاقة�وا�نتفع�مO,مية�لشركة�الفا�ؤسسة�zس

وحيث�أن��صل�الشرÑي   

�Nتنتقل�من�هذا��صل�

�،
ً
أك�Öموال�الناس�بالباطل،�و�أن�كل�معاملة�تنقل�عن�هذا��صل،�وتحوله�إ�ي�قالب�التحريم،�Nبد�و�أو�شرعا

أن�تعود�إ�ي�واحدة�من�قواعد�التحريم�الث

تحريم�الربا�قاعدة� .1

تحريم�التغرير��قاعدة� .2

تحريم�الغرر،�وقاعدة�  .3

�وا�راجعة� �ا�حاسبة �هيئة �والصادر�عن �الشرÑي �تكييفها �ا�عامت�وفق �من �النوع �هذا �\ي ��Nيجري �ما وهذا

ية�zسمية�للمؤسسات�ا�ال

 
ً
أثر�استخدام�بطاقات��ئتمان���: رابعا

 redit Cardبطاقة�zئتمان

�النوع�من�البطاقات�zئتمانّية�\ي�كل �ُيستخدم�هذا
ً
الحصول�ع�ى�ا�ال،�وغالبا

ع�ى�تمويت�مالّية�قص,!ة�ا�دى

وغال�
ا�ايجابية،�سواء�ع�ى�القطاع�ا�صر\ي�من�ناحية�العموNت�أو�الرسوم�ا�ستوفاة،�أو�ع�ى�مستوى�zفراد�

ا�نتفع,ن�من�حيث�الراحة�وسهولة�zستخدام�و�مان�ال

�لحام�ي�هذه�البطاقات،����
ً
ومن�جهة�أخرى�يوجد�آثار�لتلك�البطاقات�من�حيث�مقدار�وكيفية�zنفاق،�خاصة

�توفر�السيولة�انفاق� oÌيع� �مما �العقة�ب,ن�الدخل�وzنفاق�ع�ى�قرار�zس�
ك�æي�عقة�طردية، بحيث�أّن

أك"!،�ذلك�أّن�من�أهم�العوامل�ال�oÐتحد

                                                          
التكييف الشرعي لبطاقة ا&ئتمان المصرفية فتوى  )1(
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�من�خل�الدخول�ا�ستقبلية�ا�توقعة،�مما�قد�يi!تب�
ً
ع�ى�السلع�والخدمات،�باعتبار�أن�الدفع�سيتم�مؤج

�بالنف �البطاقات �لتلك �ا�صدرة �ا�ؤسسات �ع�ى �يعود ��مر�الذي �zس�
كي، �zنفاق �\ي �زيادة �والربح�عليه ع

�ع�ى�مستوى�اقبال�العمء�ع�ى�الخدمات�التمويلية�ا�قدمة�من�قبل�البنك�
ً
و\ي�ا�قابل�قد�يؤثر�ذلك�سلبا

،�ذلك�ان�تلك�البطاقات�قامت�مقام�التمويت�بشكل�أو�بآخر�
ً
  . ع�ى�التمويت�zس�
كية�خاصة

�ا�دى�القص,!� �\ي �عرض�النقود �فإن�زيادة �عرض�النقود، �زيادة �يتعلق�بتأث,!�بطاقات�zئتمان�ع�ى �فيما أما

تؤدي�ا�ى�ارتفاع�ا�ستوى�العام�\ي�zسعار،�وبالتا�ي�انخفاض�قيمة�النقود�بسبب�الزيادة�\ي�الطلب�ع�ى�السلع�

يi!تب�عليه�زيادة�\ي�معدNت�التضخم،�وبالتا�ي�

لجوء�الحكومات�ا�ى�سياسات�نقدية�من�أجل�تقليل�ا�عروض�من�النقد�بما�فيه�التمويت�ا�قدمة�من�قبل�

�تعزز�من�تبعية� �فقد�إعت"!�البعض�بأّ�
ا �البطاقات، �من�ناحية�اعتماد�ا�صارف�للشركات�ا�قدمة�لهذه أما

رف�ع�ى�الشركات�ا�صدرة�لها،�سواء�ع�ى�مستوى�التبعية�zقتصادية�وا�الية�الناتجة�عن�سياسات�

�يجعلها� �مما �ا�ح�ي، �السوق �التأث,!�ع�ى �ع�ى 
اâقدر� �ا�حلية �البنوك �تفقد �وبالتا�ي �وا�صرفية، �ا�الية العو�ة

�صر\ي،�مما�قد�يجعل�ا�صرف�تابع�\ي�

�oÌمي�الفلسطي\ي�محافظ�oÐبيت�لحم�البنك�Pس


ا�43 ،�تم�إسi!دادìوبنسبة�بلغت��،م

البطاقة الذكية وأثرھا في التقليل من بعض المخاطر المصرفية، مجلة كلية بغداد للعلوم 
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�خل�الدخول�ا�ستقبلية�ا�توقعة،�مما�قد�يi!تب�
ً
ع�ى�السلع�والخدمات،�باعتبار�أن�الدفع�سيتم�مؤج

�بالنف �البطاقات �لتلك �ا�صدرة �ا�ؤسسات �ع�ى �يعود ��مر�الذي �zس�
كي، �zنفاق �\ي �زيادة عليه

  .الوف,!،�سواء�من�ناحية�العموNت�أو�zشi!اكات�الشهرية�

�ع�ى�مستوى�اقبال�العمء�ع�ى�الخدمات�التمويلية�ا�قدمة�من�قبل�البنك�
ً
و\ي�ا�قابل�قد�يؤثر�ذلك�سلبا

،�ذلك�ان�تلك�البطاقات�قامت�مقام�التمويت�بشكل�أو�ب
ً
ع�ى�التمويت�zس�
كية�خاصة

�ا�دى�القص,!� �\ي �عرض�النقود �فإن�زيادة �عرض�النقود، �زيادة �يتعلق�بتأث,!�بطاقات�zئتمان�ع�ى �فيما أما

تؤدي�ا�ى�ارتفاع�ا�ستوى�العام�\ي�zسعار،�وبالتا�ي�انخفاض�قيمة�النقود�بسبب�الزيادة�\ي�الطلب�ع�ى�السلع�

يi!تب�عليه�زيادة�\ي�معدNت�التوالخدمات�بشكل��Nيستطيع�الجهاز�zنتا6ي�أن�يستوع�
ا،�مما�

لجوء�الحكومات�ا�ى�سياسات�نقدية�من�أجل�تقليل�ا�عروض�من�النقد�بما�فيه�التمويت�ا�قدمة�من�قبل�

�تعزز�من�تبعية� �فقد�إعت"!�البعض�بأّ�
ا �البطاقات، �من�ناحية�اعتماد�ا�صارف�للشركات�ا�قدمة�لهذه أما

رف�ع�ى�الشركات�ا�صدرة�لها،�سواء�ع�ى�مستوى�التبعية�zقتصادية�وا�الية�الناتجة�عن�سياسات�

�يجعلها� �مما �ا�ح�ي، �السوق �التأث,!�ع�ى �ع�ى 
اâقدر� �ا�حلية �البنوك �تفقد �وبالتا�ي �وا�صرفية، �ا�الية العو�ة

�صر\ي،�مما�قد�يجعل�ا�صرف�تابع�\ي�خاضعة�لضغوط�البنوك�العا�ية�واتباع�سياس�
ا�ا�ختلفة�\ي�الجهاز�ا

  .)1(اختيار�أدواته�التمويلية�بما�قد��Nيتناسب�مع�أهدافه�ورؤيته�ا�ستقبلية

  الدراسة��حصائية�

  مجتمع�وعينة�الدراسية

البنك�Pسمي�الفلسطي��oÌ\يمن�البطاقة� ا�ستفيدين�ن�مجتمع�الدراسة�من�فئة

،�تم�إسi!دادفروعتوزيع�Pستبيان�بالتساوي�ب,ن�ال�بحيث�تّم �،50

                                         

البطاقة الذكية وأثرھا في التقليل من بعض المخاطر المصرفية، مجلة كلية بغداد للعلوم : اصر وآخرون
  .  88بغداد، ص -ا&قتصادية،  العدد السابع والث!ثون، جمھوية العراق

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�خل�الدخول�ا�ستقبلية�ا�توقعة،�مما�قد�يi!تب�
ً
ع�ى�السلع�والخدمات،�باعتبار�أن�الدفع�سيتم�مؤج

�بالنف �البطاقات �لتلك �ا�صدرة �ا�ؤسسات �ع�ى �يعود ��مر�الذي �zس�
كي، �zنفاق �\ي �زيادة عليه

الوف,!،�سواء�من�ناحية�العموNت�أو�zشi!اكات�الشهرية�

�ع�ى�مستوى�اقبال�العمء�ع�ى�الخدمات�التمويلية�ا�قدمة�من�قبل�البنك����
ً
و\ي�ا�قابل�قد�يؤثر�ذلك�سلبا

،�ذلك�ان�تلك�البطاقات�قامت�مقام�التمويت�بشكل�أو�ب
ً
ع�ى�التمويت�zس�
كية�خاصة

�ا�دى�القص,!�    �\ي �عرض�النقود �فإن�زيادة �عرض�النقود، �زيادة �يتعلق�بتأث,!�بطاقات�zئتمان�ع�ى �فيما أما

تؤدي�ا�ى�ارتفاع�ا�ستوى�العام�\ي�zسعار،�وبالتا�ي�انخفاض�قيمة�النقود�بسبب�الزيادة�\ي�الطلب�ع�ى�السلع�

والخدمات�بشكل��Nيستطيع�الجهاز�zنتا

لجوء�الحكومات�ا�ى�سياسات�نقدية�من�أجل�تقليل�ا�عروض�من�النقد�بما�فيه�التمويت�ا�قدمة�من�قبل�

  .ا�صارف�

�تعزز�من�تبعية���� �فقد�إعت"!�البعض�بأّ�
ا �البطاقات، �من�ناحية�اعتماد�ا�صارف�للشركات�ا�قدمة�لهذه أما

رف�ع�ى�الشركات�ا�صدرة�لها،�سواء�ع�ى�مستوى�التبعية�zقتصادية�وا�الية�الناتجة�عن�سياسات�هذه�ا�صا

�يجعلها� �مما �ا�ح�ي، �السوق �التأث,!�ع�ى �ع�ى 
اâقدر� �ا�حلية �البنوك �تفقد �وبالتا�ي �وا�صرفية، �ا�الية العو�ة

خاضعة�لضغوط�البنوك�العا�ية�واتباع�سياس�
ا�ا�ختلفة�\ي�الجهاز�ا

اختيار�أدواته�التمويلية�بما�قد��Nيتناسب�مع�أهدافه�ورؤيته�ا�ستقبلية

الدراسة��حصائية�: ا'بحث�الثاني�   

�
ً
مجتمع�وعينة�الدراسية: أو�

ن�مجتمع�الدراسة�من�فئةتكوَّ    

50،�وعددهم�والخليل

                                                          
اصر وآخروناسماعيل، محمد ن )1(

ا&قتصادية،  العدد السابع والث!ثون، جمھوية العراق



 2022ديسم"! 2022

  Page 162 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 


ا�وتحليلها�وتعميم�نتائجها�بعد�Úعتماد�علPل�عينة�الدراسة،�ويمكن�

oÌمي�الفلسطي�البنك�zس �التيس,!�\ي �والذي�بلغ�ا�ستخدم,ن�لبطاقة ،

� �بالطريقة �الدراسة �عينة �مجتمع��العشوائيةأفراد من�ب,ن�أفراد

� �بلغت�العينة �وعليه 
ا،ìوالجدول�شخص) 43(م� ،

  %النسبة� (n=43)العدد

32 75%  

11 25% 

3 6% 

32 74% 

2  05%  

6 1% 

25 58% 

4 10% 

14  32%  

8  18% 

17  39%  

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 
ّ

ا�وتحليلها�وتعميم�نتائجها�بعد�تعت"!�هذه�النسب�كافية�لتمثÚعتماد�علPل�عينة�الدراسة،�ويمكن�

  .ة�الزمة�لذلكالتأكد�من�تحقق�الشروط�Pحصائي

� �البنك�zسمي�الفلسطيoÌنت�عينة�الدراسة�من�مجموعة �التيس,!�\ي ا�ستخدم,ن�لبطاقة

� �وقد ��اختيار  تّم شخص، �بالطريقة �الدراسة �عينة أفراد

� �حيث�تم�توزيع �إستمار ) 50(الدراسة، �وتم�اسi!داد �) 43(ة �بلغت�العينة �وعليه 
ا،ìم

  . �خصائص�هذه�العينة

 خصائص�العينة�الديموغرافية

  مستويات�ا�تغ,!

  ذكر

Óأن�  

          سنة 30 من أقل

          40إ�ى��31من�

           50إ�ى��41من�

 50أك�!�من�

 بكالوريوس

 ماجست,!

  دبلوم�متوسط�فما�دون�

  موظف�

  صاحب�مهنة�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 بحيث� ،86%
ّ
تعت"!�هذه�النسب�كافية�لتمث

التأكد�من�تحقق�الشروط�Pحصائي�أن�تّم 

  عينة�الدراسة��

�تكوّ     نت�عينة�الدراسة�من�مجموعة

� �أفرادها ��50مجموع �وقد شخص،

� �حيث�تم�توزيع الدراسة،

التا�ي�يوضح�خصائص�هذه�العينة

خصائص�العينة�الديموغرافية: 1جدول�

  ا�تغ,!

  الجنس

  

  العمر

  العلمo ا�ؤهل

  طبيعة�العمل�
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  %النسبة� (n=43)العدد

13  30%  

5 11% 

æي�قوة�zرتباط�ب,ن�درجات�كل�مجال�ودرجات�أسئلة�

  ).2(�ألفا،�كما�هو�موضح�\ي�الجدول�

  قيمة�ألفا  عدد�الفقرات

5  0.91 

5 0.82  

10 0.86.5  

التحقق�من�ثبات��داة�عن�طريق�حساب�معامل�الثبات�كرونباخ�

،�حيث�أن�النسبة�ا�قبولة�æي�
ً
،�وهو�معامل�ثبات�مقبول�ودال�إحصائيا

  .  وما�فوق،�وبذلك�يتمتع�zستبيان�بدرجة�عالية�من�الثبات�وقابلة�Nعتمادها�لتحقيق�أهداف�الدراسة

  :تالية�لختيارات�يعطي�الدرجات�ال

 قليلة�جدا قليلة

2 1 


ا�ا�فحوص�ع�ى�ا�قياسÚيحصل�عل�oÐيستخدم�ا�توسط�الحسابي�العادي�\ي�حساب�الدرجة�الكلية�ال. 

�بمفتــــاح�zســــتعانةيمكــــن�،�وبالتــــا�ي�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  مستويات�ا�تغ,!

  تاجر�

  بائع

æي�قوة�zرتباط�ب,ن�درجات�كل�مجال�ودرجات�أسئلة�و الثبات�بطريقة�zتساق�الداخ�ي�Öسئلة�zستبانة�

zستبانة�الكلية،�و�عرفة�zتساق�الداخ�ي�تم�حساب�معادلة�الثبات�كرونباخ�ألفا،�كما�هو�مو

 لثبات�أداة�الدراسةنتائج�معامل�كرونباخ�ألفا�

  محاور�الدراسة�

  �ول  ا�حور 

  الثاني ا�حور 

  الدرجة�الكلية

التحقق�من�ثبات��داة�عن�طريق�حساب�معامل�الثبات�كرونبا�تّم  وبعد�أن) 2(ا�عطيات�الواردة�\ي�الجدول 

،�حيث�أن�النسبة�ا�قبولة�æي�86ما�يقارب�ك�ي��معامل�الثبات�ال
ً
،�وهو�معامل�ثبات�مقبول�ودال�إحصائيا

وما�فوق،�وبذلك�يتمتع�zستبيان�بدرجة�عالية�من�الثبات�وقابلة�Nعتمادها�لتحقيق�أهداف�الدراسة

يعطي�الدرجات�ال�والذي�ت�الخما�oÔاتم�تفريغ�zستبانة�حسب�مقياس�ليك

قليلة متوسطة كب��ة

4 3 


ا�ا�فحوص�ع�ى�ا�قياسÚيحصل�عل�oÐيستخدم�ا�توسط�الحسابي�العادي�\ي�حساب�الدرجة�الكلية�ال

،�وبالتــــا�ي�الدرجــــة�العاليــــة�تشــــ,!�ا�ــــى�ارتفــــاع�\ــــي�ا�وافقــــة�ع�ــــى�الســــؤال�والعكــــس�صــــحيح

  ).3(كما�\ي�الجدول�رقم��ةالتالي��

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  ا�تغ,!

�
ً
  :دراسةثبات�أداة�ال: ثانيا

الثبات�بطريقة�zتساق�الداخ�ي�Öسئلة�zستبانة��تّم�حساب

zستبانة�الكلية،�و�عرفة�zتساق�الداخ�ي�تم�حساب�معادلة�الثبات�كرونبا

نتائج�معامل�كرونبا: ) 2(رقم�جدول�

  

ا�عطيات�الواردة�\ي�الجدول تش,!����

ألفا�بلغ�معامل�الثبات�ال

وما�فوق،�وبذلك�يتمتع�zستبيان�بدرجة�عالية�من�الثبات�وقابلة�Nعتمادها�لتحقيق�أهداف�الدراسة�0.70

  تصحيح�ا'قياس

تم�تفريغ

  كب��ة�جدا

5 


ا�ا�فحوص�ع�ى�ا�قياس -Úيحصل�عل�oÐيستخدم�ا�توسط�الحسابي�العادي�\ي�حساب�الدرجة�الكلية�ال

الدرجــــة�العاليــــة�تشــــ,!�ا�ــــى�ارتفــــاع�\ــــي�ا�وافقــــة�ع�ــــى�الســــؤال�والعكــــس�صــــحيح -

��ةا�توسطات�الحسابي
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  ا�عيار

  انحراف�معياري�من�الوسط

  الوسط

  انحراف�معياري�عن�الوسط

  الفلسطيz oÌسمي البنك

 ا'توسط

  الحسابي

 �نحـــــــــــــراف

  ا'عياري 

3.63 0.76 

3.73 0.74 

3.73 0.64 

3.77 0.63 

3.79  0.68 

3.73 0.50 

نحظ�من�الجدول�أعه،�أّن�أق�ÓÔôدرجة�كانت،�التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�تؤدي�ا�ى�زيادة�عدد�العمء�بمتوسط�

بأن�التعامل�مع�هذه�الخدمة�يمكن��

�بلغ� �بمتوسط�حسابي �التعامل�الربوي، �عدم �توفر�م,Oة ،��3.63البطاقة

�البنوك�التجارية،� �مثل�بطاقات�zئتمان�\ي ت�بالقليل�مقتنع,ن�أن�البطاقة�مثلها


ا�العميل�بسعر�الفائدة�ع�ى�البطاقة�التجارية،��مر�الذي�

  .اها�يتطلب�من�البنك�زيادة�الوÑي�لدى�ا�تعامل,ن،�وايضاح�م"!رات�الرسوم�ال�oÐيتقاض

oÌالفلسطي    

�Ðا'توسط   الفلسطي 

  الحسابي

 �نحراف

  ا'عياري 

3.3 0.84 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 مفتاح�التصحيح�لفقرات�ا'قياس�

oÔýا�عيار  مقياس�التدبر�النف

انحراف�معياري�من�الوسط-  ةمنخفض

الوسط  متوسطة

انحراف�معياري�عن�الوسط+  مرتفعة

  الفرضيات�واختبار  ،حليل�نتائج�الدراسة

البنك منتجات ع�ى zقبال زيادة \ي التيس,! بطاقة مع التعامل

  ا'نتجات ع�ى �قبال وزيادة التيس��

  امل�الربوي�مع�بطاقات�zئتمان�التجارية�توفر�البطاقة�لك�م,Oة�عدم�التع

  للبطاقة�دور�\ي�زيادة�سمعة�البنك�فيما�يتعلق�بجانب�التكنولوجيا�ا�الية�

  تعمل�البطاقة�ع�ى�زيادة�نسبة�التمويت�ا�قدمة�من�قبل�البنك�zسمي

  لخصوص�توفر��ي�الراحة�\ي�ا�عامت�الشرعية�ع�ى�وجه�ا


م�ìتعمل�بطاقة�التيس,!�ع�ى�زيادة�عدد�ا�تعامل,ن�مع�البنك�وأنا�م  

نحظ�من�الجدول�أعه،�أّن�أق�ÓÔôدرجة�كانت،�التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�تؤدي�ا�ى�زيادة�عدد�العمء�بمتوسط�

،�مم
ً
�نا�يدلل�ذلك�ع�ى�أن�ا�جيب,ن�مقتنع,وæي�درجة�كب,!ة�جدا


م�عمء�لدى�البنك،�مما�يزيد�من�قاعدة�العمء�لديه�ìأن�يجعل�م .  

�أقل�الفقرات�موافقة�فقد�كانت� �بل: أما �بمتوسط�حسابي �التعامل�الربوي، �عدم �توفر�م,Oة �البطاقة أنَّ

�نسبة�ليس �أّن �البنوك�التجارية،�ويدلل�ذلك�ع�ى �مثل�بطاقات�zئتمان�\ي ت�بالقليل�مقتنع,ن�أن�البطاقة�مثلها

وربما�يعود�السبب�ا�ى�الرسوم�ال�oÐتدفع،�وهو�ما�يحتس�
ا�العميل�بسعر�الفائدة�ع�ى�البطاقة�التجارية،��مر�الذي�

يتطلب�من�البنك�زيادة�الوÑي�لدى�ا�تعامل,ن،�وايضاح�م"!رات�الرسوم�ال�oÐيتقاض

الفلسطيz oÌسمي البنك منتجات ع�ى التيس,! بطاقة استخدام

الفلسطي�Ð �سzمي البنك منتجات با ي ع�ى واثرها التيس��

�ع�ى�رضا�الزبائن�من�الخدمات�
ً
  تؤثر�البطاقة�ايجابيا

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

مفتاح�التصحيح�لفقرات�ا'قياس�: ) 3(رقم�جدول� 

  ا�توسط�الحسابي

1-2.33  

2.43-3.66  

3.67-5  

  

 
ً
حليل�نتائج�الدراسةت:  ثالثا

التعامل أثر :  )4( رقم جدول 

التيس�� بطاقة : �ول  ا'حور 

توفر�البطاقة�لك�م,Oة�عدم�التع

للبطاقة�دور�\ي�زيادة�سمعة�البنك�فيما�يتعلق�بجانب�التكنولوجيا�ا�الية�

تعمل�البطاقة�ع�ى�زيادة�نسبة�التمويت�ا�قدمة�من�قبل�البنك�zسمي

توفر��ي�الراحة�\ي�ا�عامت�الشرعية�ع�ى�وجه�ا


م�ìتعمل�بطاقة�التيس,!�ع�ى�زيادة�عدد�ا�تعامل,ن�مع�البنك�وأنا�م

  الكلية�

نحظ�من�الجدول�أعه،�أّن�أق�ÓÔôدرجة�كانت،�التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�تؤدي�ا�ى�زيادة�عدد�العمء�بمتوسط����

،�مم� 3.79حسابي�بلغ�
ً
وæي�درجة�كب,!ة�جدا


م�عمء�لدى�البنك،�مما�يزيد�من�قاعدة�العمء�لديه�ìأن�يجعل�م

�أقل�الفقرات�موافقة�فقد�كانت� أما

�نسبة�ليس �أّن ويدلل�ذلك�ع�ى

وربما�يعود�السبب�ا�ى�الرسوم�ال�oÐتدفع،�وهو�ما�يحتس

يتطلب�من�البنك�زيادة�الوÑي�لدى�ا�تعامل,ن،�وايضاح�م"!رات�الرسوم�ال�oÐيتقاض

استخدام أثر  : )5( رقم جدول 

التيس�� بطاقة : الثاني ا'حور 

�ع�ى�رضا�الزبائن�من�الخدمات�
ً
تؤثر�البطاقة�ايجابيا
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3.43 0.86 

3.53 0.78 

3.57 0.73 

3.6 0.77 

3.49 0.55 

للبطاقة�تأث,!�\ي�قناعة�ا�تعامل,ن�\ي�تحويل�روات�
م�ا�ى�

وæي�درجة�مقبولة�\ي�التحليل�zحصائي،�ويدلل�ذلك�ع�ى�أّن�أغلب�ا�تعامل,ن�


ا�من�هذه�الفئة،�وهو�Úقبال�الشديد�علzم،��مر�الذي�يفّسر�سبب�


  . الحاجة�ا�ى�توف,!�خدمات��Nتحتاج�ا�ى�وقت،�و\ي�ذات�الوقت�توفر�لهم�ا�تطلبات�من�الشراء�وzس�
ك�اليومي�

�العمء�عن�الخدمات�ا�قدمة�من� ر�ع�ى�رضا
ّ
ن�أن�تؤث

وæي�درجة�متوسطة�مقبولة،�ويفّسر�ذلك�أّن�ا�تعامل,ن�مع�

هذه�الخدمة��Nيبالون�إن�كانت�تقدم�لهم�م,Oة�شراء،�وينعكس�ذلك�ع�ى�الخدمات�zخرى،�إما�لسبب�عدم�فهم�

 ا'توسط

  الحسابي

 �نحراف

  ا'عياري 

3.17 0.87 


ا�مثل�البطاقات�التجارية�ì0.81 3.2  ادر�البشرية�ا�تخصصة�\ي�هذه�الخدمات�جعل�م 

3.23 0.90 

3.3 0.93 

3.5 0.82 

3.3 0.65 

�oÌمي�الفلسطي�هناك�ضعف�\ي�رقابة�البنك�zس

�من�التوافق،��مر�الذي�
ً
،�وæي�درجة�كب,!ة�جدا

عامل,ن�مع�هذه�البطاقة�قد�يشi!ون�أشياء��Nتتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية�دون�رقابة�من�البنك�أو�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  تزيد�البطاقة�من�zقبال�ع�ى�الخدمات�zخرى�

    Islamic onlineللبطاقة�تأث,!�\ي�زيادة�zقبال�ع�ى�خدمة�

  يمكن�أن�يزيد�استخدام�بطاقة�التيس,!�ع�ى�فتح�حسابات�جديدة�لدى�البنك�


م�للبطاقة�تأث,!�\ي�قناعة�ا�تعامل,ن�\ي�تحويل�روات�
م�ìا�ى�البنك�وأنا�م  

�أق�ÓÔôدرجة�æي�فقرة� للبطاقة�تأث,!�\ي�قناعة�ا�تعامل,ن�\ي�تحويل�روات: يحظ�من�الجدول�أعه�أنَّ

وæي�درجة�مقبولة�\ي�التحليل�zحصائي،�ويدلل�ذلك�ع�ى�أّن�أغلب�ا�تعامل,ن��3.6البنك�بمتوسط�حسابي�بلغ�


ا�من�هذه�الفئة،�وهو�Úقبال�الشديد�علzم،��مر�الذي�يفّسر�سبب�
طاقة�هم�من�فئة�ا�وظف,ن�ا�حولة�روات�

الحاجة�ا�ى�توف,!�خدمات��Nتحتاج�ا�ى�وقت،�و\ي�ذات�الوقت�توفر�لهم�ا�تطلبات�من�الشراء�وzس�
ك�اليومي�

�أقل�الفقرات�موافقة�فقد�كانت� �البطاقة�يمك: أما
َ
�العمء�عن�الخدمات�ا�قدمة�من�أنذ ر�ع�ى�رضا

ّ
ن�أن�تؤث

وæي�درجة�متوسطة�مقبولة،�ويفّسر�ذلك�أّن�ا�تعامل,ن�مع��3.3البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبمتوسط�حسابي�بلغ�

هذه�الخدمة��Nيبالون�إن�كانت�تقدم�لهم�م,Oة�شراء،�وينعكس�ذلك�ع�ى�الخدمات�zخرى،�إما�لسبب�عدم�فهم�

  .عدم�ا�قدرة�ع�ى�ايجاد�رابط�ب,ن�هذه�الخدمة�والخدمات�zخرى�

   الشرعية ا�عاي,! متطلبات مع التيس,! بطاقة

   الشرÂي وا'عيار التيس��


ات�حول�بطاقة�التيس,!�  


ا�مثل�البطاقات�التجارية�ìادر�البشرية�ا�تخصصة�\ي�هذه�الخدمات�جعل�م

  هناك�ضعف�\ي�الوÑي�بمبدأ�عمل�البطاقة�

  يلOiم�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبا�عيار�الشرÑي�الخاص�بالبطاقة��

  ذه�البطاقة�هناك�ضعف�\ي�رقابة�البنك�ع�ى�ا�شi!يات�ال�oÐتتم�عن�طريق�ه

�هناك�ضعف�\ي�رقابة�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ: يحظ�من�الجدول�أعه�أن�أق�ÓÔôدرجة�كانت�فقرة� أنَّ

�من�التوافق،��مر�الذي�3.5ع�ى�ا�شi!يات�ال�oÐتتم�عن�طريق�البطاقة،�بمتوسط�حسابي�بلغ�
ً
،�وæي�درجة�كب,!ة�جدا

عامل,ن�مع�هذه�البطاقة�قد�يشi!ون�أشياء��Nتتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية�دون�رقابة�من�البنك�أو�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تزيد�البطاقة�من�zقبال�ع�ى�الخدمات�zخرى�

للبطاقة�تأث,!�\ي�زيادة�zقبال�ع�ى�خدمة�

يمكن�أن�يزيد�استخدام�بطاقة�التيس,!�ع�ى�فتح�حسابات�جديدة�لدى�البنك�

للبطاقة�تأث,!�\ي�قناعة�ا�تعامل,ن�\ي�تحويل�روات

  الكلية

يحظ�من�الجدول�أعه�أن���

البنك�بمتوسط�حسابي�بلغ�

طاقة�هم�من�فئة�ا�وظف,ن�ا�حولة�رواتبالب

الحاجة�ا�ى�توف,!�خدمات��Nتحتاج�ا�ى�وقت،�و\ي�ذات�الوقت�توفر�لهم�ا�تطلبات�من�الشراء�وzس�
ك�اليومي�

�أقل�الفقرات�موافقة�فقد�كانت� أما

البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبمتوسط�حسابي�بل

هذه�الخدمة��Nيبالون�إن�كانت�تقدم�لهم�م,Oة�شراء،�وينعكس�ذلك�ع�ى�الخدمات�zخرى،�إما�لسبب�عدم�فهم�

عدم�ا�قدرة�ع�ى�ايجاد�رابط�ب,ن�هذه�الخدمة�والخدمات�zخرى�السؤال�أو�ل

بطاقة توافق  : )6( رقم جدول 

التيس�� بطاقة : الثالث ا'حور 

هناك�ش�
ات�حول�بطاقة�التيس,!�


ا�مثل�البطاقات�التجارية�قلة�الكو ìادر�البشرية�ا�تخصصة�\ي�هذه�الخدمات�جعل�م

هناك�ضعف�\ي�الوÑي�بمبدأ�عمل�البطاقة�

يلOiم�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبا�عيار�الشرÑي�الخاص�بالبطاقة��

هناك�ضعف�\ي�رقابة�البنك�ع�ى�ا�شi!يات�ال�oÐتتم�عن�طريق�ه

  الكلية�

يحظ�من�الجدول�أعه�أن�أق�ÓÔôدرجة�كانت�فقرة�

ع�ى�ا�شi!يات�ال�oÐتتم�عن�طريق�البطاقة،�بمتوسط�حسابي�بل

عامل,ن�مع�هذه�البطاقة�قد�يشi!ون�أشياء��Nتتوافق�مع�ا�عاي,!�الشرعية�دون�رقابة�من�البنك�أو�يدلل�ع�ى�أن�ا�ت
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�من�وقوع�بعص�العمء�\ي�ا�شi!يات�
ً
�يتطلب�من�البنك�وضع�آلية�لرقابة�ا�شi!يات�خوفا الجهة�ا�صدرة�لها،�مما

�وæي�3.13
ات�حول�بطاقة�التيس,!�وبمتوسط�حسابي�بلغ� ،

أ�
ا�متوافقة�مع�معاي,!�شرعية،��ن

اجابات�أفراد�العينة�كانت�متباينة،�ب,ن�موافق�بشدة�وموافق،�وب,ن�محايد،�مما�يش,!�ا�ى�أّن�

ا�تعامل,ن�مع�هذه�البطاقة�مقتنع,ن�أن�لها�تأث,!�ع�ى�منتجات�البنك�وأهمي�
ا�لهم،�سواًء�من�حيث�زيادة�zقبال�ع�ى�

  .لبنك�ا�صدر�لهذه�البطاقة�ع�ى�البنوك�zخرى 

�معظم�اجابات�افراد�العينة�كانت�نحو�تأث,!�استخدام�بطاقة�التيس,!�ع�ى�

زيادة�zقبال�ع�ى�منتجات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ\ي�محافظ�oÐبيت�لحم�والخليل،�وبذلك�تقبل�الفرضية�zو�ى�

�وترفض� ،oÌالفلسطي� �منتجات�البنك�zسمي �ع�ى �العمء �مستوى�اقبال �التيس,!�\ي �بطاقة يؤثر�استخدام

�منتجات�البنك�zسمي� �ع�ى �العمء �اقبال �مستوى �التيس,!�\ي �بطاقة �Nيؤثر�استخدام

�،oÌمي�الفلسطي�بطاقة�التيس,!�تؤدي�ا�ى�زيادة�عدد�العمء�مع�البنك�zس

�كونه�البنك�zسمي�الوحيد� �عمء�سابق,ن�للبنك، �تعمل�ع�ى�جذب�مزيد�من�ا�تعامل,ن�لم�يكونوا 
ا

يس,!�الراحة�للعمء،�وقد�ثبت�ذلك�من�خل�zجماع�ع�ى�zجابة،�كون�البطاقة�تعطي�حاملها�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�وقوع�بعص�العمء�\ي�ا�شi!يات�
ً
�يتطلب�من�البنك�وضع�آلية�لرقابة�ا�شi!يات�خوفا الجهة�ا�صدرة�لها،�مما

  .ال�N�oÐتتوافق�وا�عاي,!�الشرعية

�أقل�الفقرات�موافقة�فق �هناك�ش�
ات�حول�بطاقة�التيس,!�وبمتوسط�حسابي�بل: د�كانت�أما أنَّ

�ا�تعامل,ن�مع�هذه�البطاقة�مقتنع, ندرجة�متوسطة،�ويمكن�أن�يفّسر�ذلك�ا�ى�أنَّ

  . وأ�
ا�صادرة�بناًء�ع�ى�فتوى�من�هيئة�الرقابة�داخل�البنك�

اجابات�أفراد�العينة�كانت�متباينة،�ب,ن�موافق�بشدة�وموافق،�وب,ن�محايد،�مما�يش,!�ا�ى�أّن�

ا�تعامل,ن�مع�هذه�البطاقة�مقتنع,ن�أن�لها�تأث,!�ع�ى�منتجات�البنك�وأهمي�
ا�لهم،�سواًء�من�حيث�زيادة�zقبال�ع�ى�

لبنك�ا�صدر�لهذه�البطاقة�ع�ى�البنوك�zخرى خدماته،�أو�ح�ÓÐع�ى�مستوى�توسعة�قاعدة�العمء،�مما�يوفر�م,Oة�ل

�معظم�اجابات�افراد�العينة�كانت�نحو�تأث,!�استخدام�بطاقة�التيس,!�ع�ى� وبالتا�ي�تش,!�الدNNت�zحصائية�ع�ى�أنَّ

زيادة�zقبال�ع�ى�منتجات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ\ي�محافظ�oÐبيت�لحم�والخليل،�وبذلك�تقبل�الفرضية�zو�ى�

�وترفض� ،oÌالفلسطي� �منتجات�البنك�zسمي �ع�ى �العمء �مستوى�اقبال �التيس,!�\ي �بطاقة يؤثر�استخدام

�منتجات�البنك�zسمي� �ع�ى �العمء �اقبال �مستوى �التيس,!�\ي �بطاقة �Nيؤثر�استخدام

  يس���خzصة�[مر،�نستنتج�أّن�التعامل�مع�بطاقة�الت

  

�،oÌمي�الفلسطي�بطاقة�التيس,!�تؤدي�ا�ى�زيادة�عدد�العمء�مع�البنك�zس من�العمء�أنَّ

�كونه�البنك�zسمي�الوحيد� �عمء�سابق,ن�للبنك، �تعمل�ع�ى�جذب�مزيد�من�ا�تعامل,ن�لم�يكونوا 
ا

يس,!�الراحة�للعمء،�وقد�ثبت�ذلك�من�خل�zجماع�ع�ى�zجابة،�كون�البطاقة�تعطي�حاملها�

 .حب�النقدي�حال�الضرورة�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�من�وقوع�بعص�العمء�\ي�ا�شi!يات�
ً
�يتطلب�من�البنك�وضع�آلية�لرقابة�ا�شi!يات�خوفا الجهة�ا�صدرة�لها،�مما

ال�N�oÐتتوافق�وا�عاي,!�الشرعية

�أقل�الفقرات�موافقة�فق���� أما

درجة�متوسطة،�ويمكن�أن�يفّسر�ذلك�ا�ى�أن

وأ�
ا�صادرة�بناًء�ع�ى�فتوى�من�هيئة�الرقابة�داخل�البنك�

����� اجابات�أفراد�العينة�كانت�متباينة،�ب,ن�موافق�بشدة�وموافق،�وب,ن�محايد،�مما�يش,!�ا�ى�أّن�مما�سبق�نحظ�أنَّ

ا�تعامل,ن�مع�هذه�البطاقة�مقتنع,ن�أن�لها�تأث,!�ع�ى�منتجات�البنك�وأهمي�
ا�لهم،�سواًء�من�حيث�زيادة�zقبال�ع�ى�

خدماته،�أو�ح�ÓÐع�ى�مستوى�توسعة�قاعدة�العمء،�مما�يوفر�م,Oة�ل

وبالتا�ي�تش,!�الدNNت�zحصائية�ع�ى�أن

زيادة�zقبال�ع�ى�منتجات�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌ\ي�محافظ�oÐبيت�لحم�والخليل،�وبذلك�تقبل�الفرضية�zو�ى�

� �وترفض�: وæي ،oÌالفلسطي� �منتجات�البنك�zسمي �ع�ى �العمء �مستوى�اقبال �التيس,!�\ي �بطاقة يؤثر�استخدام

� �وæي �الثانية �منتجات�البنك�zسمي�:  الفرضية �ع�ى �العمء �اقبال �مستوى �التيس,!�\ي �بطاقة �Nيؤثر�استخدام

oÌالفلسطي.  

خzصة�[مر،�نستنتج�أّن�التعامل�مع�بطاقة�الت

  النتائج�والتوصيات�

من�العمء�أن% 87أكد�أك�!�من� .1

�كونه�البنك�zسمي�الوحيد� �عمء�سابق,ن�للبنك، �تعمل�ع�ى�جذب�مزيد�من�ا�تعامل,ن�لم�يكونوا 
ا حيث�أ�َّ

 .الذي�يقدمها�

ر�بطاقة�الت .2
ّ
يس,!�الراحة�للعمء،�وقد�ثبت�ذلك�من�خل�zجماع�ع�ى�zجابة،�كون�البطاقة�تعطي�حاملها�توف

امكانية�الشراء�والسحب�النقدي�حال�الضرورة�
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�البطاقة�تعطي�م,Oة�للبنك�zسمي�الفلسطي�oÌ\ي�مجال�مجاراة�التكنولوجيا�ا�الية�دون�

�زيادة�اقبال�العمء�ع�ى�التمويت�ا�منوحة�من�قبل�البنك،� �البطاقة�تعمل�ع�ى

�أ�
ا�مرتبطة�
ً
توصلت�الدراسة�ا�ى�أّن�التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�يمكن�أّن�يزيد�من�نسبة�تحويل�الرواتب،�خاصة

�أو�الفوائد�الربوية�الناتجة�عن�التعامل�مع�بطاقات� تعطي�البطاقة�م,Oة�هامة�للعمء�وæي�عدم�التعامل�بالربا

zئتمان،�وهو�ما�أنشأت�هذه�البطاقة�من�أجلة،�وبالتا�ي�تقليل�الحرج�ع�ى�ا�تعامل,ن�مع�البطاقات�التجارية�من�


ا�للعديد�من�العمء�مع�البنك�الغ,!�مستخدم,âاO,ي�بشكل�أك"!�عن�بطاقة�التيس,!�أو�ا�يسر،�وشرح�مÑننشر�الو�

 .ك�من�خل�أدوات�التمويل�ا�ختلفة�


ا�Úء�بضعف�الرقابة�عل .ضرورة�العمل�ع�ى�زيادة�الرقابة�ع�ى�مشi!يات�البطاقة،�حيث�أشار�العديد�من�العم

 .ضرورة�تسهيل�اجراءات�الحصول�ع�ى�بطاقة�التيس,!،�وبما��Nيتعارض�مع�ا�عاي,!�الشرعية�

 .اراة�تكنلوجيا�الخدمات�ا�الية�zسمية،�ومواكبة�التطورات�

العمل�ع�ى�انشاء�مؤسسة�أو�منظمة�اسمية�خاصة�تعمل�ع�ى�اصدار�هذا�النوع�من�البطاقات،�وبما�يتوافق�مع�

حقيق�
ا�وتكييفها�الشرÑي،�مجلة�جامعة�دمشق�

 .م�2015

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�هناك�اتفاق�ع�ى�أن�البطاقة�تعطي�م,Oة�للبنك�zسمي�الفلسطي�oÌ\ي�مجال�مجاراة�التكنولوجيا�ا�الية�دون�

�زيادة�اقبال�العمء�ع�ى�التمويت�ا�منوحة�من�قبل�البنك،� �البطاقة�تعمل�ع�ى اتفاق�ع�ى�أنَّ

 .وتعمل�ع�ى�زيادة�ثقة�العمء�بالخدمات�ا�قدمة�من�قبله�

�أ�
ا�مرتبطة�
ً
توصلت�الدراسة�ا�ى�أّن�التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�يمكن�أّن�يزيد�من�نسبة�تحويل�الرواتب،�خاصة

 .مصدر�دخل�آخر

�أو�الفوائد�الربوية�الناتجة�عن�التعامل�مع�بطاقات� تعطي�البطاقة�م,Oة�هامة�للعمء�وæي�عدم�التعامل�بالربا

zئتمان،�وهو�ما�أنشأت�هذه�البطاقة�من�أجلة،�وبالتا�ي�تقليل�الحرج�ع�ى�ا�تعامل,ن�مع�البطاقات�التجارية�من�


م�وفقâاحتياجا�o×ل�تقديم�خدمات�تل .ا�عاي,!�الشرعية��خ

  :وبناًء�ع�ى�ما�توصلت�اليه�الدراسة،�أو����بما�ي�ي�


ا�للعديد�من�العمء�مع�البنك�الغ,!�مستخدم,âاO,ي�بشكل�أك"!�عن�بطاقة�التيس,!�أو�ا�يسر،�وشرح�مÑنشر�الو

 .لها�ع�ى�وجه�الخصوص�

ك�من�خل�أدوات�التمويل�ا�ختلفة�العمل�ع�ى�تطوير�بطاقات�ذات�طابع�استثماري�وليس�اس�
كي�فقط،�وذل


ا�Úء�بضعف�الرقابة�علضرورة�العمل�ع�ى�زيادة�الرقابة�ع�ى�مشi!يات�البطاقة،�حيث�أشار�العديد�من�العم

ضرورة�تسهيل�اجراءات�الحصول�ع�ى�بطاقة�التيس,!،�وبما��Nيتعارض�مع�ا�عاي,!�الشرعية�

اراة�تكنلوجيا�الخدمات�ا�الية�zسمية،�ومواكبة�التطورات�ضرورة�قيام�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبمج

العمل�ع�ى�انشاء�مؤسسة�أو�منظمة�اسمية�خاصة�تعمل�ع�ى�اصدار�هذا�النوع�من�البطاقات،�وبما�يتوافق�مع�

 . ا�عاي,!�الشرعية�الخاصة�{
ا�\ي�جميع�مراحل�استخدامها�

  :  ا'صادر�وا'راجع�

حقيق�
ا�وتكييفها�الشرÑي،�مجلة�جامعة�دمشق��–بطاقة�zئتمان�: مة�الحموري�ابراهيم�محمد�شاشو،�وأسا

 .م�2011،�العدد�الثالث،�27للعلوم�zقتصادية�والقانونية،�ا�جلد�رقم�

2015لعام�/ 3/129القرار�رقم��–دار�zفتاء�الفلسطينية،�حكم�بطاقة�التيس,!�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�البطاقة�تعطي�م,Oة�للبنك�zسمي�الفلسطي�oÌ\ي�مجال�مجاراة�التكنولوجيا�ا�الية�دون� .3 �هناك�اتفاق�ع�ى�أنَّ أنَّ

 .غ,!ه�

�هناك .4 �أنَّ اتفاق�ع�ى�أنَّ�كما

وتعمل�ع�ى�زيادة�ثقة�العمء�بالخدمات�ا�قدمة�من�قبله�

�أ�
ا�مرتبطة� .5
ً
توصلت�الدراسة�ا�ى�أّن�التعامل�مع�بطاقة�التيس,!�يمكن�أّن�يزيد�من�نسبة�تحويل�الرواتب،�خاصة

مصدر�دخل�آخربراتب�أو�

�أو�الفوائد�الربوية�الناتجة�عن�التعامل�مع�بطاقات� .6 تعطي�البطاقة�م,Oة�هامة�للعمء�وæي�عدم�التعامل�بالربا

zئتمان،�وهو�ما�أنشأت�هذه�البطاقة�من�أجلة،�وبالتا�ي�تقليل�الحرج�ع�ى�ا�تعامل,ن�مع�البطاقات�التجارية�من�


م�وفقâاحتياجا�o×ل�تقديم�خدمات�تلخ

وبناًء�ع�ى�ما�توصلت�اليه�الدراسة،�أو


ا�للعديد�من�العمء�مع�البنك�الغ,!�مستخدم, .1âاO,ي�بشكل�أك"!�عن�بطاقة�التيس,!�أو�ا�يسر،�وشرح�مÑنشر�الو

لها�ع�ى�وجه�الخصوص�

العمل�ع�ى�تطوير�بطاقات�ذات�طابع�استثماري�وليس�اس�
كي�فقط،�وذل .2


ا� .3Úء�بضعف�الرقابة�علضرورة�العمل�ع�ى�زيادة�الرقابة�ع�ى�مشi!يات�البطاقة،�حيث�أشار�العديد�من�العم

ضرورة�تسهيل�اجراءات�الحصول�ع�ى�بطاقة�التيس,!،�وبما��Nيتعارض�مع�ا�عاي,!�الشرعية� .4

ضرورة�قيام�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبمج .5

العمل�ع�ى�انشاء�مؤسسة�أو�منظمة�اسمية�خاصة�تعمل�ع�ى�اصدار�هذا�النوع�من�البطاقات،�وبما�يتوافق�مع� .6

ا�عاي,!�الشرعية�الخاصة�{
ا�\ي�جميع�مراحل�استخدامها�

ا'صادر�وا'راجع�

ابراهيم�محمد�شاشو،�وأسا .1

للعلوم�zقتصادية�والقانونية،�ا�جلد�رقم�

دار�zفتاء�الفلسطينية،�حكم�بطاقة�التيس,!� .2
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� �zسمية �zئتمان �الذهبية�(بطاقة �التيس,! بطاقة

مغالطات�\ي�التوصيف�التطبيقي�للفضالة�\ي�البطاقات�zئتمانية�ال�oÐتعتمد�ع�ى�مبدا�

 .مz2017سمية��الدفع�بالتقسيط،�بطاقة�تيس,!�zه�ي�التجاري�السعودي،�مركز�أبحاث�فقه�ا�عامت

،�25حب�ع�ى�ا�كشوف�وحكمه�\ي�الفقه�zسمي،�مجلة�zقتصاد�Pسمي،�العدد�

zسس�الشرعية�لبطاقات�zئتمان�ãجلة،�مؤتمر�مجموعة�دلة�ال"!كة�ا�صرفية�ا�نعقد�

�العدد� �مجلة�البيان، �الخ,!�وتيس,!�zئتمانيت,ن، oÐبطاق� �\ي �ا�ملكة�19ا�خالفات�الشرعية ،

�نادي�رجال�zعمال� وتحديات�ا�ستقبل،

تقييم�تجربة�الخدمات�ا�الية�zسمية�\ي�السوق�الجزائرية�وآفاقها�ا�ستقبلية،�الندوة�

�الجزائر،� �سطيف، �جامعة ،� �ا�صارف�zسمية �ا�خاطر�\ي �وإدارة �ا�الية �الخدمات �حول �الدولية العلمية

�عمار�ثلي�ي� �جامعة �والتحديات، �zمكانات �zسمية، �البنوك �ا�خاطر�\ي إدارة

البطاقة�الذكية�وأثرها�\ي�التقليل�من�بعض�ا�خاطر�ا�صرفية،�مجلة�كلية�

 .م2013بغداد�

النقود�البستيكية،�الطبعة�zو�ى،�منشورات�الدار�الجامعية،�جمهورية�مصر�العربية،�

بطاقات�zئتمان�البنكية�\ي�الفقه�zسمي،�رسالة�ماجست,!،�جامعة�النجاح�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� oÌالفلسطي� �zسمي �ل�–البنك �الشرÑي �التكييف �zسمية �zئتمان بطاقة

 .م�2021،�رام�هللا�فلسط,ن�

مغالطات�\ي�التوصيف�التطبيقي�للفضالة�\ي�البطاقات�zئتمانية�ال�oÐتعتمد�ع�ى�مبدا�: حسام�ع�ي�عبد�هللا

الدفع�بالتقسيط،�بطاقة�تيس,!�zه�ي�التجاري�السعودي،�مركز�أبحاث�فقه�ا�عامت

السحب�ع�ى�ا�كشوف�وحكمه�\ي�الفقه�zسمي،�مجلة�zقتصاد�Pسمي،�العدد�: 

 . م2002

zسس�الشرعية�لبطاقات�zئتمان�ãجلة،�مؤتمر�مجموعة�دلة�ال"!كة�ا�صرفية�ا�نعقد�: 

 .م2005جدة�\ي�العام��–دية�\ي�ا�ملكة�العربية�السعو 

� �العدد �مجلة�البيان، �الخ,!�وتيس,!�zئتمانيت,ن، oÐبطاق� �\ي ا�خالفات�الشرعية

 .م�2004العربية�السعودية،�

 :� �نادي�رجال�zعمال�...الواقع(منشورات�مؤتمر�ا�صارف�zسمية وتحديات�ا�ستقبل،

  .م2010الجمهورية�العربية�اليمنية،�

تقييم�تجربة�الخدمات�ا�الية�zسمية�\ي�السوق�الجزائرية�وآفاقها�ا�ستقبلية،�الندوة�: 

�الجزائر،� �سطيف، �جامعة ،� �ا�صارف�zسمية �ا�خاطر�\ي �وإدارة �ا�الية �الخدمات �حول �الدولية العلمية

� �عمار�ثلي: مسعودي �جامعة �والتحديات، �zمكانات �zسمية، �البنوك �ا�خاطر�\ي إدارة

 .م2015

البطاقة�الذكية�وأثرها�\ي�التقليل�من�بعض�ا�خاطر�ا�صرفية،�مجلة�كلية�: محمد�ناصر�اسماعيل�وآخرون

بغداد�-ية�العراقبغداد�للعلوم�zقتصادية،��العدد�السابع�والثثون،�جمهو 

النقود�البستيكية،�الطبعة�zو�ى،�منشورات�الدار�الجامعية،�جمهورية�مصر�العربية،�: نادر�شعبان�ابراهيم

بطاقات�zئتمان�البنكية�\ي�الفقه�zسمي،�رسالة�ماجست,!،�جامعة�النجاح�: ي�شوكت�مصطفى�عرفات

  .م2007ن،�فلسط,

  

  

  

  

  

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

3. � oÌالفلسطي� �zسمي البنك

،�رام�هللا�فلسط,ن�)والفضية

حسام�ع�ي�عبد�هللا .4

الدفع�بالتقسيط،�بطاقة�تيس,!�zه�ي�التجاري�السعودي،�مركز�أبحاث�فقه�ا�عامت

: محمد�عثمان�شب,! .5

2002لعام��22ا�جلد�

: أحمد�مح*�oالدين .6

\ي�ا�ملكة�العربية�السعو 

7. � �: خالد�الدع�ي �العدد �مجلة�البيان، �الخ,!�وتيس,!�zئتمانيت,ن، oÐبطاق� �\ي ا�خالفات�الشرعية

العربية�السعودية،�

: صالح�احمد�بدار�� .8

الجمهورية�العربية�اليمنية،�-،�صنعاءاليمني,ن

: عبد�الحليم�غربي� .9

�الجزائر،� �سطيف، �جامعة ،� �ا�صارف�zسمية �ا�خاطر�\ي �وإدارة �ا�الية �الخدمات �حول �الدولية العلمية

  .م2010

�الهادي .10 ��عبد مسعودي

z2015غواط،�الجزائر،�

محمد�ناصر�اسماعيل�وآخرون .11

بغداد�للعلوم�zقتصادية،��العدد�السابع�والثثون،�جمهو 

نادر�شعبان�ابراهيم .12

 . م2006القاهرة،�

فت,ي�شوكت�مصطفى�عرفات .13

فلسط,�–الوطنية،�نابلس�
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 �سzمي البنك خدمات ع�ى العمzء

 ،مةالخد هذه توضيح إ�ى Mýدف 

 منتجات ع�ى العمzء اقبال زيادة

 إشارة وضع خzل من الهامة رائكم

 لهذه العلمي البحث ا'ستوى  من

 إجاباتكم وأن فقط، العلمي البحث

  

   ارزيقات سعدي ثالباح

   ا'ناسب

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  �ستبيان ملحق

  ,,, وبركاته هللا ورحمة عليكم السzم

العمzء اقبال زيادة ع�ى التيس�� بطاقة اثر حول  دراسة

 وال�Ê الدراسة، Rي الهامة الجوانب أحد �ستبيان هذا

زيادة  Rي أثر لذلك وهل ،بيعها طريقة ع�ى التعرف ا�ى با�ضافة

بآرائكم الباحث وتزويد أدناه [سئلة ع�ى با�جابة التكرم

من وترفع إجاباتكم تغ�Ð أن وأتوقع كما مzئمة، تروMÇا

البحث �غراض �ستبيان هذا ضمن ا'طروحة [سئلة

  . الفائقة العلمية والعناية

 
ً
  ,,,تكماستجاب وحسن تعاونكم شاكرا

ا'ناسب الرقم حول  دائرة إشارة بوضع أدناه التالية [سئلة ع�ى �جابة

  مؤنث��������������

 50أك���من�. 4         50إ�ى��41من�.3         40إ�ى��31

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

دراسة بإعداد ثالباح يقوم

�Ðهذا يمثل حيث ،الفلسطي

با�ضافة عل�Mا، وما لها بما

  . البنك

التكرم  حضرتكم من أرجو لذا

تروMÇا ال�Ê �جابة ع�ى مناسبة

   . الدراسة

 ,,, الفاضل عزيزي 

[سئلة جميع أن العلم ير�ى

والعناية بالسرية محاطة ستكون 

�جابة ير�ى : العامة ا'علومات

 
ً
   الجنس : أو�

مؤنث��������������. 2مذكر����������������. 1 

 
ً
   العمر :ثانيا

من��.2         سنة 30 من أقل .1 

 
ً
   العلمي ا'ؤهل :ثالثا
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 موافق

  بشدة

 غ��  محايد  موافق

  موافق

 غ��

 فقموا

  بشدة

        

        

        

        

        

 موافق

  بشدة

 غ��  محايد  موافق

  موافق

 غ��

 موافق

  بشدة
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         دون  فما متوسط دبلوم.3         ماجست��

  :أدناه التالية العبارات من كل إزاء ا'ناسبة الخانة Rي )×(

موافق

بشدة

  ا'نتجات ع�ى �قبال وزيادة

  تــــــوفر�البطاقــــــة�لــــــك�م,ــــــOة�عــــــدم�التعامــــــل�الربــــــوي�مــــــع�بطاقــــــات�zئتمــــــان�

    للبطاقة�دور�\ي�زيادة�سمعة�البنك�من�جانب�التكنولوجيا�ا�الية�

  تعمــــــل�البطاقــــــة�ع�ــــــى�زيــــــادة�نســــــبة�التمــــــويت�ا�قدمــــــة�مــــــن�قبــــــل�البنــــــك�

    توفر��ي�الراحة�\ي�ا�عامت�الشرعية�ع�ى�وجه�الخصوص�

    تعمل�بطاقة�التيس,!�ع�ى�زيادة�عدد�ا�تعامل,ن�مع�البنك�

موافق

بشدة

  الفلسطي�Ð �سzمي البنك منتجات با ي ع�ى واثرها

�ع�ى�رضا�الزبائن�من�الخدمات�
ً
    تؤثر�البطاقة�ايجابيا

    تزيد�البطاقة�من�zقبال�ع�ى�الخدمات�zخرى�

      Islamic onlineللبطاقة�تأث,!�\ي�زيادة�zقبال�ع�ى�خدمة�

  يمكن�أن�يزيد�استخدام�بطاقة�التيس,!�ع�ى�فتح�حسابات�جديدة�لدى�

    للبطاقة�تأث,!�\ي�قناعة�ا�تعامل,ن�\ي�تحويل�روات�
م�ا�ى�البنك�

موافق

بشدة

  يالشرÂ وا'عيار 


ات�حول�بطاقة�التيس,!�    

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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ماجست��.2       بكالوريوس��� .    1

 
ً
  العمل طبيعة :رابعا

 موظف .1

  تاجر .2

  مهنة صاحب .3

  بائع .4

  

( إشارة بوضع التفضل ير�ى

  السؤال  قمر 

وزيادة التيس�� بطاقة : [ول  ا'حور 

تــــــوفر�البطاقــــــة�لــــــك�م,ــــــOة�عــــــدم�التعامــــــل�الربــــــوي�مــــــع�بطاقــــــات�zئتمــــــان�  1

  التجارية�

للبطاقة�دور�\ي�زيادة�سمعة�البنك�من�جانب�التكنولوجيا�ا�الية�  2

تعمــــــل�البطاقــــــة�ع�ــــــى�زيــــــادة�نســــــبة�التمــــــويت�ا�قدمــــــة�مــــــن�قبــــــل�البنــــــك�  3

  zسمي

توفر��ي�الراحة�\ي�ا�عامت�الشرعية�ع�ى�وجه�الخصوص�  4

تعمل�بطاقة�التيس,!�ع�ى�زيادة�عدد�ا�تعامل,ن�مع�البنك�  5

  السؤال  رقم

واثرها التيس�� بطاقة : الثاني ا'حور 

�ع�ى�رضا�الزبائن�من�الخدمات�  1
ً
تؤثر�البطاقة�ايجابيا

تزيد�البطاقة�من�zقبال�ع�ى�الخدمات�zخرى�  2

للبطاقة�تأث,!�\ي�زيادة�zقبال�ع�ى�خدمة�  3

يمكن�أن�يزيد�استخدام�بطاقة�التيس,!�ع�ى�فتح�حسابات�جديدة�لدى�  4

  البنك�

للبطاقة�تأث,!�\ي�قناعة�ا�تعامل,ن�\ي�تحويل�روات  5

  السؤال  رقم

 التيس�� بطاقة : الثالث ا'حور 

هناك�ش�
ات�حول�بطاقة�التيس,!�  1



 2022ديسم"! 2022

  Page 171 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

        

        

        

        

  ؟ و'اذا �سzمي؟

...........................................................................................  

................  

.......................................................................................................................  

 
ً
  شكرا

ً
  جزي
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ا�مثل�ìقلة�الكوادر�البشرية�ا�تخصصة�\ي�هذه�الخدمات�جعل�م

  

  

    هناك�ضعف�\ي�الوÑي�بمبدأ�عمل�البطاقة�

    يلOiم�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبا�عيار�الشرÑي�الخاص�بالبطاقة��

  رقابة�البنك�ع�ى�ا�شi!يات�ال�oÐتتم�عن�طريق�هذه�

   : التا�ي السؤال

�سzمي؟ البنك منتجات ع�ى �قبال زيادة ع�ى التيس�� بطاقة استخدام

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................
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ا�مثل�  2ìقلة�الكوادر�البشرية�ا�تخصصة�\ي�هذه�الخدمات�جعل�م

  البطاقات�التجارية�

هناك�ضعف�\ي�الوÑي�بمبدأ�عمل�البطاقة�  3

يلOiم�البنك�zسمي�الفلسطي�oÌبا�عيار�الشرÑي�الخاص�بالبطاقة��  4

رقابة�البنك�ع�ى�ا�شi!يات�ال�oÐتتم�عن�طريق�هذه�هناك�ضعف�\ي�  5

  البطاقة�

  

،
ً
السؤال بإجابة التفضل ير�ى لطفا

استخدام يؤثر أن يمكن هل برأيك 

  

..................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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  التحكيم�Rي�مادة�ا'نازعات��دارية�

  دراسة�مقارنة�ب�ن�ا'ملكة�العربية�السعودية�وتونس�
 

                                                                     

�حيث� �بعض�القوان,ن، �مع �با�قارنة �ا�نازعات�Pدارية مادة

�خل� �من �وذلك �البحث ��وضوع ��نسب �ا�نهج �باعتباره �وذلك �ا�قارن �التحلي�ي �ا�نهج �الباحث استخدم

�النصوص�القانونية� �وتحليل �ا�توفرة �ا�صادر�وا�راجع �البحث�من �هذا �çتمام �الزمة �ا�ادة �ع�ى الحصول

�كل�من�تونس�وا�ملكة� �\ي أجاز�التشريع

اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�الدولية�غ,!�أنه�هناك�اختف�\ي�طريقة�معالجة�كل�مشرع�لهذه�

�\ي �إصح �لجنة �تقام �أن �السعودية��ضرورة �من كل

�عملية�وناجعة�
ً
Nستثمار�بحيث�تستو&ي�حلوzي�هذه�الجنة�دائما�الصلة�الوثيقة�ب,ن�التحكيم�وÑوتونس،�ترا

   .تم�اعتمادها�\ي��نظمة�ا�قارنة�مثل�القانون�الفرن�oÔýوالقانون��مريكي�وغ,!ه�من�القوان,ن
 ملكة�العربية�السعودية

 سم���سالم�محمد�بن�حديد. د   
 أستاذ�مساعد

 كلية�العلوم�والدراسات�النظرية

 الجامعة�السعودية�zلكi!ونية

 ا�ملكة�العربية�السعودية
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التحكيم�Rي�مادة�ا'نازعات��دارية�

دراسة�مقارنة�ب�ن�ا'ملكة�العربية�السعودية�وتونس��

 

                       

                                                                   

   

�\ي �التحكيم �إبراز�موضوع �إ�ى �الدراسة �حيث��هدفت �بعض�القوان,ن، �مع �با�قارنة �ا�نازعات�Pدارية مادة

�خل� �من �وذلك �البحث ��وضوع ��نسب �ا�نهج �باعتباره �وذلك �ا�قارن �التحلي�ي �ا�نهج �الباحث استخدم

�النصوص�القانونية� �وتحليل �ا�توفرة �ا�صادر�وا�راجع �البحث�من �هذا �çتمام �الزمة �ا�ادة �ع�ى الحصول


اìنتائج�م� �لعدة �وقد�توصلت�الدراسة �كل�من�تونس�وا�ملكة�: ضوع�البحث، �\ي أجاز�التشريع

اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�الدولية�غ,!�أنه�هناك�اختف�\ي�طريقة�معالجة�كل�مشرع�لهذه�


اìم� �توصيات �بعدة �الدراسة �أوصت �\ي�-3: كما �إصح �لجنة �تقام �أن ضرورة

وتونس،�تراÑي�هذه�الجنة�دائما�الصلة�الوثيقة�ب,ن�التحكيم�وzستثمار�بحيث�تستو

تم�اعتمادها�\ي��نظمة�ا�قارنة�مثل�القانون�الفرن�oÔýوالقانون��مريكي�وغ,!ه�من�القوان,ن

ملكة�العربية�السعوديةا��-تونس�-ا�نازعات�Pدارية�- التحكيم

  

  

  

  سعد�بن�ناصر�آل�عزام

  باحث�\ي�إدارة��عمال�والقانون�و�من�السي"!اني�وا�دن�الذكية�

  جامعة�ا�لك�خالد�-قسم�إدارة��عمال�

جامعه��-قسم�القانون��–كلية�القانون�والدراسات�القضائية�

  جدة�

جامعة��- قسم��من�السي"!اني��-ا�علومات

  بيشة�ا�ملكة�العربية�السعودية
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�

                     

                                                                   

  

  

  

  

O#J����:   
�\ي �التحكيم �إبراز�موضوع �إ�ى �الدراسة هدفت

�خل� �من �وذلك �البحث ��وضوع ��نسب �ا�نهج �باعتباره �وذلك �ا�قارن �التحلي�ي �ا�نهج �الباحث استخدم

�النصوص�القانونية� �وتحليل �ا�توفرة �ا�صادر�وا�راجع �البحث�من �هذا �çتمام �الزمة �ا�ادة �ع�ى الحصول

�بمو  
اا�تعلقةìنتائج�م� �لعدة �وقد�توصلت�الدراسة ضوع�البحث،

اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�الدولية�غ,!�أنه�هناك�اختف�\ي�طريقة�معالجة�كل�مشرع�لهذه�


ا. ا�سألةìم� �توصيات �بعدة �الدراسة �أوصت كما

وتونس،�تراÑي�هذه�الجنة�دائما�الصلة�الوثيقة�ب,ن�التحكيم�وzستثمار�بحيث�تستو

تم�اعتمادها�\ي��نظمة�ا�قارنة�مثل�القانون�الفرن�oÔýوالقانون��مريكي�وغ,!ه�من�القوان,ن

التحكيم: كلمات�مفتاحية

  

سعد�بن�ناصر�آل�عزام. م. أ

باحث�\ي�إدارة��عمال�والقانون�و�من�السي"!اني�وا�دن�الذكية�

قسم�إدارة��عمال��-كلية��عمال�

كلية�القانون�والدراسات�القضائية�

ا�علوماتكلية�الحاسبات�ونظم�

بيشة�ا�ملكة�العربية�السعودية
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Arbitration in the Article of Administrative Disputes

A Comparative Study between Tunisia and Saudi Arabia

 Abstract: 

The study aimed to highlight the subject of arbitration in the article of 

administrative disputes in compariso

used the comparative analytical method, as it is the most appropriate 

method for the subject of the research, by obtaining the necessary material 

to complete this research from the available resources and references and

analyzing the legal texts related to the topic of the research

found several results, including: Legislation in both Tunisia and the 

Kingdom permitted arbitration in the field of international administrative 

contracts, but there is a difference

this issue. The study recommended several recommendations, including: 

3- The necessity of establishing a reform committee in both Saudi Arabia 

and Tunisia. This committee always takes into account the close link 

between arbitration and investment so as to inspire practical and effective 

solutions that have been adopted in comparative systems such as French 

law, American law and other laws

Keywords: Arbitration, Administrative Disputes, Tunisia, Saudi Arabia
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Arbitration in the Article of Administrative Disputes

A Comparative Study between Tunisia and Saudi Arabia

  

The study aimed to highlight the subject of arbitration in the article of 

administrative disputes in comparison with some laws. The researcher has 

used the comparative analytical method, as it is the most appropriate 

method for the subject of the research, by obtaining the necessary material 

to complete this research from the available resources and references and

analyzing the legal texts related to the topic of the research

found several results, including: Legislation in both Tunisia and the 

Kingdom permitted arbitration in the field of international administrative 

contracts, but there is a difference in the way each legislator deals with 

this issue. The study recommended several recommendations, including: 

The necessity of establishing a reform committee in both Saudi Arabia 

and Tunisia. This committee always takes into account the close link 

en arbitration and investment so as to inspire practical and effective 

solutions that have been adopted in comparative systems such as French 

law, American law and other laws. 

: Arbitration, Administrative Disputes, Tunisia, Saudi Arabia

   

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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Arbitration in the Article of Administrative Disputes 

A Comparative Study between Tunisia and Saudi Arabia 

The study aimed to highlight the subject of arbitration in the article of 

n with some laws. The researcher has 

used the comparative analytical method, as it is the most appropriate 

method for the subject of the research, by obtaining the necessary material 

to complete this research from the available resources and references and 

analyzing the legal texts related to the topic of the research. The study 

found several results, including: Legislation in both Tunisia and the 

Kingdom permitted arbitration in the field of international administrative 

in the way each legislator deals with 

this issue. The study recommended several recommendations, including: 

The necessity of establishing a reform committee in both Saudi Arabia 

and Tunisia. This committee always takes into account the close link 

en arbitration and investment so as to inspire practical and effective 

solutions that have been adopted in comparative systems such as French 

: Arbitration, Administrative Disputes, Tunisia, Saudi Arabia 
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�طرف� �نزاعهم�إ�ى �إخضاع �باNتفاق�ع�ى �معينة �مسألة �\ي قيام��طراف�ا�تنازعة

�يتم�من�
ً
�عاما

ً
�أقرت�العديد�من�التشريعات�معيارا وقد


ا�Úبل�الصلح�والتصرف�يجوز�اللجوء�ف

الدعاوى�ا�ختصة�بالتعويض�عن��ضرار�الناتجة�عن�أنشطة�Pدارة�

Oاع�الذي�ينتج�عن�العقد�Pداري،�إضافة�إ�ى�ا�نازعات�ا�تعلقة�بالتسويات�ا�الية�

�هيئات�التحكيم� �فإنشاء �للدول، �القانونية �من��نظمة �العديد �\ي �بارزة �بأهمية �التحكيم وقد�حظي

ومراكز�خاصة�به�هو�خ,!�دليل�ع�ى�zهمية�ال�oÐحظي�{
ا�موضوع�التحكيم�لدى�هذه�الدول،�بل�إن�zمر�

�بالت �تشريعات�خاصة �القانونية �خصصت�بعض�النظم �بكث,!�إذ �ذلك �أغراض�تعدى �لتحقيق �تلبية حكيم

��فراد�والدولة�متمثلة�\ي�Pدارة�كسلطة�عامة�\ي�

�التحكيم� �يعد �لم �وبالتا�ي 
م،ìبي� �القائم �التعاقدي �zلOiام �هذا �بتنفيذ �تتعلق 
مìبي� �منازعة �نشوب حالة

لتجارية�وا�دنية�فحسب،�بل�تخطى�ذلك�ليشمل�Pدارية�العقدية،��مر�

الذي�ساهم�\ي�تطوير�هذا�النظام�القانوني،�والذي�عرف�كوسيلة�بديلة�واستثنائية�عن��صل�العام�\ي�حل�

وسائل��Oاعات،�حيث�أصبح�من�مظاهر�العصر�كونه�إحدى

�بطريق�التحكيم،� Oاعات�الناشئة�\ي�ا�عامت،�بجانب�القضاء�الوط�oÌال�oÐيتفق��طراف�ع�ى�حلها

ويكون�اتفاق��طراف�ع�ى�التحكيم�بموجب�عقد�يستمد�منه�ا�حكم�سلطته،�وتنت�opإرادة��طراف�بصدور�

� �سهلة �صورة �\ي �التحكيم �ويظهر�موضوع �تنفيذه، �الواجب �التحكيم �من�حكم �يث,!�عدد �الواقع �\ي إ�Nأنه

�دفع� ��مر�الذي �فض�ا�نازعات، �\ي �اليوم �التحكيم 
ا}� �يتمتع oÐال� �والبارزة حة

ورية�الباحث�إ�ى�استعراض�موضوع�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية�وذلك�من�خل�ا�قارنة�ب,ن�الجمه
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �إ�ى �طرف�"يش,!�التحكيم �نزاعهم�إ�ى �إخضاع �باNتفاق�ع�ى �معينة �مسألة �\ي قيام��طراف�ا�تنازعة

�لهم �بقرار�ملزم �ال	Oاع �لحسم�هذا �يتم�من�". ثالث�يختارونه
ً
�عاما

ً
�أقرت�العديد�من�التشريعات�معيارا وقد


ا�،�فكل�منازعة�تتعلق�بحقوق�مالية�وتق"خله�قبول�ا�نازعة�للتحكيمÚبل�الصلح�والتصرف�يجوز�اللجوء�ف

الدعاوى�ا�ختصة�بالتعويض�عن��ضرار�الناتجة�عن�أنشطة�Pدارة�: إ�ى�التحكيم،�ومن�أمثلة�هذه�ا�نازعات

القانونية�وا�الية،�كذلك�ال	Oاع�الذي�ينتج�عن�العقد�Pداري،�إضافة�إ�ى�ا�نازعات�ا�تعلقة�بالتسويات�ا�الية�

  .)1(العمومي,ن

�هيئات�التحكيم� �فإنشاء �للدول، �القانونية �من��نظمة �العديد �\ي �بارزة �بأهمية �التحكيم وقد�حظي

ومراكز�خاصة�به�هو�خ,!�دليل�ع�ى�zهمية�ال�oÐحظي�{
ا�موضوع�التحكيم�لدى�هذه�الدول،�بل�إن�zمر�

�بالت �تشريعات�خاصة �القانونية �خصصت�بعض�النظم �بكث,!�إذ �ذلك تعدى

معينة�تتجسد�\ي�حفظ�النظام�والتوازن�ا�ا�ي�ب,ن�مصالح��فراد�والدولة�متمثلة�\ي�Pدارة�كسلطة�عامة�\ي�

�التحكيم� �يعد �لم �وبالتا�ي 
م،ìبي� �القائم �التعاقدي �zلOiام �هذا �بتنفيذ �تتعلق 
مìبي� �منازعة �نشوب حالة

لتجارية�وا�دنية�فحسب،�بل�تخطى�ذلك�ليشمل�Pدارية�العقدية،��مر�Oاع�ا�تعلق�باÖمور�ا

الذي�ساهم�\ي�تطوير�هذا�النظام�القانوني،�والذي�عرف�كوسيلة�بديلة�واستثنائية�عن��صل�العام�\ي�حل�

وهكذا،�فإن�التحكيم�يعت"!�طريق�لفض�ال	Oاعات،�حيث�أصبح�من�مظاهر�العصر�كونه�إحدى

�بطريق�التحكيم،� Oاعات�الناشئة�\ي�ا�عامت،�بجانب�القضاء�الوط�oÌال�oÐيتفق��طراف�ع�ى�حلها

ويكون�اتفاق��طراف�ع�ى�التحكيم�بموجب�عقد�يستمد�منه�ا�حكم�سلطته،�وتنت�opإرادة��طراف�بصدور�

� �سهلة �صورة �\ي �التحكيم �ويظهر�موضوع �تنفيذه، �الواجب �التحكيم حكم

  .)3(ا�شكت�القانونية�تستوجب�الوقوف�عندها

�دفع� ��مر�الذي �فض�ا�نازعات، �\ي �اليوم �التحكيم 
ا}� �يتمتع oÐال� �والبارزة �الواضحة ��همية وأمام

الباحث�إ�ى�استعراض�موضوع�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية�وذلك�من�خل�ا�قارنة�ب,ن�الجمه
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :مقدمة
� �إ�ى يش,!�التحكيم

�ال �لحسم�هذا ثالث�يختارونه

خله�قبول�ا�نازعة�للتحكيم

إ�ى�التحكيم،�ومن�أمثلة�هذه�ا�نازعات

القانونية�وا�الية،�كذلك�ال

العمومي,ن�الخاصة�با�وظف,ن

�هيئات�التحكيم� �فإنشاء �للدول، �القانونية �من��نظمة �العديد �\ي �بارزة �بأهمية �التحكيم وقد�حظي

ومراكز�خاصة�به�هو�خ,!�دليل�ع�ى�zهمية�ال�oÐحظي�{
ا�موضوع�التحكيم�لدى�هذه�الدول،�بل�إن�zمر�

�بالت �تشريعات�خاصة �القانونية �خصصت�بعض�النظم �بكث,!�إذ �ذلك تعدى

معينة�تتجسد�\ي�حفظ�النظام�والتوازن�ا�ا�ي�ب,ن�مصال

�التحكيم� �يعد �لم �وبالتا�ي 
م،ìبي� �القائم �التعاقدي �zلOiام �هذا �بتنفيذ �تتعلق 
مìبي� �منازعة �نشوب حالة

�ع�ى�ال	Oاع�ا�تعلق�باÖمور�ا
ً
مقتصرا

الذي�ساهم�\ي�تطوير�هذا�النظام�القانوني،�والذي�عرف�كوسيلة�بديلة�واستثنائية�عن��صل�العام�\ي�حل�

  .)2(ال	Oاع�Pداري 

وهكذا،�فإن�التحكيم�يعت"!�طريق�لفض�ال

�بطريق�التحكيم،� حل�ال	Oاعات�الناشئة�\ي�ا�عامت،�بجانب�القضاء�الوط�oÌال�oÐيتفق��طراف�ع�ى�حلها

ويكون�اتفاق��طراف�ع�ى�التحكيم�بموجب�عقد�يستمد�منه�ا�حكم�سلطته،�وتنت�opإرادة��طراف�بصدور�

� �سهلة �صورة �\ي �التحكيم �ويظهر�موضوع �تنفيذه، �الواجب �التحكيم حكم

ا�شكت�القانونية�تستوجب�الوقوف�عندها

�الوا ��همية وأمام

الباحث�إ�ى�استعراض�موضوع�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية�وذلك�من�خل�ا�قارنة�ب,ن�الجمه

التونسية�وا�ملكة�العربية�السعودية�بشكل�أك

  

                                                          
)1( ��"� ������! �! �����

2017: ,195.  
)2( ���� 
�/ +"���� 

�0�����
 ���"� ��6"���
)3( ��! n� ���� ���������

��"
�� ������ 2018



 2022ديسم"! 2022

  Page 175 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

ما�مدى�جواز�لجوء��دارة�للتحكيم�Rي�كل�

  :ويندرج�عن�هذا�التساؤل�العديد�من��سئلة�الفرعية�وæي�كما�ي�ي

 ما�موقف�التشريع�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية؟

 ما�موقف�الفقه�والقضاء�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية؟

 .والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية

 .إبراز�موقف�الفقه�والقضاء�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية

و�موضوع�يات�\ي�القانون�السعودي�والتون�oÔýوه

�oÐت،�والالتحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية،�وال�oÐعادة�ما�تدور�حولها�العديد�من�التساؤNت�وا�شك

تكشف�هذه�الدراسة�عن�وجه�اهتمام�التشريع�السعودي�والتون�oÔýبحقوق��فراد�من�خل�zهتمام�

تمثل�الدراسة�إسهاًما�علمًيا�\ي�مجال�ا�عرفة�من�الناحية�القانونية�بشكل�عام،�وبالتا�ي�تساعد�ع�ى�نشر�

�يتصل� �مما �كث,ً!ا �Öن �إيجابية؛ �بصورٍة �ا�جتمع �أبناء �ع�ى �فينعكس�أثرها �بخصوصها، �قانونية ثقافة

 .ودة�أو�غ,!�كافية

�إفادة� �إ�ى �إضافة �ا�جال، �هذا �\ي �يعملون �والذين �وا�هتم,ن �القانوني,ن �تفيد �أن �الدراسة �لهذه يمكن

�oÐبالتوصيات�ال� �باÖخذ، �يخص�موضوعها �الثغرات�القانونية�فيما �ت\ي �\ي oÔýا�شرع�السعودي�والتون

دراسة�مقارنة�: يتمثل�الحد�ا�وضوÑي�\ي�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  

ما�مدى�جواز�لجوء��دارة�للتحكيم�Rي�كل�: تكمن�ا�شكلة�\ي�هذه�الدراسة�حول�السؤال�الرئيس

ويندرج�عن�هذا�التساؤل�العديد�من��سئلة�الفرعية�وæي�كما�ي�ي�����والسعودي؟

 ما�ماهية�اتفاق�التحكيم؟

ما�موقف�التشريع�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية؟

ما�موقف�الفقه�والقضاء�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية؟

:  

 .استعراض�الطبيعة�القانونية�Nتفاق�التحكيم

والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pداريةبيان�موقف�التشريع�السعودي�

إبراز�موقف�الفقه�والقضاء�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية

  

  :تشكل�هذه�الدراسة�أهمية�واضحة�من�خل�ãتي

استعرضت�موضوع�يعت"!�من�أهم�ا�وضوعات�والجزيئيات�\ي�القانون�السعودي�والتون�oÔýوه

�oÐت،�والالتحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية،�وال�oÐعادة�ما�تدور�حولها�العديد�من�التساؤNت�وا�شك

 .تصدت�لها�هذه�الدراسة

تكشف�هذه�الدراسة�عن�وجه�اهتمام�التشريع�السعودي�والتون�oÔýبحقوق��فراد�من�خل�zهتمام�

 .عات�Pدارية{
ذه�القوان,ن�ا�تعلقة�بالتحكيم�\ي�ا�ناز 

تمثل�الدراسة�إسهاًما�علمًيا�\ي�مجال�ا�عرفة�من�الناحية�القانونية�بشكل�عام،�وبالتا�ي�تساعد�ع�ى�نشر�

�يتصل� �مما �كث,ً!ا �Öن �إيجابية؛ �بصورٍة �ا�جتمع �أبناء �ع�ى �فينعكس�أثرها �بخصوصها، �قانونية ثقافة

ودة�أو�غ,!�كافيةبموضوعها�من�جوانب�وزوايا�هاّمة��Nتزال�الكتابة�فيه�محد

�إفادة� �إ�ى �إضافة �ا�جال، �هذا �\ي �يعملون �والذين �وا�هتم,ن �القانوني,ن �تفيد �أن �الدراسة �لهذه يمكن

�oÐبالتوصيات�ال� �باÖخذ، �يخص�موضوعها �الثغرات�القانونية�فيما �ت\ي �\ي oÔýا�شرع�السعودي�والتون


اÚيتوصل�الباحث�إل. 

  

يتمثل�الحد�ا�وضوÑي�\ي�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية�حيث: الحدود�ا'وضوعية

 .ب,ن�تونس�والسعودية

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  مشكلة�الدراسة

تكمن�ا�شكلة�\ي�هذه�الدراسة�حول�السؤال�الرئيس

من�التشريع�التون����والسعودي

  :الدراسةأسئلة�

ما�ماهية�اتفاق�التحكيم؟ -1

ما�موقف�التشريع�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية؟ -2

ما�موقف�الفقه�والقضاء�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية؟ -3

:أهداف�الدراسة

استعراض�الطبيعة�القانونية�Nتفاق�التحكيم -1

بيان�موقف�التشريع�السعودي� -2

إبراز�موقف�الفقه�والقضاء�السعودي�والتون�oÔýمن�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية -3

  :أهمية�الدراسة

تشكل�هذه�الدراسة�أهمية�وا

استعرضت�موضوع�يعت"!�من�أهم�ا�وضوعات�والجزي -1

�oÐت،�والالتحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية،�وال�oÐعادة�ما�تدور�حولها�العديد�من�التساؤNت�وا�شك

تصدت�لها�هذه�الدراسة

تكشف�هذه�الدراسة�عن�وجه�اهتمام�التشريع�السعودي�والتون�oÔýبحقوق��فراد�من�خل�zهتمام� -2


ذه�القوان,ن�ا�تعلقة�بالتحكيم�\ي�ا�ناز }

تمثل�الدراسة�إسهاًما�علمًيا�\ي�مجال�ا�عرفة�من�الناحية�القانونية�بشكل�عام،�وبالتا�ي�تساعد�ع�ى�نشر� -3

�بصورة �ا�جتمع �أبناء �ع�ى �فينعكس�أثرها �بخصوصها، �قانونية ثقافة

بموضوعها�من�جوانب�وزوايا�هاّمة��Nتزال�الكتابة�فيه�محد

�إفادة� -4 �إ�ى �إضافة �ا�جال، �هذا �\ي �يعملون �والذين �وا�هتم,ن �القانوني,ن �تفيد �أن �الدراسة �لهذه يمكن

�oÐبالتوصيات�ال� �باÖخذ، �يخص�موضوعها �الثغرات�القانونية�فيما �ت\ي �\ي oÔýا�شرع�السعودي�والتون


اÚيتوصل�الباحث�إل

  :حدود�الدراسة

الحدود�ا'وضوعية -1

ب,ن�تونس�والسعودية
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�ا�ناسبة� �وتونس�والقوان,ن��خرى �السعودية �من �كل �\ي �التحكيم �قوان,ن �\ي تتمثل

  .ربية�السعودية�وجمهورية�تونس

    

تم�zعتماد�\ي�البحث�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي�ا�قارن�وذلك�باعتباره�أحد�ا�ناهج�ال�oÐتناسب�موضوع�

البحث�وهو�موضوع�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية،�وذلك�من�خل�الحصول�ع�ى�ا�ادة�الزمة�çتمام�

�ومقارن�
ا� �البحث، �بموضوع �ا�تعلقة �وتحليل�النصوص�القانونية �ا�توفرة �صادر�وا�راجع

  .بالنصوص�القانونية�ا�تعلقة�بموضوع�الدراسة�\ي�التشريع�ا�قارن�لك�البلدين

    

�العقود�Pدارية �غ,!�وæي�رسالة�د, "التحكيم�\ي كتوراه

حيث�هدفت�الدراسة�إ�ى�استعراض�موضوع�التحكيم�\ي�العقود�

وقد�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�ناهج�

�ا�قارن�وغ,!ه �وا�نهج وقد�توصلت�. التحلي�ي،

أن�مسألة�التحكيم�\ي�العقد�Pداري�من�ا�سائل�الشائكة�\ي�النظام�القانوني�لعدم�

�ليشمل� �التحكيم �نطاق �توسيع ضرورة

وæي�دراسة�, "ضوابط�التحكيم�\ي�منازعات�العقود�Pدارية

حيث�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�ناهج�


اìوقد�توصلت�الدراسة�لعدة�نتائج�م :


اìضرورة�تنظيم�أحكام�: وتوصل�البحث�لتوصيات�م

�منازعات� �\ي �تتعلق�بشروط�وإجراءات�وضوابط�التحكيم �تفصيلية �قواعد �تقن,ن�خاص�ووضع �\ي التحكيم

�ا�ملكة� �\ي �Pدارية �العقود �\ي التحكيم

�العدد �السعودية، �القضائية، �مجلة �منشورة، �دراسة حيث�استخدمت�الدراسة�. 1وæي

وقد�توصلت�. حلي�ي،�وا�نهج�ا�قارن�وغ,!ه

 .أن��حكام�والقرارات�التحكيمية�\ي�السعودية�جلها�\ي�قضايا�ا�نازعات�التجارية

أثر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية�العقدية�

. وæي�رسالة�ماجست,!�غ,!�منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن


اìا�نهج�التحلي�ي�الوصفي،�: ج�من�أجل�الوصول�إ�ى�ا�شكلة�وم

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الزمانية �ا�ناسبة�: الحدود �وتونس�والقوان,ن��خرى �السعودية �من �كل �\ي �التحكيم �قوان,ن �\ي تتمثل

 .�وضوع�الدراسة�ووقت�إصدارها

ربية�السعودية�وجمهورية�تونستتمثل�\ي�كل�من�ا�ملكة�الع: الحدود�ا'كانية

  

تم�zعتماد�\ي�البحث�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي�ا�قارن�وذلك�باعتباره�أحد�ا�نا

البحث�وهو�موضوع�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية،�وذلك�من�خل�الحصول�ع�ى�ا�ادة�الزمة�çتمام�

�ومقارن�
ا� �البحث، �بموضوع �ا�تعلقة �وتحليل�النصوص�القانونية �ا�توفرة �صادر�وا�راجع

بالنصوص�القانونية�ا�تعلقة�بموضوع�الدراسة�\ي�التشريع�ا�قارن�لك�البلدين

  :الدراسات�السابقة

� �فطومة �)2016(دراسة�بود�ل، �بعنوان�، �العقود�Pدارية"وæي التحكيم�\ي

حيث�هدفت�الدراسة�إ�ى�استعراض�موضوع�التحكيم�\ي�العقود�. منشورة،�جامعة�الجي�ي�ليابس،�الجزائر

وقد�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�نا. Pدارية�من�خل�استعراض�القانون�الجزائري�والتطبيق�عليه


اìا�شكلة�وم� �إ�ى �: من�أجل�الوصول �وا�نهج �التاري1ي، �ا�قارن�وغ,!ه�ا�نهج �وا�نهج التحلي�ي،


اìداري�من�ا�سائل�الشائكة�\ي�النظام�القانوني�لعدم�: الدراسة�لعدة�نتائج�مPأن�مسألة�التحكيم�\ي�العقد�

�Pداري  �العقد �مع �التحكيم 
ا. اتفاقìم� �لتوصيات �البحث �ليشمل�: وتوصل �التحكيم �نطاق �توسيع ضرورة

oÐا�الحق�الخاص�ع�ى�الحق�العام�ا�سائل�الجزائية�ال
Úيغلب�عل. 

ضوابط�التحكيم�\ي�منازعات�العقود�Pدارية"وæي�بعنوان�،�)2017(دراسة�محمد،�ع�ي�

حيث�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�نا. 2منشورة،�مجلة�معالم�للدراسات�القانونية�والسياسية،�العدد


اìا. وا�نهج��الوصفي�التحلي�ي،�وغ,!ه�:من�أجل�الوصول�إ�ى�ا�شكلة�وم
ìوقد�توصلت�الدراسة�لعدة�نتائج�م


ا. أن�اللجوء�للتحكيم��Nيع�oÌالتنازل�عن�اللجوء�للقضاءìوتوصل�البحث�لتوصيات�م

�منازعات� �\ي �تتعلق�بشروط�وإجراءات�وضوابط�التحكيم �تفصيلية �قواعد �تقن,ن�خاص�ووضع �\ي التحكيم

� �هللا �عبد �بن �خالد �الخض��، �)هـ1432(دراسة ،� �بعنوان �ا�ملكة�"وæي �\ي �Pدارية �العقود �\ي التحكيم

�العدد,  �السعودية، �القضائية، �مجلة �منشورة، �دراسة وæي


اìحلي�ي،�وا�نهج�ا�قارن�وغ,!ها�نهج��الت: ج�من�أجل�الوصول�إ�ى�ا�شكلة�وم


اìأن��حكام�والقرارات�التحكيمية�\ي�السعودية�جلها�\ي�قضايا�ا�نازعات�التجارية: الدراسة�لعدة�نتائج�م

أثر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية�العقدية�"وæي�بعنوان�،�)2016(دراسة�أبريبش،�محمد�أبو�القاسم�

وæي�رسالة�ماجست,!�غ,!�منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن, "نون��ردني�واللي×oدراسة�مقارنة�ب,ن�القا


اìحيث�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�ناهج�من�أجل�الوصول�إ�ى�ا�شكلة�وم

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الزمانية -2 الحدود

�وضوع�الدراسة�ووقت�إصدارها

الحدود�ا'كانية -3

  :منهج�الدراسة

تم�zعتماد�\ي�البحث�ع�ى�ا�نهج�الوصفي�التحلي�ي�ا�قارن�وذلك�باعتباره�أحد�ا�نا�

البحث�وهو�موضوع�التحكيم�\ي�مادة�ا�نازعات�Pدارية،�وذلك�من�خل�الحصول�ع�ى�ا�ادة�الزمة�çتمام�

�البحث�من�ا �ومقارن�
ا�هذا �البحث، �بموضوع �ا�تعلقة �وتحليل�النصوص�القانونية �ا�توفرة �صادر�وا�راجع

بالنصوص�القانونية�ا�تعلقة�بموضوع�الدراسة�\ي�التشريع�ا�قارن�لك�البلدين

الدراسات�السابقة

1- � �فطومة دراسة�بود�ل،

منشورة،�جامعة�الجي�ي�ليابس،�الجزائر

Pدارية�من�خل�استعراض�القانون�الجزائري�والتطبيق�عليه


اìا�شكلة�وم� �إ�ى من�أجل�الوصول


اìالدراسة�لعدة�نتائج�م

�Pداري  �العقد �مع �التحكيم اتفاق

oÐا�سائل�الجزائية�ال

دراسة�محمد،�ع�ي�� -2

منشورة،�مجلة�معالم�للدراسات�القانونية�والسياسية،�العدد


اìمن�أجل�الوصول�إ�ى�ا�شكلة�وم

أن�اللجوء�للتحكيم��Nيع�oÌالتنازل�عن�اللجوء�للقضاء

�منازعات� �\ي �تتعلق�بشروط�وإجراءات�وضوابط�التحكيم �تفصيلية �قواعد �تقن,ن�خاص�ووضع �\ي التحكيم

  .ود�Pداريةالعق

3- � �هللا �عبد �بن �خالد �الخض��، دراسة

�السعودية , "العربية


اìالعديد�من�ا�ناهج�من�أجل�الوصول�إ�ى�ا�شكلة�وم


اìالدراسة�لعدة�نتائج�م

دراسة�أبريبش،�محمد�أبو�القاسم�� -4

دراسة�مقارنة�ب,ن�القا

حيث�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�نا
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�تقبل�بشر  oÐال� ط�التحكيم�كوسيلة�أن�الدولة

خاص�القانون�الخاص�\ي�ا�عامت�التجارية��Nيجوز�لها�فيما�

�لها� �\ي�ح,ن�يجوز ،o×بعد�التمسك�بالحصانة�القضائية�أو�التنفيذية�أمام�هيئات�التحكيم�أو�القضاء��جن

ن�الدولة�\ي�هذه�الطائفة�من�العقود�تتمتع�بامتيازات�السلطة�


اìضرورة�قيام�الدول�بالحد�: وتوصل�البحث�لتوصيات�م

من�التمسك�بالحصانة�القضائية�للدولة�\ي�مواجهة�التحكيم�ح�ÓÐيحقق�التحكيم�الهدف�الذي�يسøى�إليه�

�خالد�بن�عبد�هللا� �وليد�خضر، �وفرج�هللا، �)2021(جzن، �بعنوان�، وæي

وæي�دراسة�منشورة،�مجلة�العلوم�Pنسانية،�


اج�من�أجل�الوصول�ìا�نهج��: إ�ى�ا�شكلة�وم


اìأو�: وقد�توصلت�الدراسة�لعدة�نتائج�م�
ً
أن�التحكيم�Pداري�أسلوبا

وسيلة�من�وسائل�فض�ا�نازعات�Pدارية�وباÖخص�العقود�Pدارية�يسمح�للخصوم�\ي�ا�نازعات�Pدارية�بأن�

�كانت�او� �إداري�داخلية �ذات�طابع �ناشئة�عن�عقات�قانونية او�مستقبلية،


اìم� �لتوصيات �الدراسة �توصلت �باللجوء�: وقد �للوزارات السماح

�أروقة�ا�حاكم� �\ي �من�بقاءه
ً
Nمع�القطاع�الخاص�بد� �\ي�عملها �تعi!ضها oÐت�الللتحكيم�لحل�بعض�ا�شك

اتفقــت�هـــذه�الدراســـة�مـــع�العديـــد�مـــن�الدراســـات�الســـابقة�\ـــي�أن�هـــذه�الدراســـات�عالجـــت�جميعهـــا�موضـــوعات�

خــــل�التحكــــيم�\ــــي�مــــادة�ا�نازعــــات�Pداريــــة�،�إ�Nأ�
ــــا�لــــم�تســــتطع�Pحاطــــة�بالجوانــــب�ا�ختلفــــة�للموضــــوع�مــــن�

القـــوان,ن�ا�قارنـــة�ســـواء�التونســـية�أو�الســـعودية،�ومـــا�يمكـــن�أن�تحـــيط�{
ـــذا�ا�وضـــوع�مـــن�جوانـــب�خفيـــة�وغ,ـــ!�

أمــا�هــذه�الدراســة�فتختلـــف�عــن�بقيــة�الدراســات�الســابقة�\ـــي�

�،oÔــــýــــي�القــــانون�الســـعودي�والتونæـــا�بالعديــــد�مــــن�التشـــريعات�ا�همــــة�و
وهــــو�مــــا�لـــم�تحــــط�بــــه�الدراســــات�إحاط�

إ�ــــــى�القـــــوان,ن�ا�ختلفــــــة�محـــــل�الدراســــــة�،�وكــــــذلك�أخـــــذت�بقــــــوان,ن�مختلفــــــة�

ــــاحث,ن�موضـــــوع�التحكـــــيم�\ـــــي�مـــــادة� كمـــــا�أنـــــه�لـــــم�يمـــــس�الكث,ـــــ!�مـــــن�البـ

ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية،�كمــــا�تفتقــــر�ا�كتبــــات�العربيــــة�عــــن�

،�لكـن�تـم�تناولـه�بكث,ـ!�مـن�القصـور،�وبعنـاوين�هامشـية�
ً
ـ!�تفصـي

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ا�قارن�وغ,!ه 
ا. وا�نهجìنتائج�م� �لعدة �تقبل�بشر : وقد�توصلت�الدراسة oÐال� أن�الدولة

لتسوية�ا�نازعات�ا�i!تبة�عن�تعاقدها�مع�أشخاص�القانون�الخاص�\ي�ا�عامت�التجارية��Nيجوز�لها�فيما�

�لها� �\ي�ح,ن�يجوز ،o×بعد�التمسك�بالحصانة�القضائية�أو�التنفيذية�أمام�هيئات�التحكيم�أو�القضاء��جن

 Nدارية�العقدية�Pن�الدولة�\ي�هذه�الطائفة�من�العقود�تتمتع�بامتيازات�السلطة�التمسك�بذلك�\ي�ا�نازعات�

�من�مظاهر�السيادة�للدولة
ً

ا. العامة�ال�oÐتشكل�مظهراìوتوصل�البحث�لتوصيات�م

من�التمسك�بالحصانة�القضائية�للدولة�\ي�مواجهة�التحكيم�ح�ÓÐيحقق�التحكيم�الهدف�الذي�يسøى�إليه�

�خالد�بن�عبد�هللا� �وليد�خضر، �وفرج�هللا، �سعدي�عجzن، �الدليمي، دراسة

وæي�دراسة�منشورة،�مجلة�العلوم�Pنسانية،�, "التحكيم�كوسيلة�غ,!�قضائية�لفض�منازعات�العقود�Pدارية

حيث�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�ناهج�من�أجل�الوصول�


ا. الوصفي�التحلي�ي،�وا�نهج�ا�قارن�وغ,!هìوقد�توصلت�الدراسة�لعدة�نتائج�م

وسيلة�من�وسائل�فض�ا�نازعات�Pدارية�وباÖخص�العقود�Pدارية�يسمح�للخصوم�\ي�ا�نازعات�Pدارية�بأن�

�حالة �حل�منازعة �ع�ى �كانت�او��يتفقوا �إداري�داخلية �ذات�طابع �ناشئة�عن�عقات�قانونية او�مستقبلية،

�القضائية �للسلطة �اللجوء �ودون 
ا. دوليةìم� �لتوصيات �الدراسة �توصلت وقد

�أروقة�ا�حاكم� �\ي �من�بقاءه
ً
Nمع�القطاع�الخاص�بد� �\ي�عملها �تعi!ضها oÐت�الللتحكيم�لحل�بعض�ا�شك

�دون�اللجوء�لنتائج�مرضية
ً
 .نوات�طويلة�وأحيانا

  : التعليق�ع�ى�الدراسات�السابقة

اتفقــت�هـــذه�الدراســـة�مـــع�العديـــد�مـــن�الدراســـات�الســـابقة�\ـــي�أن�هـــذه�الدراســـات�عالجـــت�جميعهـــا�موضـــوعات�

التحكــــيم�\ــــي�مــــادة�ا�نازعــــات�Pداريــــة�،�إ�Nأ�
ــــا�لــــم�تســــتطع�Pحاطــــة�بالجوانــــب�ا�ختلفــــة�للموضــــوع�مــــن�

القـــوان,ن�ا�قارنـــة�ســـواء�التونســـية�أو�الســـعودية،�ومـــا�يمكـــن�أن�تحـــيط�{
ـــذا�ا�وضـــوع�مـــن�جوانـــب�خفيـــة�وغ,ـــ!�

أمــا�هــذه�الدراســة�فتختلـــف�عــن�بقيــة�الدراســات�الســابقة�\ـــي�. مرئيــة�للــبعض�وهــو�مــا�ســوف�تقـــوم�بــه�الدراســة

�،oÔــــýــــي�القــــانون�الســـعودي�والتونæـــا�بالعديــــد�مــــن�التشـــريعات�ا�همــــة�و
إحاط�

إ�ــــــى�القـــــوان,ن�ا�ختلفــــــة�محـــــل�الدراســــــة�،�وكــــــذلك�أخـــــذت�بقــــــوان,ن�مختلفــــــة� �oÐبــــــدورها�لـــــم�تنشــــــر

ــــاحث,ن�موضـــــوع�التحكـــــيم�\ـــــي�مـــــادة�. كالقـــــانون�الجزائـــــري�أو�اللي×ـــــ�oأو��ردنـــــي كمـــــا�أنـــــه�لـــــم�يمـــــس�الكث,ـــــ!�مـــــن�البـ

ا�ملكــــة�العربيــــة�الســــعودية،�كمــــا�تفتقــــر�ا�كتبــــات�العربيــــة�عــــن�دراســــة�مقارنــــة�بــــ,ن�تــــونس�و 

،�لكـن�تـم�تناولـه�بكث,ـ!�مـن�القصـور،�وبعنـاوين�هامشـية�
ً
مواضيع�تحـدثت�عـن�هـذا�العنـوان�بشـكل�أك�ـ!�تفصـي

.  
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�ا�قارن�وغ,!ه وا�نهج

لتسوية�ا�نازعات�ا�i!تبة�عن�تعاقدها�مع�أ

�لها� �\ي�ح,ن�يجوز ،o×بعد�التمسك�بالحصانة�القضائية�أو�التنفيذية�أمام�هيئات�التحكيم�أو�القضاء��جن

 Nدارية�العقدية�Pالتمسك�بذلك�\ي�ا�نازعات�

�من�مظاهر�السيادة�للدولة
ً
العامة�ال�oÐتشكل�مظهرا

من�التمسك�بالحصانة�القضائية�للدولة�\ي�مواجهة�التحكيم�ح�ÓÐيحقق�التحكيم�الهدف�الذي�يسøى�إليه�

 .جهع�ى�أكمل�و 

�سعدي� -5 �الدليمي، دراسة

التحكيم�كوسيلة�غ,!�قضائية�لفض�منازعات�العقود�Pدارية"

حيث�استخدمت�الدراسة�العديد�من�ا�نا. 2،�العدد22ا�جلد

الوصفي�التحلي�ي،�وا�نهج�ا�قارن�وغ,!ه

وسيلة�من�وسائل�فض�ا�نازعات�Pدارية�وباÖخص�العقود�Pدارية�يسمح�للخصوم�\ي�ا�نازعات�Pدارية�بأن�

�حالة �حل�منازعة �ع�ى يتفقوا

�القضائية �للسلطة �اللجوء �ودون دولية

�أروقة�ا�حاكم� �\ي �من�بقاءه
ً
Nمع�القطاع�الخاص�بد� �\ي�عملها �تعi!ضها oÐت�الللتحكيم�لحل�بعض�ا�شك

�دون�اللجوء�لنتائج�مرضيةلس
ً
نوات�طويلة�وأحيانا

التعليق�ع�ى�الدراسات�السابقة

اتفقــت�هـــذه�الدراســـة�مـــع�العديـــد�مـــن�الدراســـات�الســـابقة�\ـــي�أن�هـــذه�الدراســـات�عالجـــت�جميعهـــا�موضـــوعات�

التحكــــيم�\ــــي�مــــادة�ا�نازعــــات�Pداريــــة�،�إ�Nأ�
ــــا�لــــم�تســــتطع�Pحاطــــة�بالجوانــــب�ا�ختلفــــة�للموضــــوع�مــــن�

القـــوان,ن�ا�قارنـــة�ســـواء�التونســـية�أو�الســـعودية،�ومـــا�يمكـــن�أن�تحـــيط�{
ـــذا�ا�وضـــوع�مـــن�جوانـــب�خفيـــة�وغ,ـــ!�

مرئيــة�للــبعض�وهــو�مــا�ســوف�تقـــوم�بــه�الدراســة

�،oÔــــýــــي�القــــانون�الســـعودي�والتونæـــا�بالعديــــد�مــــن�التشـــريعات�ا�همــــة�و
إحاط�

�oÐبــــــدورها�لـــــم�تنشــــــرالســـــابقة،وال

كالقـــــانون�الجزائـــــري�أو�اللي×ـــــ�oأو��ردنـــــي

دراســــة�مقارنــــة�بــــ,ن�تــــونس�و : ا�نازعــــات�Pداريــــة

مواضيع�تحـدثت�عـن�هـذا�العنـوان�بشـكل�أك

.دون�شرح�وتفصيل
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  ���من�التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية

  التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية�

  ماهية�اتفاق�التحكيم

اتفاق�ب,ن�الطرف,ن�ع�ى�أن�يحي�إ�ى�التحكيم�جميع�أو�بعض�ا�نازعات�


ما�عقة�قانونية�محددة�تعاقدية�كانت�أو�غ,!�تعاقدية،�ويجوز�أن�يكون�اتفاق�ìبي� ال�oÐنشأت�أو�قد�تنشأ

اتفاق�رضائي�ب,ن�الطرف,ن�ع�ى�حل�

�عن�قضاء�الدولة�ا�ختص�بإسناد�أمر�النظر�فيه�إ�ى�شخص�أو�
ً
نزاع�قائم�أو�قد�يحدث�\ي�ا�ستقبل،�بعيدا

وهذا�ما�يم,�Oالتحكيم�عن��نظمة�البديلة�لحل�

بشأن�نظام��1433/  5/  24بتاريخ�

�oÐإ�ى�التحكيم�جميع�أو�بعض�ا�نازعات�ا�حددة�ال�
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  ماهية�اتفاق�التحكيم

  همفهوم�اتفاق�التحكيم�وشروط

 محل�اتفاق�التحكيم�واستقل�شرطه

موقف�التشريع�السعودي�والتون����من�التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية

  بالنسبة�للتحكيم�الداخ�ي

 بالنسبة�للتحكيم�الدو�ي

التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية��موقف�الفقه�والقضاء�Rي�كل�من�البلدين�من

  تطور�موقف�الفقه�نحو�قبول�التحكيم�

  موقف�القضاء�\ي�الدولت,ن�من�ا�سألة

  تباين�موقف�القضاء�\ي�الدولت,ن�من�ا�سألة

ماهية�اتفاق�التحكيم: ا'بحث�[ول 

  روط�صحتهمفهوم�اتفاق�التحكيم�وش

  مفهوم�اتفاق�التحكيم

اتفاق�ب,ن�الطرف,ن�ع�ى�أن�يحي�إ�ى�التحكيم�جميع�أو�بعض�ا�نازعات�: "يش,!�اتفاق�التحكيم�إ�ى


ما�عقة�قانونية�محددة�تعاقدية�كانت�أو�غ,!�تعاقدية،�ويجوز�أن�يكون�اتفاق�ìبي� ال�oÐنشأت�أو�قد�تنشأ

  .)1("ارد�\ي�عقد�أو�صورة�اتفاق�منفصلالتحكيم�\ي�صورة�شرط�تحكيم�و 


ا�أنه. وتعددت�تعريفات�الفقه�والقضاء�والتشريع�للتحكيمìاتفاق�رضائي�ب,ن�الطرف,ن�ع�ى�حل�: "وم

�عن�قضاء�الدولة�ا�ختص�بإسناد�أمر�النظر�فيه�إ�ى�
ً
نزاع�قائم�أو�قد�يحدث�\ي�ا�ستقبل،�بعيدا

وهذا�ما�يم,�Oالتحكيم�عن��نظمة�البديلة�لحل�. ملزم�للخصوم�خاص،�ع�ى�أن�يكون�الحكم�الصادر 

  . )2(ا�نازعات�ال�oÐتكتفي�بتقريب�وجهة�النظر�للمتنازع,ن

بتاريخ��34/ من�ا�رسوم�ا�لكي�السعودي�رقم�م�) 1/1(وقد�نصت�ا�ادة�

" : �إ�ى�التحكيم�جميع�أو�بعض�ا�نازعات�ا�حددة�ال�oÐاتفاق�ب,ن�طرف,ن�أو�أك�!�ع�ى�أن�يحي
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  تقسيم�الدراسة

ماهية�اتفاق�التحكيم: ا'بحث�[ول�

مفهوم�اتفاق�التحكيم�وشروط: ا'طلب�[ول 

محل�اتفاق�التحكيم�واستقل�شرطه: ا'طلب�الثاني

موقف�التشريع�السعودي�والتون: ا'بحث�الثاني

بالنسبة�للتحكيم�الداخ�ي: ا'طلب�[ول 

بالنسبة�للتحكيم�الدو�ي: ا'طلب�الثاني

موقف�الفقه�والقضاء�Rي�كل�من�البلدين�من: ا'بحث�الثالث

تطور�موقف�الفقه�نحو�قبول�التحكيم�: ا'طلب�[ول 

موقف�القضاء�\ي�الدولت,ن�من�ا�سألة: ا'طلب�الثاني

تباين�موقف�القضاء�\ي�الدولت,ن�من�ا�سألة: ا'طلب�الثالث

مفهوم�اتفاق�التحكيم�وش: ا'طلب�[ول 

مفهوم�اتفاق�التحكيم: الفرع�[ول 

يش,!�اتفاق�التحكيم�إ�ى


ما�عقة�قانونية�محددة�تعاقدية�كانت�أو�غ,!�تعاقدية،�ويجوز�أن�يكون�اتفاق�ìبي� ال�oÐنشأت�أو�قد�تنشأ

التحكيم�\ي�صورة�شرط�تحكيم�و 

وتعددت�تعريفات�الفقه�والقضاء�والتشريع�للتحكيم

�عن�قضاء�الدولة�ا�ختص�بإسناد�أمر�النظر�فيه�إ�ى�
ً
نزاع�قائم�أو�قد�يحدث�\ي�ا�ستقبل،�بعيدا

عدة�أشخاص،�ع�ى�أن�يكون�الحكم�الصادر 

ا�نازعات�ال�oÐتكتفي�بتقريب�وجهة�النظر�للمتنازع,ن

وقد�نصت�ا�ادة�

: "التحكيم�ع�ى�أنه�

                                                          
)1( =��� ���� �����!
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 2022ديسم"! 2022

  Page 179 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

�أكان�اتفاق� �\ي�شأن�عقة�نظامية�محددة،�تعاقدية�كانت�أم�غ,!�تعاقدية،�سواًء 
ماìبي� نشأت�أو�قد�تنشأ

  . )1("التحكيم�\ي�صورة�شرط�تحكيم�وارد�\ي�عقد،�أم�\ي�صورة�مشارطة�تحكيم�مستقلة

يجوز�zتفاق�ع�ى�: "ه�ع�ى�أنه1403

�تنفيذ�هذا� �نتيجة �يقوم �أي�نزاع �\ي �التحكيم �ع�ى �zتفاق�مسبقا �يجوز �كما �نزاع�مع,ن�قائم، �\ي التحكيم

ة�اتفاقي: "كذلك�تج,�Oمجلة�التحكيم�التونسية�صورتي�التحكيم،�حيث�يؤكد�الفصل�الثاني�من�ا�جلة�ع�ى

التحكيم�æي�الOiام�أطراف�ع�ى�أن�يفضوا�بواسطة�التحكيم�كل�أو�بعض�ال	Oاعات�القائمة�أو�ال�oÐقد�تقوم�

�أو� oالشرط�التحكيم� �صيغة �zتفاقية oÔýوتكت

م،�حيث�نص�1993لسنة��42م�التحكيم�\ي�قانون�التحكيم�رقم�

طريقة�خاصة�لفصل�بعض�أصناف�ال	Oاعات�من�قبل�
أما�الفصل�الثاني�من�zتفاقية�. )2

الOiام�أطراف�ع�ى�أن�يفضوا�بواسطة�التحكيم�كل�أو�بعض�

�oÔýقة�قانونية�معينة�تعاقدية�كانت�أو�غ,!�تعاقدية�وتكت
م�بشأن�عìقد�تقوم�بي�oÐاعات�القائمة�أو�الO

حيث�يعت"!�الi!ا�oÔÕركن�اتفاق�التحكيم�الذي��Nيقوم�بدونه�بسبب�أن�التحكيم�نظام�قضائي�

��هو�ت oÔÕا!iوجوهر�ال� 
م،âمنازعا� �لتسوية �كأداة �قبوله �ع�ى �إرادات�أطرافه oÔÕتوافق�وترا� �قوامه ي�ي

إرادت,ن�متطابقت,ن�للطرف,ن�الراغب,ن�\ي�التحكيم،�وهو�يتطلب�صدور�إيجاب�من�أحد�الطرف,ن�يع"!�فيه�عن�

�عن�قضاء�الدولة،�ثم�يلتقي�هذا�Pيجاب�بقبول�الطرف�
ً
Oاع�بعيدا

24/5/1433MJ �w2� +�R� +���6��. 
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�أكان�اتفاق� �\ي�شأن�عقة�نظامية�محددة،�تعاقدية�كانت�أم�غ,!�تعاقدية،�سواًء 
ماìبي� نشأت�أو�قد�تنشأ

التحكيم�\ي�صورة�شرط�تحكيم�وارد�\ي�عقد،�أم�\ي�صورة�مشارطة�تحكيم�مستقلة

1403من�نظام�التحكيم�السعودي�لسنة�و\ي�هذا�Pطار�أشارت�ا�ادة��و�ى�

�تنفيذ�هذا� �نتيجة �يقوم �أي�نزاع �\ي �التحكيم �ع�ى �zتفاق�مسبقا �يجوز �كما �نزاع�مع,ن�قائم، �\ي التحكيم

كذلك�تج,�Oمجلة�التحكيم�التونسية�صورتي�التحكيم،�حيث�يؤكد�الفصل�الثاني�من�ا�جلة�ع�ى

التحكيم�æي�الOiام�أطراف�ع�ى�أن�يفضوا�بواسطة�التحكيم�كل�أو�بعض�ال	Oاعات�القائمة�أو�ال�oÐقد�تقوم�

�كانت�أو�غ,!�تعاقدية �تعاقدية �قانونية �عقة �بشأن 
مìأو�. بي� oالشرط�التحكيم� �صيغة �zتفاقية oÔýوتكت

  ". صيغة�zتفاق�ع�ى�التحكيم

م�التحكيم�\ي�قانون�التحكيم�رقم�كذلك�فإن�القانون�التون�oÔýأكد�ع�ى�مفهو 

طريقة�خاصة�لفصل�بعض�أصناف�ال: "الفصل��ول�من�القانون�ع�ى�أن�اتفاق�التحكيم�هو


ا�بموجب�اتفاقية�تحكيمÚطراف�مهمة�البت�فzا�
Ú2("هيئة�تحكيم�يسند�إل

الOiام�أطراف�ع�ى�أن�يفضوا�بواسطة�التحكيم�كل�أو�بعض�: "ى�مفهوم�اتفاقية�التحكيم�با�
ا

�oÔýقة�قانونية�معينة�تعاقدية�كانت�أو�غ,!�تعاقدية�وتكت
م�بشأن�عìقد�تقوم�بي�oÐاعات�القائمة�أو�الO

  .)z")3تفاقية�صيغة�الشرط�التحكیم�oأو�صيغة�zتفاق�ع�ى�التحكيم

  شروط�صحة�اتفاق�التحكيم

  الشروط�ا�وضوعية�لصحة�اتفاق�التحكيم�

حيث�يعت"!�الi!ا�oÔÕركن�اتفاق�التحكيم�الذي��Nيقوم�بدونه�بسبب�أن�التحكيم�نظام�قضائي�

�هو�ت oÔÕا!iوجوهر�ال� 
م،âمنازعا� �لتسوية �كأداة �قبوله �ع�ى �إرادات�أطرافه oÔÕتوافق�وترا� �قوامه ي

إرادت,ن�متطابقت,ن�للطرف,ن�الراغب,ن�\ي�التحكيم،�وهو�يتطلب�صدور�إيجاب�من�أحد�الطرف,ن�يع"!�فيه�عن�

�عن�قضاء�الدولة،�ثم�يلتقي�هذا�Pيجاب�بقبول�الطرف�
ً
�لتسوية�ال	Oاع�بعيدا

ً
رغبته�\ي�اتخاذ�التحكيم�طريقا
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ا�جلة�الدولية�لج�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أكان�اتفاق� �\ي�شأن�عقة�نظامية�محددة،�تعاقدية�كانت�أم�غ,!�تعاقدية،�سواًء 
ماìبي� نشأت�أو�قد�تنشأ

التحكيم�\ي�صورة�شرط�تحكيم�وارد�\ي�عقد،�أم�\ي�صورة�مشارطة�تحكيم�مستقلة

و\ي�هذا�Pطار�أشارت�ا�ادة��و�ى�

�تنفيذ�هذا� �نتيجة �يقوم �أي�نزاع �\ي �التحكيم �ع�ى �zتفاق�مسبقا �يجوز �كما �نزاع�مع,ن�قائم، �\ي التحكيم

  ".العقد

كذلك�تج,�Oمجلة�التحكيم�التونسية�صورتي�التحكيم،�حيث�يؤكد�الفصل�الثاني�من�ا�جلة�ع�ى�

التحكيم�æي�الOiام�أطراف�ع�ى�أن�يفضوا�بواسطة�التحكيم�كل�أو�بعض�ال

�كانت�أو�غ,!�تعاقدية �تعاقدية �قانونية �عقة �بشأن 
مìبي

صيغة�zتفاق�ع�ى�التحكيم

كذلك�فإن�القانون�التون�oÔýأكد�ع�ى�مفهو 

الفصل��ول�من�القانون�ع�ى�أن�اتفاق�التحكيم�هو


ا�بموجب�اتفاقية�تحكيمÚطراف�مهمة�البت�فzا�
Úهيئة�تحكيم�يسند�إل

ى�مفهوم�اتفاقية�التحكيم�با�
افقد�أشارت�إ�

�oÔýقة�قانونية�معينة�تعاقدية�كانت�أو�غ,!�تعاقدية�وتكت
م�بشأن�عìقد�تقوم�بي�oÐاعات�القائمة�أو�الO	ال

zتفاقية�صيغة�الشرط�التحك

شروط�صحة�اتفاق�التحكيم: يالفرع�الثان

 
ً
الشروط�ا�وضوعية�لصحة�اتفاق�التحكيم�: أو�

حيث�يعت"!�الi!ا�oÔÕركن�اتفاق�التحكيم�الذي��Nيقوم�بدونه�بسبب�أن�التحكيم�نظام�قضائي�/ ال��ا��� -1

�هو�ت oÔÕا!iوجوهر�ال� 
م،âمنازعا� �لتسوية �كأداة �قبوله �ع�ى �إرادات�أطرافه oÔÕتوافق�وترا� �قوامه اتفا�ي

إرادت,ن�متطابقت,ن�للطرف,ن�الراغب,ن�\ي�التحكيم،�وهو�يتطلب�صدور�إيجاب�من�أحد�الطرف,ن�يع"!�فيه�عن�

�لتسوية�ال
ً
رغبته�\ي�اتخاذ�التحكيم�طريقا

 .)ã)4خر�له
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�� ��
)3( �	D�� 0����� ��
)4( ���� G��C�� G�C���

�������"S� ��	� 2019



 2022ديسم"! 2022

  Page 180 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 


ا�Úينتمون�إل� oÐال� �لقوان,ن�الدولة
ً
طراف�وفقا


م،�حيث�اختلف�رأي�الفقه�بحق�القاصر�ا�أذون�له�بالتجارة،�إ�Nأن�الرأي�الراجح�ذهب�إ�ى�عدم�âبجنسيا

 .)1(التفاوض أهليته�\ي�إبرام�اتفاق�التحكيم،�كون�التحكيم�يتطلب�أهلية�التصرف�وæي�تختلف�عن�أهلية

الخاص�بنظام�التحكيم�إ�ى��1433

ضرورة�اعتبار�طر\ي�التحكيم�zلكi!وني�يتمتعون�باÖهلية�والصفة�القانونية�والطبيعية�للتحكيم،�فقد�نصت�

ملك�التصرف�\ي��zتفاق�ع�ى�التحكيم�إ�Nممن�ي

oÔýفقد�أبرز�ذلك�\ي�الفصل�العاشر�من�قانون�التحكيم�التون�oÔýالتشريع�التون� ،�1993لسنة��42رقم��أما

�كفء�ومتم
ً
�طبيعيا�رشيدا

ً
تعا�بكامل�حقوقه�خصا

�اعتباريا�فإن�هذا�الشخص�
ً
شخصا

م،�والO�oÐاع�{
ا�تعت"!�من�الشروط�ا�همة�Nتفاق�التحكي

إذا�كانت�القاعدة�العامة�\ي�شأن�اتفاق�التحكيم�تق�oÔüبخضوعه�للقانون�ا�وضوÑي�ا�طبق�

تابة�لصحة�اتفاق�التحكيم�ع�ى�العقد،�لذا�وجب�الرجوع�إ�ى�مثل�هذه�القوان,ن��عرفة�مدى�تطلبه�شرط�الك

من�عدمه،�وباستقراء�موقف�قوان,ن�الدول�ا�تعددة�من�النص�ع�ى�هذا�الشرط�نجد�أ�
ا�اختلفت�وتباينت،�


ا�\ي�الوقت�ذاته�سعت�إ�ى�إحالة�اتفاق�التحكيم�بضمانات�معينة�وإدخاله�\ي�دائرة�التصرفات�ال�oÐيجب�ìلك

تطلبت�شرط�الكتابة�لصحة�اتفاق�التحكيم�وذلك�ح�ÓÐيمكن�

لوجوب�أن�يكون�اتفاق��1433/  5


ا�الثانية�والثالثة�من�ا�رسومâحيث�أشارت�ا�ادة�التاسعة�\ي�فقر�،
ً
يجب� - 2:"السابق�ع�ى�أنه�التحكيم�مكتوبا

�إذا�تضمنه�محرر�صادر�من�
ً
يكون�اتفاق�التحكيم�مكتوبا

�من�وسائل�zتصال� �أو�غ,!ها �أو�برقيات، �مراست�موثقة، �من �تبادNه �ما �تضمنه �أو�إذا �التحكيم، طر\ي

�أو�Pحالة�فيه�إ�ى�مستند�يشتمل�ع�ى�شرط�للتحكيم،� \ي�عقد�ما،

K6�C�� 0��"T�� ��D6L�� ��! �6��+��: 
,92.  
 1433 ,�:�� +���6���. 
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أهلية��  �اتفاق�التحكيم�تتوقف�ع�ى 
ا�فصحةÚينتمون�إل� oÐال� �لقوان,ن�الدولة
ً
طراف�وفقا


م،�حيث�اختلف�رأي�الفقه�بحق�القاصر�ا�أذون�له�بالتجارة،�إ�Nأن�الرأي�الراâبجنسيا

أهليته�\ي�إبرام�اتفاق�التحكيم،�كون�التحكيم�يتطلب�أهلية�التصرف�وæي�تختلف�عن�أهلية

1433/  5/  24بتاريخ��34/ ي�\ي�ا�رسوم�ا�لكي�رقم�م�لقد�اتجه�ا�شرع�السعود

ضرورة�اعتبار�طر\ي�التحكيم�zلكi!وني�يتمتعون�باÖهلية�والصفة�القانونية�والطبيعية�للتحكيم،�فقد�نصت�

�العاشرة�فقرة� �Nيصح�zتفاق�ع�ى�التحكيم�إ�Nممن�ي�-1: "ا�رسوم�ع�ى�أنه من�1ا�ادة

ا Cاعتباري�
ً
ا�ـ�أو�من�يمثله�ـ�أم�شخصا Cطبيعي�

ً
  . )2(".حقوقه�سواء�أكان�شخصا

oÔýفقد�أبرز�ذلك�\ي�الفصل�العاشر�من�قانون�التحكيم�التون�oÔýالتشريع�التون� أما

�كفء�ومتم�-10الفصل�: "والذي�نص�ع�ى�أنه
ً
�طبيعيا�رشيدا

ً
يجب�أن�يكون�ا�حكم�شخصا

�اعتباريا�فإن�هذا�الشخص�
ً
ا�دنية�وباNستقلية�والحياد�إزاء��طراف�وإذا�عينت�اتفاقية�التحكيم�شخصا

   .)z.")3عتباري�ينحصر�دوره�\ي�تعي,ن�هيئة�التحكيم

وهكذا،�فإن�الi!ا�oÔÕو�هلية�الواجب�تمتع�طر\ي�ال	Oاع�{
ا�تعت"!�من�الشروط�ا�همة�Nتفاق�التحكي

  .أبرزها�ا�شرع�الفلسطي�oÌو�ردني�بشكل�واضح

  الشروط�الشكلية�لصحة�اتفاق�التحكيم

إذا�كانت�القاعدة�العامة�\ي�شأن�اتفاق�التحكيم�تق�oÔüبخضوعه�للقانون�ا�وضوÑي�ا�طبق�

ع�ى�العقد،�لذا�وجب�الرجوع�إ�ى�مثل�هذه�القوان,ن��عرفة�مدى�تطلبه�شرط�الك

من�عدمه،�وباستقراء�موقف�قوان,ن�الدول�ا�تعددة�من�النص�ع�ى�هذا�الشرط�نجد�أ�
ا�اختلفت�وتباينت،�


ا�\ي�الوقت�ذاته�سعت�إ�ى�إحالة�اتفاق�التحكيم�بضمانات�معينة�وإدخاله�\ي�دائرة�التصرفات�ال�oÐيجب�ìلك

تطلبت�شرط�الكتابة�لصحة�اتفاق�التحكيم�وذلك�ح�ÓÐيمكن��إفراغها�\ي�شكل�مع,ن�كالهبة�والوصية،�ومن�ثم

  .)4(التحقق�من�إرادة��فراد

5/  24بتاريخ��34/ وعليه،�اتجه�ا�شرع�السعودي�\ي�ا�رسوم�ا�لكي�رقم�م�


ا�الثانية�والثالثة�من�ا�رسومâحيث�أشارت�ا�ادة�التاسعة�\ي�فقر�،
ً
التحكيم�مكتوبا

�،
ً
،�وإ�Nكان�باط

ً
�إذا�تضمنه�محرر�صادر�من��-3أن�يكون�اتفاق�التحكيم�مكتوبا

ً
يكون�اتفاق�التحكيم�مكتوبا

�من�وسائل�zتصال� �أو�غ,!ها �أو�برقيات، �مراست�موثقة، �من �تبادNه �ما �تضمنه �أو�إذا �التحكيم، طر\ي

�وتعد�Pشارة �أو�ا�كتوبة، �أو�Pحالة�فيه�إ�ى�مستند�يشتمل�ع�ى�شرط�للتحكيم،��Pلكi!ونية، \ي�عقد�ما،
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�أهلية�� �/ [هلية -2 �اتفاق�التحكيم�تتوقف�ع�ى فصحة


م،�حيث�اختلف�رأي�الفقه�بحق�القاصر�ا�أذون�له�بالتجارة،�إ�Nأن�الرأي�الراâبجنسيا

أهليته�\ي�إبرام�اتفاق�التحكيم،�كون�التحكيم�يتطلب�أهلية�التصرف�وæي�تختلف�عن�أهلية

لقد�اتجه�ا�شرع�السعود

ضرورة�اعتبار�طر\ي�التحكيم�zلكi!وني�يتمتعون�باÖهلية�والصفة�القانونية�والطبيعية�للتحكيم،�فقد�نصت�

�العاشرة�فقرة� ا�ادة

�طبيعي
ً
حقوقه�سواء�أكان�شخصا

oÔýفقد�أبرز�ذلك�\ي�الفصل�العاشر�من�قانون�التحكيم�التون�oÔýالتشريع�التون� أما

والذي�نص�ع�ى�أنه

ا�دنية�وباNستقلية�والحياد�إزاء��طراف�وإذا�عينت�اتفاقية�التحكيم�

zعتباري�ينحصر�دوره�\ي�تعي,ن�هيئة�التحكيم

وهكذا،�فإن�الi!ا�oÔÕو�هلية�الواجب�تمتع�طر\ي�ال

أبرزها�ا�شرع�الفلسطي�oÌو�ردني�بشكل�وا

 
ً
الشروط�الشكلية�لصحة�اتفاق�التحكيم: ثانيا

إذا�كانت�القاعدة�العامة�\ي�شأن�اتفاق�التحكيم�تق�oÔüبخضوعه�للقانون�ا�وضوÑي�ا�طبق�/ الكتابة -1

ع�ى�العقد،�لذا�وجب�الرجوع�إ�ى�مثل�هذه�القوان,ن��عرفة�مدى�تطلبه�شرط�الك

من�عدمه،�وباستقراء�موقف�قوان,ن�الدول�ا�تعددة�من�النص�ع�ى�هذا�الشرط�نجد�أ�
ا�اختلفت�وتباينت،�


ا�\ي�الوقت�ذاته�سعت�إ�ى�إحالة�اتفاق�التحكيم�بضمانات�معينة�وإدخاله�\ي�دائرة�التصرفات�ال�oÐيجب�ìلك

إفراغها�\ي�شكل�مع,ن�كالهبة�والوصية،�ومن�ثم

التحقق�من�إرادة��فراد

وعليه،�اتجه�ا�شرع�السعودي�\ي�ا�رسوم�ا�لكي�رقم�م�


ا�الثانية�والثالثة�من�ا�رسومâحيث�أشارت�ا�ادة�التاسعة�\ي�فقر�،
ً
التحكيم�مكتوبا

�،
ً
،�وإ�Nكان�باط

ً
أن�يكون�اتفاق�التحكيم�مكتوبا

�من�وسائل�zتصال� �أو�غ,!ها �أو�برقيات، �مراست�موثقة، �من �تبادNه �ما �تضمنه �أو�إذا �التحكيم، طر\ي

�وتعد�Pشارة �أو�ا�كتوبة، Pلكi!ونية،

                                                          
)1( ���� ��! ������ 
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بمثابة�اتفاق�تحكيم،�كما�ُيعّد�\ي�حكم�اتفاق�التحكيم�ا�كتوب�كل�إحالة�\ي�العقد�إ�ى�أحكام�عقد�نموذ6ي،�

أو�اتفاقية�دولية،�أو�أي�وثيقة�أخرى�تتضمن�شرط�تحكيم�إذا�كانت�Pحالة�واضحة�\ي�اعتبار�هذا�الشرط�

من�قانون���6ضرورة�وجود�الكتابة�كشرط�لصحة�اتفاق�التحكيم�\ي�الفصل�

�Nتثبت�اتفاقية�التحكيم�إ�N: "حيث�نص�الفصل�السادس�ع�ى�أنه

. بكتب�سواء�كان�رسميا�أو�خط�يد�أو�محضر�جلسة�أو�محضر�محررا�لدى�هيئة�التحكيم�ال�oÐوقع�اختيارها

وتعت"!�zتفاقيات�ثابتة�بكتب�إذا�وردت�\ي�وثيقة�موقعة�من��طراف�أو�تبادل�رسائل�أو�برقيات�أو�غ,!ها�من�


ا�Úي�فÑيد�oÐتفاقية�أو�\ي�تبادل�ملحوظات�الدعوى�وملحوظات�الدفاع�الzتثبت�وجود��oÐتصال�الz

أحد��طراف�وجود�اتفاق�و�Nينكره�الطرف�ãخر�وتعت"!�Pشارة�\ي�عقد�من�العقود�إ�ى�وثيقة�تشتمل�ع�ى�

�بكتب�وأن�ت
ً
كون�Pشارة�قد�وردت�بحيث�شرط�تحكيم�oبمثابة�اتفاقية�تحكيم�شرط�أن�يكون�العقد�ثابتا

حيث�أنه�من�الواجب�ع�ى�أطراف�التحكيم�تحديد�موضوع�ال	Oاع�ليتس�ÓÌفيما�

بعد�مراقبة�مدى�الOiام�هيئة�التحكيم�حدود�الوNية�دون�التعدي�ع�ى�اختصاص�القضاء�\ي�النظر�للمسائل�

�بخف�الحال�بالنسبة�لشرط�التحكيم�كون�
ً
Oاع�قائم�أص

�التحكيم� �إ�ى �البيان�Öن�Pحالة �يسعد�أن�يتضمن�هذا �وبالتا�ي �محتمل�الحدوث، �إنما �بعد، Oاع�لم�ينشأ

 .)3(شرط�ا�سبقبموجب�شرط�التحكيم�تأتي�كنتيجة�منطقية�\ي�حالة�حصول�نزاع�ب,ن��طراف�لوجود�هذا�ال

Oاع�الذي�يتم�عرضه�ع�ى�لجنة�التحكيم�يعود�\ي�

�صل�إ�ى�ان�التحكيم�يعت"!�نظام�استثنائي�يتكاتف�مع�نظام�القضاء�لفض�ال	Oاعات�ب,ن��فراد،�كونه�يحمل�

�بعرض�هذا� �الطرف,ن �إرادة �ع�ى �مجمله �يقتصر�\ي ل

ا�وضوع�ع�ى�التحكيم،�حيث�ينتج�عنه�مدى�مراعاة�لجنة�التحكيم�لحدود�وNي�
ا،�فإذا�الOiمت�{
ا�كان�الحكم�

،�وإ�Nتمت�إعادته�بدعوى�البطن�\ي�حالة�عدم�الOiامها�{
ذه�الحدود
ً
  . )4( صحيحا

يقصد�بمحل�اتفاق�التحكيم�موضوع�ا�نازعة�أو�ا�نازعات�ال�oÐيشملها�اتفاق�التحكيم،�وال�oÐينص�ع�ى�حلها�

�،
ً
�\ي�ذاته،�وإ�Nكان�العقد�باط

ً
بطريق�التحكيم،�ف�يجوز�أن�يكون�محل�zلOiام�\ي�عقد�التحكيم�مستحي

�بنوعه�ومقداره�وإ�Nكان�
ً
�بذاته،�فإذا�استحال�ذلك�اصبح�معينا

ً
Oiام�يتوجب�أن�يكون�معينا
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

بمثابة�اتفاق�تحكيم،�كما�ُيعّد�\ي�حكم�اتفاق�التحكيم�ا�كتوب�كل�إحالة�\ي�العقد�إ�ى�أحكام�عقد�نموذ

أو�اتفاقية�دولية،�أو�أي�وثيقة�أخرى�تتضمن�شرط�تحكيم�إذا�كانت�Pحالة�وا

  

أما�ا�شرع�التون�oÔýفقد�أوضح�ضرورة�وجود�الكتابة�كشرط�لصحة�اتفاق�التحكيم�\ي�الفصل�

حيث�نص�الفصل�السادس�ع�ى�أنه،�1993لسنة��42رقم�

بكتب�سواء�كان�رسميا�أو�خط�يد�أو�محضر�جلسة�أو�محضر�محررا�لدى�هيئة�التحكيم�ال�oÐوقع�اختيارها

وتعت"!�zتفاقيات�ثابتة�بكتب�إذا�وردت�\ي�وثيقة�موقعة�من��طراف�أو�تبادل�رسائل�أو�برقيات�أو�غ,!ها�من�


ا�Úي�فÑيد�oÐتفاقية�أو�\ي�تبادل�ملحوظات�الدعوى�وملحوظات�الدفاع�الzتثبت�وجود��oÐتصال�الz

أحد��طراف�وجود�اتفاق�و�Nينكره�الطرف�ãخر�وتعت"!�Pشارة�\ي�عقد�من�العقود�إ�ى�وثيقة�تشتمل�ع�ى�

�بكتب�وأن�ت
ً
شرط�تحكيم�oبمثابة�اتفاقية�تحكيم�شرط�أن�يكون�العقد�ثابتا

 .)2(."يجعل�ذلك�الشرط�جزء�من�العقد

حيث�أنه�من�الواجب�ع�ى�أطراف�التحكيم�تحديد�موضوع�ال/ تحديد�موضوع�الïóاع

بعد�مراقبة�مدى�الOiام�هيئة�التحكيم�حدود�الوNية�دون�التعدي�ع�ى�اختصاص�القضاء�\ي�النظر�للمسائل�

�بخف�الحال�بالنسبة�لشرط�التحكيم�كون�
ً
�وأن�ال	Oاع�قائم�أص

ً
تفاق�التحكيم�وخصوصا

�التحكيم� �إ�ى �البيان�Öن�Pحالة �يسعد�أن�يتضمن�هذا �وبالتا�ي �محتمل�الحدوث، �إنما �بعد، Oاع�لم�ينشأ

بموجب�شرط�التحكيم�تأتي�كنتيجة�منطقية�\ي�حالة�حصول�نزاع�ب,ن��طراف�لوجود�هذا�ال

يمكن�القول�بناًء�ع�ى�ما�سبق�ذكره،�شرط�تعي,ن�موضوع�ال	Oاع�الذي�يتم�عرضه�ع�ى�لجنة�التحكيم�يعود�\ي�

�صل�إ�ى�ان�التحكيم�يعت"!�نظام�استثنائي�يتكاتف�مع�نظام�القضاء�لفض�ال	Oاعات�ب,ن��فراد،�كونه�يحمل�

�ب �العادي، �القضاء �\ي �غ,!�معروفة �وسائل �طياته �بعرض�هذا�ب,ن �الطرف,ن �إرادة �ع�ى �مجمله �يقتصر�\ي ل

ا�وضوع�ع�ى�التحكيم،�حيث�ينتج�عنه�مدى�مراعاة�لجنة�التحكيم�لحدود�وNي�
ا،�فإذا�الOiمت�{
ا�كان�الحكم�

،�وإ�Nتمت�إعادته�بدعوى�البطن�\ي�حالة�عدم�الOiامها�{
ذه�الحدود
ً
صحيحا

  تقzل�شرطهمحل�اتفاق�التحكيم�واس

  محل�اتفاق�التحكيم

يقصد�بمحل�اتفاق�التحكيم�موضوع�ا�نازعة�أو�ا�نازعات�ال�oÐيشملها�اتفاق�التحكيم،�وال�oÐينص�ع�ى�حلها�

�،
ً
�\ي�ذاته،�وإ�Nكان�العقد�باط

ً
بطريق�التحكيم،�ف�يجوز�أن�يكون�محل�zلOiام�\ي�عقد�التحكيم�مستحي

�بنوعه�ومقداره�وإ�Nكان�
ً
�بذاته،�فإذا�استحال�ذلك�اصبح�معينا

ً
Oiام�يتوجب�أن�يكون�معينا
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

بمثابة�اتفاق�تحكيم،�كما�ُيعّد�\ي�حكم�اتفاق�التحكيم�ا�كتوب�كل�إحالة�\ي�العقد�إ�ى�أحكام�عقد�نموذ

أو�اتفاقية�دولية،�أو�أي�وثيقة�أخرى�تتضمن�شرط�تحكيم�إذا�كانت�Pحالة�وا

�من�العقدجزء
ً
  .)1("ا

أما�ا�شرع�التون�oÔýفقد�أو

oÔýرقم��التحكيم�التون

بكتب�سواء�كان�رسميا�أو�خط�يد�أو�محضر�جلسة�أو�محضر�محررا�لدى�هيئة�التحكيم�ال�oÐوقع�اختيارها

وتعت"!�zتفاقيات�ثابتة�بكتب�إذا�وردت�\ي�وثيقة�موقعة�من��طراف�أو�تبادل�رسائل�أو�برقيات�أو�غ,!ها�من�


ا��وسائلÚي�فÑيد�oÐتفاقية�أو�\ي�تبادل�ملحوظات�الدعوى�وملحوظات�الدفاع�الzتثبت�وجود��oÐتصال�الz

أحد��طراف�وجود�اتفاق�و�Nينكره�الطرف�ãخر�وتعت"!�Pشارة�\ي�عقد�من�العقود�إ�ى�وثيقة�تشتمل�ع�ى�

�بكتب�وأن�ت
ً
شرط�تحكيم�oبمثابة�اتفاقية�تحكيم�شرط�أن�يكون�العقد�ثابتا

يجعل�ذلك�الشرط�جزء�من�العقد

تحديد�موضوع�الïóاع -2

بعد�مراقبة�مدى�الOiام�هيئة�التحكيم�حدود�الوNية�دون�التعدي�ع�ى�اختصاص�القضاء�\ي�النظر�للمسائل�

�وأن�الال�N�oÐيشملها�ا
ً
تفاق�التحكيم�وخصوصا

�التحكيم� �إ�ى �البيان�Öن�Pحالة �يسعد�أن�يتضمن�هذا �وبالتا�ي �محتمل�الحدوث، �إنما �بعد، ال	Oاع�لم�ينشأ

بموجب�شرط�التحكيم�تأتي�كنتيجة�منطقية�\ي�حالة�حصول�نزاع�ب,ن��طراف�لوجود�هذا�ال

يمكن�القول�بناًء�ع�ى�ما�سبق�ذكره،�شرط�تعي,ن�موضوع�ال

�صل�إ�ى�ان�التحكيم�يعت"!�نظام�استثنائي�يتكاتف�مع�نظام�القضاء�لفض�ال

�ب �العادي، �القضاء �\ي �غ,!�معروفة �وسائل �طياته ب,ن

ا�وضوع�ع�ى�التحكيم،�حيث�ينتج�عنه�مدى�مراعاة�لجنة�التحكيم�لحدود�وNي�
ا،�فإذا�الOiمت�{
ا�كان�الحكم�

،�وإ�Nتمت�إعادته�بدعوى�البطن�\ي�حالة�عدم�الOiامها�{
ذه�الحدود
ً
صحيحا

محل�اتفاق�التحكيم�واس: ا'طلب�الثاني

محل�اتفاق�التحكيم: الفرع�[ول 

يقصد�بمحل�اتفاق�التحكيم�موضوع�ا�نازعة�أو�ا�نازعات�ال�oÐيشملها�اتفاق�التحكيم،�وال�oÐينص�ع�ى�حلها�

�،
ً
�\ي�ذاته،�وإ�Nكان�العقد�باط

ً
بطريق�التحكيم،�ف�يجوز�أن�يكون�محل�zلOiام�\ي�عقد�التحكيم�مستحي

�بنوعه�ومقداره�وإ�Nكان�كما�أن�محل�zل
ً
�بذاته،�فإذا�استحال�ذلك�اصبح�معينا

ً
Oiام�يتوجب�أن�يكون�معينا
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�ال	Oاع� �موضوع �يكون �الحالة �هذه �و\ي Oاع،

�يتس�ÓÌللمحكم, ن�بسط�رقا{
م�Oاع،�مما

�Öي�
ً
�دون�أن�يكون�الشرط�عاما �اتفاق�التحكيم�أن�يتم�zتفاق�ع�ى�تحديدها �ا�حل�\ي �يشi!ط�\ي وعليه،

�أو� �با�نازعات�الناشئة�عن�العقد�أو�ال�oÐستنشأ �يجب�أن�تكون�محددة �وإنما �ب,ن�الطرف,ن، منازعات�تنشأ

�فإنه�يتحتم�أ�Nيخالف�محل�التحكيم�ãداب�والنظام�العام�و�خق�العامة،�وأن�يكون�
ً
يضا

وعليه،�أشار�ا�شرع�السعودي�إ�ى�ا�وضوعات�ال�oÐيجوز�zتفاق�بشأ�
ا�ع�ى�التحكيم،�وهو�يسري�ع�ى�

�oÐتفاق�التحكيم،�والNتخضع��N�oÐية�وا�دنية�بكافة�أشكالها،�ما�عدا�بعض�النقاط�ال

و�Nتسري�: "وال�oÐأشارت�إ�ى. 1433

�N�oÐحوال�الشخصية،�وا�سائل�الÖا�الصلحأحكام�هذا�النظام�ع�ى�ا�نازعات�ا�تعلقة�با
Ú4("يجوز�ف(.  

�-7الفصل� : "ع�ى�أنه�1993لسنة�

 . Oاعات�ا�تعلقة�بالجنسية
ً
\ي��-ثالثا


اìفات�ا�الية�الناشئة�ع . ستثناء�الخ
ً

ا��-رابعاÚيجوز�ف�oÐي�ا�سائل�ال\

Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصيغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية�

نظمها�الباب�الثالث�Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�كانت�أو�تجارية�أو�مالية�وي

�يكون�هناك�موضوع� �اشi!طت�أن �قد oÔýالسعودي�والتون� �من�القوان,ن�خاصة �العديد �فإن وهكذا،

�أو�به�نقص�
ً
للدعوى�أو�محل�نزاع�ح�ÓÐتكتمل�أركان�هذه�الدعوى�كما�اشi!طت�أن��Nيكون�محل�ال	Oاع�معيبا

يعد�وجود�شرط�التحكيم�كشرط�مستقل�من�أهم�ا�م,Oات�ا�وجودة�\ي�التحكيم،�حيث�اختلف�الفقه�

�الخاصة� �النصوص �ظل �\ي ��ص�ي �العقد �عن �استقله �ومدى �التحكيم �شرط �موضوع �حول القانوني

،�وذلك�Öن�القاعدة�أن�بالتحكيم،�فذهب�جانب�من�الفقه�Nنكسار�استقلية�التحكيم�عن�العقد��ص�ي
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ال �موضوع �يكون �الحالة �هذه �و\ي �أو�ال	Oاع، �الخف �نشوء �بعد �التحكيم �اتفاق ويتم

�يتس�ÓÌللمحكم, �ويمكن�تحديده�بدقة�وبشكل�خاص�دون�تفصيل�أوجه�ال	Oاع،�مما
ً
معروفا


مâاع�وتحديد�مسؤولياO)2(.  

�Öي�
ً
�دون�أن�يكون�الشرط�عاما �اتفاق�التحكيم�أن�يتم�zتفاق�ع�ى�تحديدها �ا�حل�\ي �يشi!ط�\ي وعليه،

�أو� �با�نازعات�الناشئة�عن�العقد�أو�ال�oÐستنشأ �يجب�أن�تكون�محددة �وإنما �ب,ن�الطرف,ن، منازعات�تنشأ

�فإنه�يتحتم�أ�Nيخالف�محل�التحكيم�ãداب�والنظام�العام�و�خق�العامة،�وأن�يكون�
ً
يضا

�أو�قابل�للتعي,ن،�وأن�يكون�موجود�أو�قابل�للوجود
ً
  .)3(معينا

وعليه،�أشار�ا�شرع�السعودي�إ�ى�ا�وضوعات�ال�oÐيجوز�zتفاق�بشأ�
ا�ع�ى�التحكيم،�وهو�يسري�ع�ى�

ية�وا�دنية�بكافة�أشكالها،�ما�عدا�بعض�النقاط�ال�N�oÐتخضع�Nتفاق�التحكيم،�وال�oÐكافة�ا�عامت�التجار 
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�N�oÐحوال�الشخصية،�وا�سائل�الÖأحكام�هذا�النظام�ع�ى�ا�نازعات�ا�تعلقة�با

لسنة��42من�قانون�التحكيم�رقم��7أما�ا�شرع�التون�oÔýفنص�\ي�الفصل�

 
ً
 . \ي�ا�سائل�ا�تعلقة�بالنظام�العام�– أو�

ً
\ي�ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالجنسية�– ثانيا


اOاعات�ا�تعلقة�بالحالة�الشخصية�باìفات�ا�الية�الناشئة�عستثناء�الخ

\ي�ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصيغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية�

إ�Nإذا�كانت�هذه�ال	Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�كانت�أو�تجارية�أو�مالية�وي

�يكون�هناك�موضوع� �اشi!طت�أن �قد oÔýالسعودي�والتون� �من�القوان,ن�خاصة �العديد �فإن وهكذا،

للدعوى�أو�محل�نزاع�ح�ÓÐتكتمل�أركان�هذه�الدعوى�كما�اشi!طت�أن��Nيكون�محل�ال

  .يحول�دون�إتمامه�شرط�zتفاق

  ستقل�شرط�التحكيم�

يعد�وجود�شرط�التحكيم�كشرط�مستقل�من�أهم�ا�م,Oات�ا�وجودة�\ي�التحكيم،�حيث�اختلف�الفقه�

�الخاصة� �النصوص �ظل �\ي ��ص�ي �العقد �عن �استقله �ومدى �التحكيم �شرط �موضوع �حول القانوني

بالتحكيم،�فذهب�جانب�من�الفقه�Nنكسار�استقلية�التحكيم�عن�العقد��ص�ي
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 
ً
�باط �أو�ال. )1(العقد �الخف �نشوء �بعد �التحكيم �اتفاق ويتم

�ويمكن�تحديده�بدقة�وبشكل�خاص�دون�تفصيل�أوجه�ال
ً
معروفا


مâاع�وتحديد�مسؤولياO	ع�ى�موضوع�ال

�Öي�
ً
�دون�أن�يكون�الشرط�عاما �اتفاق�التحكيم�أن�يتم�zتفاق�ع�ى�تحديدها �ا�حل�\ي �يشi!ط�\ي وعليه،

�أو� �با�نازعات�الناشئة�عن�العقد�أو�ال�oÐستنشأ �يجب�أن�تكون�محددة �وإنما �ب,ن�الطرف,ن، منازعات�تنشأ

�فإنه�يتحتم�أ�Nيخالف�محل�التحكيم�ãداب�والنظام�العام�و�خق�العامة،�وأن�يكون�العقد��ص�ي،�أ
ً
يضا

�أو�قابل�للتعي,ن،�وأن�يكون�موجود�أو�قابل�للوجود
ً
معينا

وعليه،�أشار�ا�شرع�السعودي�إ�ى�ا�وضوعات�ال�oÐيجوز�zتفاق�بشأ�
ا�ع�ى�التحكيم،�وهو�يسري�ع�ى�

كافة�ا�عامت�التجار 


ا�ا�ادة�Ú2أشارت�إل

�N�oÐحوال�الشخصية،�وا�سائل�الÖأحكام�هذا�النظام�ع�ى�ا�نازعات�ا�تعلقة�با

أما�ا�شرع�التون�oÔýفنص�\ي�الفصل�

 : �Nيجوز�التحكيم
ً
أو�

ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالحالة�الشخصية�با

 . الصلح
ً
\ي�ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصيغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية��-خامسا

إ�Nإذا�كانت�هذه�ال	Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�كانت�أو�تجارية�أو�مالية�وي

  .)5(."من�ا�جلة

�يكون�هناك�موضوع� �اشi!طت�أن �قد oÔýالسعودي�والتون� �من�القوان,ن�خاصة �العديد �فإن وهكذا،

للدعوى�أو�محل�نزاع�ح�ÓÐتكتمل�أركان�هذه�الدعوى�كما�اشi!طت�أن��Nيكون�محل�ال

يحول�دون�إتمامه�شرط�zتفاق

ستقل�شرط�التحكيم�ا: الفرع�الثاني

يعد�وجود�شرط�التحكيم�كشرط�مستقل�من�أهم�ا�م,Oات�ا�وجودة�\ي�التحكيم،�حيث�اختلف�الفقه�

�الخاصة� �النصوص �ظل �\ي ��ص�ي �العقد �عن �استقله �ومدى �التحكيم �شرط �موضوع �حول القانوني

بالتحكيم،�فذهب�جانب�من�الفقه�Nنكسار�استقلية�التحكيم�عن�العقد��ص�ي
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ا�حكم�يستمد�سلطاته�من�العقد�الذي�يتم�zتفاق�فيه�ع�ى�التحكيم،�فإذا�كان�هذا�العقد�محل�خف�ب,ن�

خه،�ف�يجوز�للمحكم�نظر�هذا��مر�أو�ذاك�Öنه��Nيملك�الحكم�

\ي�شأن�جواز�طرح�التحكيم�عليه�أو�عدم�جوازه�أو�

�Nآخر�إ�ى�أن�شرط�التحكيم��opكما�اتجه�رأي�فق

يستقل�عن�العقد�الذي�تضمنه�ورتب�ع�ى�ذلك�أنه�إذا�تم�zدعاء�أمام�هيئة�التحكيم�ببطن�العقد�فإن�

�هيئة� �ويتع,ن�ع�ى �zدعاء، �\ي �الفصل ��Nتستطيع �الدولة �عن�إطار�محاكم ارجة

التحكيم�عندئذ�أن�توقف�Pجراءات�أمامها�إ�ى�ح,ن�صدور�حكم�قضائي�يفصل�\ي�مسألة�بطن�العقد�من�

�ومن� �استقلية�شرط�التحكيم، هذه�الدول�السعودية�وقد�أخذت�العديد�من�الدول�العربية�بمبدأ

�فقد�نصت�ا�ادة� من�مرسوم��21،

�
ً
يعد�شرط�التحكيم�الوارد�\ي�أحد�العقود�اتفاقا

�أو�فسخه�أو� �الذي�يتضمن�شرط�التحكيم�ـ قد�ـ

�\ي�ذاته
ً
  .)2(."إ�
ائه�بطن�شرط�التحكيم�الذي�يتضمنه�إذا�كان�هذا�الشرط�صحيحا

أما�ا�شرع�التون�oÔýفقد�اتخذ�zتجاه�ذاته�الذي�اتخذه�ا�شرع�السعودي�\ي�استقل�شرط�التحكيم،�

تبت�هيئة�التحكيم�\ي�اختصاصها�

و\ي�أي�اعi!اض�يتعلق�بوجود�اتفاقية�التحكيم�أو�بصح�
ا�ولهذا�الغرض�ينظر�إ�ى�الشرط�التحكيم�oبالعقد�

�بطن�الشرط�
ً
�قانونا �مستق�عن�شروطه��خرى�والحكم�ببطن�العقد��Nيi!تب�عنه

ً
�لو�كان�اتفاقا كما

  ���من�التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية

�كان� �تونس �ففي �Pدارية، �ا�ادة �\ي �التحكيم �مسألة �من �والسعودي oÔýالتون� �التشريع,ن �موقف اختلف

Oاع�عن�طريق�اللجوء�إ�ى�هيئة�التحكيم�خاصة�\ي�العقد�Pداري�إ�Nأن�هذا�الوضع�

فالحظر�يقتصر�اليوم�ع�ى�العقود�Pدارية�الداخلية�دون�العقود�Pدارية�الدولية�مع�

�تمي,�Oب,ن� �دون �ا�سبقة �ا�وافقة �بشرط �يج,�Oالتحكيم �فا�شرع �ا�ملكة �\ي أما

.  
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�حكم�يستمد�سلطاته�من�العقد�الذي�يتم�zتفاق�فيه�ع�ى�التحكيم،�فإذا�كان�هذا�العقد�محل�خف�ب,ن�

الخصوم�وحصل�التمسك�ببطنه�أو�فسخه،�ف�يجوز�للمحكم�نظر�هذا��مر�أو�ذاك�Öنه��Nيملك�الحكم�

\ي�شأن�جواز�طرح�التحكيم�عليه�أو�عدم�جوازه�أو��بنفسه�\ي�شأن�توافر�صفته�كمحكم�أو�عدم�توافرها�أو 

كما�اتجه�رأي�فق�opآخر�إ�ى�أن�شرط�التحكيم��N. بطن�أو�صحة�zتفاق�ع�ى�منحه�سلطة�الحكم�\ي�ال	Oاع

يستقل�عن�العقد�الذي�تضمنه�ورتب�ع�ى�ذلك�أنه�إذا�تم�zدعاء�أمام�هيئة�التحكيم�ببطن�العقد�فإن�

�خ �بوصفها �التحكيم �هيئة�هيئة �ويتع,ن�ع�ى �zدعاء، �\ي �الفصل ��Nتستطيع �الدولة �عن�إطار�محاكم ارجة

التحكيم�عندئذ�أن�توقف�Pجراءات�أمامها�إ�ى�ح,ن�صدور�حكم�قضائي�يفصل�\ي�مسألة�بطن�العقد�من�

  . )1(ا�حام�القضائية�ا�ختصة

�ومن� �استقلية�شرط�التحكيم، وقد�أخذت�العديد�من�الدول�العربية�بمبدأ

�فقد�نصت�ا�ادة� �بشكل�صريح�وواضح، �ا�بدأ �حيث�اتجه�ا�شرع�السعودي�لهذا وتونس،

�: "ع�ى�أنه1433/  5/  24بتاريخ��34/ ملكي�سعودي�رقم�م�
ً
يعد�شرط�التحكيم�الوارد�\ي�أحد�العقود�اتفاقا

�عن�شروط�العقد��خرى 
ً
�أو�فو�Nيi!تب�ع�ى�بطن�الع. مستق �الذي�يتضمن�شرط�التحكيم�ـ قد�ـ

�\ي�ذاته
ً
إ�
ائه�بطن�شرط�التحكيم�الذي�يتضمنه�إذا�كان�هذا�الشرط�صحيحا

أما�ا�شرع�التون�oÔýفقد�اتخذ�zتجاه�ذاته�الذي�اتخذه�ا�شرع�السعودي�\ي�استقل�شرط�التحكيم،�

تبت�هيئة�التحكيم�\ي�اختصاصها��- 1 : "ع�ى�أنهالتحكيم�التون�oÔý من�قانون �1فقرة��61حيث�نص�الفصل�

و\ي�أي�اعi!اض�يتعلق�بوجود�اتفاقية�التحكيم�أو�بصح�
ا�ولهذا�الغرض�ينظر�إ�ى�الشرط�التحكيم�oبالعقد�

�بطن�الشرط�
ً
�قانونا �مستق�عن�شروطه��خرى�والحكم�ببطن�العقد��Nيi!تب�عنه

ً
�لو�كان�اتفاقا كما

موقف�التشريع�السعودي�والتون����من�التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية: ثاني

�كان� �تونس �ففي �Pدارية، �ا�ادة �\ي �التحكيم �مسألة �من �والسعودي oÔýالتون� �التشريع,ن �موقف اختلف

�أن�يتم�فض�ال	Oاع�عن�طريق�اللجوء�إ�ى�هيئة�التحكيم�خاصة�\ي�العقد�Pداري�إ�Nأن�هذا�الوضع�
ً
محظورا

 
ً
�فشيئا

ً
فالحظر�يقتصر�اليوم�ع�ى�العقود�Pدارية�الداخلية�دون�العقود�Pدارية�الدولية�مع�. أ�يتغ,!�شيئا

�بعض�zستثناءات �تمي,�Oب,ن�. وجود �دون �ا�سبقة �ا�وافقة �بشرط �يج,�Oالتحكيم �فا�شرع �ا�ملكة �\ي أما

  .)4(التحكيم�الداخ�ي�والتحكيم�الدو�ي
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ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�حكم�يستمد�سلطاته�من�العقد�الذي�يتم�zتفاق�فيه�ع�ى�التحكيم،�فإذا�كان�هذا�العقد�محل�خف�ب,ن�

الخصوم�وحصل�التمسك�ببطنه�أو�ف

بنفسه�\ي�شأن�توافر�صفته�كمحكم�أو�عدم�توافرها�أو 

بطن�أو�صحة�zتفاق�ع�ى�منحه�سلطة�الحكم�\ي�ال

يستقل�عن�العقد�الذي�تضمنه�ورتب�ع�ى�ذلك�أنه�إذا�تم�zدعاء�أمام�هيئة�التحكيم�ببطن�العقد�فإن�

�خ �بوصفها �التحكيم هيئة

التحكيم�عندئذ�أن�توقف�Pجراءات�أمامها�إ�ى�ح,ن�صدور�حكم�قضائي�يفصل�\ي�مسألة�بطن�العقد�من�

ا�حام�القضائية�ا�ختصة

�ومن� �استقلية�شرط�التحكيم، وقد�أخذت�العديد�من�الدول�العربية�بمبدأ

�بشكل�صريح�ووا �ا�بدأ �حيث�اتجه�ا�شرع�السعودي�لهذا وتونس،

ملكي�سعودي�رقم�م�

�عن�شروط�العقد��خرى 
ً
مستق

�\ي�ذاته
ً
إ�
ائه�بطن�شرط�التحكيم�الذي�يتضمنه�إذا�كان�هذا�الشرط�صحيحا

أما�ا�شرع�التون�oÔýفقد�اتخذ�zتجاه�ذاته�الذي�اتخذه�ا�شرع�السعودي�\ي�استقل�شرط�التحكيم،�

حيث�نص�الفصل�

و\ي�أي�اعi!اض�يتعلق�بوجود�اتفاقية�التحكيم�أو�بصح�
ا�ولهذا�الغرض�ينظر�إ�ى�الشرط�التحكيم�oبالعقد�

�بطن�الشرط�
ً
�قانونا �مستق�عن�شروطه��خرى�والحكم�ببطن�العقد��Nيi!تب�عنه

ً
�لو�كان�اتفاقا كما

o3("التحكيم(.  

ثانيا'بحث�ال

�كان�� �تونس �ففي �Pدارية، �ا�ادة �\ي �التحكيم �مسألة �من �والسعودي oÔýالتون� �التشريع,ن �موقف اختلف

�أن�يتم�فض�ال	
ً
محظورا

 بد
ً
�فشيئا

ً
أ�يتغ,!�شيئا

�بعض�zستثناءات وجود

التحكيم�الداخ�ي�والتحكيم�الدو�ي
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يج,�Oكل�من�التشريع,ن�السعودي�والتون�oÔýاليوم�اللجوء�إ�ى�التحكيم�بصفة�عامة،�لكن�صعوبة�التحكيم�

�النظام� �من �كل �يشكله �الذي �zستثنائي �للطابع �نظرا �العامة خاص�ا�عنوية

ي�ا�ملكة��Nيج,�Oالتحكيم�بالنسبة�لêشخاص�

�34\ا�عنوية�العامة�إ�Nبi!خيص،�حيث�تنص�ا�ادة�العاشرة�من�نظام�التحكيم�الصادر�با�رسوم�ا�لكي�رقم�م

نص���Nيجوز�للجهات�الحكومية�zتفاق�ع�ى�التحكيم�إ�Nبعد�موافقة�رئيس�مجلس�الوزراء،�ما�لم�يرد

�الدعاوى� �التحكيم�\ي�جميع �هو�إجازة �نستنتج�أن�ا�بدأ �ا�ادة، �من�هذه انطقا

�
ً
Pدارية�لكن�بشرط�ا�وافقة��ولية�من�رئيس�الوزراء،�فالنظام�السعودي�جعل�موافقته�ع�ى�التحكيم�شرطا

�وجود�نص�خاص�يج,�Oالتحكيم� �يتمثل�\ي �لشرط�ا�وافقة��ولية، ء

�إ�ى�التحكيم�مباشرة،� دون�أخذ�ا�وافقة�ا�سبقة�لرئيس�الوزراء،�ومن�النصوص�الخاصة�ال�oÐتج,�Oاللجوء

منه��58ه،�فقد�نصت�ا�ادة�1425

يجوز�zتفاق�ع�ى�تسوية�أي�نزاع�أو�خف�ينشأ�ب,ن�مرخص�له�والوزارة�عن�طريق�التحكيم،�وفقا�

�ا�لكي� �الصادر�با�رسوم �الكهرباء �نظام �\ي �للتحكيم ��ولية �شرط�ا�وافقة �من �zستثناء كذلك�جاء

�أنه �ع�ى �الثامنة �الفقرة �تنص�\ي oÐال� يجوز�: "رة
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  حكيم�الداخ�يبالنسبة�للت

يج,�Oكل�من�التشريع,ن�السعودي�والتون�oÔýاليوم�اللجوء�إ�ى�التحكيم�بصفة�عامة،�لكن�صعوبة�التحكيم�

�النظام� �من �كل �يشكله �الذي �zستثنائي �للطابع �نظرا �العامة �يتعلق��مر�باÖشخاص�ا�عنوية �عندما تنشأ

ي�ا�ملكة��Nيج,�Oالتحكيم�بالنسبة�لêوهذا�ما�يفسر�أن�ا�نظم�\. القانوني�والقضائي�الذي�يحكمها

ا�عنوية�العامة�إ�Nبi!خيص،�حيث�تنص�ا�ادة�العاشرة�من�نظام�التحكيم�الصادر�با�رسوم�ا�لكي�رقم�م

 :هـ�ع�ى

�Nيجوز�للجهات�الحكومية�zتفاق�ع�ى�التحكيم�إ�Nبعد�موافقة�رئيس�مجلس�الوزراء،�ما�لم�يرد

�الدعاوى�". نظامي�خاص�يج,�Oذلك �التحكيم�\ي�جميع �هو�إجازة �نستنتج�أن�ا�بدأ �ا�ادة، �من�هذه انطقا

�
ً
Pدارية�لكن�بشرط�ا�وافقة��ولية�من�رئيس�الوزراء،�فالنظام�السعودي�جعل�موافقته�ع�ى�التحكيم�شرطا

�أم�مشارطة
ً
�سواء�كان�شرطا

ً
 .Nزما

�أوردت�استثنا �وجود�نص�خاص�يج,�Oالتحكيم�لكن�نفس�ا�ادة �يتمثل�\ي �لشرط�ا�وافقة��ولية، ء

�إ�ى�التحكيم�مباشرة،� دون�أخذ�ا�وافقة�ا�سبقة�لرئيس�الوزراء،�ومن�النصوص�الخاصة�ال�oÐتج,�Oاللجوء

1425\8\20بتاريخ��47\نظام�zستثمار�التعدي�oÌالصادر�با�رسوم�ا�لكي�رقم�م

يجوز�zتفاق�ع�ى�تسوية�أي�نزاع�أو�خف�ينشأ�ب,ن�مرخص�له�والوزارة�عن�طريق�التحكيم،�وفقا�

 ".لنظام�التحكيم�السعودي

�ا�لكي� �الصادر�با�رسوم �الكهرباء �نظام �\ي �للتحكيم ��ولية �شرط�ا�وافقة �من �zستثناء كذلك�جاء

�عش1426\10 �الثالثة �ا�ادة �من�خل �أنهه �ع�ى �الثامنة �الفقرة �تنص�\ي oÐال� رة

                                                                                                                        

E@�5��� #���:��
 ��! �
�� ���/ �� ���
� G/ ����! ��6��
0�Q
���� ���6"�
��� ��! �/ +���6�� �
��  z���
� 0� I��9 #L����

��! 0��� ��D6� +���6�� #1
 ��! U�Q ��D6L� ��1�
 0� ��6�
�
������ ����6��  z�1�
 V��: ��
��� 06�� E�� �C�� ��� ��! �������

+���6�� �Q9 ���  z����� 0� ��D6� +���6��. 
QD�� [�� 7 � +�J �� #��� 6�L� �@2���� �! �1T�� ������6��

��	�� [�.  
������� ����	 ��! �/ Z
5
� ��D6� +���6�� ��6� ���w� �� ��
�
���� +���6�� ��"�
6�� �QC� K��6�� GQ�� [��1 �
����� 0�Q
����
��
/ [�D�� $�����  z����� �:W  ���6�� ��� +���6�� 0�:���� 

��6� ����� �Z� ��� [��
 ��6"� Z� ��� 0����6�� 0�
��� ��9
�����6 ���
� [�\� ��6� � z���
.  

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

بالنسبة�للت: ا'طلب�[ول 

يج,�Oكل�من�التشريع,ن�السعودي�والتون�oÔýاليوم�اللجوء�إ�ى�التحكيم�بصفة�عامة،�لكن�صعوبة�التحكيم� 

Öيتعلق��مر�با� �عندما تنشأ

القانوني�والقضائي�الذي�يحكمها

ا�عنوية�العامة�إ�Nبi!خيص،�حيث�تنص�ا�ادة�العاشرة�من�نظام�التحكيم�الصادر�با�رسوم�ا�لكي�رقم�م

هـ�ع�ى1433\5\24وتاريخ�

�Nيجوز�للجهات�الحكومية�zتفاق�ع�ى�التحكيم�إ�Nبعد�موافقة�رئيس�مجلس�الوزراء،�ما�لم�يرد�-2"

نظامي�خاص�يج,�Oذلك

�
ً
Pدارية�لكن�بشرط�ا�وافقة��ولية�من�رئيس�الوزراء،�فالنظام�السعودي�جعل�موافقته�ع�ى�التحكيم�شرطا

�أم�مشارطة
ً
�سواء�كان�شرطا

ً
Nزما

�أوردت�استثنا لكن�نفس�ا�ادة

�إ�ى�التحكيم�مباشرة،� دون�أخذ�ا�وافقة�ا�سبقة�لرئيس�الوزراء،�ومن�النصوص�الخاصة�ال�oÐتج,�Oاللجوء

نظام�zستثمار�التعدي�oÌالصادر�با�رسوم�ا�لكي�رقم�م

يجوز�zتفاق�ع�ى�تسوية�أي�نزاع�أو�خف�ينشأ�ب,ن�مرخص�له�والوزارة�عن�طريق�التحكيم،�وفقا�: "نهع�ى�أ

لنظام�التحكيم�السعودي

�ا�لكي� �الصادر�با�رسوم �الكهرباء �نظام �\ي �للتحكيم ��ولية �شرط�ا�وافقة �من �zستثناء كذلك�جاء

��56\م 10\20بتاريخ
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zتفاق�ع�ى�تسوية�أي�نزاع�أو�خف�ينشأ�ب,ن�أي�مرخص�له�والهيئة�عن�طريق�التحكيم�وفقا�Öحكام�نظام�

�مجلة� �ظل �\ي �محظورا �طويلة �لفi!ة �Pداري�ظل �العقد �\ي �خاصة �بالتحكيم �تونس�فإن�zستعانة �\ي أما

�والضيقة� �ا�حددة �ا�جاNت �بعض �\ي Nإ� �به
ً
�مسموحا �يكن �ولم �والتجارية �ا�دنية رافعات

ا�تعلق�بمنتوجات�النفط�الذي��1991

اللجوء�القسري�وبصفة�آمرة�\ي�كل�الخفات�ال�oÐقد�تحصل�ع�ى�وجه�الخصوص�ب,ن�

  . )1(تدخل,ن�\ي�السوق�الداخلية�من�مكررين�وموردين�وموزع,ن�وبائع,ن،�إ�ى�التحكيم

�وقامت�بتعريفه �تونس�ونظمته �\ي �أقرت�وقننت�التحكيم oÐ3(ال(�

�بالنسبة�Öشخاص�القانون�ا . لعاملكنه�ظل�محظورا

�التحكيم: "  : "... �Nيجوز
ً
\ي�: خامسا
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

zتفاق�ع�ى�تسوية�أي�نزاع�أو�خف�ينشأ�ب,ن�أي�مرخص�له�والهيئة�عن�طريق�التحكيم�وفقا�Öحكام�نظام�

�مجلة� �ظل �\ي �محظورا �طويلة �لفi!ة �Pداري�ظل �العقد �\ي �خاصة �بالتحكيم �تونس�فإن�zستعانة �\ي أما

�والضيقة� �ا�حددة �ا�جاNت �بعض �\ي Nإ� �به
ً
�مسموحا �يكن �ولم �والتجارية �ا�دنية رافعات

1991لسنة��45وبمقت�ÓÔüنصوص�قانونية�خاصة�مثل�نص�القانون�عدد�

اللجوء�القسري�وبصفة�آمرة�\ي�كل�الخفات�ال�oÐقد�تحصل�ع�ى�وجه�الخصوص�ب,ن��11

تدخل,ن�\ي�السوق�الداخلية�من�مكررين�وموردين�وموزع,ن�وبائع,ن،�إ�ى�التحكيم

�التحكيم �جاءت�مجلة ��)2(ثم �وقامت�بتعريفه�1993سنة �تونس�ونظمته �\ي �أقرت�وقننت�التحكيم oÐال

�بالنسبة�Ö. )4(وتمي,�Oالشرط�التحكيم�oعن�zتفاق�ع�ى�التحكيم لكنه�ظل�محظورا

�أنه �ينص�ع�ى �الخامسة �فقرته �\ي �التحكيم �من�مجلة �السابع : "فالفصل
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

zتفاق�ع�ى�تسوية�أي�نزاع�أو�خف�ينشأ�ب,ن�أي�مرخص�له�والهيئة�عن�طريق�التحكيم�وفقا�Öحكام�نظام�

  ". التحكيم

�مجلة�� �ظل �\ي �محظورا �طويلة �لفi!ة �Pداري�ظل �العقد �\ي �خاصة �بالتحكيم �تونس�فإن�zستعانة �\ي أما

�وا� �والضيقة�Pجراءات �ا�حددة �ا�جاNت �بعض �\ي Nإ� �به
ً
�مسموحا �يكن �ولم �والتجارية �ا�دنية رافعات

وبمقت�ÓÔüنصوص�قانونية�خاصة�مثل�نص�القانون�عدد�

11يفرض�\ي�فصله�

تدخل,ن�\ي�السوق�الداخلية�من�مكررين�وموردين�وموزع,ن�وبائع,ن،�إ�ى�التحكيما�

�التحكيم� �جاءت�مجلة ثم

وتمي,�Oالشرط�التحكيم�oعن�zتفاق�ع�ى�التحكيم

�أنه �ينص�ع�ى �الخامسة �فقرته �\ي �التحكيم �من�مجلة �السابع فالفصل
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Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية�إ�Nإذا�كانت�هذه�

 ". و�مالية�وينظمها�الباب�الثالث�من�هذه�ا�جلة

وبالتا�ي�فإن�القانون�\ي�تونس�قد�أقر�مبدأ�حظر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العامة�

�تونس�Öن� �\ي �العام خاص�القانون

وبالتا�ي�. ط�الدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية

�التحكيم�الداخ�ي �إ�ى �قام�. يمكن�للمؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�غ,!�Pدارية�اللجوء oÔýفا�شرع�التون

�م �غ,!�إدارية �ومؤسسات�عمومية �إدارية �مؤسسات�عمومية �تونس�إ�ى �\ي �ا�ؤسسات�العمومية نذ�بتقسيم

ا�تعلق�با�ساهمات�وا�نشآت�وا�ؤسسات�العمومية�

. 1989الذي�نقح�قانون�غرة�فيفري�

�N�oÐصبغة�إداريةا�ؤسسات�العمومية�ال�oÔýي�إحدى�" تكتæ

: ثم�قسم�ا�شرع�ا�ؤسسات�العمومية�ال�N�oÐتكت�oÔýصبغة�إدارية�إ�ى�صنف,ن

أكتوبر��7ا�ؤرخ�\ي��2002لسنة��2199

. ا�ؤسسات�ذات�الصبغة�zقتصادية�والصناعية�والتجارية

ت�عمومية�بل�æي�امتداد�لõدارة،�يضبط�

ا�ؤرخ��2002لسنة��2200ويحددها��مر�عدد�

�هذه� �تمك,ن �ع�ى �إطار�حرص�ا�شرع �\ي �تدخل �غ,!�Pدارية �العمومية �للمؤسسات �ا�تاحة �zمكانية هذه

�مجال�نشاطها �يتطل�
ا oÐعتبارات�ال�ل هذه�. ا�ؤسسات�من�أداء�دورها�zقتصادي�ع�ى�أفضل�وجه�ووفقا

  . ب,ن�أشخاص�القانون�العام

فالفصل�. وبعد�الثورة،�خطا�ا�شرع�خطوات�جديدة�باتجاه�zنفتاح�ع�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية

�تنفيذ�: " �عن �ناجم �نزاع �حالة \ي

ي�مرحلة�أو�ى�وع�ى�ا�دة�القصوى�ا�خصصة�لهذه�ا�رحلة�

وذلك�قبل�اللجوء�إ�ى�القضاء�أو�التحكيم�إن�اقت��ÓÔüمر�وتعذرت�ا�ساÑي�الصلحية،�و\ي�صورة�اللجوء�إ�ى�

  ". Oاع

شريع�التون�oÔýيمكن�القول�أن�التشريع�التون�oÔýقد�بّدل�رفضه�وحظره�

�zستثمارات� �مجلة �خل �من �تعزز �الجديد �التوجه هذا

اذ�محمد�للتعمق�وا�زيد�من�ا�علومات�حول�ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية�\ي�تونس،�يمكن�zطع�ع�ى�بحث��ست

،�\ي�إطار�مجموعة�أعمال�مهداة�إ�ى�روح��ستاذ�

ب,ن�القطاع�العام�والقطاع�الخاص،�الرائد�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية�إ�Nإذا�كانت�هذه�

و�مالية�وينظمها�الباب�الثالث�من�هذه�ا�جلةOاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�كانت�أو�تجارية�أ

وبالتا�ي�فإن�القانون�\ي�تونس�قد�أقر�مبدأ�حظر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العامة�

�ا�حلية �والجماعات �الصفة �تونس�Öن�. ذات �\ي �العام �أشخاص�القانون �جميع �الحظر��Nيشمل �هذا لكن

ط�الدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�Pدارية�والجماعات�ا�حليةالفصل�السابع�يستث�oÌفق

�التحكيم�الداخ�ي �إ�ى يمكن�للمؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�غ,!�Pدارية�اللجوء

�م �غ,!�إدارية �ومؤسسات�عمومية �إدارية �مؤسسات�عمومية �تونس�إ�ى �\ي �ا�ؤسسات�العمومية بتقسيم

ا�تعلق�با�ساهمات�وا�نش�1989ا�ؤرخ�\ي�غرة�فيفري��1989لسنة�

الذي�نقح�قانون�غرة�فيفري��1996جويلية��29ا�ؤرخ�\ي��1996لسنة��74ثم�بمقت�ÓÔüالقانون�عدد�

�القانون�\ي�فصله�الثامن�أن� ا�ؤسسات�العمومية�ال�N�oÐ"وقد�اعت"!�هذا

ثم�قسم�ا�شرع�ا�ؤسسات�العمومية�ال�N�oÐتكت�oÔýصبغة�إدارية�إ�ى�صنف,ن. ت�العمومية

2199الصنف��ول،�تعت"!�منشآت�عمومية�ضبط�قائم�
ا�بأمر�هو��مر�عدد�

ا�ؤسسات�ذات�الصبغة�zقتصادية�والصناعية�والتجارية�والذي�تم�تعديله�\ي�عدة�مناسبات�وæي

الصنف�الثاني�من�ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية��Nتعت"!�منشآت�عمومية�بل�æي�امتداد�لõدارة،�يضبط�

ويحددها��مر�عدد��1989نظامها�القانوني�الباب�الخامس�من�قانون�غرة�فيفري�
(.  

�هذه� �تمك,ن �ع�ى �إطار�حرص�ا�شرع �\ي �تدخل �غ,!�Pدارية �العمومية �للمؤسسات �ا�تاحة �zمكانية هذه

�يتطل oÐعتبارات�ال�ل ا�ؤسسات�من�أداء�دورها�zقتصادي�ع�ى�أفضل�وجه�ووفقا

�O,ل�التميب,ن�أشخاص�القانون�العامPمكانية�تحد�من�حظر�zستعانة�بالتحكيم�الداخ�ي�من�خ

وبعد�الثورة،�خطا�ا�شرع�خطوات�جديدة�باتجاه�zنفتاح�ع�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية

�الخاص �والقطاع �العام �القطاع �ب,ن �الشراكة �قانون : "ينص�ع�ى�)2(من

\�ÓÌاع�بالحسO	ي�مرحلة�أو�ى�وع�ى�ا�دة�القصوى�ا�خصصة�لهذه�ا�رحلة�العقد،�يجب�التنصيص�ع�ى�فض�ال

وذلك�قبل�اللجوء�إ�ى�القضاء�أو�التحكيم�إن�اقت��ÓÔüمر�وتعذرت�ا�ساÑي�الصلحية،�و\ي�صورة�اللجوء�إ�ى�

التحكيم،�ينص�العقد�وجوبا�ع�ى�أن�القانون�التون�oÔýهو�ا�طبق�ع�ى�ال	Oاع

�من�هذا�النص�الجديد�\ي�الت
ً
شريع�التون�oÔýيمكن�القول�أن�التشريع�التون�oÔýقد�بّدل�رفضه�وحظره�انطقا

�ذلك �وإباحته �موافقته �إ�ى �التحكيم �إ�ى �zستثمارات�. للجوء �مجلة �خل �من �تعزز �الجديد �التوجه هذا

                                         

للتعمق�وا�زيد�من�ا�علومات�حول�ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية�\ي�تونس،�يمكن�zطع�ع�ى�بحث��ست

،�\ي�إطار�مجموعة�أعمال�مهداة�إ�ى�روح��ستاذ�"ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية،�مؤسسات�عمومية�من�نوع�ثالث؟

  . وما�يعدها�665،�ص�2000الجبيب�العيادي،�مركز�النشر�الجامøي�بنونس،

ب,ن�القطاع�العام�والقطاع�الخاص،�الرائد��يتعلق�بعقود�الشراكة�2015نوفم"!��27مؤرخ�\ي��2015لسنة�

  .2015ديسم"!��1بتاريخ��96الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�Pدارية�والجماعات�ا�حلية�إ�Nإذا�كانت�هذه�

ال	Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�كانت�أو�تجارية�أ

وبالتا�ي�فإن�القانون�\ي�تونس�قد�أقر�مبدأ�حظر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العامة�

�ا�حلية �والجماعات �الصفة ذات

الفصل�السابع�يستث�oÌفق

�التحكيم�الداخ�ي �إ�ى يمكن�للمؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة�غ,!�Pدارية�اللجوء

�م �غ,!�إدارية �ومؤسسات�عمومية �إدارية �مؤسسات�عمومية �تونس�إ�ى �\ي �ا�ؤسسات�العمومية بتقسيم

لسنة��9القانون�عدد

ثم�بمقت�ÓÔüالقانون�عدد�

�القانون�\ي�فصله�الثامن�أن� وقد�اعت"!�هذا

مكونات�ا�نشآت�العمومية

الصنف��ول،�تعت"!�منش

والذي�تم�تعديله�\ي�عدة�مناسبات�وæي�2002

الصنف�الثاني�من�ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية��Nتعت"!�منش

نظامها�القانوني�الباب�الخامس�من�قانون�غرة�فيفري�

)1(2002أكتوبر��7\ي�

�هذه�� �تمك,ن �ع�ى �إطار�حرص�ا�شرع �\ي �تدخل �غ,!�Pدارية �العمومية �للمؤسسات �ا�تاحة �zمكانية هذه

�يتطل oÐعتبارات�ال�ل ا�ؤسسات�من�أداء�دورها�zقتصادي�ع�ى�أفضل�وجه�ووفقا

�O,ل�التميPمكانية�تحد�من�حظر�zستعانة�بالتحكيم�الداخ�ي�من�خ

وبعد�الثورة،�خطا�ا�شرع�خطوات�جديدة�باتجاه�zنفتاح�ع�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�

�الخاص�30 �والقطاع �العام �القطاع �ب,ن �الشراكة �قانون من

العقد،�يجب�التنصيص�ع�ى�فض�ال

وذلك�قبل�اللجوء�إ�ى�القضاء�أو�التحكيم�إن�اقت��ÓÔüمر�وتعذرت�ا�ساÑي�الصلحية،�و\ي�صورة�اللجوء�إ�ى�

التحكيم،�ينص�العقد�وجوبا�ع�ى�أن�القانون�التون�oÔýهو�ا�طبق�ع�ى�ال

�من�هذا�النص�الجديد�\ي�الت�
ً
انطقا

�ذلك �وإباحته �موافقته �إ�ى �التحكيم �إ�ى للجوء

                                                          
للتعمق�وا�زيد�من�ا�علومات�حول�ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية�\ي�تونس،�يمكن�zطع�ع�ى�بحث��ست � )1(

ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية،�مؤسسات�عمومية�من�نوع�ثالث؟"ميدون،�

الجبيب�العيادي،�مركز�النشر�الجامøي�بنونس،
لسنة��49قانون�عدد��-  )2(

الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�
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�وا�ستثمر� �التونسية �ب,ن�الدولة EÔ

وعند�تعذر�تسوية�. �oبا�صالحة،�يمكن�اللجوء�إ�ى�التحكيم�بمقت�ÓÔüاتفاقية�خصوصية�ب,ن�الطرف,ن

�صبغة�دولية،�يمكن�
ً
�ب,ن�الدولة�التونسية�وا�ستثمر�التون�oÔýبا�صالحة،�وكانت�له�موضوعيا

�الت �إجراءات �عندئذ �وتخضع �تحكيم، �اتفاقية ÓÔüبمقت� �التحكيم �ع�ى �مجلة�لêطراف�عرضه �Öحكام حكيم

وبالتا�ي�خطا�ا�شرع�التون�oÔýخطوات�شجاعة�

\ي�تب�oÌوإقرار�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الداخلية�Öول�مرة،�متجاوزا�بذلك�مختلف�zنتقادات�ال�oÐوجهها�

لقد�أجاز�التشريع�\ي�كل�من�تونس�وا�ملكة�العربية�السعودية�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�

�ا�سألة �كل�مشرع�لهذه �معالجة �طريقة �هناك�اختف�\ي �غ,!�أنه �التشريع�من�. الدولية �تطور ففي�ا�ملكة

دم�جواز�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الدولية�إ�Nإذا�أجازه�

،�تاريخ�صدور�مجلة�التحكيم،�اللجوء�إ�ى�التحكيم�الدو�ي�

�نحو�ا �محدود �انفتاح �تع"!�عن �السابع �الفصل �من �الخامسة �الفقرة لتحكيم�فصياغة

�عن� �متم,Oة �بأحكام oÔýالتون� �ا�شرع ��خ,!�خصه هذا
�من�الفصل�. )2( �الخامسة فالفقرة
�Nيجوز�: "عندما�نصت�ع�ى�أنه�)3(

يتعلق�بقانون�zستثمار،�الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�

�ا�تحدة� ��مم �لجنة 
اâأعد� oÐال� �وتنفيذها �باNعi!اف�بقرارات�التحكيم��جنبية تعلقة

�مع� �عامة، �باعتبارهم�سلطة 
اìع� �ا�تفرع �العام خاص�القانون

�الدولية.  �التجارة �بمصالح . فهو�يتصل

خصا�معنويا�عاما�ويتعلق�بمرفق�عام�وب,ن�

عصمت�عبد�هللا�الشيخ،�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�ذات�الطابع�

مث�إ�ى��Mc Nairفذهب�اللورد�. وقد�اختلف�الفقه�\ي�تعريف�العقود�Pدارية�الدولية

خص�أجن×�oيتمتع�بالشخصية�القانونية�من�

جانب�آخر�ويتعلق�باستغل�ا�وارد�الطبيعية،�ويتضمن�شروطا�غ,!�مألوفة�\ي�العقود�الداخلية�مثل�شرط�Pعفاء�الجمركي�

�
����� ,�:��." )Mc Nair, “The 
general principals  
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �فصلها �تنص�\ي oÐوا�ستثمر�: "ع�ى�24ال� �التونسية �ب,ن�الدولة EÔالنا�� �ال	Oاع �تعذر�تسوية عند

�oبا�صالحة،�يمكن�اللجوء�إ�ى�التحكيم�بمقت�ÓÔüاتفاقية�خصوصية�ب,ن�الطرف,ن

�صبغة�دولية،�يمكن�
ً
�ب,ن�الدولة�التونسية�وا�ستثمر�التون�oÔýبا�صالحة،�وكانت�له�موضوعيا

�الت �إجراءات �عندئذ �وتخضع �تحكيم، �اتفاقية ÓÔüبمقت� �التحكيم �ع�ى لêطراف�عرضه

وبالتا�ي�خطا�ا�شرع�التون�oÔýخطوات�". وفيما�عدا�ذلك،�تختص�ا�حاكم�التونسية�بالنظر�\ي�ال	Oاع

\ي�تب�oÌوإقرار�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الداخلية�Öول�مرة،�متجاوزا�بذلك�مختلف�zنتقادات�ال�oÐوجهها�

  ة�للتحكيم�الدو�يبالنسب

لقد�أجاز�التشريع�\ي�كل�من�تونس�وا�ملكة�العربية�السعودية�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�

�ا�سألة �كل�مشرع�لهذه �معالجة �طريقة �هناك�اختف�\ي �غ,!�أنه الدولية

دم�جواز�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الدولية�إ�Nإذا�أجازه�الحظر�ا�طلق�إ�ى�الحظر�النس×Ö�oن��صل�هو�ع

 .  

،�تاريخ�صدور�مجلة�التحكيم،�اللجوء�إ�ى�التحكيم�الدو�ي�1993و\ي�ا�قابل�يج,�Oا�شرع�التون�oÔýمنذ�سنة�

�نحو�ا.  �محدود �انفتاح �تع"!�عن �السابع �الفصل �من �الخامسة �الفقرة فصياغة

�الدو�ي �نحو�التحكيم �واسع �انفتاح �مقابل �عن�. الداخ�ي �متم,Oة �بأحكام oÔýالتون� �ا�شرع ��خ,!�خصه هذا

� �نيويورك�لسنة �تونس�باتفاقية �الOiام �مع �تناغما (1958التحكيم�الداخ�ي

ا�نع�السابع�من�مجلة�التحكيم�استثنت�العقود�Pدارية�الدولية�من�قاعدة

                                         

يتعلق�بقانون�zستثمار،�الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد��2016سبتم"!��30مؤرخ�\ي��2016لسنة�

� �نيويورك�لسنة �ا�تحدة�ا��1958اتفاقية ��مم �لجنة 
اâأعد� oÐال� �وتنفيذها �باNعi!اف�بقرارات�التحكيم��جنبية تعلقة

  https://shortest.link/3WWh: للتفاصيل. للقانون�التجاري�الدو�ي

�مع� �عامة، �باعتبارهم�سلطة 
اìع� �ا�تفرع �العام �أشخاص�القانون �أو�أحد �الدولة �ت"!مه �هو�عقد �الدو�ي، �Pداري العقد

�ع"!�الحدود �الخدمات�و�موال �تبادل �ويi!تب�عليه ،o×أجن� �أو�معنوي خص�طبيøي

وبالتا�ي�يجمع�العقد�Pداري�الدو�ي�ب,ن�مقومات�العقد�Pداري�كون�أحد�طرفيه�شخصا�معنويا�عاما�ويتعلق�بمرفق�عام�وب,ن�

عصمت�عبد�هللا�الشيخ،�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�ذات�الطابع�. د(جارة�الدولية�الصفة�الدولية�من�حيث�اتصاله�بمصالح�الت


ضة�العربية،�ص،�ìدارية�الدولية). 108الدو�ي،�دار�الPوقد�اختلف�الفقه�\ي�تعريف�العقود�

جانب�وب,ن�شخص�أجن×�oيتمتع�بالشخصية�القانونية�من��عقد�طويل�ا�دة�ي"!م�ب,ن�الحكومة�من: "اعتبار�العقد�Pداري�الدو�ي

جانب�آخر�ويتعلق�باستغل�ا�وارد�الطبيعية،�ويتضمن�شروطا�غ,!�مألوفة�\ي�العقود�الداخلية�مثل�شرط�Pعفاء�الجمركي�
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principals of law , recognized, by civilized nations”, B,I,1957,

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

��)1(الجديدة �فصلها �تنص�\ي oÐال

�oبا�صالحة،�يمكن�اللجوء�إ�ى�التحكيم�بمقت�ÓÔüاتفاقية�خصوصية�ب,ن�الطرف,ن�جن×

�صبغة�دولية،�يمكن�
ً
ال	Oاع�النا��EÔب,ن�الدولة�التونسية�وا�ستثمر�التون�oÔýبا�صالحة،�وكانت�له�موضوعيا

�الت �إجراءات �عندئذ �وتخضع �تحكيم، �اتفاقية ÓÔüبمقت� �التحكيم �ع�ى لêطراف�عرضه

  .التحكيم

وفيما�عدا�ذلك،�تختص�ا�حاكم�التونسية�بالنظر�\ي�ال

\ي�تب�oÌوإقرار�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الداخلية�Öول�مرة،�متجاوزا�بذلك�مختلف�zنتقادات�ال�oÐوجهها�

  . له�الفقه

بالنسب: ا'طلب�الثاني

لقد�أجاز�التشريع�\ي�كل�من�تونس�وا�ملكة�العربية�السعودية�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية��

�ا�سألة �كل�مشرع�لهذه �معالجة �طريقة �هناك�اختف�\ي �غ,!�أنه الدولية

الحظر�ا�طلق�إ�ى�الحظر�النس×Ö�oن��صل�هو�ع

. نص�تشريøي�صريح

و\ي�ا�قابل�يج,�Oا�شرع�التون�oÔýمنذ�سنة��

�Pدارية �العقود . \ي

�الدو�ي �نحو�التحكيم �واسع �انفتاح �مقابل الداخ�ي

� �نيويورك�لسنة �تونس�باتفاقية �الOiام �مع �تناغما التحكيم�الداخ�ي

السابع�من�مجلة�التحكيم�استثنت�العقود�Pدارية�الدولية�من�قاعدة

                                                          
لسنة��71قانون�عدد��- )1(

  .2016لسنة��82
)2( -�� �نيويورك�لسنة اتفاقية

للقانون�التجاري�الدو�ي
�أ�- )3( �أو�أحد �الدولة �ت"!مه �هو�عقد �الدو�ي، �Pداري العقد

�ع"!�الحدودش �الخدمات�و�موال �تبادل �ويi!تب�عليه ،o×أجن� �أو�معنوي خص�طبيøي

وبالتا�ي�يجمع�العقد�Pداري�الدو�ي�ب,ن�مقومات�العقد�Pداري�كون�أحد�طرفيه�

الصفة�الدولية�من�حيث�اتصاله�بمصال


ضة�العربية،�ص،�ìالدو�ي،�دار�ال

اعتبار�العقد�Pداري�الدو�ي

جانب�آخر�ويتعلق�باستغل�ا�وارد�الطبيعية،�ويتضمن�شروطا�غ,!�مألوفة�\ي�العقود�الداخلية�مثل�شرط�Pعفاء�الجمركي�

� �العقد �هذا �0ويخضع
B,I,1957, p1 ets)
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�والجماعات� �ذات�الصبغة�Pدارية �وا�ؤسسات�العمومية �بالدولة Oاعات�ا�تعلقة

�الباب�الثالث�من� Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�أو�مالية�وينظمها

ن�خل�الفقرة�السابقة�أن�القانون�التون�oÔýعدل�عن�موقفه�الرافض�للتحكيم�بالنسبة�للدولة�

�ا�نازعات� 
م�إ�ى�التحكيم�\يÍإمكانية�لجو� �نص�صراحة�ع�ى �وذلك�حينما خاص�القانون�العام��خرى،

�تونس��Nيقر�بالتحكيم �أن�القانون�\ي oÌيع� �منازعات�العقود��وهذا \ي

�الدولية �التجارية 
مâقا�ع �ع�ى �التحكيم �إ�ى �العامة �ا�عنوية ��فراد �استعانة �وقصر�إمكانية وقد�. Pدارية

ينص��47فالفصل�. إ�ى�التحكيم�الدو�ي

�الOiمت�الدولة� oÐال� �zتفاقيات�الدولية �مراعاة �مع و�ي


ا�التحكيم�دوليا�وæي�ع�ى�التوا�يÚيكون�ف�oÐت�الNإذا�كان��-أ: "وحدد�الفصل�ا�وا�ي�الحا

فإذا�كان�Öحد��طراف�أك�!�من�. محل�عمل�أطراف�اتفاقية�التحكيم�زمن�انعقادها�واقعا�\ي�دولت,ن�مختلفت,ن

�لم�يكن�Öحد��طراف�محل�عمل� حل�عمل،�فا�عت"!�هو�محل�العمل��وثق�صلة�باتفاقية�التحكيم،�وإذا

�محل�عمل� 
اÚف� oÐال� �خارج�الدولة �واقعا �كان�أحد��ماكن�التالية إذا

أي�مكان�ينفذ�فيه�) 2.ده�وفقا�لها

إذا�اتفق��-ج. جزء�هام�من�zلOiامات�الناشئة�عن�العقة�أو�ا�كان�الذي�يكون��وضوع�ال	Oاع�أوثق�صلة�به

�واحدة �دولة �تعلق�. !�من �إذا �عامة بصفة

من�ا�ادة�أن�القانون�\ي�تونس�وسع�من�النطاق�ا�كاني�للمنازعات�ال�oÐيمكن�أن�تخضع�للباب�الثالث�

وقد�مكنت�هذه�ا�ادة�ا�شرع�التون�oÔýمن�مواكبة�التطور�

�اعت"!�جانب �التون��oÔýلذلك �الفقه كب,!�من

يضاف�إ�ى�ذلك�. أن�هذه�ا�ادة�السابعة�من�مجلة�التحكيم،�تمثل�رؤية�متطورة�لقانون�التحكيم

ا�تعلق�بتشجيع�zستثمارات،�من�إمكانية�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�

لة�تشجيع�zستثمارات�أقر�اختصاص�ا�حاكم�التونسية�بالنظر�
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(2) E. Gaillard, Arbitrage commercial international ‘arbitrage�, 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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ً
�والجماعات�: خامسا �ذات�الصبغة�Pدارية �وا�ؤسسات�العمومية �بالدولة �ال	Oاعات�ا�تعلقة \ي

�الباب�الثالث�من� �كانت�هذه�ال	Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�اقتصادية�أو�مالية�وينظمها ا�حلية�إ�Nإذا

ن�خل�الفقرة�السابقة�أن�القانون�التون�oÔýعدل�عن�موقفه�الرافض�للتحكيم�بالنسبة�للدولة�

�ا�نازعات� 
م�إ�ى�التحكيم�\يÍإمكانية�لجو� �نص�صراحة�ع�ى �وذلك�حينما خاص�القانون�العام��خرى،

�الدولية 
م�التجاريةâقا�بع �تونس��Nيقر�بالتحكيم. الخاصة �أن�القانون�\ي oÌيع� وهذا

�الدولية �التجارية 
مâقا�ع �ع�ى �التحكيم �إ�ى �العامة �ا�عنوية ��فراد �استعانة �وقصر�إمكانية Pدارية


ا�ìإ�ى�التحكيم�الدو�ي) 82إ�ى��47الفصول�من�(خصصت�مجلة�التحكيم�الباب�الثالث�م

�الد �التحكيم �ع�ى �الباب�تنطبق �هذا �أن�أحكام �الOiمت�الدولة�ع�ى oÐال� �zتفاقيات�الدولية �مراعاة �مع و�ي


ا�التحكيم�دوليا�وæي�ع�ى�التوا�ي. Úيكون�ف�oÐت�الNوحدد�الفصل�ا�وا�ي�الحا

محل�عمل�أطراف�اتفاقية�التحكيم�زمن�انعقادها�واقعا�\ي�دولت,ن�مختلفت,ن

�لم�يكن�Öحد��طراف�محل�عمل� حل�عمل،�فا�عت"!�هو�محل�العمل��وثق�صلة�باتفاقية�التحكيم،�وإذا

�ا�عتاد �محل�عمل��-ب. فا�عت"!�هو�محل�إقامته 
اÚف� oÐال� �خارج�الدولة �واقعا �كان�أحد��ماكن�التالية إذا

ده�وفقا�لهامكان�التحكيم�إذا�نصت�عليه�اتفاقية�التحكيم�أو�وقع�تحدي

جزء�هام�من�zلOiامات�الناشئة�عن�العقة�أو�ا�كان�الذي�يكون��وضوع�ال	Oاع�أوثق�صلة�به

�واحدة �دولة �بأك�!�من �متعلق �التحكيم �اتفاقية �موضوع �أن �ع�ى �طراف�صراحة

 .)1("التحكيم�بالتجارة�الدولية

من�ا�ادة�أن�القانون�\ي�تونس�وسع�من�النطاق�ا�كاني�للمنازعات�ال�oÐيمكن�أن�تخضع�للباب�الثالث�

وقد�مكنت�هذه�ا�ادة�ا�شرع�التون�oÔýمن�مواكبة�التطور�. من�مجلة�التحكيم�وجعلها�تشمل�التجارة�الدولية

�تونس �\ي �الدولي,ن �للمستثمرين �ضمانات �وتقديم oاعت"!�جانب. العالم� لذلك

أن�هذه�ا�ادة�السابعة�من�مجلة�التحكيم،�تمثل�رؤية�متطورة�لقانون�التحكيم

ا�تعلق�بتشجيع�zستثمارات،�من�إمكانية�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي��1993لسنة��120ما�جاء�به�القانون�عدد�

لة�تشجيع�zستثمارات�أقر�اختصاص�ا�حاكم�التونسية�بالنظر�من�مج�67فالفصل�. عقود�zستثمار�الدولية
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E. Gaillard, Arbitrage commercial international – 

JurisClasseur, Droit international, Fasc. 586 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 : ... التحكيم
ً
خامسا

�كانت�هذه�ال ا�حلية�إ�Nإذا

  ." هذه�ا�جلة

ن�خل�الفقرة�السابقة�أن�القانون�التون�oÔýعدل�عن�موقفه�الرافض�للتحكيم�بالنسبة�للدولة�يتضح�م�

�ا�نازعات� 
م�إ�ى�التحكيم�\يÍإمكانية�لجو� �نص�صراحة�ع�ى �وذلك�حينما وأشخاص�القانون�العام��خرى،

�الدولية 
م�التجاريةâقا�بع الخاصة

�الدولية �التجارية 
مâقا�ع �ع�ى �التحكيم �إ�ى �العامة �ا�عنوية ��فراد �استعانة �وقصر�إمكانية Pدارية


ا�ìخصصت�مجلة�التحكيم�الباب�الثالث�م

�الد �التحكيم �ع�ى �الباب�تنطبق �هذا �أن�أحكام ع�ى

. التونسية�بتنفيذها

محل�عمل�أطراف�اتفاقية�التحكيم�زمن�انعقادها�واقعا�\ي�دولت,ن�مختلفت,ن

�لم�يكن�Öحد��طراف�محل�عمل�م حل�عمل،�فا�عت"!�هو�محل�العمل��وثق�صلة�باتفاقية�التحكيم،�وإذا

�ا�عتاد فا�عت"!�هو�محل�إقامته

مكان�التحكيم�إذا�نصت�عليه�اتفاقية�التحكيم�أو�وقع�تحدي) 1: �طراف

جزء�هام�من�zلOiامات�الناشئة�عن�العقة�أو�ا�كان�الذي�يكون��وضوع�ال

�بأك �متعلق �التحكيم �اتفاقية �موضوع �أن �ع�ى �طراف�صراحة

التحكيم�بالتجارة�الدولية

من�ا�ادة�أن�القانون�\ي�تونس�وسع�من�النطاق�ا�كاني�للمنازعات�ال�oÐيمكن�أن�تخضع�للباب�الثالث��يتضح�

من�مجلة�التحكيم�وجعلها�تشمل�التجارة�الدولية

�تونس �\ي �الدولي,ن �للمستثمرين �ضمانات �وتقديم oالعالم

o×أن�هذه�ا�ادة�السابعة�من�مجلة�التحكيم،�تمثل�رؤية�متطورة�لقانون�التحكيم�)2(و�جن

ما�جاء�به�القانون�عدد�

عقود�zستثمار�الدولية
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\ي�كل�خف�يطرأ�ب,ن�ا�ستثمر��جن×�oوالدولة�التونسية�لكنه�أجاز�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�حالة�اتفاق�ينص�

�أو� �التحكيم�عن�طريق�إجراءات�تحكيم�خاصة، �إ�ى �اللجوء �الطرف,ن �أو�يخول�Öحد شرط�التحكيم


ا�بإحدى�zتفاقياتÚ1(..."جراءات�الصلحية�أو�التحكيمية�ا�نصوص�عل(.  

!ة�إصدار�النصوص�التشريعية�بل�\ي�مدى�تطبيقها�من�قبل�

  دين�من�التحكيم�Rي�ا'نازعات��دارية

لقد�أحدث�موضوع�جواز�zستعانة�بالتحكيم�\ي�مجال�العقد�التجاري�العديد�من�الش�
ات�والجدال�سواء�


ا�نصوص�تشريعية�تؤكد�وتعطي�الحق�Úيوجد�ف�oÐت�الNولكن�ما�عدى�الحا

ى�التحكيم�لفض�ا�نازعات�Pدارية،�فإن�القضاء�\ي�الدولت,ن�قد�كشف�عن�

اتجاه�معارض�للتحكيم�كوسيلة�لحسم�هذه�ا�نازعات،�مقابل�ظهور�عدة�اتجاهات�\ي�الفقه�بشأن�مدى�جواز�

  .Oاع�الذي�ينشأ�عن�العقد�Pداري 

�ال	Oاع� �أنه�يمكن�zستعانة�{
يئة�تحكيمية�\ي �\ي�تونس�وا�ملكة�ع�ى�حد�سواء، اليوم�يعت"!�أغلب�الفقه،

ولو�أنه�بالنسبة�للفقه�التونoÔý،�يمكن�القول�أنه�لم�تكن�هناك�دراسات�حول�

��خرى� �بالجوانب �تعلقت �الدراسات �أغلب وأن

،�فقد�كان�جانب�من�الفقه�التون�oÔýمثله�مثل�الفقه�الفرن�oÔýوع�ى�رأسه�الفقيه�إدوارد�Nفاريار
ً
،�)2(أما�سابقا

�بسلبه� �الدولة �سيادة �مع �يتعارض �أنه �أساس �ع�ى �Pداري �العقد �نزاع �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء يرفض

�إ�ى�وجود�قضاء�وط�oÌمختص�وهو�قضاء� وذلك�استنادا

�جواز�أن� �التحكيم �هيئة �بمنح �العامة خاص�ا�عنوية

  . تOاع�Pداري�\ي�ح,ن�أن�ا�حكمة�العادية��Nيجوز�لها�النظر�\ي�هذه�ا�نازعا

ثم�تطور�موقف�الفقه�Nحقا،�وذهب�شق�من�الفقهاء�نحو�ضرورة�التفرقة�ب,ن�نوÑي�التحكيم�سواء�التحكيم�

�\ي� �فعل�ا�شرع �مثلما خاص�القانون�العام

�التحكيم� �عكس �التحكيم �شرط ية

� �القانون�عدد ÓÔüبمقت� �الصادرة �تشجيع�zستثمارات�التونسية ��120من�مجلة �1993لسنة �مؤرخ�\ي ،27�

�28مؤرخ�\ي��1993لسنة��99الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد

�ع�ى�ا�حكم,ن 
اâيمكن�للدولة�أن�تعرض�نزاعا�Nأنه��oÔüيقت� �الفقيه�ا�بدأ  E. LAFERRIERE: Traité de laبالنسبة�لهذا

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

\ي�كل�خف�يطرأ�ب,ن�ا�ستثمر��جن×�oوالدولة�التونسية�لكنه�أجاز�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�حالة�اتفاق�ينص�

�أو� �التحكيم�عن�طريق�إجراءات�تحكيم�خاصة، �إ�ى �اللجوء �الطرف,ن �أو�يخول�Öحد شرط�التحكيم


ا�بإحدى�zتفاقياتÚجراءات�الصلحية�أو�التحكيمية�ا�نصوص�عل

لكن�نجاعة�ا�نظومة�القانونية��Nتتمثل�\ي�ك�!ة�إصدار�النصوص�التشريعية�بل�\ي�مدى�تطبيقها�من�قبل�

  . ا�تعامل,ن�واحi!امها�من�قبل��جهزة�القضائية

دين�من�التحكيم�Rي�ا'نازعات��داريةموقف�الفقه�والقضاء�Rي�كل�من�البل

لقد�أحدث�موضوع�جواز�zستعانة�بالتحكيم�\ي�مجال�العقد�التجاري�العديد�من�الش


ا�نصوص�تشريعية�تؤكد�وتعطي�الحق�. من�الناحية�الفقهية�او�القضائيةÚيوجد�ف�oÐت�الNولكن�ما�عدى�الحا

ى�التحكيم�لفض�ا�نازعات�Pدارية،�فإن�القضاء�\ي�الدولت,ن�قد�كشف�عن�باللجوء�وzستعانة�بالتحكيم�إ�

اتجاه�معارض�للتحكيم�كوسيلة�لحسم�هذه�ا�نازعات،�مقابل�ظهور�عدة�اتجاهات�\ي�الفقه�بشأن�مدى�جواز�

zستعانة�{
يئة�قضائية�تحكيمية�لفض�ال	Oاع�الذي�ينشأ�عن�العقد�Pداري 

    فقه�نحو�قبول�التحكيم�تطور�موقف�ال

�ال �أنه�يمكن�zستعانة�{
يئة�تحكيمية�\ي �\ي�تونس�وا�ملكة�ع�ى�حد�سواء، اليوم�يعت"!�أغلب�الفقه،

ولو�أنه�بالنسبة�للفقه�التونoÔý،�يمكن�القول�أنه�لم�تكن�هناك�دراسات�حول�. �عن�العقد�Pداري 

� �العقود �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء �مشروعية ��خرى�. Pداريةمدى �بالجوانب �تعلقت �الدراسات �أغلب وأن

،�فقد�كان�جانب�من�الفقه�التون�oÔýمثله�مثل�الفقه�الفرن�oÔýوع�ى�رأسه�الفقيه�إدوارد�Nفاريار
ً
أما�سابقا

�بسلبه� �الدولة �سيادة �مع �يتعارض �أنه �أساس �ع�ى �Pداري �العقد �نزاع �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء يرفض

�إ�ى�وجود�قضاء�وط�oÌمختص�وهو�قضاء�. القضاء�Pداري�\ي�نظر�هذه�ا�نازعات وذلك�استنادا

�جواز�أن� �التحكيم �هيئة �بمنح �العامة �تقوم��شخاص�ا�عنوية �أن �غ,!�ا�نطقي �حيث�من مجلس�الدولة،

Oاع�Pداري�\ي�ح,ن�أن�ا�حكمة�العادية��Nيجوز�لها�النظر�\ي�هذه�ا�نازعا

ثم�تطور�موقف�الفقه�Nحقا،�وذهب�شق�من�الفقهاء�نحو�ضرورة�التفرقة�ب,ن�نوÑي�التحكيم�سواء�التحكيم�

� �الخار6ي �أو�التحكيم �\ي�" الدو�ي"الداخ�ي �فعل�ا�شرع �مثلما �أشخاص�القانون�العام �ي"!مها oÐال� �العقود \ي

�الداخل �الدولة �عقود �تضم,ن ��Nيجوز �أنه �إ�ى �التحكيم�ويذهب �عكس �التحكيم �شرط ية

                                         

� �القانون�عدد ÓÔüبمقت� �الصادرة �تشجيع�zستثمارات�التونسية من�مجلة

الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد. ،�يتعلق�بإصدار�مجلة�تشجيع�zستثمارات

�ع�ى�ا�حكم,ن 
اâيمكن�للدولة�أن�تعرض�نزاعا�Nأنه��oÔüيقت� �الفقيه�ا�بدأ بالنسبة�لهذا

juridiction administrative 1888 tome II.  

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

\ي�كل�خف�يطرأ�ب,ن�ا�ستثمر��جن×�oوالدولة�التونسية�لكنه�أجاز�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�حالة�اتفاق�ينص�

� �أو�"عليه �التحكيم�عن�طريق�إجراءات�تحكيم�خاصة، �إ�ى �اللجوء �الطرف,ن �أو�يخول�Öحد شرط�التحكيم

 õتفاقياتتطبيقا�لzا�بإحدى�
Úجراءات�الصلحية�أو�التحكيمية�ا�نصوص�عل

لكن�نجاعة�ا�نظومة�القانونية��Nتتمثل�\ي�ك�

ا�تعامل,ن�واحi!امها�من�قبل��جهزة�القضائية

موقف�الفقه�والقضاء�Rي�كل�من�البل: ا'بحث�الثالث

لقد�أحدث�موضوع�جواز�zستعانة�بالتحكيم�\ي�مجال�العقد�التجاري�العديد�من�الش�

من�الناحية�الفقهية�او�القضائية

باللجوء�وzستعانة�بالتحكيم�إ�

اتجاه�معارض�للتحكيم�كوسيلة�لحسم�هذه�ا�نازعات،�مقابل�ظهور�عدة�اتجاهات�\ي�الفقه�بشأن�مدى�جواز�

zستعانة�{
يئة�قضائية�تحكيمية�لفض�ال

تطور�موقف�ال: ا'طلب�[ول 

�ال� �أنه�يمكن�zستعانة�{
يئة�تحكيمية�\ي �\ي�تونس�وا�ملكة�ع�ى�حد�سواء، اليوم�يعت"!�أغلب�الفقه،

النا��EÔعن�العقد�Pداري 

� �العقود �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء �مشروعية مدى

  .للتحكيم

،�فقد�كان�جانب�من�الفقه�التون�oÔýمثله�مثل�الفقه�الفرن�oÔýوع�ى�رأسه�الفقيه�إدوارد�Nفاريار�
ً
أما�سابقا

�بسلبه� �الدولة �سيادة �مع �يتعارض �أنه �أساس �ع�ى �Pداري �العقد �نزاع �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء يرفض

القضاء�Pداري�\ي�نظر�هذه�ا�نازعات�اختصاص

�� �تقوم �أن �غ,!�ا�نطقي �حيث�من مجلس�الدولة،

تفصل�\ي�ال	Oاع�Pداري�\ي�ح,ن�أن�ا�حكمة�العادية��Nيجوز�لها�النظر�\ي�هذه�ا�نازعا

ثم�تطور�موقف�الفقه�Nحقا،�وذهب�شق�من�الفقهاء�نحو�ضرورة�التفرقة�ب,ن�نوÑي�التحكيم�سواء�التحكيم��

�الخار �أو�التحكيم الداخ�ي

�التحكيم �الداخل. مجلة �الدولة �عقود �تضم,ن ��Nيجوز �أنه �إ�ى ويذهب

                                                          
)1( -�� ��67الفصل �القانون�عدد ÓÔüبمقت� �الصادرة �تشجيع�zستثمارات�التونسية من�مجلة

،�يتعلق�بإصدار�مجلة�تشجيع�zستثمارات1993ديسم"!�

  .1993ديسم"!�
�ع�ى�ا�حكم,ن�- )2( 
اâيمكن�للدولة�أن�تعرض�نزاعا�Nأنه��oÔüيقت� �الفقيه�ا�بدأ بالنسبة�لهذا

uridiction administrative 1888 tome II, p. 145
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الدو�ي،�ف�مانع�من�تضم,ن�العقود�شرط�التحكيم�بضوابطه�ال�oÐتحقق�للدولة�مجموع�مصالحها�\ي�ا�سائل�

فانضمام�تونس�لتفاقيات�ال�oÐتج,�Oالتحكيم�وتنفيذ�أحكام�ا�حكم,ن�لم�يكن�ع�ى�

خاص�القانون�الخاص�Öنه��Nمجال�çيجاد�هذه�التفرقة�\ي�

�oÔýا،�وفقا�للدستور�التون
Úا�عاهدات�الدولية�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فإن�ا�عاهدات�الدولية�ا�صادق�عل

  .)1(أقوى�نفوذا�من�القوان,ن�الداخلية

ويعت"!ون�بأن�دوافع�وم"!رات�رفض�التحكيم�

\ي�ا�ادة�Pدارية�لم�تعد�مقبولة�\ي�ظل�تطور�دور�الدولة�وا�ؤسسات�العمومية�الراجعة�لها�وتدخلها�\ي�جميع�


دف�إ�ى�تحقيق�الربح�فالدولة�أصبحت�اليوم�تتصرف�مثل�التاجر�أو�الشركات�التجاريâة�و

وبالتوازي�مع�ذلك�يمثل�التحكيم�اليوم�أهم�أداة�


ا�من�أن�تقبل�بالتحكيم�وNبد�لهذا��خ,!�من�âبد�للدولة�ومؤسساNوبالتا�ي�

�للتجارة� oÔعب�ا�حوري�و�سا��ال �لهذا �الجديد �الدور �ويتكيف�مع ة

�تفس,!�هذه� �يجب �فإنه �zستثناءات، �من �العديد �أورد �ا�جلة �من �السابع �الفصل �أن �بما ولكن

�\ي� �و�Nيجب�التوسع �ضيقا �يفسر�تفس,!ا �zستثناء �أن �مبدأ �من ليس�انطقا

. شخاص�القانون�العام�بصفة�عامة

�للدولة،� �الوطنية �بالسيادة
ً
�يعت"!�مساسا �الدو�ي �التجاري �بالتحكيم �اعتبار�zستعانة �اليوم، ��Nيمكن، Öنه

�التحكي �العملية �ا�راقب�ع�ى �يمتلك�دور �الذي �ا�ح�ي oÌالوط� �القضاء �وجود �\ي �نجاحها�خاصة �ومدى مية

ومطابقة�شروطها�للتحكيم،�وذلك�دون�أن�يتم�ا�ساس�والتدخل�\ي�العقات�التعاقدية�ب,ن�طر\ي�التحكيم،�

�لضمان�حقوق� �يم�اتخاذه، oمة�أي�قرار�تحكيم�الضمانات�ا�مكنة�لس ÓÔôلتحقيق�أق� �السøي مع�ضرورة

ية�بحسن�صياغة�عقود�zستثمار�وإتقان�

  .�دقيقة�بد�Nعن�الصياغات�العامة�ال�oÐتش,!�إ�ى�ا�بادئ�العامة�للقانون 


ا�من�قبل�رئيس�الجمهورية�وا�وافق�Úوا�عاهدات�ا�صادق�عل

ا�عاهدات�ا�وافق�: " تنص�ع�ى) 2014(من�الدستور�الحا�ي�

�التحكيم�التونسية �الخامسة�من�الفصل�السابع�من�مجلة �للفقرة �مقال�بح��o)قراءة ،

�الجمعية�التونسية�للعلوم�Pدارية�حول�Pدارة�وقانو�
ا،� لعلمية�ال�oÐنظم�
ا

بالنسبة�لهذا�الفقيه��- )2(منشور�\ي�. 2002

E. LAFERRIERE: Traité de la juridiction administrative 


ا�من�قبل�رئيس�الجمهورية�وا�وافق�Úوا�عاهدات�ا�صادق�عل

ا�عاهدات�ا�وافق�: " تنص�ع�ى) 2014(تور�الحا�ي�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الدو�ي،�ف�مانع�من�تضم,ن�العقود�شرط�التحكيم�بضوابطه�ال�oÐتحقق�للدولة�مجموع�مصالحها�\ي�ا�سائل�

فانضمام�تونس�لتفاقيات�ال�oÐتج,�Oالتحكيم�وتنفيذ�أحكام�ا�حكم,ن�لم�يكن�ع�ى�. zقتصادية�وzجتماعية

م�وأشخاص�القانون�الخاص�Öنه��Nمجال�çيجاد�هذه�التفرقة�\ي�أساس�التمي,�Oب,ن�أشخاص�القانون�العا

�oÔýا،�وفقا�للدستور�التون
Úا�عاهدات�الدولية�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فإن�ا�عاهدات�الدولية�ا�صادق�عل

أقوى�نفوذا�من�القوان,ن�الداخلية) 2014دستور�(أو�الجديد�) 1959دستور�

ويعت"!ون�بأن�دوافع�وم"!رات�رفض�التحكيم�. ة�الفقهاء�يؤكدون�ع�ى�ضرورة�إجازة�التحكيم

\ي�ا�ادة�Pدارية�لم�تعد�مقبولة�\ي�ظل�تطور�دور�الدولة�وا�ؤسسات�العمومية�الراجعة�لها�وتدخلها�\ي�جميع�

فالدولة�أصبحت�اليوم�تتصرف�مثل�التاجر�أو�الشركات�التجاري

�الدولية �للتجارة oÔýوبالتوازي�مع�ذلك�يمثل�التحكيم�اليوم�أهم�أداة�. ا�ادي�وأصبحت�بالتا�ي�ا�حرك�الرئي


ا�من�أن�تقبل�بالتحكيم�وNبد�لهذا��خ,!�من�. لفض�منازعات�التجارة�الدوليةâبد�للدولة�ومؤسساNوبالتا�ي�

�الدول �الذي�عرفته �العب�ا�حوري�و�ساأن�يساير�التطور �لهذا �الجديد �الدور �ويتكيف�مع ة

�تفس,!�هذه� �يجب �فإنه �zستثناءات، �من �العديد �أورد �ا�جلة �من �السابع �الفصل �أن �بما ولكن

�ضيقا �تفس,!ا �\ي�. zستثناءات �و�Nيجب�التوسع �ضيقا �يفسر�تفس,!ا �zستثناء �أن �مبدأ �من ليس�انطقا

من�منطلق�أهمية�التحكيم�بالنسبة�للدولة�بصفة�خاصة�وأشخاص�القانون�العام�بصفة�عامة

�للدولة،� �الوطنية �بالسيادة
ً
�يعت"!�مساسا �الدو�ي �التجاري �بالتحكيم �اعتبار�zستعانة �اليوم، ��Nيمكن، Öنه

�التحكي �العملية �ا�راقب�ع�ى �يمتلك�دور �الذي �ا�ح�ي oÌالوط� �القضاء �وجود �\ي خاصة

ومطابقة�شروطها�للتحكيم،�وذلك�دون�أن�يتم�ا�ساس�والتدخل�\ي�العقات�التعاقدية�ب,ن�طر\ي�التحكيم،�

�لضمان�حقوق� �يم�اتخاذه، oمة�أي�قرار�تحكيم�الضمانات�ا�مكنة�لس ÓÔôلتحقيق�أق� �السøي مع�ضرورة

ية�بحسن�صياغة�عقود�zستثمار�وإتقان�هؤNء��طراف،�ع�ى�أنه�يجب�ع�ى�الدولة�حماية�مصالحها�الوطن

zتفاقيات�الدولية�لستثمار�بصيغ�دقيقة�بد�Nعن�الصياغات�العامة�ال�oÐتش,!�إ�ى�ا�بادئ�العامة�للقانون 

                                         


ا��خ,!ة�ع�ى�1959من�دستور�âا�من�قبل�رئيس�الجمهورية�وا�وافق�: "...تنص�\ي�فقر
Úوا�عاهدات�ا�صادق�عل


ا�من�قبل�مجلس�النواب�أقوى�نفوذا�من�القوان,نÚمن�الدستور�الحا�ي��20وا�ادة�". عل


ا،�أع�ى�من�القوان,ن�وأدنى�من�الدستور Úا�من�قبل�ا�جلس�النيابي�وا�صادق�عل
Úعل ."  

�والتحكيم� �Pدارة �الشاد�ي، �التحكيم�التونسية(لطفي �الخامسة�من�الفصل�السابع�من�مجلة �للفقرة قراءة

�الجمعية�التونسية�للعلوم�Pدارية�حول�Pدارة�وقانو�
ا،�باللغة�الفرنسية�قدمه�صاحبه�بمناسبة�الندوة�ا لعلمية�ال�oÐنظم�
ا

2002أفريل��19-18أية�تحوNت؟،�كلية�العلوم�القانونية�والسياسية�وzجتماعية�بتونس،�


ا�ع�ى�ا�حكم,نâيمكن�للدولة�أن�تعرض�نزاعا�Nأنه��oÔüا�بدأ�يقت de la juridiction administrative 

.  


ا��خ,!ة�ع�ى�1959من�دستور�âا�من�قبل�رئيس�الجمهورية�وا�وافق�: "...تنص�\ي�فقر
Úوا�عاهدات�ا�صادق�عل


ا�من�قبل�مجلس�النواب�أقوى�نفوذا�من�القوان,نÚتور�الحا�ي�من�الدس�20وا�ادة�". عل


ا،�أع�ى�من�القوان,ن�وأدنى�من�الدستور Úا�من�قبل�ا�جلس�النيابي�وا�صادق�عل
Úعل ."  

  . 173،�ص�13،�رقم�2006لطفي�ا�مجلة�الدراسات�القانونية،�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الدو�ي،�ف�مانع�من�تضم,ن�العقود�شرط�التحكيم�بضوابطه�ال�oÐتحقق�للدولة�مجموع�مصالحها�\ي�ا�سائل�

zقتصادية�وzجتماعية

أساس�التمي,�Oب,ن�أشخاص�القانون�العا

�oÔýا،�وفقا�للدستور�التون
Úا�عاهدات�الدولية�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى�فإن�ا�عاهدات�الدولية�ا�صادق�عل

دستور�(سواء�القديم�

ة�الفقهاء�يؤكدون�ع�ى�ضرورة�إجازة�التحكيمأما�اليوم�فغالبي�

\ي�ا�ادة�Pدارية�لم�تعد�مقبولة�\ي�ظل�تطور�دور�الدولة�وا�ؤسسات�العمومية�الراجعة�لها�وتدخلها�\ي�جميع�

فالدولة�أصبحت�اليوم�تتصرف�مثل�التاجر�أو�الشركات�التجاري. )2(مجاNت�الحياة

�الدولية �للتجارة oÔýا�ادي�وأصبحت�بالتا�ي�ا�حرك�الرئي

لفض�منازعات�التجارة�الدولية

�الدول �الذي�عرفته أن�يساير�التطور

�تفس,!�هذه�. الدولية �يجب �فإنه �zستثناءات، �من �العديد �أورد �ا�جلة �من �السابع �الفصل �أن �بما ولكن

�ضيقا �تفس,!ا zستثناءات

من�منطلق�أهمية�التحكيم�بالنسبة�للدولة�بصفة�خاصة�وأ�تأويله،�بل

�للدولة،� �الوطنية �بالسيادة
ً
�يعت"!�مساسا �الدو�ي �التجاري �بالتحكيم �اعتبار�zستعانة �اليوم، ��Nيمكن، Öنه

�التحكي �العملية �ا�راقب�ع�ى �يمتلك�دور �الذي �ا�ح�ي oÌالوط� �القضاء �وجود �\ي خاصة

ومطابقة�شروطها�للتحكيم،�وذلك�دون�أن�يتم�ا�ساس�والتدخل�\ي�العقات�التعاقدية�ب,ن�طر\ي�التحكيم،�

�لضمان�حقوق� �يم�اتخاذه، oمة�أي�قرار�تحكيم�الضمانات�ا�مكنة�لس ÓÔôلتحقيق�أق� �السøي مع�ضرورة

هؤNء��طراف،�ع�ى�أنه�يجب�ع�ى�الدولة�حماية�مصالحها�الوطن

zتفاقيات�الدولية�لستثمار�بصي

                                                          
من�دستور��32ا�ادة��)1(


ا�من�قبل�مجلس�النواب�أقوى�نفوذا�من�القوان,نÚعل


ا،�أع�ى�من�القوان,ن�وأدنى�من�الدستور Úا�من�قبل�ا�جلس�النيابي�وا�صادق�عل
Úعل
�والتحكيم��)2( �Pدارة �الشاد�ي، لطفي

باللغة�الفرنسية�قدمه�صاحبه�بمناسبة�الندوة�ا

أية�تحوNت؟،�كلية�العلوم�القانونية�والسياسية�وzجتماعية�بتونس،�


ا�ع�ى�ا�حكم,نâيمكن�للدولة�أن�تعرض�نزاعا�Nأنه��oÔüا�بدأ�يقت

1888 tome II, p. 145.
من�دستور��32ا�ادة��)2(


ا�من�قبل�مجلس�النواب�أقوى�نفوذا�من�القوان,نÚعل


ا،�أع�ى�من�القوان,ن�وأدنى�من�الدستور Úا�من�قبل�ا�جلس�النيابي�وا�صادق�عل
Úعل
لطفي�ا�مجلة�الدراسات�القانونية،��)2(
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ثم�إن�القول�بأن�التحكيم�يسلب�اختصاص�القاP�oÔÕداري�\ي�النظر�\ي�هذه�ال	Oاعات�كما�كفله�له�ا�شرع�

� �جوان �غرة �Pدارية���1972\ي �با�حكمة ا�تعلق

،�يجانب�الصواب�حسب�نظرنا،�Öن�ا�شرع�لم�يقصد�\ي�هذا�ا�وضع�استبعاد�التحكيم�كوسيلة�

  . لفض�ا�نازعات�Pدارية،�وإنما�مجرد�استبعاد�اختصاص�محاكم�القضاء�العادي�للفصل�\ي�تلك�ا�نازعات

�بالتحكيم�كلما� خاص�القانون�العام�لستعانة

�أو� �نفسها �كانت�الدولة خاص�القانون�الخاص�سواء

�الخام سة�من�الفصل�السابع�و\ي�ا�ؤسسات�العامة�Pدارية�أو�الجماعات�ا�حلية�بالرغم�من�حظر�الفقرة

ا�قابل��Nيمكن�السماح�للمؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية�باللجوء�إ�ى�التحكيم�إذا�ظهرت�بمظهر�السلطة�

�الخامسة�من� �الفقرة �\ي �من�ا�نع �ضمنيا 
اÍبالرغم�من�استثنا� �العامة العامة�واستعملت�امتيازات�السلطة

�ع�ى�أنه�\ي�حالة�عدم�وجود�نص�قانوني�يج,�Oللدولة�و�شخاص�
ً
لفقه�يجمع�تقريبا

�الطريق�لفض�ا�نازعات�Pدارية�Öن� �أن�تسلك�هذا �لها �فإنه��Nيجوز �التحكيم، �إ�ى ا�عنوية�العامة�اللجوء

�من�خل�اشi!اط�أن�استجابة�وموافقة�الوزير�ا�ختص�أ
ً
و�من�ينوب�حا

�رئيس� �موافقة �ع�ى �ا�عنية �عدم�حصول�Pدارة �صورة �\ي �بأنه �الخصوص�يرى�بعض�الفقه �هذا و\ي

�كان�الطرف�ãخر� �إذا �هذا، �تتحمل�ا�سؤولية�عن�خط7
ا �فإ�
ا �التحكيم،�وتقدم�عليه، مجلس�الوزراء�ع�ى

�أن�تتنكر� �Öنه��Nيجوز�لõدارة ف،

�ان�ا�شرع�اقتصر�أن�يوافق�رئيس� �إ�ى �وان�
وا �سلك�العديد�من�الفقهاء�مسلك�تقييم�ا�ادة�العاشرة، كما

�ب,ن�قضاة�ديوان��الوزراء�ع�ى�إمكانية�جواز�zستعانة�بالتحكيم�\ي�العقد�Pداري،�وهو�ما�أحدث
ً
Nبدوره�جد

ا�ظالم�وهيئات�التحكيم�ا�ختلفة�\ي�كيفية�الحصول�ع�ى�ا�وافقة�من�رئيس�الوزراء�بشكل�سهل�وسلس�دون�

حيث�ان�هيئة�التحكيم�تعت"!�أن�موافقة�رئيس�الوزراء�æي�إجراء�شك�ي��Nيغ,!�من�حكم�التحكيم�

Pداري�فإنه�يعت"!�أن�هذه�ا�وافقة�تعت"!�من�الشروط�الرئيسة�

�
ً
�سعيا �وذلك ،

ً
�أساسا �مقررة �بأحكام �Pداري �العقد �بخصوص �قانونية �أحكام �استبدال �عليه �يi!تب oÐال

�التحقق�من�صحة�موافقة�الوزير�مع�وجود� �يلزم�معها oÐوال� �وا�صلحة�العامة،

�مادة� �\ي �اليوم �النافذة �القانونية �للمنظومة �إ�ى ��صل �\ي �يرجع �التكيف�القانوني �\ي �الجدل �هذا �أن كما

�من�أجل�تجاوز�هذا�الجدل�والخف،�وتوحد�
ً
حا

ا�ؤرخ�\ي��1996لسنة��39انون��سا��oÔعدد�


ا�القضائية�ا�ختلفة�\ي�جميع�ال	Oاعات�Pدارية�عدا�ما�أسند�لغ,!ها�âيئا
تنظر�ا�حكمة�Pدارية�{

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ثم�إن�القول�بأن�التحكيم�يسلب�اختصاص�القاP�oÔÕداري�\ي�النظر�\ي�هذه�ال

�الق �من �الثاني �الفصل ��40انون�عدد\ي ��1972لسنة �جوان �غرة ا�ؤرخ�\ي

،�يجانب�الصواب�حسب�نظرنا،�Öن�ا�شرع�لم�يقصد�\ي�هذا�ا�وضع�استبعاد�التحكيم�كوسيلة�

لفض�ا�نازعات�Pدارية،�وإنما�مجرد�استبعاد�اختصاص�محاكم�القضاء�العادي�للفصل�\ي�تلك�ا�نازعات

�بالتحكيم�كلما� �وأشخاص�القانون�العام�لستعانة �فسح�ا�جال�للدولة �ع�ى�ضرورة ويؤكد�بعض�الفقهاء

�أو� �نفسها �كانت�الدولة �مثل�أشخاص�القانون�الخاص�سواء �وتصرفوا �العامة �عن�امتيازات�السلطة تخلوا

�الخام ا�ؤسسات�العامة�Pدارية�أو�الجماعات�ا�حلية�بالرغم�من�حظر�الفقرة

ا�قابل��Nيمكن�السماح�للمؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية�باللجوء�إ�ى�التحكيم�إذا�ظهرت�بمظهر�السلطة�

�الخامسة�من� �الفقرة �\ي �من�ا�نع �ضمنيا 
اÍبالرغم�من�استثنا� �العامة العامة�واستعملت�امتيازات�السلطة

�ع�ى�أنه�\ي�حالة�عدم�وجود�نص�قانوني�يج,�Oللدولة�و�أما�بالنسبة�للمملكة،�فا
ً
لفقه�يجمع�تقريبا

�الطريق�لفض�ا�نازعات�Pدارية�Öن� �أن�تسلك�هذا �لها �فإنه��Nيجوز �التحكيم، �إ�ى ا�عنوية�العامة�اللجوء

�من�خل�اشi!اط�أن�استجابة�وموافقة�الوزير�ا�ختص�أ
ً
\ي�هذا�الصدد�قد�كان�واضحا

�رئيس� �موافقة �ع�ى �ا�عنية �عدم�حصول�Pدارة �صورة �\ي �بأنه �الخصوص�يرى�بعض�الفقه �هذا و\ي

�كان�الطرف�ãخر� �إذا �هذا، �تتحمل�ا�سؤولية�عن�خط7
ا �فإ�
ا �التحكيم،�وتقدم�عليه، مجلس�الوزراء�ع�ى

�الحل�\ي�حد�ذاته�غ,!�كا �بأن�هذا �يرى�البعض�ãخر، �أن�تتنكر�بينما �Öنه��Nيجوز�لõدارة ف،

  . Nتفاق�التحكيم،�مادام�ذلك�مخالف�للنظام�العام�الدو�ي

�ان�ا�شرع�اقتصر�أن�يوافق�رئيس� �إ�ى �وان�
وا �سلك�العديد�من�الفقهاء�مسلك�تقييم�ا�ادة�العاشرة، كما

الوزراء�ع�ى�إمكانية�جواز�zستعانة�بالتحكيم�\ي�العقد�Pداري،�وهو�ما�أحدث

ا�ظالم�وهيئات�التحكيم�ا�ختلفة�\ي�كيفية�الحصول�ع�ى�ا�وافقة�من�رئيس�الوزراء�بشكل�سهل�وسلس�دون�

حيث�ان�هيئة�التحكيم�تعت"!�أن�موافقة�رئيس�الوزراء�æي�إجراء�شك�ي��Nيغ,!�من�حكم�التحكيم�

�oÔÕيض,!�شروط�صحة�التحكيم،�أما�القا�Nداري�فإنه�يعت"!�أن�هذه�ا�وافقة�تعت"!�من�الشروط�الرئيسة�وP

�
ً
�سعيا �وذلك ،

ً
�أساسا �مقررة �بأحكام �Pداري �العقد �بخصوص �قانونية �أحكام �استبدال �عليه �يi!تب oÐال

�التحقق�من�صحة�موافقة�الوزير�مع�وجود� �يلزم�معها oÐوال� لتحقيق�توازن�ب,ن�الصالح�وا�صلحة�العامة،

  .هذه�ا�وافقة�ببطن�حكم�التحكيم

�مادة� �\ي �اليوم �النافذة �القانونية �للمنظومة �إ�ى ��صل �\ي �يرجع �التكيف�القانوني �\ي �الجدل �هذا �أن كما

�من�أجل�تجاوز�هذا�الجدل�والخف،�وتوحد�
ً
�ناجحا

ً
التحكيم�\ي�العقد�Pداري،�وال�oÐبدورها�لم�تقدم�ح

                                         

انون��سا��oÔعدد�كما�تم�تنقيحه�بمقت�ÓÔüالق( 1972لسنة��40الفصل�الثاني�من�القانون�عدد�


ا�القضائية�ا�ختلفة�\ي�جميع�ال	Oاعات�Pدارية�عدا�ما�أسند�لغ,!ها�: "،�ينص�ع�ىâيئا
تنظر�ا�حكمة�Pدارية�{

  .1996-06-11،�بتاريخ�47الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�

  .193ص،��لطفي�الشاذ�ي،�مرجع�سابق،

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ثم�إن�القول�بأن�التحكيم�يسلب�اختصاص�القاP�oÔÕداري�\ي�النظر�\ي�هذه�ال�

�الق �من �الثاني �الفصل \ي

،�يجانب�الصواب�حسب�نظرنا،�Öن�ا�شرع�لم�يقصد�\ي�هذا�ا�وضع�استبعاد�التحكيم�كوسيلة�)1(التونسية

لفض�ا�نازعات�Pدارية،�وإنما�مجرد�استبعاد�اختصاص�محاكم�القضاء�العادي�للفصل�\ي�تلك�ا�نازعات

�ف� �ع�ى�ضرورة ويؤكد�بعض�الفقهاء

�مثل�أ �وتصرفوا �العامة �عن�امتيازات�السلطة تخلوا

�الخام ا�ؤسسات�العامة�Pدارية�أو�الجماعات�ا�حلية�بالرغم�من�حظر�الفقرة

ا�قابل��Nيمكن�السماح�للمؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية�باللجوء�إ�ى�التحكيم�إذا�ظهرت�بمظهر�السلطة�

�الخامسة�من� �الفقرة �\ي �من�ا�نع �ضمنيا 
اÍبالرغم�من�استثنا� �العامة العامة�واستعملت�امتيازات�السلطة

  . )2(الفصل�السابع

أما�بالنسبة�للمملكة،�فا�

�الطريق�لفض�ا�نازعات�Pدارية�Öن� �أن�تسلك�هذا �لها �فإنه��Nيجوز �التحكيم، �إ�ى ا�عنوية�العامة�اللجوء

\ي�هذا�الصدد�قد�كان�وا�ا�نظم

�رئيس�. عنه �موافقة �ع�ى �ا�عنية �عدم�حصول�Pدارة �صورة �\ي �بأنه �الخصوص�يرى�بعض�الفقه �هذا و\ي

�تتحمل�ا�سؤولية�عن�خط �فإ�
ا �التحكيم،�وتقدم�عليه، مجلس�الوزراء�ع�ى

�الحل�\ي�حد�ذاته�غ,!�كا. حسن�النية �بأن�هذا �يرى�البعض�ãخر، بينما

Nتفاق�التحكيم،�مادام�ذلك�مخالف�للنظام�العام�الدو�ي

�ان�ا�شرع�اقتصر�أن�يوافق�رئيس�� �إ�ى �وان�
وا �سلك�العديد�من�الفقهاء�مسلك�تقييم�ا�ادة�العاشرة، كما

الوزراء�ع�ى�إمكانية�جواز�zستعانة�بالتحكيم�\ي�العقد�Pداري،�وهو�ما�أحدث

ا�ظالم�وهيئات�التحكيم�ا�ختلفة�\ي�كيفية�الحصول�ع�ى�ا�وافقة�من�رئيس�الوزراء�بشكل�سهل�وسلس�دون�

حيث�ان�هيئة�التحكيم�تعت"!�أن�موافقة�رئيس�الوزراء�æي�إجراء�شك�ي��Nيغ,!�من�حكم�التحكيم�. تعقيدات

�oÔÕيض,!�شروط�صحة�التحكيم،�أما�القا�Nو

�
ً
�سعيا �وذلك ،

ً
�أساسا �مقررة �بأحكام �Pداري �العقد �بخصوص �قانونية �أحكام �استبدال �عليه �يi!تب oÐال

لتحقيق�توازن�ب,ن�الصال

هذه�ا�وافقة�ببطن�حكم�التحكيمجزاء�ع�ى�تخلف�

�مادة�� �\ي �اليوم �النافذة �القانونية �للمنظومة �إ�ى ��صل �\ي �يرجع �التكيف�القانوني �\ي �الجدل �هذا �أن كما

�نا
ً
التحكيم�\ي�العقد�Pداري،�وال�oÐبدورها�لم�تقدم�ح

                                                          
الفصل�الثاني�من�القانون�عدد��)1(

،�ينص�ع�ى)1996جوان��3

الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�". بنص�خاص
لطفي�الشاذ�ي،�مرجع�سابق،�)2(
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هيئات�التحكيم�\ي�إطار�منظومة�قانونية�تراÑي�مختلف�اعتبارات�ا�صلحة�

لكن�إن�كنا�نتفق�مع�الرأي�السابق�لكن�يرى�الباحث�أن�عدم�الحصول�ع�ى�موافقة�الجهة�ا�ختصة،��Nيؤثر�

الوطنية�الداخلية�ال�N�oÐيجوز�للجهات�

الحكومية�\ي�ا�ملكة�أن�تتمسك�به�من�أجل�Pخل�ببنود�zتفاق�التحكيم�oالذي�وافقت�عليه�منذ�البداية،�

�من� �ا�بدأ 
ذا}� �التعاقد�وzلOiام �\ي �حسن�النية �بمبدأ
ً
�ومساسا

ً
N�أن�يصبح�إخ والقول�بغ,!�ذلك�يمكنه

�يث,!�قلق�ا�تعاقدين�بسبب�عدم�احi!ام�الدولة�أو�بقية� �ا�بدأ ا�أن�Pخل�{
ذا

�من� �وأنه �العقد�Pداري، �\ي �بالتحكيم �جواز�zستعانة �السعودي�عدم �القانون �فقهاء �يرى�أغلبية وبالتا�ي،

لكن�الفقه�التون�oÔýيعيش�اختفات�حادة�فيما�يخص�هذا�

ا�وضوع�بسبب�تب�oÌا�شرع�والقضاء�بشكل�قاطع،�إ�ى�وقت�قريب،��بدأ�عدم�جواز�اللجوء�للتحكيم�الداخ�ي�

فهو��Nيزال�يرفض�التحكيم�لفض�

فقد�ذهب�إ�ى�أن�حظر�التحكيم�\ي�منازعات�أشخاص�القانون�العام�

�من�مصادر�ا�شروع
ً
ية�ال�oÐتلOiم�{
ا�الجهات�يعت"!�بمثابة�مبدأ�من�ا�بادئ�القانونية�العامة�ال�oÐتعت"!�مصدرا

�أشخاص� �من �وغ,!ها �الدولة �حظر�لجوء ��بدأ �تطبيقه �\ي
ً
�متشددا وبقي

�أو�العقود� �تعلق��مر�بعقد�من�العقود�Pدارية �عدم�مشروعي�
م�سواء وأصر�ع�ى

�يتعارض�مع�بعض�ا�عاهدات� �ا�بدأ �لهذا ن�أن��ساس�التشريøي

�oÌستثمار�ب,ن�الدول�ومواطzا�اتفاقية�واشنطن�لتسوية�منازعات�
ìا�تونس،�من�بي
Úانضمت�إل�oÐالدولية�ال

�أنشأت�ا�جلس�العربي��1974 oÐال

!�من�مناسبة�بعدم�إجازة�شرط�التحكيم�\ي�العقد�Pداري،�

جت�بذلك�بالعديد�من�النصوص�القانونية�\ي�التشريع�التونoÔý،�إضافة�إ�ى�أن�اختصاصها�ينظر�

�ببطن�شرط� �بأي�حال�من��حوال، �مخالفته يجوز

�بنظر� التحكيم�الوارد�\ي�العقود�Pدارية�مستندة�\ي�ذلك�إ�ى�نصوص�القانون�التون�oÔýوإ�ى�أن�اختصاصها

متاح��1980ماي��8وا�ملكة�العربية�السعودية�\ي�

�بتاريخ� ��خرى �العربية �الدول oÌمواط� �وب,ن �لستثمارات�العربية �ا�ضيفة �الدول تثمار�ب,ن


ا�مجلس�الوحدة�zقتصادية�العربية�التابع�لجامعة�Úبعد�أن�صادق�عل

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هيئات�التحكيم�\ي�إطار�منظومة�قانونية�تراÑي�مختلف�اعتبارات�ا�صلحة��الرؤية�ب,ن�القاP�oÔÕداري�وب,ن

  . �الخاصة�للمتعاقدين

لكن�إن�كنا�نتفق�مع�الرأي�السابق�لكن�يرى�الباحث�أن�عدم�الحصول�ع�ى�موافقة�الجهة�ا�ختصة،��Nيؤثر�

الوطنية�الداخلية�ال�N�oÐيجوز�للجهات�ع�ى�صحة�zتفاق�ع�ى�التحكيم�كون�هذه�ا�سألة�من�التشريعات�

الحكومية�\ي�ا�ملكة�أن�تتمسك�به�من�أجل�Pخل�ببنود�zتفاق�التحكيم�oالذي�وافقت�عليه�منذ�البداية،�

�من� �ا�بدأ 
ذا}� �التعاقد�وzلOiام �\ي �حسن�النية �بمبدأ
ً
�ومساسا

ً
N�أن�يصبح�إخ والقول�بغ,!�ذلك�يمكنه

�يث,!�قلق�ا�تعاقدين�بسبب�عدم�احi!ام�الدولة�أو�بقية�أصول�هذه�التعاقدات،�كم �ا�بدأ ا�أن�Pخل�{
ذا


م�العقديةâاماOiلNخاص�القانون�العام� . 

�من� �وأنه �العقد�Pداري، �\ي �بالتحكيم �جواز�zستعانة �السعودي�عدم �القانون �فقهاء �يرى�أغلبية وبالتا�ي،

لكن�الفقه�التون�oÔýيعيش�اختفات�حادة�فيما�يخص�هذا�. از�مور�ا�حظورة�إ�Nإذا�ورد�نص�صريح�بالجو 

ا�وضوع�بسبب�تب�oÌا�شرع�والقضاء�بشكل�قاطع،�إ�ى�وقت�قريب،��بدأ�عدم�جواز�اللجوء�للتحكيم�الداخ�ي�

  .وغموض�ا�وقف�بالنسبة�للجوء�إ�ى�التحكيم�الدو�ي

  موقف�القضاء�Rي�الدولت�ن�من�ا'سألة

فهو��Nيزال�يرفض�التحكيم�لفض�. القضاء�\ي�تونس�تطور�التم�oÔèالذي�عرفه�الفقه�والتشريع

�عن�العقد�Pداري  فقد�ذهب�إ�ى�أن�حظر�التحكيم�\ي�منازعات�أ. Oاع�الذي�ينشأ

�من�مصادر�ا�شروع
ً
يعت"!�بمثابة�مبدأ�من�ا�بادئ�القانونية�العامة�ال�oÐتعت"!�مصدرا


اìع� �الصادرة ��عمال �\ي �أ. Pدارية �من �وغ,!ها �الدولة �حظر�لجوء ��بدأ �تطبيقه �\ي
ً
�متشددا وبقي

�للتحكيم �أو�العقود�. القانون�العام �تعلق��مر�بعقد�من�العقود�Pدارية �عدم�مشروعي�
م�سواء وأصر�ع�ى

�بالرغم�م �جهة�Pدارة �ت"!مها oÐال� �يتعارض�مع�بعض�ا�عاهدات�العادية �ا�بدأ �لهذا ن�أن��ساس�التشريøي

�oÌستثمار�ب,ن�الدول�ومواطzا�اتفاقية�واشنطن�لتسوية�منازعات�
ìا�تونس،�من�بي
Úانضمت�إل�oÐالدولية�ال

� ��)1(1965الدول��خرى�لسنة �ب,ن�الدول�العربية�سنة 1974وzتفاقية�ا�"!مة

.  

وعليه،�قضت�ا�حكمة�Pدارية�التونسية�\ي�أك�!�من�مناسبة�بعدم�إجازة�شرط�التحكيم�\ي�العقد�Pداري،�

جت�بذلك�بالعديد�من�النصوص�القانونية�\ي�التشريع�التونoÔý،�إضافة�إ�ى�أن�اختصاصها�ينظر�

 Nو� �العامة ��فراد 
اÚف�
ً
�تكون�طرفا oÐا�نازعات�ال� �ببطن�شرط��\ي �بأي�حال�من��حوال، �مخالفته يجوز

�بنظر� التحكيم�الوارد�\ي�العقود�Pدارية�مستندة�\ي�ذلك�إ�ى�نصوص�القانون�التون�oÔýوإ�ى�أن�اختصاصها

                                         


ا�الدولة�التونسية�\ي�Úصادقت�عل�oÐتفاقية�الzوا�ملكة�العربية�السعودية�\ي��1966جوان��22نص�

http://www.lcica.org/ar/download3   

�منازعات�zس �تسوية �بتاريخ�اتفاقية ��خرى �العربية �الدول oÌمواط� �وب,ن �لستثمارات�العربية �ا�ضيفة �الدول تثمار�ب,ن


ا�مجلس�الوحدة�zقتصادية�العربية�التابع�لجامعة��1976أوت��20ال�oÐدخلت�ح,�Oالتنفيذ�\ي�Úبعد�أن�صادق�عل

  . 1974الدول�العربية�\ي�ديسم"!�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الرؤية�ب,ن�القاP�oÔÕداري�وب,ن

العامة�وا�صالح�الخاصة�للمتعاقدين

لكن�إن�كنا�نتفق�مع�الرأي�السابق�لكن�يرى�الباحث�أن�عدم�الحصول�ع�ى�موافقة�الجهة�ا�ختصة،��Nيؤثر��

ع�ى�صحة�zتفاق�ع�ى�التحكيم�كون�هذه�ا�سألة�من�التشريعات�

الحكومية�\ي�ا�ملكة�أن�تتمسك�به�من�أجل�Pخل�ببنود�zتفاق�التحكيم�oالذي�وافقت�عليه�منذ�البداية،�

�من� �ا�بدأ 
ذا}� �التعاقد�وzلOiام �\ي �حسن�النية �بمبدأ
ً
�ومساسا

ً
N�أن�يصبح�إخ والقول�بغ,!�ذلك�يمكنه

أصول�هذه�التعاقدات،�كم


م�العقديةâاماOiلNأشخاص�القانون�العام�

�من� �وأنه �العقد�Pداري، �\ي �بالتحكيم �جواز�zستعانة �السعودي�عدم �القانون �فقهاء �يرى�أغلبية وبالتا�ي،

�مور�ا�حظورة�إ�Nإذا�ورد�نص�صريح�بالجو 

ا�وضوع�بسبب�تب�oÌا�شرع�والقضاء�بشكل�قاطع،�إ�ى�وقت�قريب،��بدأ�عدم�جواز�اللجوء�للتحكيم�الداخ�ي�

وغموض�ا�وقف�بالنسبة�للجوء�إ�ى�التحكيم�الدو�ي

موقف�القضاء�Rي�الدولت�ن�من�ا'سألة: ا'طلب�الثاني

القضاء�\ي�تونس�تطور�التم�oÔèالذي�عرفه�الفقه�والتشريع�لم�يساير �

�عن�العقد�Pداري  ال	Oاع�الذي�ينشأ

�من�مصادر�ا�شروع
ً
يعت"!�بمثابة�مبدأ�من�ا�بادئ�القانونية�العامة�ال�oÐتعت"!�مصدرا


اìع� �الصادرة ��عمال �\ي Pدارية

�للتحكيم القانون�العام

�بالرغم�م �جهة�Pدارة �ت"!مها oÐال� العادية

�oÌستثمار�ب,ن�الدول�ومواطzا�اتفاقية�واشنطن�لتسوية�منازعات�
ìا�تونس،�من�بي
Úانضمت�إل�oÐالدولية�ال

� الدول��خرى�لسنة

.)2(ية�ا�نازعاتلتسو 

وعليه،�قضت�ا�حكمة�Pدارية�التونسية�\ي�أك�

حيث�حاججت�بذلك�بالعديد�من�النصوص�القانونية�\ي�التشريع�التونoÔý،�إضافة�إ�ى�أن�اختصاصها�ينظر�

 Nو� �العامة ��فراد 
اÚف�
ً
�تكون�طرفا oÐا�نازعات�ال� \ي

�بنظر� التحكيم�الوارد�\ي�العقود�Pدارية�مستندة�\ي�ذلك�إ�ى�نصوص�القانون�التون�oÔýوإ�ى�أن�اختصاصها

                                                          

ا�الدولة�التونسية�\ي��- )1(Úصادقت�عل�oÐتفاقية�الzنص�

http://www.lcica.org/ar/download3: ع�ى�الرابط�التا�ي
�منازعات�zس�- )2( �تسوية اتفاقية

ال�oÐدخلت�ح,�Oالتنفيذ�\ي��10.06.1974

الدول�العربية�\ي�ديسم"!�
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ا�من�النظام�العام�و�Nيمكن�مخالفتهÚفقد�اتخذ�هذا�الجهاز�. خاص�العامة�طرفا�ف

�من�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بغض�النظر�عن�كو�
ا�داخلية�أو�دولية
ً
. وقفا�متشددا

�العقود�Pدارية�بصفة�عامة،�حيث� �بالنسبة�للقضاء�Pداري�التونæ�oÔýي�عدم�جواز�التحكيم�\ي فالقاعدة

�العام �القانون �أشخاص �لجوء �بطن \ي��ع�ى

بتاريخ��21920نا\ي�الصادر�\ي�القضية�عدد�

�oا�استقر�ع�ى�أن�إدراج�شرط�تحكيم
Íدارية�ع�ى�أن�فقه�قضاPالذي�أكدت�فيه�ا�حكمة�

ك�بوجوب�عرض�ال	Oاع�ع�ى�التحكيم�

  ". قبل�القيام�لدى�القضاء�يعت"!�والحالة�ما�ذكر�\ي�غ,!�محله�واتجه�بالتا�ي�رفض�هذا�الفرع�من�ا�ستند

�حيث�أقرت�محكمة� �Pدارية �ا�ادة �\ي �الرافض�للتحكيم �Pداري �القضاء �توجه �العد�ي �ساير�القضاء وقد

ثم�كرست�محكمة�. خاص�القانون�العام

�صفقة� �عقد �بأن �السابع، �الفصل �من �الخامسة �للفقرة
ً
�تطبيقا �وحكمت، �التوجه �بتونس�هذا ناف

�إداري�لكن�ال	Oاعات�"سيدي�عيش �هو�عقد ،

ماي��19فقد�نص�حكم�محكمة�zستئناف�بتونس�بتاريخ�

� �ضد �الفحة �وزارة �حق �\ي �الدولة مجمع�"Oاعات

�للصفقات� �بالنسبة �التحكيم �منع �مبدأ �كرس oÔýالتون� ا�شرع

�الخامسة�من�الفصل�السابع �الفقرة �\ي هذا�zستثناء�. ع�وضع�استثناء�خاص�بالتحكيم�الدو�ي

�أو�مالية �أو�تجارية �اقتصادية �دولية �عقات �عن �الناتجة �تفس,!�. Oاعات �مسألة �تطرح وبالتا�ي

لحات�واسعة،�عامة�وغ,!�وæي�مفاهيم�ومصط

o×مع�طرف�آخر�أجن� �من�العقود�ال�oÐتقوم�الدولة�بإبرامها
ً
�هاما

ً
لكن�عقد�. محددة�ويمكن�أن�تشمل�جزءا


ا�ترتبط�با�هام�والوظائف��Öستثناء�zيمكن�أن�يندرج�ضمن�هذا��N�،اعO


دف�لتحقيق�ا�صلحة�العامة�و�Nيمكن�أن�

وبالتا�ي،�ا�حكمة�تعت"!�أن�...يتعلق�بالتجارة�الدولية�وzستثمار،�موضوع�الفقرة�الخامسة�من�الفصل�السابع

ص�القانون�العام�من�أجل�خص�من�أشخا

هل�يمكن�للدولة�أو�أي�شخص�من�

 ���� ��"�� �"�@� #�6 �"��"�� �����6�� ��@���� �
 ����
��� ����v� ��"�
6�� ������ 0� �
2�� [�� 7 �1996 ��! �22 ������� ���T��� �

(2)� Ahmed OUERFELLI,”L arbitrage dans la jurisprudence tunisienne”, ed. 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�من�النظام�العام�و�Nيمكن�مخالفتهÚتكون��شخاص�العامة�طرفا�ف�oÐا�نازعات�ال

�من�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بغض�النظر�عن�كو�
ا�داخلية�أو�دوليةالقضائي�\ي�تونس�م
ً
وقفا�متشددا

�العقود�Pدارية�بصفة�عامة،�حيث� �بالنسبة�للقضاء�Pداري�التونæ�oÔýي�عدم�جواز�التحكيم�\ي فالقاعدة

� �سنة �تأسيسها �منذ �Pدارية �ا�حكمة �أ�1972استقر�قضاء �لجوء �بطن ع�ى


م�التعاقدية�إ�ى�التحكيمâقاومن�هذه��حكام،�الحكم�zستئنا\ي�الصادر�\ي�القضية�عدد�. ع

�oا�استقر�ع�ى�أن�إدراج�شرط�تحكيم
Íدارية�ع�ى�أن�فقه�قضاPالذي�أكدت�فيه�ا�حكمة�

ك�بوجوب�عرض�الالتمس: "ونصت�ع�ى�أن. \ي�صفقة�عمومية�يعت"!�باط�و�Nعمل�عليه

قبل�القيام�لدى�القضاء�يعت"!�والحالة�ما�ذكر�\ي�غ,!�محله�واتجه�بالتا�ي�رفض�هذا�الفرع�من�ا�ستند

�حيث�أقرت�محكمة� �Pدارية �ا�ادة �\ي �الرافض�للتحكيم �Pداري �القضاء �توجه �العد�ي �ساير�القضاء وقد

إ�ى�التحكيم�بالنسبة�Öشخاص�القانون�العام�مبدأ�منع�اللجوء�)1(1993

�صفقة� �عقد �بأن �السابع، �الفصل �من �الخامسة �للفقرة
ً
�تطبيقا �وحكمت، �التوجه �بتونس�هذا ناف

� �بمنطقة �سد �الفحة�من�أجل�إنشاء �وزارة �أبرمته سيدي�عيش"عمومية

فقد�نص�حكم�محكمة�zست. حكيم�ح�ÓÐولو�كانت�دوليةا�تعلقة�به��Nتخضع�للت

� �رقم �القضية �69135\ي �ضد �الفحة �وزارة �حق �\ي �الدولة �ب	Oاعات �العام �ا�كلف ،

(arret Ferrocom)أن�� �للصفقات�: "...ع�ى �بالنسبة �التحكيم �منع �مبدأ �كرس oÔýالتون� ا�شرع

�الخامسة�من�الفصل�السابع �الفقرة �\ي ع�وضع�استثناء�خاص�بالتحكيم�الدو�ي

�أو�مالية �أو�تجارية �اقتصادية �دولية �عقات �عن �الناتجة Oاعات

وæي�مفاهيم�ومصط" العقات�الدولية�zقتصادية�أو�التجارية�أو�ا�الية

o×مع�طرف�آخر�أجن� �من�العقود�ال�oÐتقوم�الدولة�بإبرامها
ً
�هاما

ً
محددة�ويمكن�أن�تشمل�جزءا


ا�ترتبط�با�هام�والوظائف��Öستثناء�zيمكن�أن�يندرج�ضمن�هذا��N�،اعO	الصفقة�العمومية�موضوع�هذا�ال

رفق�العام�و�
دف�لتحقيق�ا�صلحة�العامة�و�Nيمكن�أن�بناء�سد�من�صميم�وظائف�ا�

يتعلق�بالتجارة�الدولية�وzستثمار،�موضوع�الفقرة�الخامسة�من�الفصل�السابع

  ".موضوع�هذا�العقد��Nيمكن�أن�يخضع�للتحكيم

�أن�كل�عقد�ي"!مه�شخص�من�أشخا �القضية، �بمناسبة�هذه اعت"!ت�ا�حكمة

هل�يمكن�للدولة�أو�أي�: وهنا�يطرح�السؤال. مقتضيات�ا�رفق�العام��Nيمكن�أن�يخضع�للتحكيم

  خاص�القانون�العام�أن�ي"!م�عقدا�خارج�حاجيات�ا�رفق�العام؟
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Ahmed OUERFELLI,”L arbitrage dans la jurisprudence tunisienne”, ed. 
LGDJ, Tunis�.257�258.  

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�نازعات�ال�oÐتكون��ش

القضائي�\ي�تونس�م

�العقود�Pدارية�بصفة�عامة،�حيث� �بالنسبة�للقضاء�Pداري�التونæ�oÔýي�عدم�جواز�التحكيم�\ي فالقاعدة

� �سنة �تأسيسها �منذ �Pدارية �ا�حكمة استقر�قضاء


م�التعاقدية�إ�ى�التحكيمâقاع


ا�استقر�ع�ى�أن�إدراج�شرط�تحكيم2000��oجوان��16Íدارية�ع�ى�أن�فقه�قضاPالذي�أكدت�فيه�ا�حكمة�

\ي�صفقة�عمومية�يعت"!�باط�و�Nعمل�عليه

قبل�القيام�لدى�القضاء�يعت"!�والحالة�ما�ذكر�\ي�غ,!�محله�واتجه�بالتا�ي�رفض�هذا�الفرع�من�ا�ستند

�حيث�أقرت�محكمة�� �Pدارية �ا�ادة �\ي �الرافض�للتحكيم �Pداري �القضاء �توجه �العد�ي �ساير�القضاء وقد

1993التعقيب�سنة�

�صفقة� �عقد �بأن �السابع، �الفصل �من �الخامسة �للفقرة
ً
�تطبيقا �وحكمت، �التوجه �بتونس�هذا zستئناف

�بمنطقة� �سد �الفحة�من�أجل�إنشاء �وزارة �أبرمته عمومية

ا�تعلقة�به��Nتخضع�للت

2009�� �رقم �القضية \ي

(arret Ferrocom))2("كومi!ى 

�الخامسة�من�الفصل�السابعالعمومية�م �الفقرة �\ي ع�وضع�استثناء�خاص�بالتحكيم�الدو�ي

�أو�مالية �أو�تجارية �اقتصادية �دولية �عقات �عن �الناتجة �بال	Oاعات يتعلق

العقات�الدولية�zقتصادية�أو�التجارية�أو�ا�الية"ا�قصود�بـ

o×مع�طرف�آخر�أجن� �من�العقود�ال�oÐتقوم�الدولة�بإبرامها
ً
�هاما

ً
محددة�ويمكن�أن�تشمل�جزءا

الصفقة�العمومية�موضوع�هذا�ال

� �للدولة بناء�سد�من�صميم�وظائف�ا�(�ساسية

يتعلق�بالتجارة�الدولية�وzستثمار،�موضوع�الفقرة�الخامسة�من�الفصل�السابع

موضوع�هذا�العقد��Nيمكن�أن�يخضع�للتحكيم

�أن�كل�عقد�ي"!مه�� �القضية، �بمناسبة�هذه اعت"!ت�ا�حكمة

مقتضيات�ا�رفق�العام��Nيمكن�أن�يخضع�للتحكيم

أشخاص�القانون�العام�أن�ي"!م�عقدا�خارج�حاجيات�ا�رفق�العام؟
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Ahmed OUERFELLI,”L arbitrage dans la jurisprudence tunisienne”, ed. GLD�
�Paris, 2010, p
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�547الفصل��وبالرغم�من�أن��طراف،�\ي�القضية�أعه،�اتفقت�ع�ى�التحكيم،�فإن�ا�حكمة�استندت�ع�ى

�بالتا�ي� �واعتباره �اتفاق�التحكيم �\ي �الرجوع �\ي من�أجل�إقرار�طلب�Pدارة

وعدة�قضايا�أخرى،�يدفع�ا�ؤسسات�

�الحديثة�وتدفق� وبالتا�ي�حرمان�البد�من�التكنولوجيا

�أو�
ً
ثم�إن�إبطال�حكم�التحكيم�\ي�تونس��Nيمنع�ا�ؤسسة�ا�ستفيدة�من�طلب�تنفيذ�الحكم�\ي�فرنسا�مث

� �ا�نشأ، �بلد �\ي �التحكيم �حكم �إبطال �يعت"!�أن �البلدين، �\ي �القضاء �باعتبار�وأن �ا�تحدة �Nيمنع�الوNيات


ا�قضية�ìإكساءه�بالصبغة�التنفيذية�وهذا�ما�حصل�بالفعل�\ي�العديد�من�ا�ناسبات�والقضايا�ومBecfreres 

أبرم�عقد�أشغال�عامة�ب,ن�الحكومة�التونسية�من�جهة�

�من�جهة �الك"!ى�التونسية ��شغال �وشركة �بيك�الفرنسية �إخوان �الكويت�æي��وشركة �وكانت�دولة أخرى،

وعندما�. Oاع�الذي�يمكن�ان�ينشأ�عنه

�الحكومة� �لكن �فيه، �للفصل 
اÚعل� �ا�تفق �التحكيم �مؤسسة �إ�ى �الشركة �أحالته �الطرف,ن �ب,ن �نزاع حصل

�العام� �القانون �\ي ��شخاص �استعانة �يمنع مبدأ

وقد�صدرت��حكام�القضائية�\ي�. 

و\ي�ا�قابل�ذهبت�هيئة�التحكيم،�

�إ�ى�Pقرار�بصحة�شرط�التحكيم� ،

وبالتا�ي�التجأت�الشركت,ن�إ�ى�. �ما�ي�إ�ى�الشركت,ن�وتحميل�الدولة�التونسية�كافة�نفقات�التحكيم

أمران�،�1991أفريل��15وبناء�عليه�صدر�بتاريخ�

عن�السيد�ا�فوض�من�قبل�رئيس�ا�حكمة�zبتدائية�بباريس�أعطى�بموج�
ما�الحكم,ن�الصادرين�عن�هيئة�

�محكمة� �أمام �القرارين �هذين �\ي �بالطعن �التونسية �الدولة فقامت


ماناف�\ي�باريس�ال�oÐأقرت�قبول�الطعن�شك�ورفضه�موضوعا�بتأييد�اÚوعندها�. )2(لقرارين�ا�طعون�ف

من�قانون�ا�رافعات�الفرنoÔý،�أمام�

�Nى�\ي�نقض�ما�تم�من�جهته�فسعيه�مردود�عليه�إøمن�س


ضة�العربية�بالقاهرة،�ì399،�ص�2006ن،�الدفع�بالحصانة�القضائية�\ي�مجال�التحكيم،�دار�ال�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وبالرغم�من�أن��طراف،�\ي�القضية�أعه،�اتفقت�ع�ى�التحكيم،�فإن�ا�حكمة�استندت�ع�ى

�وzلOiامات �العقود �بالتا�ي��)1(من�مجلة �واعتباره �اتفاق�التحكيم �\ي �الرجوع �\ي من�أجل�إقرار�طلب�Pدارة

وعدة�قضايا�أخرى،�يدفع�ا�ؤسسات��Ferrocomهذا�ا�وقف�الذي�اتخذه�القضاء�التون�oÔýمن�خل�قضية�

�الصفقات�العمومية� �الحديثة�وتدفق��جنبية�نحو�عدم�ا�شاركة�\ي وبالتا�ي�حرمان�البد�من�التكنولوجيا

�أو�
ً
ثم�إن�إبطال�حكم�التحكيم�\ي�تونس��Nيمنع�ا�ؤسسة�ا�ستفيدة�من�طلب�تنفيذ�الحكم�\ي�فرنسا�مث

� �ا�نشأ، �بلد �\ي �التحكيم �حكم �إبطال �يعت"!�أن �البلدين، �\ي �القضاء �باعتبار�وأن �ا�تحدة الوNيات


ا�قضية�ìإكساءه�بالصبغة�التنفيذية�وهذا�ما�حصل�بالفعل�\ي�العديد�من�ا�ناسبات�والقضايا�وم

& Grand's Travau .أبرم�عقد�أشغال�عامة�ب,ن�الحكومة�التونسية�من�جهة��1981ففي�سنة�

�من�جهة �الك"!ى�التونسية ��شغال �وشركة �بيك�الفرنسية �إخوان وشركة

وقد�تم�zتفاق�\ي�العقد�ع�ى�شرط�التحكيم�لحل�ال	Oاع�الذي�يمكن�ان�ينشأ�عنه

�الحكومة� �لكن �فيه، �للفصل 
اÚعل� �ا�تفق �التحكيم �مؤسسة �إ�ى �الشركة �أحالته �الطرف,ن �ب,ن �نزاع حصل

� �أساس �ع�ى �التحكيم �شرط �ببطن �دفعت ��التونسية �استعانة �يمنع مبدأ

. بالتحكيم�\ي�العقد�Pداري،�ا�عمول�به�\ي�تونس�وفرنسا�\ي�ذلك�الوقت

و\ي�ا�قابل�ذهبت�هيئة�التحكيم،�. تونس�سواء�من�القضاء�العد�ي�أو�القضاء�Pداري�ببطن�شرط�التحكيم

�إ�ى�Pقرار�بصحة�شرط�التحكيم�1990سبتم"!��13و�1990فيفري��8بتاريخ��من�خل�حكم,ن�منفصل,ن ،

�ما�ي�إ�ى�الشركت,ن�وتحميل�الدولة�التونسية�كافة�نفقات�التحكيم

وبناء�عليه�صدر�بتاريخ�. طلب�تنفيذ�حكم�التحكيم�من�ا�حكمة�zبتدائية�بباريس

عن�السيد�ا�فوض�من�قبل�رئيس�ا�حكمة�zبتدائية�بباريس�أعطى�بموج�
ما�الحكم,ن�الصادرين�عن�هيئة�

�فرنسا �\ي �التنفيذية �القوة �محكمة�. التحكيم �أمام �القرارين �هذين �\ي �بالطعن �التونسية �الدولة فقامت

ناف�\ي�باريس�ال�oÐأقرت�قبول�الطعن�شك�ورفضه�موضوعا�بتأييد�ا

من�قانون�ا�رافعات�الفرنoÔý،�أمام��1009طعنت�الحكومة�التونسية�بالنقض�ع�ى�هذا�الحكم�بناء�ع�ى�ا�ادة�

  . ))3((محكمة�التعقيب�الفرنسية�لكن�هذه��خ,!ة�أيدت�الحكم�zستئنا\ي

                                         

من�سøى�\ي�نقض�ما�تم�من�جهته�فسعيه�مردود�عليه�إ�N: "من�مجلة�zلOiامات�والعقود�التونسية�ينص�ع�ى

  ".إذا�أجاز�القانون�ذلك�بوجه�صريح

  .1994فيفري��24ئناف�بباريس�بتاريخ�


ضة�العربية�بالقاهرة،�ناصر�عثمان�محمد�عثماìن،�الدفع�بالحصانة�القضائية�\ي�مجال�التحكيم،�دار�ال

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وبالرغم�من�أن��طراف،�\ي�القضية�أعه،�اتفقت�ع�ى�التحكيم،�فإن�ا�حكمة�استندت�ع�ى�

�وzلOiامات �العقود من�مجلة

 
ً
 . باط

هذا�ا�وقف�الذي�اتخذه�القضاء�التون�oÔýمن�خل�قضية��

�الصفقات�العمومية� �جنبية�نحو�عدم�ا�شاركة�\ي

  .zستثمار�الخار6ي

�أو��
ً
ثم�إن�إبطال�حكم�التحكيم�\ي�تونس��Nيمنع�ا�ؤسسة�ا�ستفيدة�من�طلب�تنفيذ�الحكم�\ي�فرنسا�مث

� �ا�نشأ، �بلد �\ي �التحكيم �حكم �إبطال �يعت"!�أن �البلدين، �\ي �القضاء �باعتبار�وأن �ا�تحدة الوNيات


ا�قضية�ìإكساءه�بالصبغة�التنفيذية�وهذا�ما�حصل�بالفعل�\ي�العديد�من�ا�ناسبات�والقضايا�وم

 Grand's Travaux d Afrique

�من�جهة �الك"!ى�التونسية ��شغال �وشركة �بيك�الفرنسية �إخوان وشركة

وقد�تم�zتفاق�\ي�العقد�ع�ى�شرط�التحكيم�لحل�ال. ا�مول�للمشروع

�الحكومة� �لكن �فيه، �للفصل 
اÚعل� �ا�تفق �التحكيم �مؤسسة �إ�ى �الشركة �أحالته �الطرف,ن �ب,ن �نزاع حصل

� �أساس �ع�ى �التحكيم �شرط �ببطن �دفعت التونسية

بالتحكيم�\ي�العقد�Pداري،�ا�عمول�به�\ي�تونس�وفرنسا�\ي�ذلك�الوقت

تونس�سواء�من�القضاء�العد�ي�أو�القضاء�Pداري�ببطن�شرط�التحكيم

من�خل�حكم,ن�منفصل,ن

ودفع�مبلغ�ما�ي�إ�ى�الشركت,ن�وتحميل�الدولة�التونسية�كافة�نفقات�التحكيم

طلب�تنفيذ�حكم�التحكيم�من�ا�حكمة�zبتدائية�بباريس

عن�السيد�ا�فوض�من�قبل�رئيس�ا�حكمة�zبتدائية�بباريس�أعطى�بموج

�فرنسا �\ي �التنفيذية �القوة التحكيم

zستئناف�\ي�باريس�ال�oÐأقرت�قبول�الطعن�شك�ورفضه�موضوعا�بتأييد�ا

طعنت�الحكومة�التونسية�بالنقض�ع�ى�هذا�الحكم�بناء�ع�ى�ا�ادة�

محكمة�التعقيب�الفرنسية�لكن�هذه��خ,!ة�أيدت�الحكم�zست

                                                          
من�مجلة�zلOiامات�والعقود�التونسية�ينص�ع�ى�547الفصل��-  )1(

إذا�أجاز�القانون�ذلك�بوجه�صريح
حكم�محكمة�zستئناف�بباريس�بتاريخ��)2(
ناصر�عثمان�محمد�عثما�)3(

  .وما�بعدها
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الحظر�دون�احi!ام�مقتضيات�النصوص�

�فنية� �لجنة �حيث�تعمل�اليوم �التحكيم، �صياغة�مجلة �إعادة �التفك,!�\ي �إ�ى oÔýالتون� �ا�شرع �دفع �ما وهذا

جنة�اقi!اح�حلول�ثورية�تجعل�وبالتا�ي�نرى�أنه�ع�ى�هذه�الل

�من�
ً
�بدءا �التحكيم �جوانب �جميع �تشمل �أن �يجب �الحلول هذه

�الصلة�
ً
و�هم�حسب�رأينا�أن�تراÑي�لجنة�Pصح�دائما

�\ي��نظمة�ا�قارنة�مثل� �عملية�وناجعة�تم�اعتمادها
ً
Nي�حلو

�من�التحكيم�\ي�العقد�Pداري�
ً
�متشددا

ً
�بالنسبة��وقف�القضاء�\ي�ا�ملكة�فقد�اتخذ�هو�كذلك�موقفا أما

�العقد�Pدارية�بصفة� التحكيم�\ي

  .عامة،�ما�عدا�الحاNت�ال�oÐتتضمن�نصوص�قانونية�صريحة�تج,�Oذلك�أو�ترخيص�من�قبل�رئيس�الوزراء

لسعودية�استثنت�وفقا�توافقت�كل�من�السعودية�ودولة�تونس�انه��Nيجوز�التحكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية�ولكن�ا

1433�� �ا�طلب�ا�ى�) هـ نتطرق�\ي�هذا

حكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية�مرفوضا�وذلك�وفق�لنظام�قانون�

�\ي �التحكيم ��Nيجوز �انه �ا�تعلقة��- 1: " حيث�نص�الفصل�السابع ا�سائل

ا�سائل��-O .4اعات�ا�تعلقة�بالحالة�الشخصية�وا�الية

Oعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصيغة�Pدارية�والجماعات�

 ".Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�او�مالية�ينظمها�الباب�الثالث�من�هذا�النظام

�مور�ا�تعلقة�بالتجارة�الدولية��نجد�ان�النظام�التون�oÔýتوافق�مع�النظام�السعودي�ان�يكون�التحكيم�\ي

�ينظر�\ي� �Pداري�عندما �والقضاء �ا�نازعات��خرى، �لكافة �ومغايرة �خاصة �بطبيعة تتم,�Oا�نازعات�Pدارية

تءم�مع�طبيعة�القضية�Pدارية�والذي��Nيطبقه�

�.للقانون�التون�oÔýفقد�حظرا�اللجوء�للتحكيم�\ي�ال	Oاع�Pداري 

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الحظر�دون�احi!ام�مقتضيات�النصوص�هذا�التم�oÔèجعل�جانب�من�الفقه�التون�oÔýيؤكد�أن�القضاء�يطبق�

  .)1(ويأمل�تطور�موقف�ا�حكمة�zدارية�\ي�هذا�الشأن

�فنية� �لجنة �حيث�تعمل�اليوم �التحكيم، �صياغة�مجلة �إعادة �التفك,!�\ي �إ�ى oÔýالتون� �ا�شرع �دفع �ما وهذا

وبالتا�ي�نرى�أنه�ع�ى�هذه�الل. خاصة�ع�ى�مستوى�وزارة�العدل�ع�ى�مراجع�
ا

�للتحكيم
ً
�ودوليا

ً
�إقليميا �تونس�مركزا �من�. من

ً
�بدءا �التحكيم �جوانب �جميع �تشمل �أن �يجب �الحلول هذه

�إ�ى�تنفيذ�قرارات�التحكيم
ً
Nالصلة�. اتفاقية�التحكيم�ووصو�

ً
و�هم�حسب�رأينا�أن�تراÑي�لجنة�Pصح�دائما

�\ي��نظمة�ا�قارنة�مثل�الوثيقة�ب,ن�التحكيم�وzستثمار�بحيث� �عملية�وناجعة�تم�اعتمادها
ً
Nتستو&ي�حلو

  . القانون�الفرن�oÔýوالقانون��مريكي

�من�التحكيم�\ي�العقد�Pداري�
ً
�متشددا

ً
�بالنسبة��وقف�القضاء�\ي�ا�ملكة�فقد�اتخذ�هو�كذلك�موقفا أما

�هو�عدم�جواز  �عنده �فالقاعدة �أو�دولية �داخلية �العقد�Pدارية�بصفة��بصرف�النظر�عن�كو�
ا التحكيم�\ي

عامة،�ما�عدا�الحاNت�ال�oÐتتضمن�نصوص�قانونية�صريحة�تج,�Oذلك�أو�ترخيص�من�قبل�رئيس�الوزراء

  تباين�موقف�القضاء�Rي�الدولت�ن�من�ا'سألة

توافقت�كل�من�السعودية�ودولة�تونس�انه��Nيجوز�التحكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية�ولكن�ا

1433نظام�التحكيم�الصادر�مجلس�الوزراء�لعام�( 2للمادة�العاشرة�الفقرة�

  :فرع,ن�كمقارنة�ب,ن�الدولت,ن

  تمسك�القضاء�التون�oÔýبرفض�التحكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية

حكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية�مرفوضا�وذلك�وفق�لنظام�قانون�Oاع�الحاصل�\ي�دولة�تونس�واللجوء�ا�ى�الت

� �لسنه oÔýالتون� �\ي�1993التحكيم �التحكيم ��Nيجوز �انه حيث�نص�الفصل�السابع

ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالحالة�الشخصية�وا�الية�-3. ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالجنسية


ا�الصلحÚدارية�والجماعات��- 5. ز�فPعات�ا�تعلقة�بالدولة�وا�ؤسسات�العمومية�ذات�الصيغة�O	ال

ا�حلية��zاذا�كانت�هذه�ال	Oاعات�ناتجة�عن�عقات�دولية�او�مالية�ينظمها�الباب�الثالث�من�هذا�النظام

نجد�ان�النظام�التون�oÔýتوافق�مع�النظام�السعودي�ان�يكون�التحكيم�\ي

  .وا�نازعات�الدولية�باستثناء�ان�السعودية�تطلب�موافقة�رئيس�الوزراء

�ينظر�\ي� �Pداري�عندما �والقضاء �ا�نازعات��خرى، �لكافة �ومغايرة �خاصة �بطبيعة تتم,�Oا�نازعات�Pدارية

تءم�مع�طبيعة�القضية�Pدارية�والذي��Nيطبقه�ا�نازعات�Pدارية�ينظرها�بoÔèء�من�التمايز�والتغاير�الذي�ي

للقانون�التون�oÔýفقد�حظرا�اللجوء�للتحكيم�\ي�الالتحكيم�\ي�الغالب�لدى�نظره�منازعات�Pدارة�

                                         

E��� ���".   

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هذا�التم�oÔèجعل�جانب�من�الفقه�التون�oÔýيؤكد�أن�القضاء�يطبق��

ويأمل�تطور�موقف�ا�حكمة�zدارية�\ي�هذا�الشأن. القانونية

�فنية�  �لجنة �حيث�تعمل�اليوم �التحكيم، �صياغة�مجلة �إعادة �التفك,!�\ي �إ�ى oÔýالتون� �ا�شرع �دفع �ما وهذا

خاصة�ع�ى�مستوى�وزارة�العدل�ع�ى�مراجع�
ا

�للتحكيم
ً
�ودوليا

ً
�إقليميا �تونس�مركزا من

�إ�ى�تنفيذ�قرارات�التحكيم
ً
Nاتفاقية�التحكيم�ووصو

الوثيقة�ب,ن�التحكيم�وzستثمار�بحيث�

القانون�الفرن�oÔýوالقانون��مريكي

�من�التحكيم�\ي�العقد�Pداري�
ً
�متشددا

ً
�بالنسبة��وقف�القضاء�\ي�ا�ملكة�فقد�اتخذ�هو�كذلك�موقفا أما

�هو�عدم�جواز  �عنده �فالقاعدة �أو�دولية �داخلية بصرف�النظر�عن�كو�
ا

عامة،�ما�عدا�الحاNت�ال�oÐتتضمن�نصوص�قانونية�صريحة�تج,�Oذلك�أو�ترخيص�من�قبل�رئيس�الوزراء

تباين�موقف�القضاء�Rي�الدولت�ن�من�ا'سألة: ا'طلب�الثالث

توافقت�كل�من�السعودية�ودولة�تونس�انه��Nيجوز�التحكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية�ولكن�ا

للمادة�العاشرة�الفقرة�

فرع,ن�كمقارنة�ب,ن�الدولت,ن

تمسك�القضاء�التون�oÔýبرفض�التحكيم�\ي�ا�ادة�Pدارية�:الفرع��ول 

يعد�ال	Oاع�الحاصل�\ي�دولة�تونس�واللجوء�ا�ى�الت

� �لسنه oÔýالتون� التحكيم

ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالجنسية�-2. بالنظام�العام


ا�الصلحال�oÐيجو Úز�ف

ا�حلية��zاذا�كانت�هذه�ال

نجد�ان�النظام�التون�oÔýتوافق�مع�النظام�السعودي�ان�يكون�التحكيم�\ي

وا�نازعات�الدولية�باستثناء�ان�السعودية�تطلب�موافقة�رئيس�الوزراء

�ينظر�\ي� �Pداري�عندما �والقضاء �ا�نازعات��خرى، �لكافة �ومغايرة �خاصة �بطبيعة تتم,�Oا�نازعات�Pدارية

ا�نازعات�Pدارية�ينظرها�بoÔèء�من�التمايز�والتغاير�الذي�ي

التحكيم�\ي�الغالب�لدى�نظره�منازعات�Pدارة�

                                                          
)1( ���/ �0���
�� E���
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غ,!�أنه��Nيمكن�zتفاق�عليه�\ي�ا�سائل�ال�oÐتمس�النظام�

  ".Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�خاضعة�لنظام�يحكمه�القانون�العام

موقف�القضاء�عدم�جواز�zلتجاء�للتحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية،�ولقد�استقر�القضاء�التون�oÔýع�ى�اعتبار�

 �لتعلقه�بالنظام�العام�ويمتد�البط
ً
�مطلقا

ً
�بطنا

ً
ن�كذلك�شرط�التحكيم�\ي�ا�نازعة�Pدارية�الداخلية�باط

إ�ى�مشارطة�التحكيم�وقد�فرقت�أحكام�القضاء�التون�oÔýب,ن�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الداخلية�والعقود�

�اعتنق� �فإنه oÔýداري�التونP� �القضاء �أما �الداخلية �Pدارية �ا�ادة �\ي �التحكيم �إ�ى الدولية�فحظرت�اللجوء

�رائد�zتجاه� oÔýداري�التونP� �ويعت"!�القضاء دارية

�وقت� �منذ �من�قبل�مجلس�الدولة �الحظر�مقرر �وهذا �Pدارية، �العقود �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء ا�عارض�\ي

��Nيستطيعون� �سبب�الحظر�حيث�ذكر�أن�الوزراء oÔýالتون� �ب,ن�حكم�صادر�من�مجلس�الدولة طويل�وقد


م،�كما�ذكر�مجلس�الدولة�سببا�Úن�هذا�العمل�محظور�علÖ�،ا
Úائل�ا�تنازع�عل

  :موقف�القضاء�السعودي�من�التحكيم�Rي�ا'ادة��دارية

الم�والنظام�السعودي�من�التحكيم�\ي�

�الذي�نص�ع�ى�117/1/1383وتاريخ� هـ


ا�وب,ن�أي�فرد�او�ìنشب�بي�oÐي�جهة�حكومية�أن�تقبل�التحكيم�كوسيلة�لفض�ا�نازعات�الÖيجوز��N

�هاما،�وتظهر�لها�مصلحة�\ي�منح�
ً

ا�الدولة�امتيازاÚتمنح�ف�oÐت�الNالحا

 .هذا�القرار�اول�قرار�نظم�التحكيم�بما�يتعلق�با�نازعات�Pدارية�\ي�النظام�السعودي

 .حضر�ع�ى�الجهات�Pدارية�التحكيم�سوأ�داخليا�او�خارجيا،�وجاء�مجم

�حيوية�للدولة�وهنا�يظهر�اهتمام�ا�نظم�

�ا�نازعات� �\ي �التحكيم �قبول �ع�ى �الوزراء ئيس

هـ،�وانت�opالعمل�بالقرار�أعه�وبذات�

  : Oاع�Pداري�\ي�التشريع�السعودي،�وقد�تضمن�هذا�القرار�التا�ي

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

غ,!�أنه��Nيمكن�zتفاق�عليه�\ي�ا�سائل�ال�oÐتمس�النظام�: "وكذلك�الحال�\ي�ا�غرب�حيث�نص�الفصل�ع�ى

Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�خاضعة�لنظام�يحكمه�القانون�العام

موقف�القضاء�عدم�جواز�zلتجاء�للتحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية،�ولقد�استقر�القضاء�التون�oÔýع�ى�اعتبار�

 �لتعلقه�بالنظام�العام�ويمتد�البط
ً
�مطلقا

ً
�بطنا

ً
شرط�التحكيم�\ي�ا�نازعة�Pدارية�الداخلية�باط

إ�ى�مشارطة�التحكيم�وقد�فرقت�أحكام�القضاء�التون�oÔýب,ن�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الداخلية�والعقود�

�اعتنق� �فإنه oÔýداري�التونP� �القضاء �أما �الداخلية �Pدارية �ا�ادة �\ي �التحكيم �إ�ى الدولية�فحظرت�اللجوء

 Pا�نازعات�� �\ي �التحكيم �إ�ى �رائد�zتجاه�الرأي�القائل�بحظر�اللجوء oÔýداري�التونP� �ويعت"!�القضاء دارية

�وقت� �منذ �من�قبل�مجلس�الدولة �الحظر�مقرر �وهذا �Pدارية، �العقود �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء ا�عارض�\ي

��Nيستطيعون� �سبب�الحظر�حيث�ذكر�أن�الوزراء oÔýالتون� �ب,ن�حكم�صادر�من�مجلس�الدولة طويل�وقد


م،�كما�ذكر�مجلس�الدولة�سببا�اللجوء�إ�ى�التحكيم�لحل�ا�سÚن�هذا�العمل�محظور�علÖ�،ا
Úائل�ا�تنازع�عل

  .آخر�وهو�نقص�أهلية�الجهة�Pدارية�إ�ى�إبرام�اتفاق�التحكيم

موقف�القضاء�السعودي�من�التحكيم�Rي�ا'ادة��دارية

الم�والنظام�السعودي�من�التحكيم�\ي�\ي�هذا�الفرع�سوف�يتم�توضيح�القرارات�الوزارية�وموقف�ديوان�ا�ظ

وتاريخ��58ا�نازعات�Pدارية،�فقد�صدر�قرار�مجلس�الوزراء�السعودي�رقم�


ا�وب,ن�أي�فرد�او�ìنشب�بي�oÐي�جهة�حكومية�أن�تقبل�التحكيم�كوسيلة�لفض�ا�نازعات�الÖيجوز��N

�هاما،�وتظهر�لها�مصلحة�\ي�منح�شركة�أو�هيئة�خاصة�ويستث�ÓÌمن�ذلك�
ً

ا�الدولة�امتيازاÚتمنح�ف�oÐت�الNالحا

  : وقد�ترتب�ع�ى�صدور�هذا�القرار�التا�ي". zمتياز�شرط�التحكيم

هذا�القرار�اول�قرار�نظم�التحكيم�بما�يتعلق�با�نازعات�Pدارية�\ي�النظام�السعودي

 Pداريةان�النظام�السعودي�حضر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�. 

حضر�ع�ى�الجهات�Pدارية�التحكيم�سوأ�داخليا�او�خارجيا،�وجاء�مجم

استث�oÌالقرار�التحكيم�\ي�ا�نازعات��خرى�ال�oÐتتضمن�مصالح�حيوية�للدولة�وهنا�يظهر�اهتمام�ا�نظم�

 السعودي�بالتحكيم�ي�ا�نازعات�Pدارية�

�ر  �\ي �ممثلة �الدولة �موافقة �من �Nبد �ا�نازعات��انه �\ي �التحكيم �قبول �ع�ى �الوزراء ئيس

هـ،�وانت�opالعمل�بالقرار�أعه�وبذات��12/7/1403م�وتاريخ�/46وضل�العمل�{
ذا�القرار�ح�ÓÐصدر�القرار�رقم�

مرحلة�جديدة�لتنظيم�التحكيم�\ي�ال	Oاع�Pداري�\ي�التشريع�السعودي،�وقد�تضمن�هذا�القرار�التا�ي


ا�العقود�Pدارية�فقطìدارية�مPم�التحكيم�\ي�ا�نازعات� . 

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وكذلك�الحال�\ي�ا�غرب�حيث�نص�الفصل�ع�ى

ة�ال	Oاعات�ا�تعلقة�بالدولة�خاضعة�لنظام�يحكمه�القانون�العامالعام،�وخاص

موقف�القضاء�عدم�جواز�zلتجاء�للتحكيم�\ي�ا�نازعات�Pدارية،�ولقد�استقر�القضاء�التون�oÔýع�ى�اعتبار�

 �لتعلقه�بالنظام�العام�ويمتد�البط
ً
�مطلقا

ً
�بطنا

ً
شرط�التحكيم�\ي�ا�نازعة�Pدارية�الداخلية�باط

إ�ى�مشارطة�التحكيم�وقد�فرقت�أحكام�القضاء�التون�oÔýب,ن�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�الداخلية�والعقود�

�اعتنق� �فإنه oÔýداري�التونP� �القضاء �أما �الداخلية �Pدارية �ا�ادة �\ي �التحكيم �إ�ى الدولية�فحظرت�اللجوء

 Pا�نازعات�� �\ي �التحكيم �إ�ى الرأي�القائل�بحظر�اللجوء

�وقت� �منذ �من�قبل�مجلس�الدولة �الحظر�مقرر �وهذا �Pدارية، �العقود �\ي �التحكيم �إ�ى �اللجوء ا�عارض�\ي

��Nيستطيعون� �سبب�الحظر�حيث�ذكر�أن�الوزراء oÔýالتون� �ب,ن�حكم�صادر�من�مجلس�الدولة طويل�وقد

اللجوء�إ�ى�التحكيم�لحل�ا�س

آخر�وهو�نقص�أهلية�الجهة�Pدارية�إ�ى�إبرام�اتفاق�التحكيم

موقف�القضاء�السعودي�من�التحكيم�Rي�ا'ادة��دارية: الفرع�الثاني

\ي�هذا�الفرع�سوف�يتم�توضيح�القرارات�الوزارية�وموقف�ديوان�ا�ظ

ا�نازعات�Pدارية،�فقد�صدر�قرار�مجلس�الوزراء�السعودي�رقم�


ا�وب,ن�أي�فرد�او�: "أنهìنشب�بي�oÐي�جهة�حكومية�أن�تقبل�التحكيم�كوسيلة�لفض�ا�نازعات�الÖيجوز��N

شركة�أو�هيئة�خاصة�ويستث�ÓÌمن�ذلك�

zمتياز�شرط�التحكيم

هذا�القرار�اول�قرار�نظم�التحكيم�بما�يتعلق�با�نازعات�Pدارية�\ي�النظام�السعودي -1

2-  Pان�النظام�السعودي�حضر�التحكيم�\ي�ا�نازعات�

3- حضر�ع�ى�الجهات�Pدارية�التحكيم�سوأ�داخليا�او�خارجيا،�وجاء�مجم

استث�oÌالقرار�التحكيم�\ي�ا�نازعات��خرى�ال�oÐتتضمن�مصال -4

السعودي�بالتحكيم�ي�ا�نازعات�Pدارية�

�ر  -5 �\ي �ممثلة �الدولة �موافقة �من �Nبد �انه والقرار�وضح

 .Pدارية

وضل�العمل�{
ذا�القرار�ح�ÓÐصدر�القرار�رقم�

مرحلة�جديدة�لتنظيم�التحكيم�\ي�ال


ا�العقود�Pدارية�فقطأجاز�ا�نظ -1ìدارية�مPم�التحكيم�\ي�ا�نازعات�
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Nبد�من�موافقة�رئيس�الوزراء�عند�طلب�الجهة�Pدارية�التحكيم�وا�وافقة�هنا�للرئيس�فقط�دون�غ,!ه�

�والذي�حددت�ا�ادة�العاشرة�من�هذا�النظام�انه�يحضر  ع�ى�الجهات��هـ

�فان�الباحث,ن�يرون�ان�هناك�توافق�ب,ن�نظامي�تونس�والسعودية�\ي�منع�جميع�الجهات�Pدارية� ومن�هنا

�ومو  �السعودية �العربية �با�ملكة �رئيس�مجلس�الوزراء �التحكيم��zبموافقة �ا�ى �للجوء �رئيس�وا�عنوية افق

�ا�نازعات�Pدارية �مادة �\ي �التحكيم �موضوع �أن�استعرضت�الدراسة �تونس�: بعد �ب,ن �مقارنة دراسة

  :والسعودية،�توصل�الباحث�إ�ى�العديد�من�النتائج�يمكن�إجمالها�ع�ى�النحو�ãتي

Oاع�تعت"!�من�الشروط�ا�همة�Nتفاق�التحكيم،�

�كشروط� �ال	Oاع �موضوع �وتحديد �الكتابة �وجود �ضرورة �ع�ى oÔýوالتون� �السعودي �ا�شرع �من �كل ب,ن

لدعوى�أو�محل�نزاع�ح�ÓÐتكتمل�أركان�

�أو�به�نقص�يحول�دون�إتمامه�شرط�zتفاق
ً
 .Oاع�معيبا

�نادت�به� �وهو�ما �التحكيم، �\ي يعد�وجود�شرط�التحكيم�كشرط�مستقل�من�أهم�ا�م,Oات�ا�وجودة

�مرة،� �Öول �الداخلية �Pدارية �العقود �\ي �وإقرار�التحكيم oÌتب� �\ي �خطوات�مهمة oÔýالتون� �ا�شرع خطا

أجاز�التشريع�\ي�كل�من�تونس�وا�ملكة�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�الدولية�غ,!�أنه�

!ة�إصدار�النصوص�التشريعية�بل�\ي�مدى�تطبيقها�من�قبل�

�من�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بغض�ال
ً
�متشددا

ً
نظر�عن�كو�
ا�اتخذ�الجهاز�القضائي�\ي�تونس�موقفا

فالقاعدة�بالنسبة�للقضاء�Pداري�التونæ�oÔýي�عدم�جواز�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بصفة�

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Nبد�من�موافقة�رئيس�الوزراء�عند�طلب�الجهة�Pدارية�التحكيم�وا�وافقة�هنا�للرئيس�فقط�دون�غ,!ه�

 من�أعضاء�مجلس�الوزراء�

�والذي�حددت�ا�ادة�العاشرة�من�هذا�النظام�انه�يحضر �1433ثم�صدر�نظام�التحكيم�لعام� هـ

  ". ا�لك"Pدارية�اللجوء�للتحكيم��zبموافقة�رئيس�مجلس�الوزراء�

�فان�الباحث,ن�يرون�ان�هناك�توافق�ب,ن�نظامي�تونس�والسعودية�\ي�منع�جميع�الجهات�Pدارية� ومن�هنا

�ومو  �السعودية �العربية �با�ملكة �رئيس�مجلس�الوزراء �التحكيم��zبموافقة �ا�ى �للجوء وا�عنوية

  :الخاتمة�والنتائج�والتوصيات

�ا�نازعات�Pدارية �مادة �\ي �التحكيم �موضوع �أن�استعرضت�الدراسة بعد

والسعودية،�توصل�الباحث�إ�ى�العديد�من�النتائج�يمكن�إجمالها�ع�ى�النحو�ãتي

طر\ي�ال	Oاع�تعت"!�من�الشروط�ا�همة�Nتفاق�التحكيم،��إن�الi!ا�oÔÕو�هلية�ال�oÐيجب�أن�يتمتع�{
ا

 .وال�oÐأبرزها�ا�شرع�الفلسطي�oÌو�ردني�بشكل�واضح

�ال �موضوع �وتحديد �الكتابة �وجود �ضرورة �ع�ى oÔýوالتون� �السعودي �ا�شرع �من �كل ب,ن

 .لصحة�اتفاق�التحكيم

لدعوى�أو�محل�نزاع�ح�ÓÐتكتمل�أركان�اشi!ط�القانون�السعودي�والتون�oÔýأن�يكون�هناك�موضوع�ل

�أو�به�نقص�يحول�دون�إتمامه�شرط�zتفاق
ً
هذه�الدعوى�كما�اشi!طت�أن��Nيكون�محل�ال	Oاع�معيبا

�نادت�به� �وهو�ما �التحكيم، �\ي يعد�وجود�شرط�التحكيم�كشرط�مستقل�من�أهم�ا�م,Oات�ا�وجودة

 .,!هالعديد�من�التشريعات�كالتشريع�التون�oÔýوالسعودي�وغ

�مرة،� �Öول �الداخلية �Pدارية �العقود �\ي �وإقرار�التحكيم oÌتب� �\ي �خطوات�مهمة oÔýالتون� �ا�شرع خطا

�بذلك�مختلف�zنتقادات�ال�oÐوجهها�له�الفقه
ً
 . متجاوزا

أجاز�التشريع�\ي�كل�من�تونس�وا�ملكة�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�الدولية�غ,!�أنه�

 \ي�طريقة�معالجة�كل�مشرع�لهذه�ا�سألة

إن�نجاعة�ا�نظومة�القانونية��Nتتمثل�\ي�ك�!ة�إصدار�النصوص�التشريعية�بل�\ي�مدى�تطبيقها�من�قبل�

 . ا�تعامل,ن�واحi!امها�من�قبل��جهزة�القضائية

�من�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بغض�ال
ً
�متشددا

ً
اتخذ�الجهاز�القضائي�\ي�تونس�موقفا

فالقاعدة�بالنسبة�للقضاء�Pداري�التونæ�oÔýي�عدم�جواز�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بصفة�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Nبد�من�موافقة�رئيس�الوزراء�عند�طلب�الجهة�Pدارية�التحكيم�وا�وافقة�هنا�للرئيس�فقط�دون�غ,!ه� -2

من�أعضاء�مجلس�الوزراء�

ثم�صدر�نظام�التحكيم�لعام�

Pدارية�اللجوء�للتحكيم��zبموافقة�رئيس�مجلس�الوزراء�

�فان�الباحث,ن�يرون�ان�هناك�توافق�ب,ن�نظامي�تونس�والسعودية�\ي�منع�جميع�الجهات�Pدارية� ومن�هنا

�ومو  �السعودية �العربية �با�ملكة �رئيس�مجلس�الوزراء �التحكيم��zبموافقة �ا�ى �للجوء وا�عنوية

  .الدولة�\ي�تونس

الخاتمة�والنتائج�والتوصيات

�ا�نازعات�Pدارية �مادة �\ي �التحكيم �موضوع �أن�استعرضت�الدراسة بعد

والسعودية،�توصل�الباحث�إ�ى�العديد�من�النتائج�يمكن�إجمالها�ع�ى�النحو�ãتي

إن�الi!ا�oÔÕو�هلية�ال�oÐيجب�أن�يتمتع�{
ا -1

وال�oÐأبرزها�ا�شرع�الفلسطي�oÌو�ردني�بشكل�وا

�ال -2 �موضوع �وتحديد �الكتابة �وجود �ضرورة �ع�ى oÔýوالتون� �السعودي �ا�شرع �من �كل ب,ن

لصحة�اتفاق�التحكيم

اشi!ط�القانون�السعودي�والتون�oÔýأن�يكون�هناك�موضوع�ل -3

هذه�الدعوى�كما�اشi!طت�أن��Nيكون�محل�ال

�نادت�به� -4 �وهو�ما �التحكيم، �\ي يعد�وجود�شرط�التحكيم�كشرط�مستقل�من�أهم�ا�م,Oات�ا�وجودة

العديد�من�التشريعات�كالتشريع�التون�oÔýوالسعودي�وغ

�مرة،� -5 �Öول �الداخلية �Pدارية �العقود �\ي �وإقرار�التحكيم oÌتب� �\ي �خطوات�مهمة oÔýالتون� �ا�شرع خطا

�بذلك�مختلف�zنتقادات�ال�oÐوجهها�له�الفقه
ً
متجاوزا

أجاز�التشريع�\ي�كل�من�تونس�وا�ملكة�اللجوء�إ�ى�التحكيم�\ي�مجال�العقود�Pدارية�الدولية�غ,!�أنه� -6

\ي�طريقة�معالجة�كل�مشرع�لهذه�ا�سألةهناك�اختف�

إن�نجاعة�ا�نظومة�القانونية��Nتتمثل�\ي�ك -7

ا�تعامل,ن�واحi!امها�من�قبل��جهزة�القضائية

�من�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بغض�ال -8
ً
�متشددا

ً
اتخذ�الجهاز�القضائي�\ي�تونس�موقفا

فالقاعدة�بالنسبة�للقضاء�Pداري�التونæ�oÔýي�عدم�جواز�التحكيم�\ي�العقود�Pدارية�بصفة�. داخلية�أو�دولية

  .عامة
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ان�النظام�التون�oÔýتوافق�مع�النظام�السعودي�ان�يكون�التحكيم�\ي��مور�ا�تعلقة�بالتجارة�الدولية�او�

  

�إ�ى�التحكيم�لحل� أن�سبب�الحظر�للتحكيم�\ي�القضاء�التون�oÔýجاء�بسبب�عدم�القدرة�ع�ى�اللجوء


ا،�بسبب�نقص�أهلية�الجهة�Pدارية�إ�ى�إبرام�اتفاق�التحكيمÚا�سائل�ا�تنازع�عل.  

�الجهات�Pد �منع�جميع �\ي �ا�ى�ان�هناك�توافق�ب,ن�نظامي�تونس�والسعودية �للجوء ارية�وا�عنوية

  .التحكيم��zبموافقة�رئيس�الوزراء�بالسعودية�وموافق�رئيس�الدولة�\ي�تونس

�امتيازات� �عن �تخلوا �كلما �التحكيم �إ�ى �للجوء �العام خاص�القانون

�أو�ا�ؤسسات�العمومية� دولة�نفسها

�للتحكيم
ً
�ودوليا

ً
�إقليميا

ً
هذه�الحلول�يجب�أن�تشمل�. ضرورة�اقi!اح�حلول�ثورية�تجعل�من�تونس�مركزا

�إ�ى�تنفيذ�قرارات�التحكيم
ً
Nمن�اتفاقية�التحكيم�ووصو�

ً
 . جميع�جوانب�التحكيم�بدءا

ح�\ي�كل�من�السعودية�وتونس،�تراÑي�هذه�الجنة�دائما�الصلة�الوثيقة�ب,ن�

�القانون� �مثل �ا�قارنة ��نظمة �\ي �اعتمادها �تم �وناجعة �عملية
ً
Nحلو� ي

�م �له ��ا �با�وضوع ��بحاث�والدراسات�ا�ختصة �من �العديد �إعداد �ع�ى�ضرورة �سواء �بالغة �اهمية ن

اتفاقية�تسوية�منازعات�zستثمار�ب,ن�الدول�ا�ضيفة�لستثمارات�العربية�وب,ن�مواط�oÌالدول�العربية�

�مجلس�الوحدة�بعد�أن� 
اÚصادق�عل


ا�لجنة�âأعد�oÐاف�بقرارات�التحكيم��جنبية�وتنفيذها�ال!iعNا�تعلقة�با

�عام� �\ي �اعُتمدت oÐال� �التعديت �مع ،

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ان�النظام�التون�oÔýتوافق�مع�النظام�السعودي�ان�يكون�التحكيم�\ي��مور�ا�تعلقة�بالتجارة�الدولية�او�

  .لب�موافقة�رئيس�مجلس�الوزراءا�نازعات�الدولية�باستثناء�السعودية�تتط

�إ�ى�التحكيم�لحل� أن�سبب�الحظر�للتحكيم�\ي�القضاء�التون�oÔýجاء�بسبب�عدم�القدرة�ع�ى�اللجوء


ا،�بسبب�نقص�أهلية�الجهة�Pدارية�إ�ى�إبرام�اتفاق�التحكيمÚا�سائل�ا�تنازع�عل

�الجهات�Pد �منع�جميع �\ي ان�هناك�توافق�ب,ن�نظامي�تونس�والسعودية

التحكيم��zبموافقة�رئيس�الوزراء�بالسعودية�وموافق�رئيس�الدولة�\ي�تونس

 

�امتيازات� �عن �تخلوا �كلما �التحكيم �إ�ى �للجوء �العام �وأشخاص�القانون �للدولة �ا�جال

�كانت�ال �مثل�أشخاص�القانون�الخاص�سواء �العامة�وتصرفوا �أو�ا�ؤسسات�العمومية�السلطة دولة�نفسها

 .Pدارية�أو�الجماعات�ا�حلية

�للتحكيم
ً
�ودوليا

ً
�إقليميا

ً
ضرورة�اقi!اح�حلول�ثورية�تجعل�من�تونس�مركزا

�إ�ى�تنفيذ�قرارات�التحكيم
ً
Nمن�اتفاقية�التحكيم�ووصو�

ً
جميع�جوانب�التحكيم�بدءا

 ح�\ي�كل�من�السعودية�وتونس،�تراÑي�هذه�الجنة�دائما�الصلة�الوثيقة�ب,ن�ضرورة�أن�تقام�لجنة�إص

�القانون� �مثل �ا�قارنة ��نظمة �\ي �اعتمادها �تم �وناجعة �عملية
ً
Nحلو� �تستو&ي �وzستثمار�بحيث التحكيم

 . الفرن�oÔýوالقانون��مريكي

�م �له ��ا �با�وضوع ��بحاث�والدراسات�ا�ختصة �من �العديد �إعداد ضرورة

  .ا�ستوى�ا�ح�ي�أو�الدو�ي

  :قائمة�مراجع�الدراسة

  :التشريعات�والقوان�ن

اتفاقية�تسوية�منازعات�zستثمار�ب,ن�الدول�ا�ضيفة�لستثمارات�العربية�وب,ن�مواط�oÌالدول�العربية�

بعد�أن��1976أوت��20ال�oÐدخلت�ح,�Oالتنفيذ�\ي��10.06.1974

  .z1974قتصادية�العربية�التابع�لجامعة�الدول�العربية�\ي�ديسم"!�


ا�لجنة��1958اتفاقية�نيويورك�لسنة�âأعد�oÐاف�بقرارات�التحكيم��جنبية�وتنفيذها�ال!iعNا�تعلقة�با

 .�مم�ا�تحدة�للقانون�التجاري�الدو�ي

�ا �للتحكيم �النموذ6ي ��ونسيi!ال �قانون �الدو�ي �عام�)1985(لتجاري �\ي �اعُتمدت oÐال� �التعديت �مع ،

 .م1993لسنة��42قانون�التحكيم�التون�oÔýرقم�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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ان�النظام�التون�oÔýتوافق�مع�النظام�السعودي�ان�يكون�التحكيم�\ي��مور�ا�تعلقة�بالتجارة�الدولية�او� -9

ا�نازعات�الدولية�باستثناء�السعودية�تتط

�إ�ى�التحكيم�لحل� - 10 أن�سبب�الحظر�للتحكيم�\ي�القضاء�التون�oÔýجاء�بسبب�عدم�القدرة�ع�ى�اللجوء


ا،�بسبب�نقص�أهلية�الجهة�Pدارية�إ�ى�إبرام�اتفاق�التحكيمÚا�سائل�ا�تنازع�عل

�الجهات�Pد - 11 �منع�جميع �\ي ان�هناك�توافق�ب,ن�نظامي�تونس�والسعودية

التحكيم��zبموافقة�رئيس�الوزراء�بالسعودية�وموافق�رئيس�الدولة�\ي�تونس

 :تو��oÔالدراسة�ب

�وأ �1 �للدولة �ا�جال �فسح ضرورة

�مثل�أ �العامة�وتصرفوا السلطة

Pدارية�أو�الجماعات�ا�حلية

�للتحكيم �2
ً
�ودوليا

ً
�إقليميا

ً
ضرورة�اقi!اح�حلول�ثورية�تجعل�من�تونس�مركزا

�إ�ى�تنفيذ�قرارات�التحكيم
ً
Nمن�اتفاقية�التحكيم�ووصو�

ً
جميع�جوانب�التحكيم�بدءا

3�  ضرورة�أن�تقام�لجنة�إص

�تستو �وzستثمار�بحيث التحكيم

الفرن�oÔýوالقانون��مريكي

�م �4 �له ��ا �با�وضوع ��بحاث�والدراسات�ا�ختصة �من �العديد �إعداد ضرورة

ا�ستوى�ا�ح�ي�أو�الدو�ي

قائمة�مراجع�الدراسة

التشريعات�والقوان�ن

اتفاقية�تسوية�منازعات�zستثمار�ب,ن�الدول�ا�ضيفة�لستثمارات�العربية�وب,ن�مواط�oÌالدول�العربية� -1

�10.06.1974خرى�بتاريخ�

zقتصادية�العربية�التابع�لجامعة�الدول�العربية�\ي�ديسم"!�

اتفاقية�نيويورك�لسنة� -2

�مم�ا�تحدة�للقانون�التجاري�الدو�ي

�النموذ -3 ��ونسيi!ال قانون

2006. 

قانون�التحكيم�التون�oÔýرقم� -4
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يتعلق�بعقود�الشراكة�ب,ن�القطاع�العام�والقطاع�

2015. 

�oالرسم� �الرائد �zستثمار، �بقانون يتعلق

 .هـ�بشأن�نظام�التحكيم

�السيد� �تحت�رئاسة �السادسة �التجارية ئرة

،�الثثية�22،�عدد�1996جزء�منه�منشور�\ي�ا�جلة�التونسية�لõدارة�العمومية،�

،�� �بتاريخ ��16حكم ،�2000جوان

 Oاعات�الدولة�\ي�حق�وزارة�الفحة�ضد�شركة��شغال�الك"!ى�مغيث

�التحكيم �ع�ى �باNتفاق �ترخيص�الهاتف�السلكي �منازعات�عقد �تسوية �للنشر�: ، �ا�ركز�العربي �تحليلية، دراسة


ضة�العربيةìخاص��جنبية،�دار�ال. 

�دار�الفكر� �الدولية، �Pنشاءات �عقود �\ي �التحكيم �إشكاليات ،

�مكتبة� �والبيئة، �البحري�لêشخاص�و�موال �لõنقاذ القانوني


ضة�العربيةìدارية�ذات�الطابع�الدو�ي،�دار�الPالتحكيم�\ي�العقود��،. 

والخليجية�ودول�قوان,ن�ونظم�التحكيم�بالدول�العربية�

�للنشر� �دار�ا�ناهج �الدولية، �العقود �\ي �ا�نازعات �لتسوية �كوسيلة �التحكيم ،

،�\ي�إطار�"ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية،�مؤسسات�عمومية�من�نوع�ثالث؟

  .مجموعة�أعمال�مهداة�إ�ى�روح��ستاذ�الجبيب�العيادي،�مركز�النشر�الجامøي�بتونس

،�النظام�القانوني�للتحكيم�التجاري�\ي�ظل�القانون,ن�ا�صري�و�ردني�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يتعلق�بعقود�الشراكة�ب,ن�القطاع�العام�والقطاع��2015نوفم"!��27مؤرخ�\ي��2015لسنة��49

2015ديسم"!��1بتاريخ��96الخاص،�الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�

71�� ��2016لسنة �\ي �الرسم2016��oسبتم"!��30مؤرخ �الرائد �zستثمار، �بقانون يتعلق

 .2016لسنة��82للجمهورية�التونسية�عدد�

هـ�بشأن�نظام�التحكيم24/5/1433بتاريخ��34/مرسوم�سعودي�ملكي�رقم�م

� �رقم o×تعقي� �36039حكم �بتاريخ �الدا1993أكتوبر��27، �السيد�، �تحت�رئاسة �السادسة �التجارية ئرة

جزء�منه�منشور�\ي�ا�جلة�التونسية�لõدارة�العمومية،�. محمد�العني،�غ,!�منشور 

  .1994فيفري��24حكم�محكمة�zستئناف�بباريس�بتاريخ�

� �عدد �قضية �الثالثة، �zستئنافية �الدائرة �Pدارية، ،21920ا�حكمة

Oاعات�الدولة�\ي�حق�وزارة�الفحة�ضد�شركة��شغال�الك"!ى�مغيث

�الجبار� �التحكيم)2018(ثامر�عبد �ع�ى �باNتفاق �ترخيص�الهاتف�السلكي �منازعات�عقد �تسوية ،

 


ضة�العربية)1996(حداد،�حفيظة�السيد�ìالعقود�ا�"!مة�ب,ن�الدول�و�شخاص��جنبية،�دار�ال�،

� �ا�هدي �الهادي �حمد �دار�الفكر�)2019(الشامس، �الدولية، �Pنشاءات �عقود �\ي �التحكيم �إشكاليات ،

 .الجامøي،�Pسكندرية،�مصر

� �صح�محمد �)2014(سليمة، �التنظيم �مكتبة�، �والبيئة، �البحري�لêشخاص�و�موال �لõنقاذ القانوني

 .1القانون�وzقتصاد،�الرياض،�ط


ضة�العربية)ت.د(الشيخ،�عصمت�عبد�هللا�ìدارية�ذات�الطابع�الدو�ي،�دار�الPالتحكيم�\ي�العقود��،

قوان,ن�ونظم�التحكيم�بالدول�العربية�: ،�موسوعة�الفارس)2015(عمران،�فارس�محمد�

 .2أخرى،�ا�ركز�القومي�لõصدارات�القانونية،�القاهرة،�مصر،�ط

� �محمد �دار�ا�نا)2014(سيد، �الدولية، �العقود �\ي �ا�نازعات �لتسوية �كوسيلة �التحكيم ،

ا�ؤسسات�العمومية�غ,!�Pدارية،�مؤسسات�عمومية�من�نوع�ثالث؟"،�)2000(ميدون،�محمد�

مجموعة�أعمال�مهداة�إ�ى�روح��ستاذ�الجبيب�العيادي،�مركز�النشر�الجامøي�بتونس

،�النظام�القانوني�للتحكيم�التجاري�\ي�ظل�القانون,ن�ا�صري�و�ردني�)2019(الكفارنة،�محمود�عارف�

 .دراسة�مقارنة،�دار�الكتاب�الثقا\ي�للنشر�والتوزيع�والدعاية�وPعن،�عمان

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

49قانون�عدد� -5

الخاص،�الرائد�الرسم�oللجمهورية�التونسية�عدد�

6- � �عدد 71قانون

للجمهورية�التونسية�عدد�

مرسوم�سعودي�ملكي�رقم�م -7

  :أحكام�ا'حاكم

1- �� �رقم o×تعقي� حكم

محمد�العني،�غ,!�منشور 

 .الرابعة

حكم�محكمة�zستئناف�بباريس�بتاريخ� -2

�zست -3 �الدائرة �Pدارية، ا�حكمة

ا�كلف�العام�ب	Oاعات�الدولة�\ي�حق�وزارة�الفحة�ضد�شركة��شغال�الك"!ى�مغيث

  :الكتب�العربية

1- � �الجبار�السعيدي، ثامر�عبد

 .1القاهرة،�مصر،�ط�والتوزيع،

حداد،�حفيظة�السيد� -2

3- � �ا�هدي �الهادي �حمد الشامس،

الجامøي،�Pسكندرية،�مصر

4- � �صح�محمد سليمة،

القانون�وzقتصاد،�الرياض،�ط

الشيخ،�عصمت�عبد�هللا� -5

عمران،�فارس�محمد� -6

أخرى،�ا�ركز�القومي�لõصدارات�القانونية،�القاهرة،�مصر،�ط

7- � �محمد سيد،

 .والتوزيع،�عمان

ميدون،�محمد� -8

مجموعة�أعمال�مهداة�إ�ى�روح��ستاذ�الجبيب�العيادي،�مركز�النشر�الجامøي�بتونس

الكفارنة،�محمود�عارف� -9

دراسة�مقارنة،�دار�الكتاب�الثقا\ي�للنشر�والتوزيع�والدعاية�وPعن،�عمان
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ضة�العربية�بالقاهرةìالدفع�بالحصانة�القضائية�\ي�مجال�التحكيم،�دار�ال�،. 

�ماجست,!�غ,!� �رسالة �التجاري، �التحكيم �نظام �ع�ى �الواردة �القيود ،

�العقدية �Pدارية �ا�نازعات �\ي �أثر�التحكيم �ب,ن�: ، �مقارنة دراسة

 .القانون��ردني�واللي×o،�رسالة�ماجست,!�غ,!�منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن

�رسالة� �التشريع��ردني، �\ي دراسة

�zجتماعية� �للدراسات ��كاديمية �للتحكيم، �القابلة �Pدارية �ا�نازعة ،

�الجزء �العراقية، �الجامعة �مجلة �التجاري، �لقرار�التحكيم �ãثار�القانونية ،2�،

�مجلة� �من �السابع �الفصل �من �الخامسة �للفقرة قراءة

�oباللغة�الفرنسية�قدمه�صاحبه�بمناسبة�الندوة�العلمية�ال�oÐنظم�
ا�الجمعية�

علوم�القانونية�والسياسية�وzجتماعية�

وا�ملكة�العربية�السعودية�\ي��1966

1- Mc Nair, “The general principals of law , recognized, by civilized 

nations”, B,I,1957. 

2- E. Gaillard, Arbitrage commercial international 

d‘arbitrage-, JurisClasseur, Droit international, Fasc.. 

3- E. LAFERRIERE: Traité de la juridiction administrative 1888 tome II

4- Ahmed OUERFELLI,”L arbitrage dans la jurisprudence tunisienne”, 

ed. GLD-LGDJ, Tunis-
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ضة�العربية�بالقاهرة)2006(مان،�ناصر�ìالدفع�بالحصانة�القضائية�\ي�مجال�التحكيم،�دار�ال�،

  

� �عبد�هللا�محمد �ماجست,!�غ,!�)2018(ا�حاميد، �رسالة �التجاري، �التحكيم �نظام �ع�ى �الواردة �القيود ،

 .منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن

�أبو�القاسم �محمد �العقدية)2016( أبريبش، �Pدارية �ا�نازعات �\ي �أثر�التحكيم ،

القانون��ردني�واللي×o،�رسالة�ماجست,!�غ,!�منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن

� �الرحمن �عبد �مها �الغ,!)2013(الخواجا، �إ�ى �أثر�التحكيم �امتداد �رسالة�: ، �التشريع��ردني، �\ي دراسة

  .شورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن

  :الدراسات�و[بحاث

� �حسان �zجتماعية�)2017(عمامرة، �للدراسات ��كاديمية �للتحكيم، �القابلة �Pدارية �ا�نازعة ،

18. 

� �كفاح �الجزء)2019(حسون، �العراقية، �الجامعة �مجلة �التجاري، �لقرار�التحكيم �ãثار�القانونية ،

� �لطفي �)2006(الشاذ�ي، �والتحكيم �Pدارة �مجلة�(، �من �السابع �الفصل �من �الخامسة �للفقرة قراءة

،�مقال�بح��oباللغة�الفرنسية�قدمه�صاحبه�بمناسبة�الندوة�العلمية�ال�oÐنظم�
ا�الجمعية�

علوم�القانونية�والسياسية�وzجتماعية�التونسية�للعلوم�Pدارية�حول�Pدارة�وقانو�
ا،�أية�تحوNت؟،�كلية�ال

  .13منشور�\ي�مجلة�الدراسات�القانونية،�رقم. 2002أفريل�

  


ا�الدولة�التونسية�\ي�Úصادقت�عل�oÐتفاقية�الz1966جوان��22نص�

   http://www.lcica.org/ar/download3: متاح�ع�ى�الرابط�التا�ي

Mc Nair, “The general principals of law , recognized, by civilized 

E. Gaillard, Arbitrage commercial international – 

JurisClasseur, Droit international, Fasc..  

E. LAFERRIERE: Traité de la juridiction administrative 1888 tome II

Ahmed OUERFELLI,”L arbitrage dans la jurisprudence tunisienne”, 

-Paris, 2010, p257-258.  
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مان،�ناصر�عث - 10

  : الرسائل�العلمية

1- � �عبد�هللا�محمد ا�حاميد،

منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن

�أبو�القاسم -2 �محمد أبريبش،

القانون��ردني�واللي×o،�رسالة�ماجست,!�غ,!�منشورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردن

3- � �الرحمن �عبد �مها الخواجا،

شورة،�جامعة�الشرق��وسط،��ردنماجست,!�غ,!�من

الدراسات�و[بحاث

1- � �حسان عمامرة،

18وPنسانية،�العدد�

2- � �كفاح حسون،

 .44دالعد

3- � �لطفي الشاذ�ي،

،�مقال�بح)التحكيم�التونسية

التونسية�للعلوم�Pدارية�حول�Pدارة�وقانو�
ا،�أية�تحوNت؟،�كلية�ال

أفريل��19-18بتونس،�

  ا'واقع��لك��ونية


ا�الدولة�التونسية�\ي�� -1Úصادقت�عل�oÐتفاقية�الzنص�

متاح�ع�ى�الرابط�التا�ي�1980ماي��8

  ا'راجع�[جنبية

Mc Nair, “The general principals of law , recognized, by civilized 
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دراسة�"لحكم�بمذهب�مع�ن��أو�بقانون�وضåي�

The extent of the permissibility of obligating the guardian judge 

to rule by a specific doctrine or positive law "a comparative 

  كلية�الحقوق 

 فالقضاة قديم، زمن من العمل وعليه

 جرى  وما الواقع له يشهد والذي ا�شهورة،

 عنــه، يخــرج N معــ,ن بمــذهب بالتقيــد

oÔــÕوردت كمــا معـ,ن بمــذهب بـالحكم القا 

 القاÕــoÔ �مــر و�ــي إلــزام مســألة \ــي الفقهــاء

 تحديـد خـل مـن وذلك تفصيلية  بصورة

 وضعه يتم وضøي قانون  بموجب بالحكم

  .والقانون 

Abstract 

If the judge’s obligation  adhere to a specific school of thought, and does 

not deviate from it, is the reality, and   has to work from an anci

then judges in all Islamic countries judge  according to a specific doctrine 

of the four well-known schools, which is witnessed by reality and what 

has been done since ancient times, is an obligation of the judge by the  

orders of the guardian in

thought that does not depart from it, therefore , I thought it useful to 

mention, first of all  the issue of obligating the judge to rule with a 

particular doctrine as it was mentioned by ancient and contempor

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

لحكم�بمذهب�مع�ن��أو�بقانون�وضåي�مدى�جواز�إلزام�و�ي�[مر�القا����ا

  "فقهية�مقارنة

The extent of the permissibility of obligating the guardian judge 

to rule by a specific doctrine or positive law "a comparative 

jurisprudential study"  
  أحمد�حنشل.د

DR.AHMED HANSHAL 

كلية�الحقوق �- قارن أستاذ�مشارك�Rي�الفقه�ا'

  .اليمن�-جامعة�عدن

oÔÕمع,ن بمذهب القا oÔüبه، يق Nوعليه الواقع، هو عنه، يخرج و

ا�شهورة، �ربعة ا�ذاهب من مع,ن مذهب وفق يحكمون  Pسمية

بالتقيــد أحكامــه \ــي �مــر و�ــي بــأمر القاÕــoÔ الiــOام هــو قــديم، زمــن

  أذكـر أن ا�فيـد مــن أنـه رأيــت فقـد
ً
Nإلـزام مســألة أو oÔــÕالقا

الفقهــاء قــدمها الÐــo الفقهيــة ا�عالجــة لبيــان وا�عاصــرين القــدامى

بصورة ودراس�
ا �مور  هذه ع�ى الضوء لتسليط وذلك ، مع,ن

 oÔÕبالحكم إلزامه أو سواء دون  مع,ن بمذهب بالحكم القا

والقانون  الشرع علماء من zختصاص أهل من عنه يتوب من 

  .قاoÔÕ،�مذهب،�قانون،�حكم�قضائي�:

If the judge’s obligation  adhere to a specific school of thought, and does 

not deviate from it, is the reality, and   has to work from an anci

then judges in all Islamic countries judge  according to a specific doctrine 

known schools, which is witnessed by reality and what 

has been done since ancient times, is an obligation of the judge by the  

orders of the guardian in his rulings to adhere to a specific school of 

thought that does not depart from it, therefore , I thought it useful to 

mention, first of all  the issue of obligating the judge to rule with a 

particular doctrine as it was mentioned by ancient and contempor

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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مدى�جواز�إلزام�و�ي�[مر�القا����ا

The extent of the permissibility of obligating the guardian judge 

to rule by a specific doctrine or positive law "a comparative 

  

   :البحث ملخص

القاoÔÕ إلزام كانَّ  إذا

Pسمية البد كل \ي

  العمــل يــهعل
ُ
زمــن منــذ

فقـد �ســاس هـذا وع�ـى

القــدامى الفقهــاء عنــد

مع,ن بمذهب الحكم

 �مر و�ي إلزام حكم

 وأ �مر و�ي قبل من

:الكلمات�ا'فتاحية

If the judge’s obligation  adhere to a specific school of thought, and does 

not deviate from it, is the reality, and   has to work from an ancient time, 

then judges in all Islamic countries judge  according to a specific doctrine 

known schools, which is witnessed by reality and what 

has been done since ancient times, is an obligation of the judge by the  

his rulings to adhere to a specific school of 

thought that does not depart from it, therefore , I thought it useful to 

mention, first of all  the issue of obligating the judge to rule with a 

particular doctrine as it was mentioned by ancient and contemporary 
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jurists to explain the jurisprudential treatment provided by the jurists in the 

issue of obligating the judge’s guardian to rule with a specific  doctrine , in 

order to shed light on these matters and study them in detail, by defining 

the rule of obligating the guardian of the judge to rule in a particular 

doctrine without any others, or obligating him to rule according to a man

made law that is established by the guardian or those or his representative 

from among the scholars of Sharia and law.

إن�مسألة�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن�أو�القانون�الوضøي�من��مور�ال�oÐتحتاج�

إ�ى�تحديد�حكمها�الشرÑي�عند�الفقهاء�القدامى�وا�عاصرين�لبيان�ا�عالجة��الفقهية�ال�oÐقدمها�الفقهاء�\ي�

مي�القديم�وا�عاصر�بمسالة�مسألة�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕالحكم�بمذهب�مع,ن�ومدى�معرفة�الفقه�Pس

التقن,ن�من�حيث�وضع�النصوص�الفقهية�\ي�قوالب�محدده�يسهل�العمل�{
ا�من�قبل�القا�oÔÕ،وقد�جاء�هذا�

البحث�لتسليط�الضوء�ع�ى�هذه��مور�ودراس�
ا�بصورة��تفصيلية�وذلك�من�خل�تحديد�حكم�إلزام�و�ي�

مه�بالحكم�بموجب�قانون�وضøي�يتم�وضعه�من�قبل�و�ي�

تتمحــور�إشــكالية�البحــث�حــول�مــدى�إلــزام�القاÕــ�oÔبمــذهب�أو�قــانون�معــ,ن،�ومــن�

ة�\ي�إلزام�القا�oÔÕبتباع�مذهب�أو�قـانون�

معـــ,ن،�وهـــل�\ـــي�كـــل�ا�ســـأل�يجـــب�أن�يتقيـــد�القاÕـــ�oÔبحكمـــه،�أم�أن�هنـــاك�بعـــض��مـــور�وجـــب�عليـــه�التقييـــد�

وقد�اعتمدت�\ي�هذا�البحث�ع�ى�ا�نهج�العلم�oا�قارن�من�خل�ا�قارنـة�بـ,ن�أقـوال�الفقهـاء�واختيـار�

بيان�سبب�ذلك�وتم�zعتماد�ع�ى�كتب�الفقهاء��قدم,ن�وا�عاصرين�و\ي�تخـريج��حاديـث�تـم�

ذكــر�الحــديث�مــع�ذكــر�الحكــم�عليـــه�إن�لــم�يــرد�\ــي�الصــحيح,ن�وقــد�جـــاء�هــذا�البحــث�تحــت�عنــوان�مــدى�جـــواز�

خطـة�البحـث��اقتضـتو �"دراسة�فقهية�مقارنة

  حكم�إلزام�و�ي�[مر�القا����بمذهب�مع�ن
مســـــألة�حكـــــم�إلـــــزام�القاÕـــــ�oÔبقـــــول�واحـــــد�يحكـــــم�بـــــه�و�Nيتجـــــاوزه�وإن�خـــــالف�اج�
ـــــاده،�æـــــي�حقيقـــــة�

  :تقدمون�وجاءت�آراؤهم�ع�ى�قول,ن

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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jurists to explain the jurisprudential treatment provided by the jurists in the 

issue of obligating the judge’s guardian to rule with a specific  doctrine , in 

order to shed light on these matters and study them in detail, by defining 

ating the guardian of the judge to rule in a particular 

doctrine without any others, or obligating him to rule according to a man

made law that is established by the guardian or those or his representative 

from among the scholars of Sharia and law. 

إن�مسألة�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن�أو�القانون�الوضøي�من��مور�ال�oÐتحتاج�

إ�ى�تحديد�حكمها�الشرÑي�عند�الفقهاء�القدامى�وا�عاصرين�لبيان�ا�عالجة��الفقهية�ال�oÐقدمها�الفقهاء�\ي�

مسألة�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕالحكم�بمذهب�مع,ن�ومدى�معرفة�الفقه�Pس

التقن,ن�من�حيث�وضع�النصوص�الفقهية�\ي�قوالب�محدده�يسهل�العمل�{
ا�من�قبل�القا�oÔÕ،وقد�جاء�هذا�

البحث�لتسليط�الضوء�ع�ى�هذه��مور�ودراس�
ا�بصورة��تفصيلية�وذلك�من�خل�تحديد�حكم�إلزام�و�ي�

مه�بالحكم�بموجب�قانون�وضøي�يتم�وضعه�من�قبل�و�ي��مر�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن�دون�سوا�أو�إلزا

  .�مر�أو�من�يتوب�عنه�من�أهل�zختصاص�من�علماء�الشرع�والقانون�

تتمحــور�إشــكالية�البحــث�حــول�مــدى�إلــزام�القاÕــ�oÔبمــذهب�أو�قــانون�معــ,ن،�ومــن�� :إشــكالية�البحــث

ة�\ي�إلزام�القا�oÔÕبتباع�مذهب�أو�قـانون�من�الجهة�ا�خول: هذا�Pشكالية�الرئيسية�تتفرع�أسئلة�فرعية�أهمها

معـــ,ن،�وهـــل�\ـــي�كـــل�ا�ســـأل�يجـــب�أن�يتقيـــد�القاÕـــ�oÔبحكمـــه،�أم�أن�هنـــاك�بعـــض��مـــور�وجـــب�عليـــه�التقييـــد�

  منهج�البحث�

وقد�اعتمدت�\ي�هذا�البحث�ع�ى�ا�نهج�العلم�oا�قارن�من�خل�ا�قارنـة�بـ,ن�أقـوال�الفقهـاء�واختيـار�

بيان�سبب�ذلك�وتم�zعتماد�ع�ى�كتب�الفقهاء��قدم,ن�وا�عاصرين�و\ي�تخـريج��حاديـث�تـم�

ذكــر�الحــديث�مــع�ذكــر�الحكــم�عليـــه�إن�لــم�يــرد�\ــي�الصــحيح,ن�وقــد�جـــاء�هــذا�البحــث�تحــت�عنــوان�مــدى�جـــواز�

دراسة�فقهية�مقارنة"إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕالحكم�بمذهب�مع,ن��أو�بقانون�وضøي�

  : تقسيمه�ع�ى�ثثة�مباحث�وذلك�ع�ى�النحو�ãتي

  :ا'بحث�[ول 

حكم�إلزام�و�ي�[مر�القا����بمذهب�مع�ن
مســـــألة�حكـــــم�إلـــــزام�القاÕـــــ�oÔبقـــــول�واحـــــد�يحكـــــم�بـــــه�و�Nيتجـــــاوزه�وإن�خـــــالف�اج�
ـــــاده،�æـــــي�حقيقـــــة�


ا�الفقهاء�ا�Úحقا،�وهذه�ا�سألة�مما�اختلف�فNتقدمون�وجاءت�آراؤهم�ع�ى�قول,نالتقن,ن�كما�سنب,ن�ذلك�

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي
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jurists to explain the jurisprudential treatment provided by the jurists in the 

issue of obligating the judge’s guardian to rule with a specific  doctrine , in 

order to shed light on these matters and study them in detail, by defining 

ating the guardian of the judge to rule in a particular 

doctrine without any others, or obligating him to rule according to a man-

made law that is established by the guardian or those or his representative 

  مقدمة

إن�مسألة�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن�أو�القانون�الوضøي�من��مور�ال�oÐتحتاج�ف

إ�ى�تحديد�حكمها�الشرÑي�عند�الفقهاء�القدامى�وا�عاصرين�لبيان�ا�عالجة��الفقهية�ال�oÐقدمها�الفقهاء�\ي�

مسألة�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕالحكم�بمذهب�مع,ن�ومدى�معرفة�الفقه�Pس

التقن,ن�من�حيث�وضع�النصوص�الفقهية�\ي�قوالب�محدده�يسهل�العمل�{
ا�من�قبل�القا�oÔÕ،وقد�جاء�هذا�

البحث�لتسليط�الضوء�ع�ى�هذه��مور�ودراس�
ا�بصورة��تفصيلية�وذلك�من�خل�تحديد�حكم�إلزام�و�ي�

�مر�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن�دون�سوا�أو�إلزا

�مر�أو�من�يتوب�عنه�من�أهل�zختصاص�من�علماء�الشرع�والقانون�

إشــكالية�البحــث

هذا�Pشكالية�الرئيسية�تتفرع�أسئلة�فرعية�أهمها

معـــ,ن،�وهـــل�\ـــي�كـــل�ا�ســـأل�يجـــب�أن�يتقيـــد�القاÕـــ�oÔبحكمـــه،�أم�أن�هنـــاك�بعـــض��مـــور�وجـــب�عليـــه�التقييـــد�

  .بذلك�فقط

منهج�البحث�

وقد�اعتمدت�\ي�هذا�البحث�ع�ى�ا�نهج�العلم�oا�قارن�من�خل�ا�قارنـة�بـ,ن�أقـوال�الفقهـاء�واختيـار�


ا�معìعتماد�ع�ى�كتب�الفقهاء��قدم,ن�وا�عاصرين�و\ي�تخـريج��حاديـث�تـم��الراجح�مzبيان�سبب�ذلك�وتم�

ذكــر�الحــديث�مــع�ذكــر�الحكــم�عليـــه�إن�لــم�يــرد�\ــي�الصــحيح,ن�وقــد�جـــاء�هــذا�البحــث�تحــت�عنــوان�مــدى�جـــواز�

إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕالحكم�بمذهب�مع,ن��أو�بقانون�وضøي�

تقسيمه�ع�ى�ثثة�مباحث�وذلك�ع�ى�النحو�ãتي

مســـــألة�حكـــــم�إلـــــزام�القاÕـــــ�oÔبقـــــول�واحـــــد�يحكـــــم�بـــــه�و�Nيتجـــــاوزه�وإن�خـــــالف�اج�
ـــــاده،�æـــــي�حقيقـــــة�


ا�الفقهاء�ا�Úحقا،�وهذه�ا�سألة�مما�اختلف�فNالتقن,ن�كما�سنب,ن�ذلك�
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�Nيجوز�للحاكم�zشi!اط�ع�ى�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن،�وهذا�قول�الجمهور�من�

�)1(ا�الكيــة�والشــافعية�والحنابلــة�كمــا�أنــه�قــول�القاÕــ�oÔأبــي�يوســف،�ومحمــد�بــن�الحســن�صــاح×�oأبــي�حنيفــة،�

وهــو�اختيــار�شــيخ�Pســم�ابــن�تيميــة،�وقــد�حكــى�zتفــاق�ع�ــى�ذلــك�

  

غ�فيــه�zج�
ــاد��ــا�\ــي�ذلــك�مــن�ثــم�إنــه�لــيس��ــن�و�ــي�أمــرا�مــن�أمــور�ا�ســلم,ن�منــع�النــاس�مــن�التعامــل�بمــا�يســو 

مــا�يســرني�أن�أصــحاب�رســول�هللا�صــ�ى�

�وإذا�اختلفــوا�فأخــذ�رجــل�
ً
Nــم�إذا�اجتمعــوا�ع�ــى�قـول�فخــالفهم�رجــل�كــان�ضــا
�Öهللا�عليـه�وســلم�لــم�يختلفــوا�؛�

ــا�الــذي�\ــي�الجنــة�فرجــل�عــرف� القضــاة�ثثــة�واحــد�\ــي�الجنــة�واثنــان�\ــي�النــار�فأمَّ

الحـــق�فقüــــ�ÓÔبــــه،�ورجــــل�عــــرف�الحــــق�فجــــار\ي�الحكــــم�فهــــو�\ـــي�النــــار،�ورجــــل�قüــــ�ÓÔللنــــاس�ع�ــــى�جهــــل�فهــــو�\ــــي�

�
ً
Öنـــه�عمـــل�محـــرم،�و�Nخـــف�\ـــي�ففيـــه�بيـــان�الوعيـــد�للقاÕـــ�oÔإذا�حكـــم�ع�ـــى�خـــف�مـــا�يعتقـــده�حقـــا

ـــُه�
َ
ويجـــُب�العمـــُل�بُموجـــِب�اعتقـــاِده�فيمـــا�ل

"  :�oÔــÕمــام�لــو�شــرط�ع�ــى�القاP� ِإنَّ

�Nط�عليـــه�أ!iمـــام�القضـــاء�ويشـــPيوليـــه��oÔـــÕالقا

�\ي�جميع��حكام،�فالعقد�
ً
أن�يشi!ط�ذلك�عموما

دليلنـــا�أن�هـــذا�الشـــرط�ينـــا\ي�مقتüـــ�ÓÔالعقـــد؛�فـــإن�العقـــد�يقتüـــ�oÔأن�يحكـــم�بـــالحق�

  ".عنده،�وهذا�الشرط�قد�حجره�عليه،�واقت�ÓÔüأن�يحكم�بمذهب�إمامه،�وإن�بان�له�أن�الحق�\ي�سواه�

�يعقــــد�تقلــــد�القضــــاء�ع�ــــى�أن�يحكــــم�بمــــذهب�بعينــــه؛�مصــــداقا�

،�والحـق�مــا�دل�عليـه�الــدليل،�وذلـك��Nيتعــ,ن�\ـي�مــذهب�بعينـه،�فــإن�

د�ع�ى�هذا�الشرط�بطلت�التولية؛�Öنه�علقها�ع�ى�شرط،�وقد�بطل�الشرط،�فبطلت�التولية ِ
ّ
ل
ُ
  .)1(ق

 .ه،2�،1398،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط98،�ص

 .136،�ص10،�وا�غN�،oÌبن�قدامه،�ج

  .291،�ص

ســ	ن�أبــي�داود،�. [ــoÔء�فيـه�يعÌــ�oحــديث�ابــن�بريـده�القضــاة�ثثــة

،�6،�ص3،�ورواه�الi!مـــذي،�\ــي�الجـــامع�الكب,ـــ!،�بـــاب�مـــا�جـــاء�\ـــي�نضـــح�بـــول،�ج

 .]  "م2�،1998الجامع�الكب,!،Öبي�عي�ÓÔýمحمد�بن�عي�ÓÔýا�لi!مذي،�،دار�الجيل،ب,!وت،دار�العرب�Pسمي،ب,!وت،ط

،�101ص�،3،�وعقــد�الجــواهر�الثمينــة،�Nبــن�شــاس،�ج

ديسم"!�–كانون��ول�–08العدد�- ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nيجوز�للحاكم�zشi!اط�ع�ى�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن،�وهذا�قول�الجمهور�من��:القول��ول�

ا�الكيــة�والشــافعية�والحنابلــة�كمــا�أنــه�قــول�القاÕــ�oÔأبــي�يوســف،�ومحمــد�بــن�الحســن�صــاح×�oأبــي�حنيفــة،�

،
ً
وهــو�اختيــار�شــيخ�Pســم�ابــن�تيميــة،�وقــد�حكــى�zتفــاق�ع�ــى�ذلــك�  )2(ولــم�أعلــم�فيــه�خفــا


ا�قوله�تعا�ى�ìفاحكم�ب,ن�الناس�بالحق�( واستدلوا�لذلك�بأدلة�م(  

  )4( .والحق��Nيتعّ,ن�با�ذهب،�وقد�يظهر�الحق�\ي�غ,!�ذلك�ا�ذهب

ثــم�إنــه�لــيس��ــن�و�ــي�أمــرا�مــن�أمــور�ا�ســلم,ن�منــع�النــاس�مــن�التعامــل�بمــا�يســو 

مــا�يســرني�أن�أصــحاب�رســول�هللا�صــ�ى�:" التخفيــف�ع�ــى�ا�ســلم,ن،�وذكــروا�أن�عمــر�بــن�عبــدالعزيز�كــان�يقــول�

�وإذا�اختلفــوا�فأخــذ�رجــل�
ً
Nــم�إذا�اجتمعــوا�ع�ــى�قـول�فخــالفهم�رجــل�كــان�ضــا
�Öهللا�عليـه�وســلم�لــم�يختلفــوا�؛�

  . )5("سعة�بقول�هذا�ورجل�بقول�هذا�كان�\ي��مر�

ــا�الــذي�\ــي�الجنــة�فرجــل�عــرف�: " ρاســتدلوا�بقولــه� القضــاة�ثثــة�واحــد�\ــي�الجنــة�واثنــان�\ــي�النــار�فأمَّ

الحـــق�فقüــــ�ÓÔبــــه،�ورجــــل�عــــرف�الحــــق�فجــــار\ي�الحكــــم�فهــــو�\ـــي�النــــار،�ورجــــل�قüــــ�ÓÔللنــــاس�ع�ــــى�جهــــل�فهــــو�\ــــي�

�
ً
ففيـــه�بيـــان�الوعيـــد�للقاÕـــ�oÔإذا�حكـــم�ع�ـــى�خـــف�مـــا�يعتقـــده�حقـــا

�رحمـــُه�هللا�.تحريمـــه�عنـــد�أهـــل�العلـــم�
َ
ـــُه�: ( قـــاَل�شـــيُخ�Pســـِم�ابـــُن�تيميـــة

َ
ويجـــُب�العمـــُل�بُموجـــِب�اعتقـــاِده�فيمـــا�ل

:  "مــا�نصــه�مــا�ي�ــي) 8(هــذا�الصــدد�جــاء�\ــي�مواهــب�الجليــل� 

  ". مذهب�مع,ن�أو�اج�
اد�له،�صح�العقد�وبطل�الشرطالحكم�بما�يراه�من�

القاÕـــ�oÔيوليـــه�Pمـــام�القضـــاء�ويشـــi!ط�عليـــه�أ�N:" \ـــي�التبصـــرة�مـــا�نصـــه��)9(كمـــا�ذكـــر�ابـــن�فرحـــون 

�\ي�جميع��حكام،�فالعقد�: أحدهما: ،�فهذا�ع�ى�ضرب,ن...يحكم�إ�Nبمذهب�إمام�مع,ن�
ً
أن�يشi!ط�ذلك�عموما

دليلنـــا�أن�هـــذا�الشـــرط�ينـــا\ي�مقتüـــ�ÓÔالعقـــد؛�فـــإن�العقـــد�يقتüـــ�oÔأن�يحكـــم�بـــالحق��،...باطـــل�والشـــرط�باطـــل�

عنده،�وهذا�الشرط�قد�حجره�عليه،�واقت�ÓÔüأن�يحكم�بمذهب�إمامه،�وإن�بان�له�أن�الحق�\ي�سواه�

�يعقــــد�تقلــــد�القضــــاء�ع�ــــى�أن�يحكــــم�بمــــذهب�بعينــــه؛�مصــــداقا�: ونقــــل�عــــن�الشــــافعية نْ
َ
أنــــه��Nيجــــوز�أ

،�والحـق�مــا�دل�عليـه�الــدليل،�وذلـك��Nيتعــ,ن�\ـي�مــذهب�بعينـه،�فــإن�)10( )احكم�بــ,ن�النـاس�بــالحق�

د�ع�ى�هذا�الشرط�بطلت�التولية؛�Öنه�علقها�ع�ى�شرط،�وقد�بطل�الشرط،�فبطلت�التولية ِ
ّ
ل
ُ
ق

                                         
،�ص6مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�أبو�عبدهللا�بن�محمد�بن�عبدالرحمن�الطرابل�oÔýا�عروف�بالحطاب،�ج

  ،�136،�ص10ا�غoÌ،�لعبدهللا�بن�أحمد�بن�قدامه،�ج

  . هـ�1412دار�عالم�الكتب�.357�،360�،372�،373

ب،�Öبي�إسحاق�الش,!ازي،�،،�ج98،�ص6مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�للحطاب،�ج
َّ
،�وا�غN�،oÌبن�قدامه،�ج291،�ص2،�وا�هذ

ب�\ي�فقه�Pمام�الشافøي،�Öبي�إسحاق�الش,!ازي،�ج136،�ص10غoÌ،�لعبدهللا�بن�أحمد�بن�قدامه،�ج
َّ
،�ص2،و�ا�هذ

ئ،�ج قـال�أبــو�داود�وهــذا�أصــح��ــoÔء�فيـه�يعÌــ�oحــديث�ابــن�بريـده�القضــاة�ثثــة. 3102،�بــرقم�463،�ص9رواه�أبـو�داود،�\ــي�ســننه،�\ــي�بـاب�القاÕــ�oÔيخطــ

،�ورواه�الi!مـــذي،�\ــي�الجـــامع�الكب,ـــ!،�بـــاب�مـــا�جـــاء�\ـــي�ن]ت. ط،�د. بــي�داود�ســـليمان�بـــن��شـــعث�السجســـتاني،�دار�الكتـــاب�العربـــي،�ب,ـــ!وت،�د

الجامع�الكب,!،Öبي�عي�ÓÔýمحمد�بن�عي�ÓÔýا�لi!مذي،�،دار�الجيل،ب,!وت،دار�العرب�Pسمي،ب,!وت،ط

  . هـ�1412دار�عالم�الكتب�.357�،360�،372�،373

 . 98،�ص6مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�للحطاب،�ج

،�وعقــد�الجــواهر�الثمينــة،�Nبــن�شــاس،�ج130،�ص4،�والشــرح�الكب,ــ!�مــع�حاشــية�الدســو�ي�عليــه،�للــدردير،��ج17-16،�ص1تبصــرة�الحكــام،�Nبــن�فرحــون،�ج

  . 125،�ص10والذخ,!ة،�للقرا\ي،�،،�ج

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

القول��ول�

ا�الكيــة�والشــافعية�والحنابلــة�كمــا�أنــه�قــول�القاÕــ�oÔأبــي�يوســف،�ومحمــد�بــن�الحســن�صــاح×�oأبــي�حنيفــة،�

،: وقــال�ابــن�قدامــة�
ً
ولــم�أعلــم�فيــه�خفــا

)3(.  


ا�قوله�تعا�ى�ìواستدلوا�لذلك�بأدلة�م

والحق��Nيتعّ,ن�با�ذهب،�وقد�يظهر�الحق�\ي�غ,!�ذلك�ا�ذهب

ثــم�إنــه�لــيس��ــن�و�ــي�أمــرا�مــن�أمــور�ا�ســلم,ن�منــع�النــاس�مــن�التعامــل�بمــا�يســو 

التخفيــف�ع�ــى�ا�ســلم,ن،�وذكــروا�أن�عمــر�بــن�عبــدالعزيز�كــان�يقــول�

�وإذا�اختلفــوا�فأخــذ�رجــل�
ً
Nــم�إذا�اجتمعــوا�ع�ــى�قـول�فخــالفهم�رجــل�كــان�ضــا
�Öهللا�عليـه�وســلم�لــم�يختلفــوا�؛�

بقول�هذا�ورجل�بقول�هذا�كان�\ي��مر�

اســتدلوا�بقولــه�

الحـــق�فقüــــ�ÓÔبــــه،�ورجــــل�عــــرف�الحــــق�فجــــار\ي�الحكــــم�فهــــو�\ـــي�النــــار،�ورجــــل�قüــــ�ÓÔللنــــاس�ع�ــــى�جهــــل�فهــــو�\ــــي�

�, ،)6("النـــار
ً
ففيـــه�بيـــان�الوعيـــد�للقاÕـــ�oÔإذا�حكـــم�ع�ـــى�خـــف�مـــا�يعتقـــده�حقـــا

تحريمـــه�عنـــد�أهـــل�العلـــم�

�
ً
 ,)7() وعليــه�إجماعــا

الحكم�بما�يراه�من�

كمـــا�ذكـــر�ابـــن�فرحـــون �����

يحكم�إ�Nبمذهب�إمام�مع,ن�

باطـــل�والشـــرط�باطـــل�

عنده،�وهذا�الشرط�قد�حجره�عليه،�واقت�ÓÔüأن�يحكم�بمذهب�إمامه،�وإن�بان�له�أن�الحق�\ي�سواه�

ونقــــل�عــــن�الشــــافعية

احكم�بــ,ن�النـاس�بــالحق�فـ(  : Ιلقولـه�

د�ع�ى�هذا�الشرط�بطلت�التولية؛�Öنه�علقها�ع�ى�شرط،�وقد�بطل�الشرط،�فبطلت�التولية ِ
ّ
ل
ُ
ق

                                                          
مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�أبو�عبدهللا�بن�محمد�بن�عبدالرحمن�الطرابل�oÔýا�عروف�بالحطاب،�ج)(1
ا�غoÌ،�لعبدهللا�بن�أحمد�بن�قدامه،�ج) (2
357ص/  35مجموع�الفتاوى�ج) (3
مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�للحطاب،�ج)(4
غoÌ،�لعبدهللا�بن�أحمد�بن�قدامه،�جا�) (5
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�ييجــــوز�للحـــاكم�أن�يلـــزم�القاÕــــ�oÔبـــالحكم�بمـــذهب�معــــّ,ن،�وهـــذا�القـــول�مــــروي�عـــن�أبــــ

حنيفــــة�وقــــد�خالفــــه�صــــاحباه�كمــــا�تقــــّدم،�وقــــد�اســــتدل�لــــذلك�بــــأن�توليــــة�القضــــاء�تتخصــــص�بالزمــــان�وا�كــــان�

ه�السلطان�القضاء�\ي�زمان�مخصوص�أو�مكان�مخصوص�أو�ع�ى�جماعة�مخصوصة�تع,ن�
ّ
Nوالشخص،�فلو�و

. )2(  

،�مبنيـة��حنيفـةإلـزام�و�ـي��مـر�للقاÕـ�oÔبـالحكم�بمـذهب�معـ,ن�وتقييـده�بـه،�وفـق�رأي�أبـي�

�عنــه
ً
: فالـذي�يقــول�لـه�الســلطان: " ،)3( ع�ـى�أن�وNيـة�القاÕــ�oÔمسـتمدة�مــن�وNيـة�الســلطان�لكـون�القاÕــ�oÔوكـي

،�ولــيس�لــه�مجــاوزة�وليتــك�القضــاء�ع�ــى�مــذهب�فــن،�لــيس�لــه�أن�يتجــاوز�مشــهور�ذلــك�ا�ــذهب�إن�كــان�
ً
مقلــدا

وع�ــى�ذلـك�،فلــو�قّيــد�السـلطان�القاÕــ�oÔبصــحيح�

كمــــا�ذهــــب�إ�ــــى�جــــواز�إلــــزام�القاÕــــ�oÔبمــــذهب�معــــ,ن�إذا�كــــان�القاÕــــ�oÔمقلــــدا�بعــــض�فقهــــاء�متــــأخري�

�oÔـÕم�ا�تقـدم,ن�ع�ـى�القا
السبكي�وغ,!ه�من�متأخري�الشافعية،�وحملوا�أقـوال�أئمـ�

أخ"!ني�القا�oÔÕأبو�الوليد�البا6ي�أن�الوNة�كانوا�بقرطبـة�

: قـال�الشـيخ�أبــوبكرــجله�أن��Nيخـرج�عـن�قـول�ابــن�القاسـم�مـا�وجــده،�

  وإنما�قال�الشيخ�أبوبكر�هذا

�لõمـام�أبــي�عمـر�بــن�
ً
لوجـود�ا�ج�
ـدين�وأهــل�النظـر�\ـي�قضــاة�ذلـك�الزمــان�فـتكلم�ع�ـى�أهــل�زمانـه،�وكــان�معاصـرا

�oÔــÕأبــي�بكــر�بــن�العربــي،�والقا�oÔــÕوالقا


م،�وقـد�ُعـِدم�هـذا�Íء�مـن�نظـراNأبي�محمد�بن�عطية�صاحب�التفس,!،�وغ,!�هـؤ�oÔÕأبي�الفضل�عياض،�والقا

وعنـــد�الحنابلـــة�وجـــدنا�أن�بعـــض�ا�تـــأخرين�مـــن�الحنابلـــة�يـــرون�جـــواز�إلـــزام�القاÕـــ�oÔبمـــذهب�معـــ,ن�

ثم�قد�يكون�الحـاكم�: " القدرة�ع�ى�الحكم�بالعدل�جاء�\ي�مجموع�فتاوى�شيخ�Pسم�ابن�تيمية�ما�نصه

وقت�الوقف�له�مذهب،�وبعد�ذلك�يكـون�للحـاكم�مـذهب�آخـر،�كمـا�يكـون�\ـي�العـراق�وغ,!هـا�مـن�بـد�Pسـم،�

ي�\ــــي��فــــإ�
م�كــــانوا�يولــــون�القضــــاء�تــــارة�لحنفــــي،�وتــــارة��ــــالكي،�وتــــارة�لشــــافøي،�وتــــارة
ّ
لحنب�ــــي،�وهــــذا�القاÕــــ�oÔيــــو�

�طراف�من�يوافقه�ع�ى�مذهبه�تارة�ومن�يخالفه�أخرى،�ولو�شـرط�Pمـام�ع�ـى�الحـاكم،�أو�شـرط�الحـاكم�ع�ـى�

                                                                                 
،�ومغÌـــــ199�o،�ص11،�وروضـــــة�الطـــــالب,ن�وعمـــــدة�ا�فت,ن،للنـــــووي،�،،�ج

: ،�وبقيـة�مراجـع�الشـافعية�السـابقة�ينظــر24،�ص16,ـ!�\ـي�فقـه�مــذهب�Pمـام�الشـافøي،�للمـاوردي،�،،�ج

،�مطبعــة�Pرشــاد،�بغــداد،�194،�وموجبـات��حكــام�وواقعــات��يـام،�لقاســم�بــن�قطلوبغــا�الحنفـي،�ص

 . ه،1418،�
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اد�القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يجــــوز�للحـــاكم�أن�يلـــزم�القاÕــــ�oÔبـــالحكم�بمـــذهب�معــــّ,ن،�وهـــذا�القـــول�مــــروي�عـــن�أبــــ: القـــول�الثـــاني

حنيفــــة�وقــــد�خالفــــه�صــــاحباه�كمــــا�تقــــّدم،�وقــــد�اســــتدل�لــــذلك�بــــأن�توليــــة�القضــــاء�تتخصــــص�بالزمــــان�وا�كــــان�

ه�السلطان�القضاء�\ي�زمان�مخصوص�أو�مكان�مخصوص�أو�ع�ى�جماعة�مخصوصة�تع,ن�
ّ
Nوالشخص،�فلو�و


اÚاه�عن�سماع�بعض�ا�سائل�لم�ينفذ�حكمه�ف
.ذلك،�Öنه�نائب�عنه،�ولو��

إلـزام�و�ـي��مـر�للقاÕـ�oÔبـالحكم�بمـذهب�معـ,ن�وتقييـده�بـه،�وفـق�رأي�أبـي��فان�جـواز 

�عنــه
ً
ع�ـى�أن�وNيـة�القاÕــ�oÔمسـتمدة�مــن�وNيـة�الســلطان�لكـون�القاÕــ�oÔوكـي

وليتــك�القضــاء�ع�ــى�مــذهب�فــن،�لــيس�لــه�أن�يتجــاوز�مشــهور�ذلــك�ا�ــذهب�إن�كــان�

؛�Öن�التوليـة�حصــرته
ً
�كــان�أو�مج�
ــدا

ً
وع�ــى�ذلـك�،فلــو�قّيــد�السـلطان�القاÕــ�oÔبصــحيح�. )4("ذلـك�ا�ــذهب،�مقلـدا

  .)5( مذهبه�،�تقيد�ب�خف

كمــــا�ذهــــب�إ�ــــى�جــــواز�إلــــزام�القاÕــــ�oÔبمــــذهب�معــــ,ن�إذا�كــــان�القاÕــــ�oÔمقلــــدا�بعــــض�فقهــــاء�متــــأخري�

السبكي�وغ,!ه�من�متأخري�الشافعية،�وحملوا�أقـوال�أئمـ�
م�ا�تقـدم,ن�ع�ـى�القاÕـ�oÔوبه�قال�Pمام�

أخ"!ني�القا�oÔÕأبو�الوليد�البا:"من�ذلك�ما�ذكره��ابن�فرحون��\ي�التبصرة�

�القضـاء�شــرطوا�عليـه�\ـي�ســجله�أن��Nيخـرج�عـن�قـول�ابــن�القاسـم�مـا�وجــده،�
ً
إذا�ولـو�رجـ


مìء�مع,ن. جهل�عظيم�مoÔن�الحق�ليس�\ي��Öوإنما�قال�الشيخ�أبوبكر�هذا. يريد�

�لõمـام�أبــي�عمـر�بــن�
ً
لوجـود�ا�ج�
ـدين�وأهــل�النظـر�\ـي�قضــاة�ذلـك�الزمــان�فـتكلم�ع�ـى�أهــل�زمانـه،�وكــان�معاصـرا

والقاÕــ�oÔأبــي�بكــر�بــن�العربــي،�والقاÕــ��oÔعبــدال"!،�والقاÕــ�oÔأبــي�الوليــد�البــا6ي،�والقاÕــ�oÔأبــي�الوليــد�بــن�رشــد،


م،�وقـد�ُعـِدم�هـذا�Íء�مـن�نظـراNأبي�محمد�بن�عطية�صاحب�التفس,!،�وغ,!�هـؤ�oÔÕأبي�الفضل�عياض،�والقا

  .)7("النمط�\ي�زماننا�من�ا�شرق�وا�غرب

وعنـــد�الحنابلـــة�وجـــدنا�أن�بعـــض�ا�تـــأخرين�مـــن�الحنابلـــة�يـــرون�جـــواز�إلـــزام�القاÕـــ�oÔبمـــذهب�معـــ,ن�

القدرة�ع�ى�الحكم�بالعدل�جاء�\ي�مجموع�فتاوى�شيخ�Pسم�ابن�تيمية�ما�نصه

وقت�الوقف�له�مذهب،�وبعد�ذلك�يكـون�للحـاكم�مـذهب�آخـر،�كمـا�يكـون�\ـي�العـراق�وغ,!هـا�مـن�بـد�Pسـم،�

فــــإ�
م�كــــانوا�يولــــون�القضــــاء�تــــارة�لحنفــــي،�وتــــارة��ــــالكي،�وتــــارة�لشــــافøي،�وتــــارة

�طراف�من�يوافقه�ع�ى�مذهبه�تارة�ومن�يخالفه�أخرى،�ولو�شـرط�Pمـام�ع�ـى�الحـاكم،�أو�شـرط�الحـاكم�ع�ـى�

  . خليفته�أن�يحكم�بمذهب�مع,ن�بطل�الشرط،�و\ي�فساد�العقد�وجهان

                                                                                                                        
،�وروضـــــة�الطـــــالب,ن�وعمـــــدة�ا�فت,ن،للنـــــووي،�،،�ج68،�و�حكـــــام�الســـــلطانية،�للمــــاوردي،�،،�ص291،�ص2ـــــحاق�الشـــــ,!ازي،�،،�ج

,ـ!�\ـي�فقـه�مــذهب�Pمـام�الشـافøي،�للمـاوردي،�،،�ج،�والحـاوي�الكب377،�ص4ا�حتـاج،�للخطيـب�الشـربيoÌ،�،،�ج

،�وموجبـات��حكــام�وواقعــات��يـام،�لقاســم�بــن�قطلوبغــا�الحنفـي،�ص399،�ص4حاشـية�رد�ا�حتــار�ع�ــى�الـدر�ا�ختــار،�Nبــن�عابــدين،�،،�ج

 .306،�ص7ت،�وفتح�القدير،�Nبن�الهمام،�،،�ج. ط،�د. زارة��وقاف،�د

 .306،�ص7فتح�القدير،�Nبن�الهمام،�،،�ج

 . 194موجبات��حكام�وواقعات��يام،�Nبن�قطلوبغا،�،،�ص

 .369،�ص4حاشية�رد�ا�حتار�ع�ى�الدر�ا�ختار،�Nبن�عابدين،�،،�ج

،�1،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط41،�صÖ1بي�الحسن�ع�ي�بن�عبد�السم�التسو�ي،�ج

 .52،�ص1تبصرة�الحكام،�Nبن�فرحون،�،،�ج

ا�جلة�الدولية�لج�
اد�القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

القـــول�الثـــاني

حنيفــــة�وقــــد�خالفــــه�صــــاحباه�كمــــا�تقــــّدم،�وقــــد�اســــتدل�لــــذلك�بــــأن�توليــــة�القضــــاء�تتخصــــص�بالزمــــان�وا�كــــان�

ه�السلطان�القضاء�\ي�زمان�مخصوص�أو�مكان�مخصوص�أو�ع�ى�جماعة�مخصوصة�تع,ن�
ّ
Nوالشخص،�فلو�و


اÚاه�عن�سماع�بعض�ا�سائل�لم�ينفذ�حكمه�ف
ذلك،�Öنه�نائب�عنه،�ولو��

فان�جـواز �وع�ى�ذلك

�عنــه
ً
ع�ـى�أن�وNيـة�القاÕــ�oÔمسـتمدة�مــن�وNيـة�الســلطان�لكـون�القاÕــ�oÔوكـي

وليتــك�القضــاء�ع�ــى�مــذهب�فــن،�لــيس�لــه�أن�يتجــاوز�مشــهور�ذلــك�ا�ــذهب�إن�كــان�

؛�Öن�التوليـة�حصــرته
ً
�كــان�أو�مج�
ــدا

ً
ذلـك�ا�ــذهب،�مقلـدا

مذهبه�،�تقيد�ب�خف

كمــــا�ذهــــب�إ�ــــى�جــــواز�إلــــزام�القاÕــــ�oÔبمــــذهب�معــــ,ن�إذا�كــــان�القاÕــــ�oÔمقلــــدا�بعــــض�فقهــــاء�متــــأخري��

وبه�قال�Pمام�) 6(ا�الكية�

من�ذلك�ما�ذكره��ابن�فرحون��\ي�التبصرة�. ا�ج�
د

�القضـاء�شــرطوا�عليـه�\ـي�
ً
إذا�ولـو�رجـ


م وهذاìجهل�عظيم�م

�لõمـام�أبــي�عمـر�بــن�
ً
لوجـود�ا�ج�
ـدين�وأهــل�النظـر�\ـي�قضــاة�ذلـك�الزمــان�فـتكلم�ع�ـى�أهــل�زمانـه،�وكــان�معاصـرا

عبــدال"!،�والقاÕــ�oÔأبــي�الوليــد�البــا


م،�وقـد�ُعـِدم�هـذا�Íء�مـن�نظـراNأبي�محمد�بن�عطية�صاحب�التفس,!،�وغ,!�هـؤ�oÔÕأبي�الفضل�عياض،�والقا

النمط�\ي�زماننا�من�ا�شرق�وا�غرب

وعنـــد�الحنابلـــة�وجـــدنا�أن�بعـــض�ا�تـــأخرين�مـــن�الحنابلـــة�يـــرون�جـــواز�إلـــزام�القاÕـــ�oÔبمـــذهب�معـــ,ن�� 

القدرة�ع�ى�الحكم�بالعدل�جاء�\ي�مجموع�فتاوى�شيخ�Pسم�ابن�تيمية�ما�نصهحال�

وقت�الوقف�له�مذهب،�وبعد�ذلك�يكـون�للحـاكم�مـذهب�آخـر،�كمـا�يكـون�\ـي�العـراق�وغ,!هـا�مـن�بـد�Pسـم،�

فــــإ�
م�كــــانوا�يولــــون�القضــــاء�تــــارة�لحنفــــي،�وتــــارة��ــــالكي،�وتــــارة�لشــــافøي،�وتــــارة

�طراف�من�يوافقه�ع�ى�مذهبه�تارة�ومن�يخالفه�أخرى،�ولو�شـرط�Pمـام�ع�ـى�الحـاكم،�أو�شـرط�الحـاكم�ع�ـى�

خليفته�أن�يحكم�بمذهب�مع,ن�بطل�الشرط،�و\ي�فساد�العقد�وجهان

  

                                               
ب،�Öبـــــي�إســـــحاق�الشـــــ,!ازي،�،،�ج) (1

َّ
ا�هــــذ

ا�حتـاج،�للخطيـب�الشـربيoÌ،�،،�ج

  .111ص
حاشـية�رد�ا�حتــار�ع�ــى�الـدر�ا�ختــار،�Nبــن�عابــدين،�،،�ج)(2

زارة��وقاف،�دمن�منشورات�و 
فتح�القدير،�Nبن�الهمام،�،،�ج) (3
موجبات��حكام�وواقعات��يام،�Nبن�قطلوبغا،�،،�ص) (4
حاشية�رد�ا�حتار�ع�ى�الدر�ا�ختار،�Nبن�عابدين،�،،�ج)(5
Öبي�الحسن�ع�ي�بن�عبد�السم�التسو�ي،�جالبهجة�\ي�شرح�التحفة،�) (6
تبصرة�الحكام،�Nبن�فرحون،�،،�ج) (7
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الشــرط�فعلــوا،�فأمــا�إذا�و�Nريــب�أن�هــذا�إذا�أمكــن�القضــاة�أن�يحكمــوا�بــالعلم�والعــدل�مــن�غ,ــ!�هــذا�

�أعظــم�ممــا�\ــي�التقــدير،�كــان�ذلــك�مــن�بــاب�دفــع�أعظــم�
ً
�وظلمــا

ً
ــّدر�أن�\ــي�الخــروج�عــن�ذلــك�مــن�الفســاد�جهــ

ُ
ق

وهنــاك�ِمــن�متــأخري�الحنابلــة�َمــن�يحمــل�ا�نــع�ع�ــى�القاÕــ�oÔا�ج�
ــد،�ويقــول�بــأن�. )1("الفســاَدين�بــالOiام�أدناهمــا

  .)2(عمل�الناس�ع�ى�خفه

ب�هـــذا�القــول�بالشــواهد�التاريخيـــة�الÐــ�oتــدل�ع�ــى�وجـــوب�إلــزام�القاÕــ�oÔبـــالحكم�كمــا�اســتدل�أصــحا

�فكرة�إلزام�القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن�Nيتعداه�قد�ُوِجدت� بمذهب�مع,ن�؛�ِإذ�يرى�أصحاب�هذا�القول�أنَّ

  :منذ�عصر�الرسالة،�وما�ته�من�عصور،�ومن�هذه�الشواهد�ماي�ي


ــا�الرســول وهــو�ال: دســتور�ا�دينــة�ا�نــورة�-1Úن�ف حقــوق�ا�ســلم,ن،�وغ,ــ!�ا�ســلم,ن�\ـــي�ρوثيقــة�الÐــ�oدوَّ

  .)4(،وكذلك�وثيقة�زكاة�Pبل�والغنم)3(ا�دينة�ا�نورة

وكــذلك�تــدوين�الســنة�\ــي�القــرن,ن�. جمــع�القــرآن�الكــريم،�وإرســال�نســخ�منــه�إ�ــى��مصــار�للiــOام�{
ــا�-2

  .)5(الثاني�والرابع�الهجري 

��)6(،�والـــذي�طلــب�منـــه�الخليفــة�العبا�ـــ�oÔا�نصــور )ه179ت�(موطــأ�Pمـــام�مالــك��-3
ً
أن�يكـــون�دســـتورا

  .للدولة�آنذاك

والــــذي�كتــــب�\ــــي�مقدمتــــه�أنــــه�وضــــعه�بنــــاًء�ع�ــــى�طلــــب�مــــن�) ه183ت(كتــــاب�الخــــراج�Öبــــي�يوســــف��-5

  .)7(الخليفة�العبا��oÔهارون�الرشيد

تضــح�ا�قصــود�مــن�بعــد�عــرض�القــول,ن�Nبــد�مــن�تقريــر�بعــض��مــور�وتجلي�
ــا�بصــورة�صــحيحة�حÐــ�Óي

  :ترجيح�هذا�القول�أو�ذاك�إذ�Nبد�أن�نقرر�أمور�

أن�ماذهــــب�إليــــه�أصــــحاب�القــــول�الثــــاني�القائــــل�بجــــواز�إلــــزام�و�ــــي��مــــر�للقاÕــــ�oÔبــــالحكم�: �مــــر��ول 

بمــذهب�معــ,ن�يتقيــد�بــه�\ــي�قضــائه�و�Nيتجــاوزه�فيــه�مــن�القبــول�وPقــرار�بــالواقع�ا�عــيش�آنــذاك�؛�Öن�الغالــب�

��اة�\ـــي�عهـــد�الحنفيـــة�ومتـــاخري�فقهـــاء�ا�الكيـــة�والشـــافعية�هـــو�التقليـــد،ع�ـــى�القضـــ
َ
ـــَغ�رتبـــة

َ
�وجـــوِد�قـــاض�بل

ُ
وُنـــدرة

\ـــــي�ذلـــــك�الزمـــــان�؛�كمـــــا��Nيوجـــــد�اليـــــوم�القاÕـــــ�oÔا�ج�
ـــــد�الـــــذي�يســـــتطيع�النظـــــر�\ـــــي��دلـــــة�الشـــــرعية،��zج�
ـــــاِد 


ا؛�ومن�ثم�الحكم�بما�يرى�أنه�الحق�والعدل،�و�Nيو ìا�قلد�واستنباط��حكام�م�oÔÕالقا�ÓÐجد�ح .  

�زمــــن�قــــديم�،�هــــو�الiــــOام�القاÕــــ�oÔبــــأمر�و�ــــي��مــــر�\ــــي��
ُ
والــــذي�يشــــهد�لــــه�الواقــــع،�ومــــا�عليــــه�العمــــل�منــــذ

أحكامه�بالتقيد�بمذهب�مع,ن��Nيخرج�عنه�؛حيـث�يـروى�أن�القاÕـ�oÔشـريح�تـو�ى�القضـاء�لع�ـي�ومعاويـة،�وكـان�

�غ,!�ا�سلم��Nيرث�ا�سلم�وأن�ا� نَّ
َ
ـد-سلم�يرث�غ,ـ!�ا�سـلم،�بينمـا�شـريح�معاوية�يرى�أ ِ

ّ
يـرى��-وهـو�ُحّجـة�غ,ـ!�ُمقل

                                                           
 .74-73،�ص31مجموع�فتاوى�شيخ�Pسم�أحمد�بن�تيمية،�،،�ج) (1
ه،�وPقنــاع�لطالــب�zنتفــاع،�لشــرف�الــدين�3�،1421ت،�ط. ،�د257،�ص9طي�الرحيبــاني،�جمصــطفى�الســيو / مطالــب�أو�ــي�النpــ�Ó\ــي�شــرح�غايــة�ا�نتpــÓ،�للفقيــه�العمــة) (2

 .  ه1�،1418بلد�نشر،�ط. عبدهللا�بن�عبدا�حسن�الi!كي،�دار�هجر،�د/ د: ،�تحقيق394،�ص4الحجاوي�ا�قد�oÔ،�ج
مصـطفى�السـقه،�وإبـراهيم�Pيبـاري،�وعبـد�الحـافظ�شـل×o،�دار�الفكـر،�: ،�تحقيـق571،�ص1الس,!ة�النبوية،��حمد�بن�عبدا�لك�ابـن�هشـام،�ج: وقد�ورد��نص�الوثيقة�\ي) (3


اية،�للحافظ�عماد�الدين�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�كث,!،�ج1986ط،�. ب,!وت،�دìم،1985-ه2�،1405،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط224،�ص3م،�والبداية�وال      . 
ت،�وتـــاريخ�. ط،�د. ،�عـــالم�الكتـــب،�ب,ـــ!وت،�د�1084،�ص3ا�غـــازي،�Öبـــي�عبـــدهللا�محمـــدبن�عمـــربن�واقـــد�الواقـــدي،�ج. والغـــنم�وæـــي�عبـــارة�عـــن�بيـــان�أنصـــبة�الزكـــاة�لõبـــل) (4

  .م1952 -هـ�1�،1371،��مطبعة�السعادة،�مصر،�ط173الخلفاء،�لعبدالرحمن�بن�أبي�بكرالسيوطي،�ص
محمــود�أحمــد�القيســية،�ومحمــد�أشــرف�ســيد��تا�ــoÔ،�مؤسســة�/ د: ،�تحقيــق283-282،�ص1،�جPتقــان�\ــي�علــوم�القــرآن،�للحــافظ�جــل�الــدين�عبــدالرحمن�الســيوطي)(5

  .،124م،�ص2003-ه1�،1424النداء،�أبو�ظ×P�،oمارات،�ط
ــا�\ــي�فضــل�ا�وطــأ،�للحــافظ�أبــو�القاســم�ع�ــي�بــن�هبــة�هللا�الدمشــقي�ابــن�عســاكر،�ص)(6

ّ
أعــم�النــبء،��م،�وســ,! 1995-ه1415ط،�. ،�دار�الفكــر،�ب,ــ!وت،�د47كشــف�ا�غط

 .79،�ص8للحافظ�الذه×o،�،،�ج
  ...هـ3�،1382،�ا�طبعة�السلفية،القاهرة،�ط3الخراج،Öبي�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم،ص) (7
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فـإذا�جـاءت�. تـ,ن�شـÓÐ؛�فا�سـلم��Nيـرث�غ,ـ!�ا�سـلم،�كمـا�أن�غ,ـ!�ا�سـلم��Nيـرث�ا�سـلم

  . )1(ورسوله�هذا�ما�ق�ÓÔüبه�أم,!�ا�ؤمن,ن�معاوية،�بينما�يقول�\ي�غ,!ها�هذا�قضاء�هللا

كمــا�أن�فكــرة�التقنــ,ن�كانــت�موضــع�التنفيــذ�\ــي�صــورة�Pلــزام�بــالحكم�بمــذهب�إمــام�بعينــه�،و�Nيــزال�

�oا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�بشــكل�رســم�oــ ِÌّومــن�ذلــك�\ــي�العصــر�الحاضــر�تب

�أوائـــــل�إنشـــــاء�الهيئـــــة�
ُ
لـــــك�ا�ـــــذهب،�فمنـــــذ

ه،�ا�قiــــــــــ!ن�بالتصــــــــــديق�العــــــــــا�ي�بتــــــــــاريخ�

�ع�ـــى�ا�فÐـــ�Óبـــه�مـــن�مـــذه
ً
ب�Pمـــام�أحمـــد�بـــن�أن�يكـــون�مجـــرى�القضـــاء�\ـــي�جميـــع�ا�حـــاكم�منطبقـــا

�لسهولة�مراجعة�كتبه،�والOiام�ا�ؤلف,ن�ع�ى�مذهبه��ذكر��دلة�إثر�مسائله
ً
  .حنبل؛�نظرا

إذا�صــــار�جريــــان�ا�حــــاكم�الشــــرعية�ع�ــــى�التطبيــــق�ع�ــــى�ا�فÐــــ�Óبــــه�مــــن�ا�ــــذهب�ا�ــــذكور،�ووجــــد�


ــا�مــن�القضــاة�\ــي�تطبيقهــا�ع�ــى�مســألة�مــن�مســائله�مشــقة�ومخالفــة��صــلحة�العمــوم،�يجــري�اÚلنظــر�والبحــث�ف

��ا�ذكر
ً

ا�ع�ى�ذلك�ا�ذهب�مراعاةÚي�ا�ذاهب،�بما�تقتضيه�ا�صلحة،�ويقرر�الس,!�ف.  

 :                   يكون�اعتماد�ا�حاكم�\ي�س,!ها�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�ع�ى�الكتب�ãتية

فرد�به�أحدهما�فهو�ا�تبع،�وما�اختلفا�فيـه،�فالعمـل�ع�ـى�مـا�\ـي�ا�نتpـÓ،�وإذا�

ي�الــــزاد،�أو�الــــدليل،�إ�ــــى�أن�يحصــــل�{
ــــا�

لÐـ�oالشرحان،�وإذا�لم�يجد�القا�oÔÕنص�القضية�\ي�الشروح�ا�ذكورة،�طلـب�نصـها�\ـي�كتـب�ا�ـذهب�ا�ـذكور�ا

ولكــــن�مــــع�كــــل�ذلــــك��فاÖخــــذ�{
ــــذا�الــــرأي�يــــؤدي�حرمــــان��مــــة�مــــن�ال�ــــ!وة�

قاله�أصـحاب�القـول��ول�وهـم�جمهـور�الفقهـاء�مـن�ا�الكيـة�والشـافعية�والحنابلـة�

م�و�ــي��مــر�القاÕــ�oÔبمــذهب�معــ,ن��فيــه�مــن�الفوائــد�الكث,ــ!ة�لêمــة�؛Nن�إلــزام�و�ــي�

ـ!اء�الفقpـ�oللمـدارس�الفقهيـة��خـرى�،كمـا�

الفكــــري��أن�ذلــــك�يبعــــث�ع�ــــى�جــــر�القاÕــــ�oÔوالفقهــــاء�إ�ــــى�zكتفــــاء�ع�ــــى�مــــذهب�بعينــــه�وهــــذا�يــــؤدي�إ�ــــى�الجمــــود

  .يفوق�ا�نافع�ال�oÌذكرها�ا�ج,Oون�للتقييد�بمذهب�بعينه

مــن�ت"!يــرات�لهــذا�) ا�ج,ــOون�للتقييــد�بمــذهب�معــ,ن

ســـتطيع�ا�شـــرع�الـــوط�oÌأن�يحصـــرها�\ـــي�مـــذهب�بعينـــه�

لم�يعد�القا�oÔÕمج�
دا�،و�Nمقلدا�؛فقد�صار�مطبقا�للنصوص�فقط�ومن�ثم�فليس�للقاÕـ�oÔاليـوم�

  .وص�القانون�فقط�

ناصـر�ا�يمــان،�/تقنــ,ن��حكـام�وإلـزام�القضــاة�بـه،�للــدكتور 

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تـ,ن�شـÓÐ؛�فا�سـلم��Nيـرث�غ,ـ!�ا�سـلم،�كمـا�أن�غ,ـ!�ا�سـلم��Nيـرث�ا�سـلم
َّ
أنه��Nتوارث�ب,ن�أهل�ِمل


اÚبه�أم,!�ا�ؤمن,ن�معاوية،�بينما�يقول�\ي�غ,!ها�هذا�قضاء�هللا: هذه�ا�سألة�يقول�ف�ÓÔüهذا�ما�ق

كمــا�أن�فكــرة�التقنــ,ن�كانــت�موضــع�التنفيــذ�\ــي�صــورة�Pلــزام�بــالحكم�بمــذهب�إمــام�بعينــه�،و�Nيــزال�

ــ�oا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�بشــكل�رســم�o. العمــل�{
ــذا�جاريــا�\ــي�بعــض�الــبد ِÌّومــن�ذلــك�\ــي�العصــر�الحاضــر�تب

�للمفÐـــــ�Óبـــــه�مـــــن�ذ
ً
�أوائـــــل�إنشـــــاء�الهيئـــــة�ا�ـــــذهب�الحنب�ـــــي،�وألزمـــــت�القضـــــاة�بـــــالحكم�وفقـــــا

ُ
لـــــك�ا�ـــــذهب،�فمنـــــذ

ه،�ا�قiــــــــــ!ن�بالتصــــــــــديق�العــــــــــا�ي�بتــــــــــاريخ�7/1/1347بتــــــــــاريخ��3القضــــــــــائية�أصــــــــــدرت�تلــــــــــك�الهيئــــــــــة�قرارهــــــــــا�رقــــــــــم�

،�وقد�نص�هذا�القرار�ع�ى�ما�ي�ي
ً
�وملزما

ً
  :ه،�ليكون�نافذا

�ع�ـــى�ا�فÐـــ�Óبـــه�مـــن�مـــذه
ً
أن�يكـــون�مجـــرى�القضـــاء�\ـــي�جميـــع�ا�حـــاكم�منطبقـــا

�لسهولة�مراجعة�كتبه،�والOiام�ا�ؤلف,ن�ع�ى�مذهبه��ذكر��دلة�إثر�مسائله
ً
حنبل؛�نظرا

إذا�صــــار�جريــــان�ا�حــــاكم�الشــــرعية�ع�ــــى�التطبيــــق�ع�ــــى�ا�فÐــــ�Óبــــه�مــــن�ا�ــــذهب�ا�ــــذكور،�ووجــــد�

القضــاة�\ــي�تطبيقهــا�ع�ــى�مســألة�مــن�مســائله�مشــقة�ومخالفــة��صــلحة�العمــوم،�يجــري�ا

��ا�ذكر
ً

ا�ع�ى�ذلك�ا�ذهب�مراعاةÚي�ا�ذاهب،�بما�تقتضيه�ا�صلحة،�ويقرر�الس,!�ف

يكون�اعتماد�ا�حاكم�\ي�س,!ها�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�ع�ى�الكتب�ãتية

Ópقناع�– 2. شرح�ا�نتPشرح� .  

فرد�به�أحدهما�فهو�ا�تبع،�وما�اختلفا�فيـه،�فالعمـل�ع�ـى�مـا�\ـي�ا�نتpـÓ،�وإذا�فما�اتفقا�عليه�أو�ان

لــــم�يوجــــد�با�حكمــــة�الشــــرحان�ا�ــــذكوران،�يكــــون�الحكــــم�بمــــا�\ــــي�شــــر&ي�الــــزاد،�أو�الــــدليل،�إ�ــــى�أن�يحصــــل�{
ــــا�

الشرحان،�وإذا�لم�يجد�القا�oÔÕنص�القضية�\ي�الشروح�ا�ذكورة،�طلـب�نصـها�\ـي�كتـب�ا�ـذهب�ا�ـذكور�ا


ــــا،�وقüــــ�ÓÔبــــالراجحìــــي�أبســــط�مæ")2(.ــــذا�الــــرأي�يــــؤدي�حرمــــان��مــــة�مــــن�ال
ولكــــن�مــــع�كــــل�ذلــــك��فاÖخــــذ�{

  .الفقهية�العظيمة�للمدارس�الفقهية�ا�ختلفة

قاله�أصـحاب�القـول��ول�وهـم�جمهـور�الفقهـاء�مـن�ا�الكيـة�والشـافعية�والحنابلـة� أن�ما:  �مر�الثاني

م�و�ــي��مــر�القاÕــ�oÔبمــذهب�معــ,ن��فيــه�مــن�الفوائــد�الكث,ــ!ة�لêمــة�؛Nن�إلــزام�و�ــي�الــذين�يــرون�عــدم�جــواز�إلــزا

حرمان��مة�من�zسـتفادة�مـن�ال�ـ!اء�الفقpـ�oللمـدارس�الفقهيـة��خـرى�،كمـا�يعد� �مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن

أن�ذلــــك�يبعــــث�ع�ــــى�جــــر�القاÕــــ�oÔوالفقهــــاء�إ�ــــى�zكتفــــاء�ع�ــــى�مــــذهب�بعينــــه�وهــــذا�يــــؤدي�إ�ــــى�الجمــــود

يفوق�ا�نافع�ال�oÌذكرها�ا�ج,Oون�للتقييد�بمذهب�بعينه وzحتكار�الفق�opو\ي�هذا�من�ا�ساوي�ما

ا�ج,ــOون�للتقييــد�بمــذهب�معــ,ن(ذكــره�أصــحاب�القــول�الثــاني� أن�مــا: �مــر�الثالــث


اìسباب�كث,!ة�مÖالقول�لم�يعد�لها�صدى�\ي�الواقع�ا�عاصر�:  

 N�oـــÌأن�يحصـــرها�\ـــي�مـــذهب�بعينـــه�ي��ـــدونات�القانونيـــة�ا�عاصـــرة�ال�oÌســـتطيع�ا�شـــرع�الـــوط

  .!ة�ا�ستجدات�ال�oÐافرزها�الواقع

لم�يعد�القا�oÔÕمج�
دا�،و�Nمقلدا�؛فقد�صار�مطبقا�للنصوص�فقط�ومن�ثم�فليس�للقاÕـ�oÔاليـوم�

وص�القانون�فقط�مذهبا�معيننا�؛�إذ�مذهبه�القضائي�،إن�جاز�التعب,!�هو�نص
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ا�بتقنـ,ن�الفقــه،�للـدكتور 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تـ,ن�شـÓÐ؛�فا�سـلم��Nيـرث�غ,ـ!�ا�سـلم،�كمـا�أن�غ,ـ!�ا�سـلم��Nيـرث�ا�سـلم
َّ
أنه��Nتوارث�ب,ن�أهل�ِمل


اÚهذه�ا�سألة�يقول�ف

كمــا�أن�فكــرة�التقنــ,ن�كانــت�موضــع�التنفيــذ�\ــي�صــورة�Pلــزام�بــالحكم�بمــذهب�إمــام�بعينــه�،و�Nيــزال�

العمــل�{
ــذا�جاريــا�\ــي�بعــض�الــبد

�للمفÐـــــ�Óبـــــه�مـــــن�ذ
ً
ا�ـــــذهب�الحنب�ـــــي،�وألزمـــــت�القضـــــاة�بـــــالحكم�وفقـــــا

القضــــــــــائية�أصــــــــــدرت�تلــــــــــك�الهيئــــــــــة�قرارهــــــــــا�رقــــــــــم�

،�وقد�نص�هذا�القرار�ع�ى�ما�ي�ي24/3/1347
ً
�وملزما

ً
ه،�ليكون�نافذا

�ع�ـــى�ا�فÐـــ�Óبـــه�مـــن�مـــذه�–أ�
ً
أن�يكـــون�مجـــرى�القضـــاء�\ـــي�جميـــع�ا�حـــاكم�منطبقـــا

�لسهولة�مراجعة�كتبه،�والOiام�ا�ؤلف,ن�ع�ى�مذهبه��ذكر��دلة�إثر�مسائله
ً
حنبل؛�نظرا

إذا�صــــار�جريــــان�ا�حــــاكم�الشــــرعية�ع�ــــى�التطبيــــق�ع�ــــى�ا�فÐــــ�Óبــــه�مــــن�ا�ــــذهب�ا�ــــذكور،�ووجــــد��–ب�

القضــاة�\ــي�تطبيقهــا�ع�ــى�مســألة�مــن�مســائله�مشــقة�ومخالفــة��صــلحة�العمــوم،�يجــري�ا

��ا�ذكر
ً

ا�ع�ى�ذلك�ا�ذهب�مراعاةÚي�ا�ذاهب،�بما�تقتضيه�ا�صلحة،�ويقرر�الس,!�ف�با

يكون�اعتماد�ا�حاكم�\ي�س,!ها�ع�ى�مذهب�Pمام�أحمد�ع�ى�الكتب�ãتية�–ج�

   1-�Ópشرح�ا�نت

فما�اتفقا�عليه�أو�ان�����

لــــم�يوجــــد�با�حكمــــة�الشــــرحان�ا�ــــذكوران،�يكــــون�الحكــــم�بمــــا�\ــــي�شــــر

الشرحان،�وإذا�لم�يجد�القا�oÔÕنص�القضية�\ي�الشروح�ا�ذكورة،�طلـب�نصـها�\ـي�كتـب�ا�ـذهب�ا�ـذكور�ا


ــــا،�وقüــــ�ÓÔبــــالراìــــي�أبســــط�مæ

الفقهية�العظيمة�للمدارس�الفقهية�ا�ختلفة

�مر�الثاني

الــذين�يــرون�عــدم�جــواز�إلــزا

�مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن

أن�ذلــــك�يبعــــث�ع�ــــى�جــــر�القاÕــــ�oÔوالفقهــــاء�إ�ــــى�zكتفــــاء�ع�ــــى�مــــذهب�بعينــــه�وهــــذا�يــــؤدي�إ�ــــى�الجمــــود

وzحتكار�الفق�opو\ي�هذا�من�ا�ساوي�ما

�مــر�الثالــث


اìسباب�كث,!ة�مÖالقول�لم�يعد�لها�صدى�\ي�الواقع�ا�عاصر�

�ـــدونات�القانونيـــة�ا�عاصـــرة�الÌـــN�o وجـــود�ا-

بسب�ك�!ة�ا�ستجدات�ال�oÐافرزها�الواقع

لم�يعد�القا�oÔÕمج�
دا�،و�Nمقلدا�؛فقد�صار�مطبقا�للنصوص�فقط�ومن�ثم�فليس�للقاÕـ�oÔاليـوم�-

مذهبا�معيننا�؛�إذ�مذهبه�القضائي�،إن�جاز�التعب,!�هو�نص

                                                          
س	ن�سعيد�بن�منصور،�،،�ج) (1
ا�تـون�الفقهيـة�وصــل�
ا�بتقنـ,ن�الفقــه،�للـدكتور ) (2
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ا�بمــــذهب�معــــ,ن�قــــد�ضــــيقت�الواســــع�لغ,ــــ!�ضــــرورة�وæــــي�قليلــــة�Íألزمــــت�قضــــا�oــــÐأن�بعــــض�الــــدول�ال

ومحصــــورة�جــــدا�إذا�مــــا�قورنــــت��بالبلــــدان�العربيــــة�وPســــمية�الÐــــ�oأخــــذت�بــــالقوان,ن�ا�ســــتقاة�مــــن�ا�ــــذاهب�

ســــعة�وفائــــدة�كب,ــــ!ة�Nن�القاÕــــ�oÔفيــــه�مــــن�تو 

  .تعريف�تقن�ن�الفقه��سzمي،ونشأته،وتطوره

وæـــي�كلمـــة�روميـــة�وقيـــل�" وضـــع�القـــوان,ن

: جـــــاء�\ـــــي�معجـــــم�لغـــــة�الفقهـــــاء�".ـــــoÔء،�وطريقـــــة

�ÓÌوتستعمل�كلمة��القانون�\ي�العربية�بمع

جمــع��حكــام�: بأنــه�بوجــه�عــام�صــطح�القــانوني

والقواعـــد�التشـــريعية�ا�تعلقـــة�بمجـــال�مـــن�مجـــاNت�العقـــات�zجتماعيـــة،�وتبوي�
ـــا�وترتي�
ـــا�وصـــياغ�
ا�بعبـــارات�

ذات�أرقـــام�متسلســــلة،�ثـــم�إصــــدارها�\ـــي�صــــورة�قـــانون�أو�نظــــام�

تجميـــــع�القواعـــــد�القانونيـــــة�الخاصـــــة�بفـــــرع�معـــــ,ن�مـــــن�فـــــروع�القـــــانون،�وتنســـــيق�تلـــــك�


ا�من�تناقض،�ثم�إيرادها�مرتبة�مبوبة�بحسـب�ا�سـائل�الÐـ�oتنظمهـا،�\ـي�شـكل�مـواد�ìالقواعد�ورفع�ما�يكون�بي

صدارها�\ـي�وثيقـة�رسـمية�مكتوبـة،�كـالتقن,ن�ا�ـدني،�

كمـا�أن�اصــطح�التقنــ,ن�. وغ,!هــا... 

  .)6(الوثيقة�ال�oÐجمعت�النصوص�التشريعية�الخاصة�بنوع�مع,ن�من�فروع�القانون 

وا�صــباح�ا�ن,ــ!�\ــي�غريــب�الشــرح�الكب,ــ!،�للفيــومي،�فصــل�القــاف�مــع�النــون�ومــا�

ط،�. بلـــــد�نشـــــر،�د. ،�دار�الهدايــــة،�د20،�ص36،�ج)ق�ن�ن


ــــا�إ�ــــى�ìتينيــــة�ومأن�كلمــــة�قــــانون�يونانيــــة��صــــل،�ُنِقلــــت�إ�ــــى�ال

)canon (سـية،�ثـم�
ْ
ليطلقوهـا�ع�ـى�قـرارات�ا�جـامع�الِكن

 Pمي،�للـــدكتور علـــم�القـــانون�والفقـــه�،�44ســـم,!�عاليـــة،�ص/ســـ

 . م1988-ه1408،�

،�1105،�ص)ق�ن�ن(،�والقــاموس�ا�حــيط،�للف,ــ!وز�آبــادي،�بــاب�النــون،�فصــل�القــاف،�مــادة�

،�وأصــول�القــانون،�لعبــد�ا�ـــنعم�159ســليمان�مـــرقس،�،،�ص

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�بمــــذهب�معــــ,ن�قــــد�ضــــيقت�الواســــع�لغ,ــــ!�ضــــرورة�وæــــي�قليلــــة�Íألزمــــت�قضــــا�oــــÐأن�بعــــض�الــــدول�ال

ومحصــــورة�جــــدا�إذا�مــــا�قورنــــت��بالبلــــدان�العربيــــة�وPســــمية�الÐــــ�oأخــــذت�بــــالقوان,ن�ا�ســــتقاة�مــــن�ا�ــــذاهب�

فيــــه�مــــن�تو  وع�ــــى�هــــذا��ســــاس�فقــــد�ظهــــر�رجحــــان�رأي�الجمهــــور��ــــا


ل�من�كل�ا�ذاهبìسي   .  

  ا'بحث�الثاني    

تعريف�تقن�ن�الفقه��سzمي،ونشأته،وتطوره

  :ا'طلب�[و�ى

  تعريف�التقن�ن
ن"التقنـــ,ن�لغـــة�مصـــدر���:أو�NمعÌـــ�Óالتقنـــ,ن�لغـــة

ّ
وضـــع�القـــوان,ن"بمعÌـــ�Ó" قـــ	

ةوقيـــــل�إ�
ـــــا� مقيـــــاس�كـــــل��ـــــoÔء،�وطريقـــــة"والقـــــانون��،�)3(ســـــريانيَّ

وتستعمل�كلمة��القانون�\ي�العربية�بمع�ÓÌ.)4( "لفظ�معرب،�جمعه�قوان,ن،�وهو�ا�قياس�من�كل��oÔء

  .)5(" ا�قياس

 
ً
صــطح�القــانونييعــرف�التقنــ,ن�\ــي�z :  تعريــف�التقنــ,ن�اصــطحا

والقواعـــد�التشـــريعية�ا�تعلقـــة�بمجـــال�مـــن�مجـــاNت�العقـــات�zجتماعيـــة،�وتبوي�
ـــا�وترتي

�Óــــحة�\ـــي�بنــــود�تســـم )�
ً
ذات�أرقـــام�متسلســــلة،�ثـــم�إصــــدارها�\ـــي�صــــورة�قـــانون�أو�نظــــام�) مــــوادا

  . لقضاة�بتطبيقه�ب,ن�الناستفرضه�الدولة،�يلOiم�ا

تجميـــــع�القواعـــــد�القانونيـــــة�الخاصـــــة�بفـــــرع�معـــــ,ن�مـــــن�فـــــروع�القـــــانون،�وتنســـــيق�تلـــــك�: وقيـــــل�هـــــو


ا�من�تناقض،�ثم�إيرادها�مرتبة�مبوبة�بحسـب�ا�سـائل�الÐـ�oتنظمهـا،�\ـي�شـكل�مـواد�ìالقواعد�ورفع�ما�يكون�بي

صدارها�\ـي�وثيقـة�رسـمية�مكتوبـة،�كـالتقن,ن�ا�ـدني،�مختصرة�متسلسلة،�لتتو�ى�السلطة�التشريعية�ا�ختصة�إ

... والتقنـ,ن�التجــاري،�وتقنــ,ن�العقوبـات،�وتقنــ,ن�ا�رافعــات�ا�دنيـة�والتجاريــة�

الوثيقة�ال�oÐجمعت�النصوص�التشريعية�الخاصة�بنوع�مع,ن�من�فروع�القانون 

                                         
وا�صــباح�ا�ن,ــ!�\ــي�غريــب�الشــرح�الكب,ــ!،�للفيــومي،�فصــل�القــاف�مــع�النــون�ومــا� ،1105،�ص)ق�ن�ن(القــاموس�ا�حــيط،�للف,ــ!وز�آبــادي،�بــاب�النــون،�فصــل�القــاف،�مــادة�

ق�ن�ن: (لقـــــاموس،��حمـــــد�مرتüــــ�ÓÔالحســـــي�oÌالزبيــــدي،�مـــــادة،�وتـــــاج�العــــروس�مـــــن�جــــواهر�ا

�oÔــــýلــــذلك�،�فهنــــاك�مــــن�يــــرى�أن�لفــــظ�قــــانون�يونانيــــة��صــــل�إذ�جــــاء�\ــــي�ا�عجــــم�الفرن�
ً

ــــا�إ�ــــى�): Nروس(وخفــــاìتينيــــة�ومأن�كلمــــة�قــــانون�يونانيــــة��صــــل،�ُنِقلــــت�إ�ــــى�ال

(القاعـدة�أو�ا�سـطرة�،�كلمـة�: التينيـة،�ومعناهـا) kanon(فرنسية؛�وذلك�عندما�اقتبس�الفرنسيون�من�كلمة�

oÔـــý
ْ

م�وأطلقوهـــا�بـــدورهم�ع�ـــى�القـــانون�الِكنìعـــ�Oنجل,ـــPأخـــذها�)canon law .(مشـــار�إليـــه�\ـــي�كتـــاب : Pعلـــم�القـــانون�والفقـــه�

  .م2�،1985ا�ؤسسة�الجامعية،�ب,!وت،�ط

  . 734الكليات،�Öبي�البقاء�الكفوي،�،،�ص

،�2،�دار�النفائس،�ب,!وت،�ط425حامد�صادق�قني×o،�ص/محمد�رواس�قلعه�6ي،�ود/جم�لغة�الفقهاء،�للدكتور 

،�والقــاموس�ا�حــيط،�للف,ــ!وز�آبــادي،�بــاب�النــون،�فصــل�القــاف،�مــادة��20،�ص36،�ج)ق�ن�ن: (،�لزبيــدي،�مــادةتــاج�العــروس�مــن�جــواهر�القــاموس

 . 517،�ص2وا�صباح�ا�ن,!�\ي�غريب�الشرح�الكب,!،�للفيومي،�فصل�القاف�مع�النون�وما�يثل�
ما،�ج

ســليمان�مـــرقس،�،،�ص/ ،�وا�ــدخل�للعلـــوم�القانونيــة،�للــدكتور 223ص�توفيـــق�حســن�فــرج،�،،/ ا�ــدخل�للعلــوم�القانونيــة،�للــدكتور 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�بمــــذهب�معــــ,ن�قــــد�ضــــيقت�الواســــع�لغ,ــــ!�ضــــرورة�وæــــي�قليلــــة��-Íألزمــــت�قضــــا�oــــÐأن�بعــــض�الــــدول�ال

ومحصــــورة�جــــدا�إذا�مــــا�قورنــــت��بالبلــــدان�العربيــــة�وPســــمية�الÐــــ�oأخــــذت�بــــالقوان,ن�ا�ســــتقاة�مــــن�ا�ــــذاهب�

  .ا�ختلفة

وع�ــــى�هــــذا��ســــاس�فقــــد�ظهــــر�ر


ل�من�كل�ا�ذاهبìسي

ا'طلب�[و�ى

تعريف�التقن�ن
أو�NمعÌـــ�Óالتقنـــ,ن�لغـــة�

وقيـــــل�إ�
ـــــا��،)2) (1(فارســـــية

ب،�جمعه�قوان,ن،�وهو�ا�قياس�من�كل�: القانون " لفظ�معرَّ

ا�قياس"،�وبمع�ÓÌ"�صل"

 :ثانيــا�
ً
تعريــف�التقنــ,ن�اصــطحا

والقواعـــد�التشـــريعية�ا�تعلقـــة�بمجـــال�مـــن�مجـــاNت�العقـــات�zجتماعيـــة،�وتبوي

�Óآمـــرة�مـــوجزة�واضــــحة�\ـــي�بنــــود�تســـم

تفرضه�الدولة،�يلOiم�ا

وقيـــــل�هـــــو�����


ا�من�تناقض،�ثم�إيرادها�مرتبة�مبوبة�بحسـب�ا�سـائل�الÐـ�oتنظمهـا،�\ـي�شـكل�مـواد�ìالقواعد�ورفع�ما�يكون�بي

مختصرة�متسلسلة،�لتتو�ى�السلطة�التشريعية�ا�ختصة�إ

والتقنـ,ن�التجــاري،�وتقنــ,ن�العقوبـات،�وتقنــ,ن�ا�رافعــات�ا�دنيـة�والتجاريــة�

الوثيقة�ال�oÐجمعت�النصوص�التشريعية�الخاصة�بنوع�مع,ن�من�فروع�القانون : يطلق�ع�ى

                                                          
القــاموس�ا�حــيط،�للف,ــ!وز�آبــادي،�بــاب�النــون،�فصــل�القــاف،�مــادة�) (1

،�وتـــــاج�العــــروس�مـــــن�جــــواهر�ا517،�ص2يثل�
مــــا،�ج

 . ه1307
�لــــذلك�،�فهنــــاك�مــــن�يــــرى�أن�لفــــظ�قــــانون�يونانيــــة��صــــل�إذ�جــــاء�\ــــي�ا�) (2

ً
وخفــــا

فرنسية؛�وذلك�عندما�اقتبس�الفرنسيون�من�كلمة�ال


م�وأطلقوهـــا�بـــدورهم�ع�ـــى�القـــانون�الِكنìعـــ�Oنجل,ـــPأخـــذها�

ا�ؤسسة�الجامعية،�ب,!وت،�ط
الكليات،�Öبي�البقاء�الكفوي،�،،�ص) (3
معجم�لغة�الفقهاء،�للدكتور ) (4
تــاج�العــروس�مــن�جــواهر�القــاموس) (5

وا�صباح�ا�ن,!�\ي�غريب�الشرح�الكب,!،�للفيومي،�فصل�القاف�مع�النون�وما�يثل
ا�ــدخل�للعلــوم�القانونيــة،�للــدكتور ) (6

 .114الصّده،�،،�ص
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  Page 208 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

افر�\ــــي�التقنــــ,ن�الشــــكل�الرســــمo،�أي�أن�يكــــون��التقنــــ,ن�\ــــي�وثيقــــة�رســــمية�


ــا�تجميــع�القواعــد�القانونيــة�الخاصــة�بنــوع�متجــانس�مــن�فــروع�القــانون،�وصــياغ�
ا�Úصــادرة�مــن�ا�شــرع،�يــتم�ف

ثـــم�إصـــدارها�\ـــي�صـــورة�قـــانون�أو�نظـــام�

 
ً
�ما�لم�يكن�ملزما

ً
  ..)1(،�ف�يكون�تقنينا

�التقنــ,ن�مــن�ا�صــطلحات�الحديثــة�وا�عاصــرة،�فهـذه�التســمية�{
ــذا�اللفــظ�لــم�تكــن�موجــودة�

إلــــزام�القاÕــــ�oÔ"لقــــدامى،�ولكــــن�ع"ــــ!�الفقهــــاء�عــــن�هــــذا�ا�فهــــوم��بـــــ

الفقهــاء�ا�عاصــرين�،إذ�الواضــح�أ�
ــم�

ـُم�{
ـا�القاÕـ�oÔو�Nيتجاَوُزهـا�
ُ
أْو��"َيحك

  .  "ِل�إلزاِم�القضاِة�بالحكِم�{
ا�

صـــــياغة�أحكـــــام�ا�عـــــامت�وغ,!هـــــا�مـــــن�عقـــــود�ونظريـــــات�ممهـــــدة�لهـــــا،�جامعـــــة�

صــياغة�أحكــام�الشــريعة�Pســمية،�القابلــة�للتقنــ,ن،�مــن�ِقَبــل�أهــل�

الخ"ــ!ة�وzختصــاص،�\ــي�صــورة�مــواد�متجانســة،�قابلــة�للتطبيــق�والتنفيــذ،�بصــورة�ملزمــة�مــن�الحــاكم،�َيســُهل�

صـياغة��حكــام�الفقهيـة�ذات�ا�وضــوع�الواحـد،�الÐــ�oلـم�ُيiــ!ك�

�عــن�التكــرار�
ً
�بعيــدا

ً
�منطقيــا

ً

ــا�بأرقــام�متسلســلة،�ومرتبــة�ترتيبــاìبي�Oــ

القابلـــــة��أن�تقنـــــ,ن�الفقـــــه�Pســـــمية�يقصـــــد�بـــــه�صـــــياغة�بعـــــض��حكـــــام�الفقهيـــــة�

أن��س�Nبــاللتقنــ,ن��ووضــعها�\ــي�مــواد�قانونيــة�مختصــرة�يســهل�تطبيقهــا�مــن�قبــل�ا�ختصــ,ن�وهــذا�التقنــ,ن�مــن�

  �نشأة�فكرة�التقن�ن�وتطوره�
فكـــــرة�(وهـــــو�خصــــة�-لقضــــاء�يــــرى�بعــــض�البـــــاحث,ن�أن�مبــــدأ�فكــــرة�جمـــــع�النــــاس�ع�ــــى�رأي�واحـــــد�\ــــي�ا

ــــِع�إقنـــاَع�أبــــي�جعفــــٍر�ا�نصــــور� �حـــاوَل�ابــــُن�ا�َقفَّ
ُ
قــــد�جــــاء�مـــن�قبــــل��ديــــُب�عبـــد�هللا�بــــن�ا�قفــــع�؛حيــــث

ح�الوســـيط�\ـــي�شـــر . م1986-ه2�،1407،�إدارة�إحيـــاء�الiـــ!اث�Pســـمي،�قطـــر،�ط

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

افر�\ــــي�التقنــــ,ن�الشــــكل�الرســــمo،�أي�أن�يكــــون��التقنــــ,ن�\ــــي�وثيقــــة�رســــمية�وعليــــه�فانــــه�ينب2ــــي�أن�تتــــو 


ــا�تجميــع�القواعــد�القانونيــة�الخاصــة�بنــوع�متجــانس�مــن�فــروع�القــانون،�وصــياغ�
ا�Úصــادرة�مــن�ا�شــرع،�يــتم�ف

ثـــم�إصـــدارها�\ـــي�صـــورة�قـــانون�أو�نظـــام�،�و\ـــي�صـــورة�مـــواد�مرقمـــة�ومتسلســـلة،�بعبـــارات�آمـــرة�مـــوجزة�واضـــحة�

 ولو�كان�مخالًفا�لرأيه�هو،�.لدولة�وإلزام�القضاة�بالحكم�{
ا
ً
�ما�لم�يكن�ملزما

ً
،�ف�يكون�تقنينا

  تعريف�تقن,ن�الفقه�Pسمي�

�التقنــ,ن�مــن�ا�صــطلحات�الحديثــة�وا�عاصــرة،�فهـذه�التســمية�{
ــذا�اللفــظ�لــم�تكــن�موجــودة�

لقــــدامى،�ولكــــن�ع"ــــ!�الفقهــــاء�عــــن�هــــذا�ا�فهــــوم��بـــــأو�معروفــــة�لــــدى�فقهــــاء�الشــــريعة�Pســــمية�ا

الفقهــاء�ا�عاصــرين�،إذ�الواوعليــه�ســيتم�تعريــف�التقنــ,ن�عنــد�"بــالحكم�بمــذهب�معــ,ن�كمــا�مــر�معنــا��


اìم�
ً
  :فوه�بعدة�تعريفات�نذكر�بعضا

�تشـريعيٍة " : ف�بعضهم�تقن,ن�الفقه�Pسمي�بأنه ـُع�َمـواّدٍ
ـُم�{
ـا�القاÕـ�oÔو�Nيتجاَوُزهـا��َوضْ

ُ
َيحك

��ْحكاِم�الشرعيِة�\ي�ِعباراٍت�إلزاميٍة�
ُ
Öْجِل�إلزاِم�القضاِة�بالحكِم�{
ا�, ِصياغة

صـــــياغة�أحكـــــام�ا�عـــــامت�وغ,!هـــــا�مـــــن�عقـــــود�ونظريـــــات�ممهـــــدة�لهـــــا،�جامعـــــة�: "فـــــه�بعضـــــهم��بأنـــــه


اçطارها�\ي�صورة�مواد�قانونية،�يسهÚ2("ل�الرجوع�إل(.  

صــياغة�أحكــام�الشــريعة�Pســمية،�القابلــة�للتقنــ,ن،�مــن�ِقَبــل�أهــل�: "فــه�بعــض�البــاحث,ن�بأنــه

الخ"ــ!ة�وzختصــاص،�\ــي�صــورة�مــواد�متجانســة،�قابلــة�للتطبيــق�والتنفيــذ،�بصــورة�ملزمــة�مــن�الحــاكم،�َيســُهل�

صـياغة��حكــام�الفقهيـة�ذات�ا�وضــوع�الواحـد،�الÐــ�oلـم�ُيiــ!ك�: "ومـن�تعريفـات�تقنــ,ن�الفقـه�Pســمي

�عــن�التكــرار�
ً
�بعيــدا

ً
�منطقيــا

ً

ــا�بأرقــام�متسلســلة،�ومرتبــة�ترتيبــاìبي�Oــ تطبيقهــا�Nختيــار�النــاس،�\ــي�عبــارات�آمــره�ُيم,َّ

وممـــــا�ســـــبق�يتضـــــح�أن�تقنـــــ,ن�الفقـــــه�Pســـــمية�يقصـــــد�بـــــه�صـــــياغة�بعـــــض��حكـــــام�الفقهيـــــة�

للتقنــ,ن��ووضــعها�\ــي�مــواد�قانونيــة�مختصــرة�يســهل�تطبيقهــا�مــن�قبــل�ا�ختصــ,ن�وهــذا�التقنــ,ن�مــن�

  يخضع�للمراجعة�بعد�كل�مدة�بحسب�النوازل�وا�ستجدات�

  ا'طلب�الثاني�

تاريخ�نشأة�فكرة�التقن�ن�وتطوره�
يــــرى�بعــــض�البـــــاحث,ن�أن�مبــــدأ�فكــــرة�جمـــــع�النــــاس�ع�ــــى�رأي�واحـــــد�\ــــي�ا

ــــِع�إقنـــاَع�أبــــي�جعفــــر �حـــاوَل�ابــــُن�ا�َقفَّ
ُ
قــــد�جــــاء�مـــن�قبــــل��ديــــُب�عبـــد�هللا�بــــن�ا�قفــــع�؛حيــــث

                                         
،�إدارة�إحيـــاء�الiـــ!اث�Pســـمي،�قطـــر،�ط35محمـــد�زكـــي�عبـــد�ال"ـــ!،�ص/ ا�بـــدأ�وا�ـــنهج�والتطبيـــق،�للـــدكتور 

 .255رمضان�أبو�السُعود،�،،�ص/ مقدمة�القانون�ا�دني،�للدكتور 

 . 35وهبة�الزحي�ي،�،،�ص/ جهود�تقن,ن�الفقه�Pسمي،�للدكتور 

 .25تقن,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية�ب,ن�النظرية�والتطبيق،�ليح*�Óالخيلة،�،،�ص

 .437ويش�ا�حاميد،�،،�صش/ مس,!ة�الفقه�Pسمي�ا�عاصر�وممحه،�للدكتور 
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وعليــــه�فانــــه�ينب


ــا�تجميــع�القواعــد�القانونيــة�الخاصــة�بنــوع�متجــانس�مــن�فــروع�القــانون،�وصــياغ�
ا�Úصــادرة�مــن�ا�شــرع،�يــتم�ف

بعبـــارات�آمـــرة�مـــوجزة�وا

لدولة�وإلزام�القضاة�بالحكم�{
اتفرضه�ا

تعريف�تقن,ن�الفقه�Pسمي�: ثالثا

مصـطلح�التقنــ,ن�مــن�ا�صــطلحات�الحديثــة�وا�عاصــرة،�فهـذه�التســمية�{
ــذا�اللفــظ�لــم�تكــن�موجــودة�

أو�معروفــــة�لــــدى�فقهــــاء�الشــــريعة�Pســــمية�ا

بــالحكم�بمــذهب�معــ,ن�كمــا�مــر�معنــا��


اìم�
ً
فوه�بعدة�تعريفات�نذكر�بعضا قد�عرَّ

ف�بعضهم�تقن,ن�الفقه�Pسمي�بأنه عرَّ

�ÓÌْحكاِم�الشرعيِة�\ي�ِعبارات: بمع��
ُ
ِصياغة

فـــــه�بعضـــــهم��بأنـــــه وعرَّ

çطارها�\ي�صورة�مواد�قانونية،�يسه

فــه�بعــض�البــاحث,ن�بأنــه كمــا�عرَّ

الخ"ــ!ة�وzختصــاص،�\ــي�صــورة�مــواد�متجانســة،�قابلــة�للتطبيــق�والتنفيــذ،�بصــورة�ملزمــة�مــن�الحــاكم،�َيســُهل�


اÚ3("الرجوع�إل(.  

ومـن�تعريفـات�تقنــ,ن�الفقـه�Pســمي

تطبيقهــا�Nختيــار�النــاس،�\ــي�عبــارات�آمــره�ُيم,

  . )4("والتضارب

وممـــــا�ســـــبق�يت

للتقنــ,ن��ووضــعها�\ــي�مــواد�قانونيــة�مختصــرة�يســهل�تطبيقهــا�مــن�قبــل�ا�ختصــ,ن�وهــذا�التقنــ,ن�مــن�

يخضع�للمراجعة�بعد�كل�مدة�بحسب�النوازل�وا�ستجدات�

يــــرى�بعــــض�البـــــاحث,ن�أن�مبــــدأ�فكــــرة�جمـــــع�النــــاس�ع�ــــى�رأي�واحـــــد�\ــــي�ا

�حـــاوَل�ابــــُن�ا�َقف�-)التقنـــ,ن
ُ
قــــد�جــــاء�مـــن�قبــــل��ديــــُب�عبـــد�هللا�بــــن�ا�قفــــع�؛حيــــث

                                                          
ا�بـــدأ�وا�ـــنهج�والتطبيـــق،�للـــدكتور : تقنــ,ن�الفقـــه�Pِســـمي) (1

مقدمة�القانون�ا�دني،�للدكتور 
جهود�تقن,ن�الفقه�Pسمي،�للدكتور ) (2
تقن,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية�ب,ن�النظرية�والتطبيق،�ليح) (3
مس,!ة�الفقه�Pسمي�ا�عاصر�وممحه،�للدكتور ) (4
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واقiــ!َح�ع�ــى�, .صــحابة�الــوNة�والخلفــاء

كمـــا�أن�فكـــرة�إلـــزام�النـــاس�بالتقاÕـــ�oÔع�ـــى�رأي�واحـــد�قـــد�رويـــت�\ـــي�لقـــاء�Pمـــام�مالـــك�بـــن�أنـــس�وأبـــي�


م�أقاويــــل،�Úإن�النــــاس�قــــد�ســــيقت�إلــــ


م�وعِملـوا�بـه�ودانـوا�مـن�اخـتف�أصـحاب�رسـول�Úم�بما�سيق�إلـ

وغ,ــ!هم،�وإن�رّدهــم�عمــا�اعتقــدوه�شــديد،�فــدع�النــاس�ومــا�هــم�عليــه،�ومــا�اختــار�

Nســـيما�\ــــي��،�لــــم�يظهـــر�إ�N\ـــي�عهـــد�الدولــــة�العثمانيـــة


ـــا��بعـــض�اختصاصـــات�Úوتـــم�نقـــل�إل

مشـقة�\ـي�مطالعـة�كتـب�الفقـه�) وهـم�ليسـوا�مـن�أهـل�zج�
ـاد

ــج�{
ــا�هــذه�الكتــب؛�لهــذه��ســباب�مجتمعــة�تــم�

تشكيل�لجنة�من�العلمـاء�برئاسـة�أحمـد�جـودت�باشـا�نـاظر�ديـوان��حكـام�العدليـة،�بـدأ�عمـل�اللجنـة�مـن�سـنة�

م،�وتــم�\ـي��
ايــة�ا�طــاف�تتـويج�هــذا�العمــل�بإصـدار�مدونــة�قانونيــة�

وتم,ـOه�بالسـهولة�وعـدم�التعقيـد�\ـي�صـياغ�
ا�وجـاءت�ع�ـى�

مـــــادة؛�ومازالــــت�هـــــذه�ا�جلــــة�\ـــــي�متنـــــاول�

 Nا�من�ا�ذهب�الحنفـي؛�وبعـد�هـذا�العمـل�جـاءت�محـاو
ت�الباحث,ن�وا�طلع,ن؛�وæي��زاخرة�باÖحكام�ال�oÐاستق�

الـــذي�� أخـــرى�اقتفـــت�اثـــر�مجلـــة��حكـــام�العدليـــة؛�ومـــن�ذلـــك�كتـــاب�مرشـــد�الح,ـــ!ان�\ـــي�معرفـــة�أحـــوال�Pنســـان،

،ثــم�بعــد�ذلــك�اجتاحــت�3ن�بعــض�أحكــام�ا�عــامت�مــن�ا�ــذهب�الحنفــي�ع�ــى�طريقــة�مجلــة��حكــام�العدليــة

مـع�أفـول�نجـم�الخفـة�العثمانيـة��القوان,ن�الوضعية�غ,ـ!�Pسـمية�العـالم�العربـي�\ـي��
ايـة�القـرن�التاسـع�عشـر 

ه�برئاسـة�حسـ,ن�فخـري�1883و\ي�\ي�عهد�الخديوي�إسماعيل�باشا�بمصر�تم�تشكيل�لجنـة�\ـي�سـنة�

باشــا،�وعضــوية�كــل�مــن�فأشــ,!�النائــب�العمــومي�\ــي�ا�حــاكم�ا�ختلطــة،�وبطــرس�غــا�ي�باشــا�وكيــل�وزارة�العــدل،�

zنجل,ـــOي�القاضـــي,ن�با�حـــاكم�ا�ختلطـــة،�فأصـــدرت�هـــذه�اللجنـــة�مجموعـــة�مـــن�

القانون�ا�دني�والتجاري�والبحري�والجنـائي،�وغ,ـ!�ذلـك�مـن�القـوان,ن�الوضـعية�وقـد�كانـت�هـذه�

ية�محلــــــه�\ــــــي�الــــــبد�وإحــــــل�القــــــوان,ن�الوضــــــع

عبــدالرحمن�بــن�أحمــد�الجرÑــي،�/ ،�ود17،�ص1التقنــ,ن�وPلــزام،�،،�ج

 : (http:www.islamtoday.netعبـــدالرحمن�بـــن�/ ،�ود�

عبـــد�ا�ـــؤمن�عبـــدالقادر�شـــجاع�الـــدين،�موقـــف�/ ه،�ود

�،o×اليحصــ�ÓÔأبـو�الفضـل�عيــاض�بـن�مو�ـ�oÔــÕم�مـذهب�مالـك،�للقا،�وترتيـب�ا�ـدارك�وتقريــب�ا�سـالك��عرفـة�أعــ

م؛�ومـازال�متـداو�N\ـي�1891-ه2�،1308حـوال�Pنسـان،��حمـد�قـدري�باشـا،�وقـد�طبـع�\ـي�ا�طبعـة�الك"ـ!ى��م,!يـة،�مصـر،�ط

ه،وهـو�مـن�أبنـاء�مكـة�ا�كرمـة؛�ونشـرت�1350ا�كاتب�العلمية؛�وكذلك�مجلة��حكام�الشرعية�ع�ى�ا�ذهب�الحنب�ي�ال�oÐألفها�القا�oÔÕأحمد�بن�عبدهللا�القاري�سنة�


ـا�\ـي���م،�ع�ى�قرار�مجلة��حكام�العدلية؛ولكنه�استمد�موادها�من�ا�ذهب�الحنب�ي؛�Nسيما�شـرح�منتpـP�Óرادات؛�وكشـاف�القنـاع؛�ولـم�يـتم�العمـل}


ا،�وتاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�صÚ286ومايل .  

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

اها� صــحابة�الــوNة�والخلفــاءأي�) رســالة�الصــحابة: (قن,ِن�\ــي�بــدِء�العهــِد�العبا�ــ�oÔ\ــي�رســالة�ســمَّ

  .)1(الفقهية�وإلزام�القضاة�بالحكم�{
ا��الخليفة�بجمع��حكام

كمـــا�أن�فكـــرة�إلـــزام�النـــاس�بالتقاÕـــ�oÔع�ـــى�رأي�واحـــد�قـــد�رويـــت�\ـــي�لقـــاء�Pمـــام�مالـــك�بـــن�أنـــس�وأبـــي�


م�أقاويــــل،�: جعفــــر�ا�نصــــور،�وا�هــــدي،�ولكــــن�Pمــــام�رفــــض�ذلــــك�وقــــال�Öبــــي�جعفــــر�Úإن�النــــاس�قــــد�ســــيقت�إلــــ


م�وعِملـوا�بـه�ودانـوا�مـن�اخـتف�أصـحاب�رسـول�وسمعوا�أحاديث،�ورووا�روايات،�وأخذ�كّل�قو Úم�بما�سيق�إلـ

وغ,ــ!هم،�وإن�رّدهــم�عمــا�اعتقــدوه�شــديد،�فــدع�النــاس�ومــا�هــم�عليــه،�ومــا�اختــار��-صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم�

  .)2(أهل�كل�بلد�Öنفسهم

فهـــو�ع�ـــى��رجـــح�لــــم�يظهـــر�إ�N\ـــي�عهـــد�الدولــــة�العثمانيـــة أمـــا�التقنيـــ,ن�بمعنـــاه�ا�عاصــــرة؛


ـــا��بعـــض�اختصاصـــات� عنـــدما��تـــم�إنشـــاء�ا�حـــاكم�النظاميـــة، أواخـــر�القـــرن�الثالـــث�عشـــر�الهجـــري،Úوتـــم�نقـــل�إل

وهـم�ليسـوا�مـن�أهـل�zج�
ـاد(فهنـا�واجـه�قضـاه�هـذه�ا�حـاكم

�oتعــج�{
ــا�هــذه�الكتــب؛�لهــذه��ســباب�مجتمعــة�تــم�الكث,ــ!ة،�وفهــم�مــا�تحتويــه؛�وا�وازنــة�بــ,ن�ãراء�ا�تنوعــة�الÐــ

تشكيل�لجنة�من�العلمـاء�برئاسـة�أحمـد�جـودت�باشـا�نـاظر�ديـوان��حكـام�العدليـة،�بـدأ�عمـل�اللجنـة�مـن�سـنة�

م،�وتــم�\ـي��
ايــة�ا�طــاف�تتـويج�هــذا�العمــل�بإصـدار�مدونــة�قانونيــة�1876 -ه1293م،�حÐـ��Óســنة�

وتم,ـOه�بالسـهولة�وعـدم�التعقيـد�\ـي�صـياغ�
ا�وجـاءت�ع�ـى� لـة��حكـام�العدليـة؛وفق�ا�ذهب�الحنفـي�سـميت�مج

مـــــادة؛�ومازالــــت�هـــــذه�ا�جلــــة�\ـــــي�متنـــــاول��1851شــــكل�مـــــواد�قانونيــــة�متسلســـــلة؛�إذ�احتـــــوت�ع�ــــى�مـــــا�يقــــرب�مـــــن

 Nا�من�ا�ذهب�الحنفـي؛�وبعـد�هـذا�العمـل�جـاءت�محـاو
الباحث,ن�وا�طلع,ن؛�وæي��زاخرة�باÖحكام�ال�oÐاستق�

أخـــرى�اقتفـــت�اثـــر�مجلـــة��حكـــام�العدليـــة؛�ومـــن�ذلـــك�كتـــاب�مرشـــد�الح,ـــ!ان�\ـــي�معرفـــة�أحـــوال�Pنســـان،

ن�بعــض�أحكــام�ا�عــامت�مــن�ا�ــذهب�الحنفــي�ع�ــى�طريقــة�مجلــة��حكــام�العدليــة

القوان,ن�الوضعية�غ,ـ!�Pسـمية�العـالم�العربـي�\ـي��
ايـة�القـرن�التاسـع�عشـر 

  .4وبروز�zحتل��جن×�oوأدواته

و\ي�\ي�عهد�الخديوي�إسماعيل�باشا�بمصر�تم�تشكيل�لجنـة�\ـي�سـنة�

باشــا،�وعضــوية�كــل�مــن�فأشــ,!�النائــب�العمــومي�\ــي�ا�حــاكم�ا�ختلطــة،�وبطــرس�غــا�ي�باشــا�وكيــل�وزارة�العــدل،�

zنجل,ـــOي�القاضـــي,ن�با�حـــاكم�ا�ختلطـــة،�فأصـــدرت�هـــذه�اللجنـــة�مجموعـــة�مـــن�) ولـــو(يطـــا�ي،�

القانون�ا�دني�والتجاري�والبحري�والجنـائي،�وغ,ـ!�ذلـك�مـن�القـوان,ن�الوضـعية�وقـد�كانـت�هـذه�


ــــــا�إزاحــــــة�الفقــــــه�Pســـــمي،ìل�القــــــوان,ن�الوضــــــع أول�بـــــذرة�شــــــيطانية�كــــــان�الهــــــدف�موإحــــــ

                                         
التقنــ,ن�وPلــزام،�،،�ج: بكــر�أبــو�زيــد،�فقــه�النــوازل / ،�ود243-239عبــدالرحمن�القاســم،،،�ص/ 

) : Pســـم�اليــوم(ي�،�بحــث�منشـــور�ع�ـــى�ا�وقــع�Pلكi!ونـــ3-2تقنــ,ن��حكـــام�الشـــرعية�بــ,ن�ا�ـــانع,ن�وا�ج,ـــOين،�ص

ه،�ود1435،�دار�التوحيـــد،�الريـــاض،�الطبعـــة��و�ـــى،�8ســـعد�الشـــi!ي،�تقنـــ,ن��حكـــام�الشـــرعية�تاريخـــه�وحكمـــه،�ص

  ].7الفقهاء�من�تقن,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية،�،،�ص

ـا�\ــي�فضـل�ا�وطـأ،Nبن�عســاكر،�،،�ص
ّ
،�وترتيـب�ا�ـدارك�وتقريــب�ا�سـالك��عرفـة�أعــم�مـذهب�مالـك،�للقاÕــ�oÔأبـو�الفضـل�عيــاض�بـن�مو47ف�ا�غط

  . ت�. ط،�د. أحمد�بك,!�محمود،�دار�مكتبة�الحياة،�ب,!وت،�د: ،�تحقيق

حـوال�Pنسـان،��حمـد�قـدري�باشـا،�وقـد�طبـع�\ـي�ا�طبعـة�الك"ـ!ى��م,!يـة،�مصـر،�طمرشـد�الح,ـ!ان�إ�ـى�معرفـة�أ

ا�كاتب�العلمية؛�وكذلك�مجلة��حكام�الشرعية�ع�ى�ا�ذهب�الحنب�ي�ال�oÐألفها�القا�oÔÕأحمد�بن�عبدهللا�القاري�سنة�

م،�ع�ى�قرار�مجلة��حكام�العدلية؛ولكنه�استمد�موادها�من�ا�ذهب�الحنب�ي؛�Nسيما�شـرح�منتpـP�Óرادات؛�وكشـاف�القنـاع؛�ولـم�يـتم�العمـل

  .السعودية�لعدم�أخذهم�بفكرة�التقني,ن


ا،�وتاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�ص�225مس,!ة�تقني,ن�الفقه�Pسمي�ا�عاصر�للدكتور�شويش�هزاع�ع�ي�ا�حاميد،�ص�Úومايل

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

قن,ِن�\ــي�بــدِء�العهــِد�العبا بــالتَّ

الخليفة�بجمع��حكام

كمـــا�أن�فكـــرة�إلـــزام�النـــاس�بالتقاÕـــ�oÔع�ـــى�رأي�واحـــد�قـــد�رويـــت�\ـــي�لقـــاء�Pمـــام�مالـــك�بـــن�أنـــس�وأبـــي�

جعفــــر�ا�نصــــور،�وا�هــــدي،�ولكــــن�Pمــــام�رفــــض�ذلــــك�وقــــال�Öبــــي�جعفــــر�

وسمعوا�أحاديث،�ورووا�روايات،�وأخذ�كّل�قو 

صــ�ى�هللا�عليــه�وســلم��-هللا�

أهل�كل�بلد�Öنفسهم

أمـــا�التقنيـــ,ن�بمعنـــاه�ا�عاصــــرة؛

أواخـــر�القـــرن�الثالـــث�عشـــر�الهجـــري،

فهنـا�واجـه�قضـاه�هـذه�ا�حـاكم القضاء�الشـرÑي،

الكث,ــ!ة،�وفهــم�مــا�تحتويــه؛�وا�وازنــة�بــ,ن�ãراء�ا�تنوعــة�الÐــ

تشكيل�لجنة�من�العلمـاء�برئاسـة�أحمـد�جـودت�باشـا�نـاظر�ديـوان��حكـام�العدليـة،�بـدأ�عمـل�اللجنـة�مـن�سـنة�

م،�حÐـ��Óســنة�1869/ه1285

وفق�ا�ذهب�الحنفـي�سـميت�مج

شــــكل�مـــــواد�قانونيــــة�متسلســـــلة؛�إذ�احتـــــوت�ع�ــــى�مـــــا�يقــــرب�مـــــن

 Nا�من�ا�ذهب�الحنفـي؛�وبعـد�هـذا�العمـل�جـاءت�محـاو
الباحث,ن�وا�طلع,ن؛�وæي��زاخرة�باÖحكام�ال�oÐاستق�

أخـــرى�اقتفـــت�اثـــر�مجلـــة��حكـــام�العدليـــة؛�ومـــن�ذلـــك�كتـــاب�مرشـــد�الح,ـــ!ان�\ـــي�معرفـــة�أحـــوال�Pنســـان،

قــ	ن�بعــض�أحكــام�ا�عــامت�مــن�ا�ــذهب�الحنفــي�ع�ــى�طريقــة�مجلــة��حكــام�العدليــة

القوان,ن�الوضعية�غ,ـ!�Pسـمية�العـالم�العربـي�\ـي��
ايـة�القـرن�التاسـع�عشـر 

وبروز�zحتل��جن×�oوأدواته

و\ي�\ي�عهد�الخديوي�إسماعيل�باشا�بمصر�تم�تشكيل�لجنـة�\ـي�سـنة��

باشــا،�وعضــوية�كــل�مــن�فأشــ,!�النائــب�العمــومي�\ــي�ا�حــاكم�ا�ختلطــة،�وبطــرس�غــا�ي�باشــا�وكيــل�وزارة�العــدل،�

يطـــا�ي،�P ) ومـــور�وينـــدو(


اìالقانون�ا�دني�والتجاري�والبحري�والجنـائي،�وغ,ـ!�ذلـك�مـن�القـوان,ن�الوضـعية�وقـد�كانـت�هـذه�: القوان,ن؛�وم


ــــــا�إزاحــــــة�الفقــــــه�Pســـــمي،ìأول�بـــــذرة�شــــــيطانية�كــــــان�الهــــــدف�م

                                                          
/ Pســم�وتقنــ,ن��حكــام،�د) (1

تقنــ,ن��حكـــام�الشـــرعية�بــ,ن�ا�ـــانع,ن�وا�ج,ـــOين،�ص

ســـعد�الشـــi!ي،�تقنـــ,ن��حكـــام�الشـــرعية�تاريخـــه�وحكمـــه،�ص

الفقهاء�من�تقن,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية،�،،�ص
ـا�\ــي�فضـل�ا�وطـأ،Nبن�عســاكر،�،،�صكشـ) (2

ّ
ف�ا�غط

،�تحقيق193-192،�ص1ج
3(�Óمرشـد�الح,ـ!ان�إ�ـى�معرفـة�أهذا�الكتاب�يسم

ا�كاتب�العلمية؛�وكذلك�مجلة��حكام�الشرعية�ع�ى�ا�ذهب�الحنب�ي�ال�oÐألفها�القا�oÔÕأحمد�بن�عبدهللا�القاري�سنة�

م،�ع�ى�قرار�مجلة��حكام�العدلية؛ولكنه�استمد�موادها�من�ا�ذهب�الحنب�ي؛�Nسيما�شـرح�منتpـP�Óرادات؛�وكشـاف�القنـاع؛�ولـم�يـتم�العمـل1981قة�\ي�محق

السعودية�لعدم�أخذهم�بفكرة�التقني,ن
مس,!ة�تقني,ن�الفقه�Pسمي�ا�عاصر�للدكتور�شويش�هزاع�ع�ي�ا�حاميد،�ص�) 4
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وهــذا�مــا�أثبتــه�الواقــع�فلــم�يــتم�العمــل�بمجلــة��حكــام�العدليــة؛�وع�ــى�أثــر�ذلــك�تــم�تنحيــة�الشــريعة�


ـا؛�وهـذا�مـا�دفـع�ìيمكـن�التقنيـ,ن�م�Nجـة�أن�مؤلفـات�الفقهـاء�


م�العمـة�محمـد�قـدري�باشـا�وزيـر�العـدل�الـذي�ألـف�ìكـان�مـن�بيـ

�ع�ــى�هــذه�الهجمــة�الغربيــة؛�ولكــن�مــع�هــذا�وذاك�فمازالــت�كث,ــ!�مــن�القــوان,ن�
ً
كتابــه�ا�شــهور�مرشــد�الح,ــ!ان�ردا

�Nــــا�الــــذي�
ìــــل�مــــن�معي
ìبــــالعودة�إ�ــــى�الشــــريعة�لت�Nج�نــــاجع�لهــــا�إالعربيــــة�مصــــابة�بــــداء�التقنيــــ,ن�الغربــــي�و�Nعــــ

�oـــÐشـــك�\ـــي�أن�الـــيمن�مـــن�الـــدول�العربيـــة�ال�أمـــا�تجربـــة�الـــيمن�\ـــي�تقنـــ,ن�أحكـــام�الفقـــه�Pســـمي،�فـــ

عملت�{
ذا��مر�فقد�شكلت�لجنة�لتقني,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية�منذ�منتصف�سبعينيات�القرن�ا�اoÔÕ؛�

الفقـــــه�Pســـــمي�؛�كمـــــا�أن��وعملـــــت�اللجنـــــة�ع�ـــــى�إصـــــدار�العديـــــد�مـــــن�القـــــوان,ن�الÐـــــ�o\ـــــي�جمل�
ـــــا�مســـــتمدة�مـــــن

 ؛"الشــريعة�Pســمية�مصــدر�جميــع�التشــريعات

وعليــه�فــ�يجــوز�إصــدار�أي�قــانون�يخــالف�أحكــام�الشــريعة�Pســمية؛�وبــذلك�فقــد�تولــت�الســلطة�التشــريعية�

ه�بقــرار�1412/رمضــان/25: ،�فقــد�صــدر�القــانون�ا�ــدني�بتــاريخ

��ـــا�ورد�\ـــي�
ً
ــ!�مـــن�مــرة،�وقـــد�جـــاء�نــص�ا�ـــادة��و�ــى�منـــه،�مؤكــدا


ـــاÚمية؛�إذ�جـــاء�فيســـري�هـــذا�: "الـــنص�الدســـتوري�الســـابق�مـــن�وجـــوب�موافقـــة�كـــل�التشـــريعات�للشـــريعة�Pســـ

�
ً
�ـــأخوذ�مـــن�أحكــــام�الشـــريعة�Pســـمية�ع�ــــى�جميـــع�ا�عـــامت�وا�ســـائل�الÐــــ�oتتناولهـــا�نصوصـــه�لفظــــا


ــا�ìمية�ا�ــأخوذ�مومعÌــÓ،�فــِإذا�لــم�يوجــد�نــص�\ــي�هــذا�القــانون�يمكــن�تطبيقــه،�يرجــع�إ�ــى�مبــادئ�الشــريعة�Pســ

،�فــإِ 
ً
ــم�القاÕــ�oÔبمقتüــ�ÓÔالعــرف�الجــائز�شــرعا

َ
ذا�لــم�يوجــد�عــرف،�فبمقتüــ�ÓÔهــذا�القــانون،�فــِإذا�لــم�يوجــد�َحك

مبادئ�العدالة�ا�وافقة�Öصول�الشريعة�Pسمية�جملة،�ويستأنس�برأي�من�سبق�لهم�اج�
اد�من�علماء�فقه�

�و�Nيتعــــارض�مــــع�مبــــادئ�الشــــريعة�Pســــمية�والنظــــام�
ً
الشــــريعة�Pســــمية،�ويشــــi!ط�\ــــي�العــــرف�أن�يكــــون�ثابتــــا

م،�بقـــرار�1992/مـــارس/29: ه�ا�وافــق

: الصـــــــــــادر�بتـــــــــــاريخ) 6(م،�ونشـــــــــــر�\ـــــــــــي�الجريـــــــــــدة�الرســـــــــــمية�العـــــــــــدد�

وقد�أخذ�هذا�القانون�بأرجح�ãراء�الفقهية�وأصـلحها،�فجـاء�

كــــل�مــــا�لـــــم�يــــرد�بــــه�نــــص�\ــــي�هـــــذا�: "

�للعمـل�بأحكـام�الشـرع
ً
�. ،�وهذا�فيه�تأكيـدا

ً
وصـدر�أيضـا

لتنفيذ�ا�دني،�وقد�أل2ي�بقرار�جمهوري�

  . م2010لسنة�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وهــذا�مــا�أثبتــه�الواقــع�فلــم�يــتم�العمــل�بمجلــة��حكــام�العدليــة؛�وع�ــى�أثــر�ذلــك�تــم�تنحيــة�الشــريعة�


ـا؛�وهـذا�مـا�دفـع�ìيمكـن�التقنيـ,ن�م�Nم�بحجـة�أن�مؤلفـات�الفقهـاء�
â�عن�حياة�النـاس�ومعـام
ً
Pسمية�بعيدا


م�العمـة�محمـد�قـدري�باشـا�وزيـر�العـدل�الـذي�ألـف�أهل�Pسم�\ي�مصر�للدفاع�عـن�شـريع�
م؛�و ìكـان�مـن�بيـ

�ع�ــى�هــذه�الهجمــة�الغربيــة؛�ولكــن�مــع�هــذا�وذاك�فمازالــت�كث,ــ!�مــن�القــوان,ن�
ً
كتابــه�ا�شــهور�مرشــد�الح,ــ!ان�ردا

�Nــــا�الــــذي�
ìــــل�مــــن�معي
ìبــــالعودة�إ�ــــى�الشــــريعة�لت�Nج�نــــاجع�لهــــا�إالعربيــــة�مصــــابة�بــــداء�التقنيــــ,ن�الغربــــي�و�Nعــــ

�oـــÐشـــك�\ـــي�أن�الـــيمن�مـــن�الـــدول�العربيـــة�ال�أمـــا�تجربـــة�الـــيمن�\ـــي�تقنـــ,ن�أحكـــام�الفقـــه�Pســـمي،�فـــ

عملت�{
ذا��مر�فقد�شكلت�لجنة�لتقني,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية�منذ�منتصف�سبعينيات�القرن�ا�اoÔÕ؛�

وعملـــــت�اللجنـــــة�ع�ـــــى�إصـــــدار�العديـــــد�مـــــن�القـــــوان,ن�الÐـــــ�o\ـــــي�جمل�
ـــــا�مســـــتمدة�مـــــن

الشــريعة�Pســمية�مصــدر�جميــع�التشــريعات" الدسـتور�اليمÌــ�oالنافــذ�قــد�نــص�\ــي�ا�ــادة�الثالثــة�منــه�ع�ــى�أن

وعليــه�فــ�يجــوز�إصــدار�أي�قــانون�يخــالف�أحكــام�الشــريعة�Pســمية؛�وبــذلك�فقــد�تولــت�الســلطة�التشــريعية�

،�فقــد�صــدر�القــانون�ا�ــدني�بتــاريخ�2يإصــدار�القــوان,ن�ا�ســتمدة�مــن�الفقــه�Pســم

��ـــا�ورد�\ـــي�19/1992جمهــوري�بالقـــانون�رقــم�
ً
ل�أك�ــ!�مـــن�مــرة،�وقـــد�جـــاء�نــص�ا�ـــادة��و�ــى�منـــه،�مؤكــدا م،�وُعـــّدِ


ـــاÚمية؛�إذ�جـــاء�فالـــنص�الدســـتوري�الســـابق�مـــن�وجـــوب�موافقـــة�كـــل�التشـــريعات�للشـــريعة�Pســـ

�
ً
�ـــأخوذ�مـــن�أحكــــام�الشـــريعة�Pســـمية�ع�ــــى�جميـــع�ا�عـــامت�وا�ســـائل�الÐــــ�oتتناولهـــا�نصوصـــه�لفظــــا


ــا�ìمية�ا�ــأخوذ�مومعÌــÓ،�فــِإذا�لــم�يوجــد�نــص�\ــي�هــذا�القــانون�يمكــن�تطبيقــه،�يرجــع�إ�ــى�مبــادئ�الشــريعة�Pســ

،�فــإِ 
ً
ــم�القاÕــ�oÔبمقتüــ�ÓÔالعــرف�الجــائز�شــرعا

َ
هــذا�القــانون،�فــِإذا�لــم�يوجــد�َحك

مبادئ�العدالة�ا�وافقة�Öصول�الشريعة�Pسمية�جملة،�ويستأنس�برأي�من�سبق�لهم�اج�
اد�من�علماء�فقه�

�و�Nيتعــــارض�مــــع�مبــــادئ�الشــــريعة�Pســــمية�والنظــــام�
ً
الشــــريعة�Pســــمية،�ويشــــi!ط�\ــــي�العــــرف�أن�يكــــون�ثابتــــا

  ". العام�وãداب�العامة

ه�ا�وافــق1412/رمضـــان/25بتــاريخ�: حـــوال�الشخصـــيةكمــا�صـــدر�قــانون�� 

م،�ونشـــــــــــر�\ـــــــــــي�الجريـــــــــــدة�الرســـــــــــمية�العـــــــــــدد�1992لســـــــــــنة�) 20(جمهـــــــــــوري�بالقـــــــــــانون�رقـــــــــــم�

وقد�أخذ�هذا�القانون�بأرجح�ãراء�الفقهية�وأصـلحها،�فجـاء�. م1992/مارس/31: ه،�ا�وافق

 
ً
Nحكــــام�الشــــريعة�إجمــــاÖ)1(وقــــد�نصـــــت�ا�ــــادة��،)منــــه�ع�ــــى�أنَّ ) 349" :

�للعمـل�بأحكـام�الشـرع"القانون،�ُيعمل�فيه�بأقوى��دلة�\ي�الشريعة�Pسمية
ً
،�وهذا�فيه�تأكيـدا

لتنفيذ�ا�دني،�وقد�ألم،�بشأن�ا�رافعات�وا1992لسنة�) 28(القرار�الجمهوري�بالقانون�رقم�

ل�وفق�القرار�الجمهوري�رقم�2002لسنة� لسنة�) 2(م،�وُعّدِ

  

  

  

                                         
  . 286تاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�ص


ا3تجربة�الجمهورية�اليمنية�\ي�تقن,ن�أحكام�الشريعة،�للدكتور�أحمد�صالح�قطران،صÚومايل�،  

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وهــذا�مــا�أثبتــه�الواقــع�فلــم�يــتم�العمــل�بمجلــة��حكــام�العدليــة؛�وع�ــى�أثــر�ذلــك�تــم�تنحيــة�الشــريعة� Pســمية؛


م�بâ�عن�حياة�النـاس�ومعـام
ً
Pسمية�بعيدا

أهل�Pسم�\ي�مصر�للدفاع�عـن�شـريع�
م؛�و 

�ع�ــى�هــذه�الهجمــة�الغربيــة؛�ولكــن�مــع�هــذا�وذاك�فمازالــت�كث,ــ!�مــن�القــوان,ن�
ً
كتابــه�ا�شــهور�مرشــد�الح,ــ!ان�ردا

�Nــــا�الــــذي�
ìــــل�مــــن�معي
ìبــــالعودة�إ�ــــى�الشــــريعة�لت�Nج�نــــاجع�لهــــا�إالعربيــــة�مصــــابة�بــــداء�التقنيــــ,ن�الغربــــي�و�Nعــــ

  . 1نضبي

�oـــÐشـــك�\ـــي�أن�الـــيمن�مـــن�الـــدول�العربيـــة�ال�أمـــا�تجربـــة�الـــيمن�\ـــي�تقنـــ,ن�أحكـــام�الفقـــه�Pســـمي،�فـــ

عملت�{
ذا��مر�فقد�شكلت�لجنة�لتقني,ن�أحكام�الشريعة�Pسمية�منذ�منتصف�سبعينيات�القرن�ا�اoÔÕ؛�

وعملـــــت�اللجنـــــة�ع�ـــــى�إصـــــدار�العديـــــد�مـــــن�القـــــوان,ن�الÐـــــ�o\ـــــي�جمل�
ـــــا�مســـــتمدة�مـــــن

الدسـتور�اليمÌــ�oالنافــذ�قــد�نــص�\ــي�ا�ــادة�الثالثــة�منــه�ع�ــى�أن

وعليــه�فــ�يجــوز�إصــدار�أي�قــانون�يخــالف�أحكــام�الشــريعة�Pســمية؛�وبــذلك�فقــد�تولــت�الســلطة�التشــريعية�

إصــدار�القــوان,ن�ا�ســتمدة�مــن�الفقــه�Pســم

جمهــوري�بالقـــانون�رقــم�


ـــاÚمية؛�إذ�جـــاء�فالـــنص�الدســـتوري�الســـابق�مـــن�وجـــوب�موافقـــة�كـــل�التشـــريعات�للشـــريعة�Pســـ

�القـــانون�ا
ً
�ـــأخوذ�مـــن�أحكــــام�الشـــريعة�Pســـمية�ع�ــــى�جميـــع�ا�عـــامت�وا�ســـائل�الÐــــ�oتتناولهـــا�نصوصـــه�لفظــــا


ــا�ìمية�ا�ــأخوذ�مومعÌــÓ،�فــِإذا�لــم�يوجــد�نــص�\ــي�هــذا�القــانون�يمكــن�تطبيقــه،�يرجــع�إ�ــى�مبــادئ�الشــريعة�Pســ

،�فــإِ 
ً
ــم�القاÕــ�oÔبمقتüــ�ÓÔالعــرف�الجــائز�شــرعا

َ
هــذا�القــانون،�فــِإذا�لــم�يوجــد�َحك

مبادئ�العدالة�ا�وافقة�Öصول�الشريعة�Pسمية�جملة،�ويستأنس�برأي�من�سبق�لهم�اج�
اد�من�علماء�فقه�

�و�Nيتعــــارض�مــــع�مبــــادئ�الشــــريعة�Pســــمية�والنظــــام�
ً
الشــــريعة�Pســــمية،�ويشــــi!ط�\ــــي�العــــرف�أن�يكــــون�ثابتــــا

العام�وãداب�العامة

كمــا�صـــدر�قــانون�� 

جمهـــــــــــوري�بالقـــــــــــانون�رقـــــــــــم�

ه،�ا�وافق1412/رمضان/27

 
ً
 �موافقــــا

ً
Nحكــــام�الشــــريعة�إجمــــاÖ

القانون،�ُيعمل�فيه�بأقوى��دلة�\ي�الشريعة�Pسمية

القرار�الجمهوري�بالقانون�رقم�

لسنة�) 40(بالقانون�رقم�

                                                          
تاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�ص) 1
تجربة�الجمهورية�اليمنية�\ي�تقن,ن�أحكام�الشريعة،�للدكتور�أحمد�صال) 2
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  مدى�جواز�إلزام�و�ي�[مر�القا����بالحكم�بتقن�ن�وضåي

ــا�هنــا�يجــري�الحــديث�عــن�مــدى�جــواز�إصــدار�مــدونات�قانونيــة�ملزمــة�للقاÕــ�oÔلــيحكم�Úبمــا�جــاء�ف

؛�والواقع�أن�هذه�ا�سألة�حديثة�نسبيا�فلم�يكن�التقن,ن�معروفا�لدى�الفقهاء�القـدامى�


م�\ــي�مســألة�تقييــد�القاÕــ�oÔبمــذهب�بعينــه�كمــا�مــر�معنــا�ســابقا؛�ìمــا�ورد�عــ�Nوالواقــع�أن�مســألة�رحمهــم�هللا�إ

الفقهــاء�ا�عاصــرين�آراؤهــم�ع�ــى�قــول,ن�القــول��ول�وهــو�

؛�ويــرون�انــه�يجــوز�تقنيــ,ن�الفقــه�Pســمي�\ــي�قــوان,ن�معاصــرة�شــريطة�أن�يتــو�ى�

ذلـــك�لجنــــة�متخصصــــة�مــــن�علمــــاء�الشــــريعة�والقــــانون؛�وأن�يـــتم�تقنيــــ,ن�الــــراجح�أو�ا�ئــــم�مــــن�أقــــوال�الفقهــــاء�

�ينحصـر�التقنيـ,ن�\ـي�مـذهب�بعينـه؛بل�يــتم�النظـر�\ـي�جميـع�ا�ـذاهب�الفقهيـة�ا�عت"ـ!ة�،�واســتنباط�

�حكــام�مــن�هــذه�ا�ــذاهب�؛و�Nبــاس�أن�يج�
ــد�علمــاء��مــة�çصــدار��حكــام�للوقــائع�ا�ســتجدة�الÐــ�oلــم�تــرد�\ــي�


ا�الذين�آمنوا�أطيعـوا�هللا�وأطيعـوا�

قــــالوا�فـــإن�و�ــــي��مـــر�إذا�أمـــر�بمــــا�لـــيس�فيــــه�معصـــية،�و�Nيتعــــارض�مـــع�أحكــــام�

الشريعة�وجبت�طاعته�لهذه�ãية،�وPلزام�بالتقن,ن�ليس�فيه�معصية؛�Öن�تنفيذ�القضاة��ا�\ي�التقن,ن�الذي�

والتقنــ,ن�مصــلحة�رآهــا�و�ــي��مــر�çقامــة�العــدل؛�

إذا�جـــــــاز�لــــــــو�ي��مـــــــر�تقييـــــــد�القضـــــــاة�بمـــــــذهب�معـــــــ,ن�للمصــــــــلحة�

لــــزم�القضــــاة�
ُ
واهــــا�ا�ــــذهب�الفقpــــ�oالــــذي�أ

ن�هذه��حكام�الفقهية
ّ)6(.  

�Pلـــزام�بـــالتقن,ن�يـــأتي�بنـــاًء�ع�ـــى�ا�صـــلحة�الÐـــ�oتتحقـــق�مـــن�العمـــل�بـــه،�إذ�أن�و�ـــي��مـــر�

،�وعليـه�فـإن�إلـزام�و�ـي��مــر�)7(فسـدة�وتقليلهـا،�وتحقيـق�ا�صـلحة�وتكث,!هـا

�با�صلحة
ٌ
  . )8("ف�Pمام�ع�ى�الرعية�منوط

ملـــــت�ـــــحة�الÐـــــ�oيجـــــب�ذكرهـــــا�\ـــــي�هـــــذا�ا�قـــــام��أن�الـــــيمن�مـــــن�الـــــدول�العربيـــــة�الÐـــــ�oع

�oـÌلـزم�ا�شـرع�اليم
َ
بالتقن,ن�منذ�زمن�كما�أسلفنا�ذلك�فقـد�شـكلت�لجنـة�لتقنيـ,ن�أحكـام�الشـريعة�Pسـمية�وأ

مـن�قـانون�ا�رافعـات�) 8(القا�oÔÕاليم�oÌبـالحكم�بموجـب�القـانون�اليمÌـo؛�وهـذا�مـا�ماقضـت�بـه�صـراحة�ا�ـادة�

 .سمي�وليست�مخالفه�Öحكام�الشريعة�Pسمية

مــن�هيئــة�كبــار�العلمـاء�وهــم�الشــيخ�صــالح�بــن�غصـون،�والشــيخ�عبدا�جيــد�بــن�حســن،�

،�وا�تـــون�293عبدالناصـــر�أبـــو�البصـــل،�،،�ص/ ،�ونظريـــة�الحكـــم�القضـــائي�\ـــي�الشـــريعة�والقـــانون،�للـــدكتور 

  ].م2009-ه3�،1430،�مؤسسة�الرسالة�ناشرون،�ب,!وت،�لبنان،�ط

ومــا�بعـــدها،�وإلــزام�و�ـــي��مـــر��78عبـــدالرحمن�القاســـم،�،،�ص

اري : ،�تحقيق�240شباه�والنظائر�\ي�قواعد�وفروع�فقه�الشافعية،لõمام�عبدالرحمن�بن�أبي�بكر�بن�محمد�جل�الدين�السيوطي،�ص  .سعيد�بن�محمد�الِسنَّ

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  ا'بحث�الثالث

مدى�جواز�إلزام�و�ي�[مر�القا����بالحكم�بتقن�ن�وضåي
هنــا�يجــري�الحــديث�عــن�مــدى�جــواز�إصــدار�مــدونات�قانونيــة�ملزمــة�للقاÕــ�oÔلــيحكم�

؛�والواقع�أن�هذه�ا�سألة�حديثة�نسبيا�فلم�يكن�التقن,ن�معروفا�لدى�الفقهاء�القـدامى�)1(من�نصوص�قانونية


م�\ــي�مســألة�تقييــد�القاÕــ�oÔبمــذهب�بعينــه�كمــا�مــر�معنــا�ســابقا؛�ìمــا�ورد�عــ�Nرحمهــم�هللا�إ


ــاÚأختلــف�ف�oــÐمي�مــن�ا�ســائل�الالفقهــاء�ا�عاصــرين�آراؤهــم�ع�ــى�قــول,ن�القــول��ول�وهــو��تقنيــ,ن�الفقــه�Pســ

؛�ويــرون�انــه�يجــوز�تقنيــ,ن�الفقــه�Pســمي�\ــي�قــوان,ن�معاصــرة�شــريطة�أن�يتــو�ى��)2(لغالبيــة�الفقهــاء�ا�عاصــرين

ذلـــك�لجنــــة�متخصصــــة�مــــن�علمــــاء�الشــــريعة�والقــــانون؛�وأن�يـــتم�تقنيــــ,ن�الــــراجح�أو�ا�ئــــم�مــــن�أقــــوال�الفقهــــاء�

�ينحصـر�التقنيـ,ن�\ـي�مـذهب�بعينـه؛بل�يــتم�النظـر�\ـي�جميـع�ا�ـذاهب�الفقهيـة�ا�عت"ـ!ة�،�واســتنباط�

�حكــام�مــن�هــذه�ا�ــذاهب�؛و�Nبــاس�أن�يج�
ــد�علمــاء��مــة�çصــدار��حكــام�للوقــائع�ا�ســتجدة�الÐــ�oلــم�تــرد�\ــي�

ا�أ�
ا�الذين�آمنوا�أطيعـوا�هللا�وأطيعـوا�ي: ( بقوله�تعا�ى��)3(وقد�استدل�ا�ج,Oون�للتقن,ن�عهد�الفقهاء�القدامى؛

قــــالوا�فـــإن�و�ــــي��مـــر�إذا�أمـــر�بمــــا�لـــيس�فيــــه�معصـــية،�و�Nيتعــــارض�مـــع�أحكــــام��)4( .. )الرســـول�وأو�ـــي��مــــر�مـــنكم�

الشريعة�وجبت�طاعته�لهذه�ãية،�وPلزام�بالتقن,ن�ليس�فيه�معصية؛�Öن�تنفيذ�القضاة��ا�\ي�التقن,ن�الذي�

والتقنــ,ن�مصــلحة�رآهــا�و�ــي��مــر�çقامــة�العــدل؛�. بطاعــة�و�ــي��مــر�الÐــ�oأمــرت�{
ــا�ãيــة�الكريمــة

  )5(ولذا�يجب�zلOiام�به

إذا�جـــــــاز�لــــــــو�ي��مـــــــر�تقييـــــــد�القضـــــــاة�بمـــــــذهب�معـــــــ,ن�للمصــــــــلحة�: وقـــــــال�الـــــــدكتور�عبـــــــدالكريم�زيـــــــدان

لــــزم�القضــــاة�وللضــــرورة،�فإنــــه�يجــــوز�لــــو�ي��مــــر�تقنــــ,ن��حكــــام�الفقهيــــة�الÐــــ�oاحت
ُ
واهــــا�ا�ــــذهب�الفقpــــ�oالــــذي�أ

ن�هذه��حكام�الفقهية
ّ
باÖخذ�به،�عن�طريق�اختيار�نخبة�من�أهل�الفقه�والصح�والدين�لُتق	

�Pلـــزام�بـــالتقن,ن�يـــأتي�بنـــاًء�ع�ـــى�ا�صـــلحة�الÐـــ�oتتحقـــق�مـــن�العمـــل�بـــه،�إذ�أن�و�ـــي��مـــر� كمـــا�قـــالوا�ِإنَّ

�بـأن�يعمـل�ع�ـى�درء�ا�
ً
فسـدة�وتقليلهـا،�وتحقيـق�ا�صـلحة�وتكث,!هـامطالـب�شـرعا


اìم�oÐا�قرره�الفقهاء�\ي�قواعدهم،�وال��
ً
ف�Pمام�ع�ى�الرعية�منوط: "بالتقن,ن�هو�تطبيقا تصرُّ

والحقيقـــــة�الواضـــــحة�الÐـــــ�oيجـــــب�ذكرهـــــا�\ـــــي�هـــــذا�ا�قـــــام��أن�الـــــيمن�مـــــن�الـــــدول�العربيـــــة�الÐـــــ�oع

�oـÌلـزم�ا�شـرع�اليم
َ
بالتقن,ن�منذ�زمن�كما�أسلفنا�ذلك�فقـد�شـكلت�لجنـة�لتقنيـ,ن�أحكـام�الشـريعة�Pسـمية�وأ

القا�oÔÕاليم�oÌبـالحكم�بموجـب�القـانون�اليمÌـo؛�وهـذا�مـا�ماقضـت�بـه�صـراحة�ا�ـادة�

                                         
 Pميةيجري�عن�مدونات�قانونية�مستمدة�من�أحكام�الفقه�سمي�وليست�مخالفه�Öحكام�الشريعة�Pس

مــن�هيئــة�كبــار�العلمـاء�وهــم�الشــيخ�صــالمـن�ا�ج,ــOين�لفكــرة�تقنــ,ن�الفقـه�Pســمي�الك�ــ!ة�الكث,ــ!ة�مــن�الفقهـاء�ا�عاصــرين،�

  ن,ن،�والشيخ�عبدهللا�بن�منيع،�والشيخ�عبدهللا�خياط،�والشيخ�راشد�بن�خ

 يراجع�\ي�zستدNل�بماورد�\ي�استدNل�ا�ح,Oينلزام�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�ص�من�البحث

،�ونظريـــة�الحكـــم�القضـــائي�\ـــي�الشـــريعة�والقـــانون،�للـــدكتور 50محمـــد�زكـــي�ال"ـــ!،�،،�ص/ تقنـــ,ن�الفقـــه�Pســـمي،�للـــدكتور 

  .  426-425محمد�حمدي�ظافري،�،،�ص/ فقهية�وصل�
ا�بتقن,ن�الفقه،�للدكتور 

،�مؤسسة�الرسالة�ناشرون،�ب,!وت،�لبنان،�ط212عبدالكريم�زيدان،�ص/ نظام�القضاء�\ي�الشريعة�Pسمية،�للدكتور 

عبـــدالرحمن�القاســـم،�،،�ص/ ســـم�وتقنــ,ن��حكـــام،�للــدكتور ،�وP 217،�ص1مصــطفى�الزرقـــاء،�،،�ج/ ا�ــدخل�الفقpـــ�oالعــام،�للـــدكتور 

  .وما�بعدها20وأثره�\ي�ا�سائل�الخفية،�لعبدهللا�ا�زروع،�،،�ص

�شباه�والنظائر�\ي�قواعد�وفروع�فقه�الشافعية،لõمام�عبدالرحمن�بن�أبي�بكر�بن�محمد�جل�الدين�السيوطي،�ص

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هنــا�يجــري�الحــديث�عــن�مــدى�جــواز�إصــدار�مــدونات�قانونيــة�ملزمــة�للقاÕــ�oÔلــيحكم�����

من�نصوص�قانونية


م�\ــي�مســألة�تقييــد�القاÕــ�oÔبمــذهب�بعينــه�كمــا�مــر�معنــا�ســابقا؛�ìمــا�ورد�عــ�Nرحمهــم�هللا�إ


ــاÚأختلــف�ف�oــÐمي�مــن�ا�ســائل�التقنيــ,ن�الفقــه�Pســ

لغالبيــة�الفقهــاء�ا�عاصــرين

ذلـــك�لجنــــة�متخصصــــة�مــــن�علمــــاء�الشــــريعة�والقــــانون؛�وأن�يـــتم�تقنيــــ,ن�الــــرا

 Nينحصـر�التقنيـ,ن�\ـي�مـذهب�بعينـه؛بل�يــتم�النظـر�\ـي�جميـع�ا�ـذاهب�الفقهيـة�ا�عت"ـ!ة�،�واســتنباط�القـدامى،�و�

�حكــام�مــن�هــذه�ا�ــذاهب�؛و�Nبــاس�أن�يج�
ــد�علمــاء��مــة�çصــدار��حكــام�للوقــائع�ا�ســتجدة�الÐــ�oلــم�تــرد�\ــي�

عهد�الفقهاء�القدامى؛

الرســـول�وأو�ـــي��مــــر�مـــنكم�

الشريعة�وجبت�طاعته�لهذه�ãية،�وPلزام�بالتقن,ن�ليس�فيه�معصية؛�Öن�تنفيذ�القضاة��ا�\ي�التقن,ن�الذي�

بطاعــة�و�ــي��مــر�الÐــ�oأمــرت�{
ــا�ãيــة�الكريمــة�ألزمــوا�بــه�الiــOام

ولذا�يجب�zلOiام�به

وقـــــــال�الـــــــدكتور�عبـــــــدالكريم�زيـــــــدان

وللضــــرورة،�فإنــــه�يجــــوز�لــــو�ي��مــــر�تقنــــ,ن��حكــــام�الفقهيــــة�الÐــــ�oاحت

باÖخذ�به،�عن�طريق�اختيار�نخبة�من�أهل�الفقه�والصح�والدين�لُتق

�Pلـــزام�بـــالتقن,ن�يـــأتي�بنـــاًء�ع�ـــى�ا�صـــلحة�الÐـــ�oتتحقـــق�مـــن�العمـــل�بـــه،�إذ�أن�و�ـــي��مـــر� كمـــا�قـــالوا�ِإنَّ

�بـأن�يعمـل�ع�ـى�درء�ا�
ً
مطالـب�شـرعا


اìم�oÐا�قرره�الفقهاء�\ي�قواعدهم،�وال��
ً
بالتقن,ن�هو�تطبيقا

والحقيقـــــة�الوا

�oـÌلـزم�ا�شـرع�اليم
َ
بالتقن,ن�منذ�زمن�كما�أسلفنا�ذلك�فقـد�شـكلت�لجنـة�لتقنيـ,ن�أحكـام�الشـريعة�Pسـمية�وأ

القا�oÔÕاليم�oÌبـالحكم�بموجـب�القـانون�اليمÌـo؛�وهـذا�مـا�ماقضـت�بـه�صـراحة�ا�ـادة�

                                                          
يجري�عن�مدونات�قانونية�مستمدة�من�أحكام�الفقه�P  الحديث�هنا) (1
مـن�ا�ج,ــOين�لفكــرة�تقنــ,ن�الفقـه�Pســمي�الك) (2

والشيخ�عبدهللا�بن�منيع،�والشيخ�عبدهللا�خياط،�والشيخ�راشد�بن�خ
يراجع�\ي�zستدNل�بماورد�\ي�استدNل�ا�ح,Oينلزام�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�ص�من�البحث) (3
 ãية�سورة�) (4

تقنـــ,ن�الفقـــه�Pســـمي،�للـــدكتور �(5)

فقهية�وصل�
ا�بتقن,ن�الفقه،�للدكتور ال
نظام�القضاء�\ي�الشريعة�Pسمية،�للدكتور ) (6
ا�ــدخل�الفقpـــ�oالعــام،�للـــدكتور ) (7

وأثره�\ي�ا�سائل�الخفية،�لعبدهللا�ا�زروع،�،،�ص
�شباه�والنظائر�\ي�قواعد�وفروع�فقه�الشافعية،لõمام�عبدالرحمن�بن�أبي�بكر�بن�محمد�جل�الدين�السيوطي،�ص) (8
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ا�oÔÕ\ي�قضائه�بالقوان,ن�النافذة،�ويجب�عليه�

Nيجـوز�للقاÕـ�oÔأن�يمتنـع�عـن�الحكـم�فيمـا�و�ـي�فيـه�بـدون�وجـه�حـق�

�للعدالـــة؛�ولصـــاحب�الشـــأن�أن�يقـــوم�بـــإعن�القاÕـــ�oÔعـــن�طريـــق�محضـــر�بمعرفـــة�رئـــيس�
ً
قـــانوني�وإ�Nعـــد�منكـــرا

؛�وبــذلك�فقــد�أصــبحت�مهمــة�القاÕــ�oÔ\ــي�الــيمن؛�محصــورة�\ــي�الحكــم�بمــا�ورد�

ويـــــرى��؛دون�غ,ـــــ!هم� وهـــــو�لهيئـــــة�كبـــــار�العلمـــــاء�ا�عاصـــــرين�با�ملكـــــة�العربيـــــة�الســـــعودية

�مـــن�
ً
قرارهـــا�الـــذي�صـــدر�باÖك�!يـــة�مانعـــا

وقـــد�تـــبعهم�\ـــي�القـــول�بـــا�نع�للتقنـــ,ن�مجموعـــة�مـــن�الفقهـــاء�والبـــاحث,ن�الســـعودي,ن�

ج�ال�oÐبرر�{
ا�ا�انعون�للتقن,ن�قالوا�إن�تقن,ن��حكام�الفقهية�يi!تب�عليه�جمود�

ـــ!وة�الخفيـــة�و�قـــوال�ا�تعـــددة�الÐـــ�oاســـتنبطها�الفقهـــاء�وتحو�
ـــا�كتـــ�
م�بمختلـــف�

�oـــÐمي�بـــنفس��دلـــة�التقنـــ,ن�الفقـــه�Pســـ

عـــدم�اشـــi!اط�الحـــاكم�ع�ـــى�ة�والحنابلـــة�القـــائلون�ب


م��إلـزام�القاÕـ�oÔبـالراجح�مـن�مـذهب�Pمـام�أحمـد�بـن�âع�ى�الـرغم�مـن�أجـاز،

�من�ا�ذهب�الحنب�ي�معمـول�بـه�\ـي�النظـام�القضـائي�السـعودي�منـذ�صـدور�قـرار�

  . ويندر�خروج�أحد�القضاة�عن�zلOiام�به،�فإن�خرج�ُنِقَض�حكمه

والذي�يبدو��ي�أن�القول�الثاني�القائل�بالتقن,ن�هو��جدر�بالقبول�نظرا��ا�استجد�\ي�واقعنا�ا�عاصـر�

ليكــــون�هــــذا�النظــــام�أك�ــــ!�ضــــبطا،ً�ووضــــوحا�بالنســــبة�

 وكذلك�فإن�احتكاك�بلـدنا�ببقيـة�بلـدان�العـالم�وخاصـة�مـع�zنفتـاح�العـالم�oع�ـى�غ,!نـا،

إذا�أردنـا�أن�نقاضـيه�إ�ـى�شـرعنا،� خاصـة�وأن�غ,!نـا�سـيطالبنا�{
ـا،

فإمـا�أن� ن�لم�يوجد��oÔء�مق	ن�ومرتـب،


ا،�وإما�أن�نتحاكم�إ�ى�قوان,ن�ليس�لها�عقة�بالشريعة�السلميةìع.  

إ�Nأن��خــــــذ�بــــــه�\ــــــي�هــــــذا�الوقــــــت�مــــــن�بــــــاب�ارتكــــــاب�أأدنــــــى�

تلزم�zنفتــــاح�ع�ــــى�ا�ــــذاهب�الفقهيــــة�ا�عت"ــــ!ة�وآراء�ا�فتــــ,ن�مــــن�الصــــحابة�


مـــــا�\ـــــي��كـــــل�مســـــألة�بعـــــد�النظـــــر�والتمحـــــيص�\ـــــي�ضـــــوء��دلـــــة�وقواعـــــد�ìـــــي�كـــــل�م\

ــــأن�ا�رافعـــات�والتنفيـــذ�ا�ـــدني،�وفقـــا�للتعـــديت�الصـــادرة�بـــالقرار�الجمهـــوري�بالقـــانون�رقـــم� م،�وا�نشـــور�\ـــي�الجريـــدة�2010لســـنة�) 2(القـــرار�الجمهـــوري�بالقـــانون�رقـــم�بشـ

  .،�وما�بعدها

رحمن�الشـــيخ�عبــدهللا�البســـام،�والشــيخ�بكــر�أبـــو�زيــد،�وعبـــدال

التقنــ,ن�وPلــزام،�لبكــر�أبــو�زيــد،�مرجــع�: فقــه�النــوازل : 

،�www.feqhweb.com: بكة�الفقهيــةنشـرت�ع�ـى�موقـع�الشـ

�ممـــن�قـــالوا�بمنـــع�التقنـــ,ن�مـــن�علمـــاء�ومشـــايخ�ا�ملكـــة�
ً
،�وقـــد�ذكـــر�الشـــi!ي�عـــددا

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�مانصه2002لسنة�Úي�قضائه�بالقوان,ن�النافذة،�ويجب�عليه�يتقيد�الق: "م،�إذ�جاء�ف\�oÔÕا

Nيجـوز�للقاÕـ�oÔأن�يمتنـع�عـن�الحكـم�فيمـا�و�ـي�فيـه�بـدون�وجـه�حـق�" أنـه�24وجاء�\ي�ا�ادة�

�للعدالـــة؛�ولصـــاحب�الشـــأن�أن�يقـــوم�بـــإعن�القاÕـــ�oÔعـــن�طريـــق�محضـــر�بمعرفـــة�رئـــيس�
ً
قـــانوني�وإ�Nعـــد�منكـــرا

؛�وبــذلك�فقــد�أصــبحت�مهمــة�القاÕــ�oÔ\ــي�الــيمن؛�محصــورة�\ــي�الحكــم�بمــا�ورد�". اناف�التــابع�لهــ


اìي�نصوص�هذه�القوان,ن�وعدم�الخروج�ع\.   

وهـــــو�لهيئـــــة�كبـــــار�العلمـــــاء�ا�عاصـــــرين�با�ملكـــــة�العربيـــــة�الســـــعودية�الـــــرأي�الثـــــاني

قرارهـــا�الـــذي�صـــدر�باÖك�أصـــحاب�هـــذا�الـــرأي�عـــدم�جـــواز�تقنـــ,ن�الفقـــه�Pســـمي�إذ�قالـــت�بـــه�\ـــي

وقـــد�تـــبعهم�\ـــي�القـــول�بـــا�نع�للتقنـــ,ن�مجموعـــة�مـــن�الفقهـــاء�والبـــاحث,ن�الســـعودي,ن���)2(ه،�1393

ومن�ابرز�الحجج�ال�oÐبرر�{
ا�ا�انعون�للتقن,ن�قالوا�إن�تقن,ن��حكام�الفقهية�يi!تب�عليه�جمود�

إهمـــال�ال�ـــ!وة�الخفيـــة�و�قـــوال�ا�تعـــددة�الÐـــ�oاســـتنبطها�الفقهـــاء�وتحو

  .ا�ذاهب؛�وإهمال�zج�
ادات�بالكلية�

تقنـــ,ن�الفقـــه�Pســـمي�بـــنفس��دلـــة�الÐـــ��oعـــدم�جـــواز وقـــد�اســـتدل�أصـــحاب�هـــذا�الـــرأي�ع�ـــى�قـــولهم�ب

ة�والحنابلـــة�القـــائلون�باســـتدل�{
ـــا�جمهـــور�الفقهـــاء�القـــدامى�مـــن�ا�الكيـــة�والشـــافعي


م��إلـزام�القاÕـ�oÔبـالراجح�مـن�مـذهب�Pمـام�أحمـد�بـن�)4(القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,نâع�ى�الـرغم�مـن�أجـاز،

حنبل،�وإلزام�القضاة�بالراجح�من�ا�ذهب�الحنب�ي�معمـول�بـه�\ـي�النظـام�القضـائي�السـعودي�منـذ�صـدور�قـرار�

ويندر�خروج�أحد�القضاة�عن�zلOiام�به،�فإن�خرج�ُنِقَض�حكمهالهيئة�وح�ÓÐيومنا�هذا،�

والذي�يبدو��ي�أن�القول�الثاني�القائل�بالتقن,ن�هو��جدر�بالقبول�نظرا��ا�استجد�\ي�واقعنا�ا�عاصـر�

ليكــــون�هــــذا�النظــــام�أك�ــــ!�ضــــبطا،ً�ووضــــوحا�بالنســــبة� مــــن�ظــــروف�تقتüــــ�oÔإعــــادة�النظــــر�\ــــي�النظــــام�القضــــائي،

،oÔÕع�ـى�غ,!نـا، ا�تقا�oنفتـاح�العـالمzوكذلك�فإن�احتكاك�بلـدنا�ببقيـة�بلـدان�العـالم�وخاصـة�مـع�


ـاÚإل�ÓÔـÕيتقا�oـÐي�كتابـة�ا�ـواد�الÑـا،. مما�يسـتد
خاصـة�وأن�غ,!نـا�سـيطالبنا�{

ن�لم�يوجد�فإ. ف�يمكن�أن�نحيله�إ�ى�مجموعة�من�كتب�الفقه�ا�ذه×�oأو�ا�قارن 


ا،�وإما�أن�نتحاكم�إ�ى�قوان,ن�ليس�لها�عقة�بالشريعة�السلمية��NoنستغÌح�ìع

إ�Nأن��خــــــذ�بــــــه�\ــــــي�هــــــذا�الوقــــــت�مــــــن�بــــــاب�ارتكــــــاب�أأدنــــــى� والتقنــــــ,ن�وإن�لــــــم�يســــــلم�مــــــن�ا�ؤاخــــــذات،

  .ا�فسدت,ن�لدرء�أعهما

تلزم�zنفتــــاح�ع�ــــى�ا�ــــذاهب�الفقهيــــة�ا�عت"ــــ!ة�وآراء�ا�فتــــ,ن�مــــن�الصــــحابة�لكنÌــــ�oأرى�أن�التقنــــ,ن�يســــ


مـــــا�\ـــــي��كـــــل�مســـــألة�بعـــــد�النظـــــر�والتمحـــــيص�\ـــــي�ضـــــوء��دلـــــة�وقواعـــــد� والتـــــابع,ن،�وأخـــــذ�أفضـــــل�مـــــاìـــــي�كـــــل�م\

                                         
ــــأن�ا�رافعـــات�والتنفيـــذ�ا�ـــدني،�وفقـــا�للتعـــديت�الصـــادرة�بـــالقرار�الجمهـــوري�بالقـــانون�رقـــم� القـــرار�الجمهـــوري�بالقـــانون�رقـــم�بشـ

 .م2010/يناير/31ه،�ا�وافق1431/صفر/16الرسمية،�العدد�الثاني،�بتاريخ�

،�وما�بعدها231،�ص�3من�أقوال�الفقهاء،�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وPفتاء،�مرجع�سابق،�ج

الشـــيخ�عبــدهللا�البســـام،�والشــيخ�بكــر�أبـــو�زيــد،�وعبـــدال: ومــن�العلمــاء�ا�عاصـــرين�\ــي�ا�ملكــة�العربيـــة�الســعودية�الـــذين�حــذا�حــذو�الهيئـــة�\ــي�القـــول�بتحــريم�التقنــ,ن

: يراجــع.[الشــi!ي،�والشــيخ�عبــدهللا�الج"ــ!ين،�وعبــدالرحمن�بــن�صــالح�ا�حمــود،�وعبــدهللا�بــن�عبــدالرحمن�الســعد

نشـرت�ع�ـى�موقـع�الشـ�عبــدهللا�بـن�عبـدالرحمن�البسـام،/ مقالـة�للشـيخ�تقنـ,ن�الشـريعة�أضـراره�ومفاسـده،

�ممـــن�قـــالوا�بمنـــع�التقنـــ,ن�مـــن�علمـــاء�ومشـــايخ�ا�ملكـــة�50�،51وحكـــم�تقنـــ,ن�الشـــريعة�Pســـمية،�لعبـــدالرحمن�الشـــi!ي،�مرجـــع�ســـابق،�ص
ً
،�وقـــد�ذكـــر�الشـــi!ي�عـــددا

  .لسOiادة�راجع�ص�من�البحث�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

لسنة�) 40(اليمoÌ،رقم�

وجاء�\ي�ا�ادة��)1("تطبيق�أحكامها

�للعدالـــة؛�ولصـــاحب�الشـــأن�أن�يقـــوم�بـــإعن�القاÕـــ�oÔعـــن�طريـــق�محضـــر�بمعرفـــة�رئـــيس�
ً
قـــانوني�وإ�Nعـــد�منكـــرا

محكمــة�zســتئناف�التــابع�لهــ


اìي�نصوص�هذه�القوان,ن�وعدم�الخروج�ع\

الـــــرأي�الثـــــاني

أصـــحاب�هـــذا�الـــرأي�عـــدم�جـــواز�تقنـــ,ن�الفقـــه�Pســـمي�إذ�قالـــت�بـــه�\ـــي

1393: التقنـــ,ن�ســـنة

ومن�ابرز�الح�)3(ا�عاصرين

إهمـــال�الوركـــود�zج�
ـــاد،�و 

ا�ذاهب؛�وإهمال�zج�
ادات�بالكلية�

وقـــد�اســـتدل�أصـــحاب�هـــذا�الـــرأي�ع�ـــى�قـــولهم�ب

اســـتدل�{
ـــا�جمهـــور�الفقهـــاء�القـــدامى�مـــن�ا�الكيـــة�والشـــافعي

القا�oÔÕبالحكم�بمذهب�مع,ن

حنبل،�وإلزام�القضاة�بالرا

الهيئة�وح�ÓÐيومنا�هذا،�

والذي�يبدو��ي�أن�القول�الثاني�القائل�بالتقن,ن�هو��جدر�بالقبول�نظرا��ا�استجد�\ي�واقعنا�ا�عاصـر�

مــــن�ظــــروف�تقتüــــ�oÔإعــــادة�النظــــر�\ــــي�النظــــام�القضــــائي،

ا�تقاoÔÕ،للقا�oÔÕأو�


ـاÚإل�ÓÔـÕيتقا�oـÐي�كتابـة�ا�ـواد�الÑمما�يسـتد

ف�يمكن�أن�نحيله�إ�ى�مجموعة�من�كتب�الفقه�ا�ذه×�oأو�ا�قارن 

تفوت�علينا�مصالح�

والتقنــــــ,ن�وإن�لــــــم�يســــــلم�مــــــن�ا�ؤاخــــــذات،

ا�فسدت,ن�لدرء�أعهما

لكنÌــــ�oأرى�أن�التقنــــ,ن�يســــ

والتـــــابع,ن،�وأخـــــذ�أفضـــــل�مـــــا

                                                          
ــــأن�ا�رافعـــات�والتنفيـــذ�ا�ـــدني،�وفقـــا�للتعـــديت�الصـــادرة�بـــالقرار�الجمهـــوري�بالقـــانون�رقـــم�) (1 القـــرار�الجمهـــوري�بالقـــانون�رقـــم�بشـ

الرسمية،�العدد�الثاني،�بتاريخ�
تدوين�الراجح�من�أقوال�الفقهاء،�اللجنة�الدائمة�للبحوث�العلمية�وPفتاء،�مرجع�سابق،�ج) (2
ومــن�العلمــاء�ا�عاصـــرين�\ــي�ا�ملكــة�العربيـــة�الســعودية�الـــذين�حــذا�حــذو�الهيئـــة�\ــي�القـــول�بتحــريم�التقنــ,ن) (3

الشــi!ي،�والشــيخ�عبــدهللا�الج"ــ!ين،�وعبــدالرحمن�بــن�صــال

تقنـ,ن�الشـريعة�أضـراره�ومفاسـده،،�و 98،�ص1سـابق،�ج

وحكـــم�تقنـــ,ن�الشـــريعة�Pســـمية،�لعبـــدالرحمن�الشـــi!ي،�مرجـــع�ســـابق،�ص

 ].فل,!اجع
لسOiادة�راجع�ص�من�البحث�) (4
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يــدفع�لزيــادة� ولعــل�\ــي�هــذا�ا�ســلك�مــا

وإ�ى�خدمة�فقه�ا�ـذاهب�بمؤلفـات�

  .)1(إ�ى�التعقيد�والتبسيط

مدة�مـن�غ,ـ!�أحكـام�جوز�إطقـا�تقنـ,ن�القـوان,ن�الوضـعية�ا�سـت

الفقــــه�Pســــمي�Nســــيما�الÐــــ�oنصوصــــها�تخــــالف�مخالفــــة�صــــريحة�Öحكــــام�الفقــــه�Pســــمي�و�Nتتفــــق�كليــــة�مــــع�

مقاصــد�الشـــريعة�Pســـمية�وهـــذا��مـــر�قــد�اجمـــع�عليـــه�الفقهـــاء�ا�عاصـــرون�فهــم�قـــد�قـــالوا�بعـــدم�جـــواز�تقنـــ,ن�

سـمية�؛Nن�شـريعتنا�مـن�عنـد�هللا�سـبحانه�وتعـا�ى�

و\ــي�ختــام�بحثنــا��وضــوع�تقنــ,ن�أحكــام�الفقــه�Pســمي،�نبــ,ن�أهــم�النتــائج�الÐــ�oتوصــلنا�لهــا،�كمــا�

م,ن�كتابــة�ذلــك�مــن�فصــول�هــذه�الرســالة،�ومــا�تناولنــاه�

تب,ن�لنا�من�خل�البحث�أن�جمهور�الفقهاء�القدامى�من�ا�الكية،�والشافعية،�والحنابلة،�يرون�

 له يظهر وقد مذهب \ي Nيتع,ن الحق

 أن ع�ى�القاoÔÕ الحاكم اشi!اط 

�opستفادة�من�ال�!اء�الفقzحرمان��مة�من��oÌبمذهب�مع,ن�يع�oÔÕإن�إلزام�و�ي��مر�القا

للمدارس�الفقهية��خرى�،كما�أن�ذلك�يبعث�ع�ى�جر�القا�oÔÕوالفقهاء�إ�ى�zكتفاء�ع�ى�مذهب�بعينه�وهذا�

�oÔÕوالفقهاء�إ�ى�zكتفاء�ع�ى�مذهب�بعينه�

وهذا�يؤدي�إ�ى�الجمود�الفكري�وzحتكار�الفق�opو\ي�هذا�من�ا�ساوي�ما�يفوق�ا�نافع�ال�oÌذكرها�ا�ج,Oون�

للتقييد�بمذهب�بعينه�كما�أن�عدم�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�فيه�من�توسعة�وفائدة�كب,!ة�Nن�

كما�أن�مسألة�التقن,ن�ليست�وليدة�


ــا�بــدعا�مــن�القـول،�فقــد�عمــل�بــالتقن,ن�قــديما�تحــت�مســم�Óإلــزام�و�ــي�Úــا�وتوضــيح�القــول�ف


ــ�oÔا�نصــور�ع�ــى�Pمــام�مالــك،�وقــد�جــرى�

ع"ــــ!�مجلــــة��حكــــام��Nســــيما�\ــــي�أواخــــر�القــــرن�الثالــــث�عشــــر�الهجــــري 

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ولعــل�\ــي�هــذا�ا�ســلك�مــا .يوجــد�مــذهب�واحــد�يحتــوي�ع�ــى�الــراجح�\ــي�كــل�مســألة

وإ�ى�خدمة�فقه�ا�ـذاهب�بمؤلفـات� هتمام�بدراسة�الفقه�ا�قارن�\ي�الجامعات�Pسمية�و\ي�كليات�القانون،

إ�ى�التعقيد�والتبسيط جديدة�تخرجه�من�التعقيد�الوعر�الذي�يشاهد�\ي�كتب�ا�ذاهب،

جوز�إطقـا�تقنـ,ن�القـوان,ن�الوضـعية�ا�سـت Öيكما�انه�من�ا�هم�Pشارة�إ�ى�انه�

الفقــــه�Pســــمي�Nســــيما�الÐــــ�oنصوصــــها�تخــــالف�مخالفــــة�صــــريحة�Öحكــــام�الفقــــه�Pســــمي�و�Nتتفــــق�كليــــة�مــــع�

مقاصــد�الشـــريعة�Pســـمية�وهـــذا��مـــر�قــد�اجمـــع�عليـــه�الفقهـــاء�ا�عاصـــرون�فهــم�قـــد�قـــالوا�بعـــدم�جـــواز�تقنـــ,ن�

 Pا�خـالف�للشـريعة��oن�شـريعتنا�مـن�عنـد�هللا�سـبحانه�وتعـا�ى�النصـوص�ا�ـأخوذة�مـن�الفقـه��جن×ـNمية�؛سـ

  .  دة�من�العقل�البشري�الناقصوتلك�القوان,ن�مستم

  الخـــاتمــــــة
و\ــي�ختــام�بحثنــا��وضــوع�تقنــ,ن�أحكــام�الفقــه�Pســمي،�نبــ,ن�أهــم�النتــائج�الÐــ�oتوصــلنا�لهــا،�كمــا�

م,ن�كتابــة�ذلــك�مــن�فصــول�هــذه�الرســالة،�ومــا�تناولنــاه�نشــ,!�إ�ــى�أبــرز�التوصــيات�ا�تعلقــة�{
ــذه�النتــائج،�ُمســتلهِ 

   .  

  :أهم�النتائــــج

  : وتتلخص�أهم�نتائج�البحث�فيما�ي�ي

تب,ن�لنا�من�خل�البحث�أن�جمهور�الفقهاء�القدامى�من�ا�الكية،�والشافعية،�والحنابلة،�يرون�

الحقم�بمذهب�بعينه،�واحتجوا�بأن�بأنه��Nيجوز�للحاكم�إلزام�القا�oÔÕبالحك

   .به العمل عليه وجب له�الحق ظهر وإذا  ا�ذهب

 ويصح مع,ن بمذهب بالحكم�القاoÔÕ إلزاميرى�الحنفية�جواز�

  . الشافعية من السبكي�وغ,!ه قال وبه  ا�الكية عند قول 

إن�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�يع�oÌحرمان��مة�من�zستفادة�من�ال

للمدارس�الفقهية��خرى�،كما�أن�ذلك�يبعث�ع�ى�جر�القا�oÔÕوالفقهاء�إ�ى�zكتفاء�ع�ى�مذهب�بعينه�وهذا�

�oÔÕوالفقهاء�إ�ى�zكتفاء�ع�ى�مذهب�بعينه�يؤدي�إ�ى�الجمود�الفكري�وzحتكار�الفكري�يبعث�ع�ى�جر�القا

وهذا�يؤدي�إ�ى�الجمود�الفكري�وzحتكار�الفق�opو\ي�هذا�من�ا�ساوي�ما�يفوق�ا�نافع�ال�oÌذكرها�ا�ج,Oون�

للتقييد�بمذهب�بعينه�كما�أن�عدم�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�فيه�من�توسعة�وفائدة�كب,!ة�Nن�


ل�من�كل�ا�ìسي�oÔÕذاهبالقا     .  


ا�الخفالتقن,ن�من�Úيسوغ�ف�oÐادية،�ال
كما�أن�مسألة�التقن,ن�ليست�وليدة�. من�القضايا�zج�


ــا�بــدعا�مــن�القـول،�فقــد�عمــل�بــالتقن,ن�قــديما�تحــت�مســم�Óإلــزام�و�ــي�Úــا�وتوضــيح�القــول�ف
�

ا�ــ�oÔا�نصــور�ع�ــى�Pمــام�مالــك،�وقــد�جــرى��مــر�القاÕــ�oÔبــالحكم�بمــذهب�معــ,ن�كمــا�أشــار�بــذلك�الخليفــة�العب

Nســــيما�\ــــي�أواخــــر�القــــرن�الثالــــث�عشــــر�الهجــــري تطبيــــق�التقنــــ,ن�عمليــــا�\ــــي�العصــــر�الحــــديث�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Nسـتنباط،�إذ�z يوجــد�مــذهب�واحــد�يحتــوي�ع�ــى�الــرا

 z،مية�و\ي�كليات�القانونهتمام�بدراسة�الفقه�ا�قارن�\ي�الجامعات�Pس

جديدة�تخرجه�من�التعقيد�الوعر�الذي�يشاهد�\ي�كتب�ا�ذاهب،

كما�انه�من�ا�هم�Pشارة�إ�ى�انه� 

الفقــــه�Pســــمي�Nســــيما�الÐــــ�oنصوصــــها�تخــــالف�مخالفــــة�صــــريحة�Öحكــــام�الفقــــه�Pســــمي�و�Nتتفــــق�كليــــة�مــــع�

مقاصــد�الشـــريعة�Pســـمية�وهـــذا��مـــر�قــد�اجمـــع�عليـــه�الفقهـــاء�ا�عاصـــرون�فهــم�قـــد�قـــالوا�بعـــدم�جـــواز�تقنـــ,ن�

 Pا�خـالف�للشـريعة��oالنصـوص�ا�ـأخوذة�مـن�الفقـه��جن×ـ

وتلك�القوان,ن�مستم

الخـــاتمــــــة
و\ــي�ختــام�بحثنــا��وضــوع�تقنــ,ن�أحكــام�الفقــه�Pســمي،�نبــ,ن�أهــم�النتــائج�الÐــ�oتوصــلنا�لهــا،�كمــا������

نشــ,!�إ�ــى�أبــرز�التوصــيات�ا�تعلقــة�{
ــذه�النتــائج،�ُمســتلهِ 

.   خلها�من�مواضيع

 
ً
Nأهم�النتائــــج: أو

وتتلخص�أهم�نتائج�البحث�فيما�ي�ي

تب,ن�لنا�من�خل�البحث�أن�جمهور�الفقهاء�القدامى�من�ا�الكية،�والشافعية،�والحنابلة،�يرون��-1

بأنه��Nيجوز�للحاكم�إلزام�القا�oÔÕبالحك

ا�ذهب ذلك غ,! \ي الحق

يرى�الحنفية�جواز��-2

oÔüقول  وهو ،به يق

3-� � إن�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�يع�oÌحرمان��مة�من�zستفادة�من�ال�

للمدارس�الفقهية��خرى�،كما�أن�ذلك�يبعث�ع�ى�جر�القا�oÔÕوالفقهاء�إ�ى�zكتفاء�ع�ى�مذهب�بعينه�وهذا�

يؤدي�إ�ى�الجمود�الفكري�وzحتكار�الفكري�يبعث�ع�ى�جر�القا

وهذا�يؤدي�إ�ى�الجمود�الفكري�وzحتكار�الفق�opو\ي�هذا�من�ا�ساوي�ما�يفوق�ا�نافع�ال�oÌذكرها�ا�ج,Oون�

للتقييد�بمذهب�بعينه�كما�أن�عدم�إلزام�و�ي��مر�القا�oÔÕبمذهب�مع,ن�فيه�من�توسعة�وفائدة�كب,!ة�Nن�


ل�من�كل�ا�ìسي�oÔÕالقا

التقن,ن�من�- -4


ــا�بــدعا�مــن�القـول،�فقــد�عمــل�بــالتقن,ن�قــديما�تحــت�مســم�Óإلــزام�و�ــي�Úــا�وتوضــيح�القــول�ف
السـاعة،�ولــيس�بح�

�مــر�القاÕــ�oÔبــالحكم�بمــذهب�معــ,ن�كمــا�أشــار�بــذلك�الخليفــة�العب

تطبيــــق�التقنــــ,ن�عمليــــا�\ــــي�العصــــر�الحــــديث�
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ادة��خذ�بالرأي�الذي�يرى�جواز�التقن,ن�نظرا��ا�استجد�\ي�واقعنا�ا�عاصر�من�ظروف�تقت�oÔüإع

!�ضبطا،ً�ووضوحا�بالنسبة�للقا�oÔÕأو�ا�تقاÕـ�oÔوكـذلك�فـإن�

�oــــÐي�كتابــــة�ا�ــــواد�الÑع�ــــى�غ,!نــــا�ممــــا�يســــتد�oنفتــــاح�العــــالمzاحتكــــاك�بلــــدنا�ببقيــــة�بلــــدان�العــــالم�وخاصــــة�مــــع�

قن,ن�منــذ�منتصــف�ســبعينيات�القــرن�ا�اÕــ�oÔفقــد�

لـزم�ا�شـرع�اليمÌـ�oالقاÕـ�oÔاليمÌـ�oبـالحكم�بموجـب�القـانون�
َ
شكلت�لجنة�لتقني,ن�أحكام�الشريعة�Pسـمية�وأ

�oـــÐســـيما�الNمي�يجـــوز�إطقـــا�تقنـــ,ن�القـــوان,ن�الوضـــعية�ا�ســـتمدة�مـــن�غ,ـــ!�أحكـــام�الفقـــه�Pســـ

صريحة�Öحكام�الفقه�Pسـمي�و�Nتتفـق�كليـة�مـع�مقاصـد�الشـريعة�Pسـمية�وهـذا�

ـــ�oÔالباحــــث�القـــائم,ن�ع�ــــى�شــــؤون�الجامعـــات��كاديميــــة�بصـــفة�عامــــة�وكليــــات�الحقـــوق�بصــــفة�خاصــــة�

ي�مجـاNت�التقنـ,ن�ا�ختلفـة�وNسـيما�أن�الفقـه�Pسـمي�لـم�ينـل�العنايـة�

الكافيــة�مـــن�البـــاحث,ن�،�لـــذا�فـــإن�بحـــث�مســـائل�الشـــريعة�Pســمية�\ـــي�مجـــاNت�ا�عرفـــة�القانونيـــة�أمـــر�\ـــي�غايـــة�

  .لسلم�التعليم�oي�جعل�مادة�الi!بية�Pسمية�\ي�ا�دارس�مادة�أساسية�لها�قيمة�ومنطلق�\ي�ا

التوسـع��-والـبد�العربيـة�وPسـمية


مــا�\ــي��ìــي��خــذ�بكــل�ا�ــذاهب�الفقهيــة�ا�عت"ــ!ة�وآراء�ا�فتــ,ن�مــن�الصــحابة�والتــابع,ن،�وأخــذ�أفضــل�مــا\ي�كــل�م\

دلـــة�وقواعـــد�zســـتنباط،دون�zعتمــــاد�ع�ـــى�مـــذهب�بعينــــه،�إذ�

عنـــد�صـــياغة��حكـــام�الفقهيـــة�القابلـــة�

ن�قبـل�ا�ختصـ,ن�وهـذا�التقنـ,ن�Nبـاس�أن�

 الــذين العلــم وأهــل رأي�القضـاة،

  .عموما القانون  بشأن وا�هتمون 

 لم الoÐ التجارب

 رافقت�تلك الoÐ تراكمية،وذلك�ح�ÓÐيتم�تجنب�السلبيات

 وتــذكر الحــاNت تفصــل ،وذلــك�لكــي

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�خذ�بالرأي�الذي�يرى�جواز�التقن,ن�نظرا��ا�استجد�\ي�واقعنا�ا�عاصر�من�ظروف�تقت�oÔüإع

النظر�\ي�النظام�القضائي�ليكون�هذا�النظام�أك�!�ضبطا،ً�ووضوحا�بالنسبة�للقا�oÔÕأو�ا�تقاÕـ�oÔوكـذلك�فـإن�

�oــــÐي�كتابــــة�ا�ــــواد�الÑع�ــــى�غ,!نــــا�ممــــا�يســــتد�oنفتــــاح�العــــالمzاحتكــــاك�بلــــدنا�ببقيــــة�بلــــدان�العــــالم�وخاصــــة�مــــع�

قن,ن�منــذ�منتصــف�ســبعينيات�القــرن�ا�اÕــ�oÔفقــد�تعــد�الــيمن�مــن�الــدول�العربيــة�الÐــ�oعملــت�بــالت

لـزم�ا�شـرع�اليمÌـ�oالقاÕـ�oÔاليمÌـ�oبـالحكم�بموجـب�القـانون�
َ
شكلت�لجنة�لتقني,ن�أحكام�الشريعة�Pسـمية�وأ

�oـــÐســـيما�الNمي�يجـــوز�إطقـــا�تقنـــ,ن�القـــوان,ن�الوضـــعية�ا�ســـتمدة�مـــن�غ,ـــ!�أحكـــام�الفقـــه�Pســـ

صريحة�Öحكام�الفقه�Pسـمي�و�Nتتفـق�كليـة�مـع�مقاصـد�الشـريعة�Pسـمية�وهـذا�نصوصها�تخالف�مخالفة�

 .  �مر�قد�اجمع�عليه�الفقهاء�ا�عاصرون

ـــ�oÔالباحــــث�القـــائم,ن�ع�ــــى�شــــؤون�الجامعـــات��كاديميــــة�بصـــفة�عامــــة�وكليــــات�الحقـــوق�بصــــفة�خاصــــة�

ي�مجـاNت�التقنـ,ن�ا�ختلفـة�وNسـيما�أن�الفقـه�Pسـمي�لـم�ينـل�العنايـة�zهتمام�بدراسـة�الشـريعة�Pسـمية�\ـ

الكافيــة�مـــن�البـــاحث,ن�،�لـــذا�فـــإن�بحـــث�مســـائل�الشـــريعة�Pســمية�\ـــي�مجـــاNت�ا�عرفـــة�القانونيـــة�أمـــر�\ـــي�غايـــة�

ي�جعل�مادة�الi!بية�Pسمية�\ي�ا�دارس�مادة�أساسية�لها�قيمة�ومنطلق�\ي�ا

�oالبحث�القائم,ن�ع�ـى�تقنـ,ن�أحكـام�الفقـه�Pسـمي�\ـي�الـيمن� ِÔ–ميةوالـبد�العربيـة�وPسـ


مــا�\ــي��ìــي��خــذ�بكــل�ا�ــذاهب�الفقهيــة�ا�عت"ــ!ة�وآراء�ا�فتــ,ن�مــن�الصــحابة�والتــابع,ن،�وأخــذ�أفضــل�مــا\ي�كــل�م\

دلـــة�وقواعـــد�zســـتنباط،دون�zعتمــــاد�ع�ـــى�مـــذهب�بعينــــه،�إذ�كـــل�مســـألة�بعـــد�النظــــر�والتمحـــيص�\ـــي�ضــــوء�� 

  .Nيوجد�مذهب�واحد�يحتوي�ع�ى�الراجح�\ي�كل�مسألة

�oالبحـــث�القـــائم,ن�ع�ـــى�شـــئون�تقنـــ,ن�أحكـــام�الفقـــه�Pســـمي� ِÔعنـــد�صـــياغة��حكـــام�الفقهيـــة�القابلـــة�ـــ

ن�قبـل�ا�ختصـ,ن�وهـذا�التقنـ,ن�Nبـاس�أن�للتقن,ن��أن�يتم�وضعها�\ي�مواد�قانونية�مختصرة�يسهل�تطبيقهـا�مـ

رأي�القضـاة، فيــه يؤخــذ ،يخضـع�للمراجعــة�بعــد�كــل�مـدة�بحســب�النــوازل�وا�ســتجدات

وا�هتمون  ا�حامون  وكذلك قيدت، ا�واد�الoÐ \ي النظر çعادة كافية

التجارب تلك حÓÐ للتقن,ن السابقة التجارب من zستفادة �oÔالبحث�بضرورة�

تراكمية،وذلك�ح�ÓÐيتم�تجنب�السلبيات ا�عرفة فإن التطبيق، إ�ى النور 

،وذلــك�لكــي التقنــ,ن �ــواد  توضــيحية، ــ�oÔالبحــث�بضــرورة�وضــع�مــذكرات

 .التفصيل من ا�واأد هذه تتضمنه لم ما تدرك

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�خذ�بالرأي�الذي�يرى�جواز�التقن,ن�نظرا��ا�استجد�\ي�واقعنا�ا�عاصر�من�ظروف�تقت�oÔüإع�-5

النظر�\ي�النظام�القضائي�ليكون�هذا�النظام�أك

�oــــÐي�كتابــــة�ا�ــــواد�الÑع�ــــى�غ,!نــــا�ممــــا�يســــتد�oنفتــــاح�العــــالمzاحتكــــاك�بلــــدنا�ببقيــــة�بلــــدان�العــــالم�وخاصــــة�مــــع�


اÚإل�ÓÔÕيتقا.  

تعــد�الــيمن�مــن�الــدول�العربيــة�الÐــ�oعملــت�بــالت�-7

لـزم�ا�شـرع�اليمÌـ�oالقاÕـ�oÔاليمÌـ�oبـالحكم�بموجـب�القـانون�
َ
شكلت�لجنة�لتقني,ن�أحكام�الشريعة�Pسـمية�وأ

oÌاليم  

8-�N �oـــÐســـيما�الNمي�يجـــوز�إطقـــا�تقنـــ,ن�القـــوان,ن�الوضـــعية�ا�ســـتمدة�مـــن�غ,ـــ!�أحكـــام�الفقـــه�Pســـ

نصوصها�تخالف�مخالفة�

�مر�قد�اجمع�عليه�الفقهاء�ا�عاصرون

  

  

 
ً
  :التوصيات: ثانيا

يو�ـــ�oÔالباحــــث�القـــائم,ن�ع�ــــى�شــــؤون�الجامعـــات��كاديميــــة�بصـــفة�عامــــة�وكليــــات�الحقـــوق�بصــــفة�خاصــــة��-1

zهتمام�بدراسـة�الشـريعة�Pسـمية�\ـ

الكافيــة�مـــن�البـــاحث,ن�،�لـــذا�فـــإن�بحـــث�مســـائل�الشـــريعة�Pســمية�\ـــي�مجـــاNت�ا�عرفـــة�القانونيـــة�أمـــر�\ـــي�غايـــة�

  . �همية�

كما�ينب2ي�جعل�مادة�الi!بية�Pسمية�\ي�ا�دارس�مادة�أساسية�لها�قيمة�ومنطلق�\ي�ا

�oالبحث�القائم,ن�ع�ـى�تقنـ,ن�أحكـام�الفقـه�Pسـمي�\ـي�الـيمن���-2 ِÔُيو�


مــا�\ــي��ìــي��خــذ�بكــل�ا�ــذاهب�الفقهيــة�ا�عت"ــ!ة�وآراء�ا�فتــ,ن�مــن�الصــحابة�والتــابع,ن،�وأخــذ�أفضــل�مــا\ي�كــل�م\

كـــل�مســـألة�بعـــد�النظــــر�والتمحـــيص�\ـــي�ضــــوء�� 

Nيوجد�مذهب�واحد�يحتوي�ع�ى�الرا

�oالبحـــث�القـــائم,ن�ع�ـــى�شـــئون�تقنـــ,ن�أحكـــام�الفقـــه�Pســـمي��-3 ِÔُيو�ـــ

للتقن,ن��أن�يتم�وضعها�\ي�مواد�قانونية�مختصرة�يسهل�تطبيقهـا�مـ

يخضـع�للمراجعــة�بعــد�كــل�مـدة�بحســب�النــوازل�وا�ســتجدات

كافية مسوغات يقدمون 

يو��oÔالبحث�بضرورة� -4

النور  ترى  أن لها يكتب

  .التجارب

يو�ــ�oÔالبحــث�بضــرورة�وضــع�مــذكرات�-5

تدركzحi!ازات،وتس
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 وهـذا التقنـ,ن، لصـياغة�مـواد ا�سـؤول,ن،

�.البـاحث,ن مـن وكـذلك والقانونيـة، 

كمـا�تقـوم�تلـك��.وبـاحث,ن علمـاء�وأسـاتذة

اللجنـــــــــة�بتفعيـــــــــل�النـــــــــدوات،�وا�ـــــــــؤتمرات،�الÐـــــــــ�oتتنـــــــــاول�بحـــــــــث�التقنـــــــــ,ن�بكـــــــــل�مســـــــــائله،�ومناهجـــــــــه�الشـــــــــكلية،�

ز�مكانـة� 
ا�ع�ى�خـوض�مضـمار�مشـروعات�التقنـ,ن�وهـذا�مـن�شـأنه�أن�ُيعـّزِ}الشـريعة�وا�وضوعية،�وتشجيع�ط

والفقــه�Pســـمي�عنــد�ا�شـــتغل,ن�بالقـــانون،�وبــذلك�يتخـــّرج�العديــد�مـــن�النوابـــغ�العلميــة�الÐـــ�oتجمــع�بـــ,ن�الفقـــه�


م�العلمية،�والعملية،�âم�،�وتأهيلهم�ورفع�قدرا
�oÔالبحث�بضرورة�إعداد�القضاة�،�والعناية�{

ل�القضاء�،�ولو�بدورات�دراسية�وتدريبية��ن�يحتاج�لذلك�ممن�ع�ى�رأس�العمل،�مع�


م�العملية،�Nحتواء�كل�جديد�من�شأنه�أن�يخدم�الشريعة�Pسمية،âستفادة�من�خ"!اzمع� ضرورة�

ن�اثنا�zهتمام�بما�يبدونه�من�آراء�تسهم�بشكل�عمليا�وجدي�\ي�تجاوز�zختNت�ال�oÐقد�تظهر�\ي�التقن,

محمـود�أحمــد�/ د: Pتقـان�\ـي�علــوم�القـرآن،�للحــافظ�جـل�الـدين�عبــدالرحمن�السـيوطي،�تحقيــق

  .م2003-هoÔ1�،1424،�مؤسسة�النداء،�أبو�ظ×P�،oمارات،�ط

محمـــد�أبـــو�الفضـــل�: ن�\ـــي�علـــوم�القـــرآن،�لبـــدر�الـــدين�محمـــد�بـــن�عبـــد�هللا�الزركèـــoÔ،�تحقيـــق

ومـــا�بعـــدها،�الرســـالة�ناشـــرون،�ب,ـــ!وت،�لبنـــان،�

  .م1�،1996ل�العرفان�\ي�علوم�القرآن،�محمد�عبدالعظيم�الزرقاني،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط

بشار�عواد�معروف،�دار�الجيل،�/ د


قي،�و\ي�ذيلـه�الجـوهر�النقـي،��ؤلفـهÚبي�بكر�أحمد�بن�الحس,ن�بن�ع�ي�البÖ�،ء�: الك"!ىعـ

الـــدين�ع�ـــي�بـــن�عثمـــان�ا�ـــاردي�oÌالشـــه,!�بـــابن�الi!كمـــاني،�مجلـــس�دائـــرة�ا�عـــارف�النظاميـــة،�الهنـــد،�حيـــدر�آبـــاد،�

عبـد�الغفــار�/ الـدكتور : حقيـقن�النسـائي�الك"ـ!ى،�Öحمـد�بـن�شـعيب�أبـي�عبـدالرحمن�النسـائي،�ت

  .م1991-ه1411،�

ســــعد�بــــن�/ د: ن�ســــعيد�بــــن�منصــــور،�لســــعيد�بــــن�منصــــور�بــــن�شــــعبة�الخرســــاني�ا�كــــي،�تحقيــــق

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�سـؤول,ن، بـأع�ى مرتبطة الدولة، \ي عليا لجنة تشكيل بضرورة

 الشـرعية مـن��قسـام الجامعـات وأسـاتذة العلمـاء، مـن  


ـا بمـا والقـانون  الشـريعة كليـات تحـوي  الoÐ من�الجامعاتÚعلمـاء�وأسـاتذة مـن ف

اللجنـــــــــة�بتفعيـــــــــل�النـــــــــدوات،�وا�ـــــــــؤتمرات،�الÐـــــــــ�oتتنـــــــــاول�بحـــــــــث�التقنـــــــــ,ن�بكـــــــــل�مســـــــــائله،�ومنا

ز�مكانـة� 
ا�ع�ى�خـوض�مضـمار�مشـروعات�التقنـ,ن�وهـذا�مـن�شـأنه�أن�ُيعـّزِ}وا�وضوعية،�وتشجيع�ط

والفقــه�Pســـمي�عنــد�ا�شـــتغل,ن�بالقـــانون،�وبــذلك�يتخـــّرج�العديــد�مـــن�النوابـــغ�العلميــة�الÐـــ�oتجمــع�بـــ,ن�الفقـــه�

  .والقانون؛�-وهو��صل


م�العلمية،�والعملية،�âم�،�وتأهيلهم�ورفع�قدرا
�oÔالبحث�بضرورة�إعداد�القضاة�،�والعناية�{

ل�القضاء�،�ولو�بدورات�دراسية�وتدريبية��ن�يحتاج�لذلك�ممن�ع�ى�رأس�العمل،�مع�
م�عمليا�ع�ى�أعما


م�العملية،�Nحتواء�كل�جديد�من�شأنه�أن�يخدم�الشريعة�Pسمية،âستفادة�من�خ"!اzضرورة�

zهتمام�بما�يبدونه�من�آراء�تسهم�بشكل�عمليا�وجدي�\ي�تجاوز�zختNت�ال�oÐقد�تظهر�\ي�التقن,

  ا'صــــادر�وا'راجـــــع
  .القرآن�الكريم�وعلومه

Pتقـان�\ـي�علــوم�القـرآن،�للحــافظ�جـل�الـدين�عبــدالرحمن�السـيوطي،�تحقيــق

القيسية،�ومحمد�أشرف�سيد��تا�oÔ،�مؤسسة�النداء،�أبو�ظ×P�،oمارات،�ط

ن�\ـــي�علـــوم�القـــرآن،�لبـــدر�الـــدين�محمـــد�بـــن�عبـــد�هللا�الزركèـــoÔ،�تحقيـــق

  .م1957 -هـ�1�،1376بلد�نشر،��ط. إبراهيم،�دار�إحياء�الكتب�العربية،�د

ـــاع�القطـــان،�ص ومـــا�بعـــدها،�الرســـالة�ناشـــرون،�ب,ـــ!وت،�لبنـــان،�115مباحـــث�\ـــي�علـــوم�القـــرآن،��نَّ

  .م2006

ل�العرفان�\ي�علوم�القرآن،�محمد�عبدالعظيم�الزرقاني،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط

  :كتب�الحديث�النبوي،�وعلومه

د: الجامع�الكب,!،�Öبي�عي�ÓÔýمحمد�بن�عي�ÓÔýالi!مذي،�تحقيق

  .م2�،1998ب,!وت،�دار�العرب�Pسمي،�ب,!وت،�ط


قي،�و\ي�ذيلـه�الجـوهر�النقـي،��ؤلفـه�Úبي�بكر�أحمد�بن�الحس,ن�بن�ع�ي�البÖ�،الك"!ى

الـــدين�ع�ـــي�بـــن�عثمـــان�ا�ـــاردي�oÌالشـــه,!�بـــابن�الi!كمـــاني،�مجلـــس�دائـــرة�ا�عـــارف�النظاميـــة،�الهنـــد،�حيـــدر�آبـــاد،�

ن�النسـائي�الك"ـ!ى،�Öحمـد�بـن�شـعيب�أبـي�عبـدالرحمن�النسـائي،�ت

،�1وسيد�كسروي�حسن،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط

ن�ســــعيد�بــــن�منصــــور،�لســــعيد�بــــن�منصــــور�بــــن�شــــعبة�الخرســــاني�ا�كــــي،�تحقيــــق

  .ه1�،1414عبدهللا�بن�عبدالعزيز�آل�حميد،�دار�العصيمo،�الرياض،�ط

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�oالبحث��-6 ِÔبضرورةُيو�

  وافـرا عـددا يتطلـب

من�الجامعات وكذلك

اللجنـــــــــة�بتفعيـــــــــل�النـــــــــدوات،�وا�ـــــــــؤتمرات،�الÐـــــــــ�oتتنـــــــــاول�بحـــــــــث�التقنـــــــــ,ن�بكـــــــــل�مســـــــــائله،�ومنا

ز�مكانـة� 
ا�ع�ى�خـوض�مضـمار�مشـروعات�التقنـ,ن�وهـذا�مـن�شـأنه�أن�ُيعـّزِ}وا�وضوعية،�وتشجيع�ط

والفقــه�Pســـمي�عنــد�ا�شـــتغل,ن�بالقـــانون،�وبــذلك�يتخـــّرج�العديــد�مـــن�النوابـــ

وهو��صل–Pسمي�


م�العلمية،�والعملية،���-7âم�،�وتأهيلهم�ورفع�قدرا
ُيو��oÔالبحث�بضرورة�إعداد�القضاة�،�والعناية�{

وتدري�
م�عمليا�ع�ى�أعما


م�العملية،�Nحتواء�كل�جديد�من�شأنه�أن�يخدم�الشريعة�Pسمية،âستفادة�من�خ"!اzضرورة�

zهتمام�بما�يبدونه�من�آراء�تسهم�بشكل�عمليا�وجدي�\ي�تجاوز�zختNت�ال�oÐقد�تظهر�\ي�التقن,

  .عملية�التطبيق

ا'صــــادر�وا'راجـــــع  
 
ً
Nالقرآن�الكريم�وعلومه: أو

Pتقـان�\ـي�علــوم�القـرآن،�للحــافظ�جـل�الـدين�عبــدالرحمن�السـيوطي،�تحقيــق-)1

القيسية،�ومحمد�أشرف�سيد��تا

ن�\ـــي�علـــوم�القـــرآن،�لبـــدر�الـــدين�محمـــد�بـــن�عبـــد�هللا�الزركèـــoÔ،�تحقيـــقال"!هـــا-)2

إبراهيم،�دار�إحياء�الكتب�العربية،�د

مباحـــث�\ـــي�علـــوم�القـــرآن،��ن�-)3

2006-ه1�،1427ط

ل�العرفان�\ي�علوم�القرآن،�محمد�عبدالعظيم�الزرقاني،�دار�الفكر،�ب,!وت،�طمناه�-)4

 
ً
كتب�الحديث�النبوي،�وعلومه: ثانيا

الجامع�الكب,!،�Öبي�عي�ÓÔýمحمد�بن�عي�ÓÔýالi!مذي،�تحقيق-)5

ب,!وت،�دار�العرب�Pسمي،�ب,!وت،�ط

�الس	ن-)6

الـــدين�ع�ـــي�بـــن�عثمـــان�ا�ـــاردي�oÌالشـــه,!�بـــابن�الi!كمـــاني،�مجلـــس�دائـــرة�ا�عـــارف�النظاميـــة،�الهنـــد،�حيـــدر�آبـــاد،�

  .ه1�،1344ط

سـ	ن�النسـائي�الك"ـ!ى،�Öحمـد�بـن�شـعيب�أبـي�عبـدالرحمن�النسـائي،�ت-)7

وسيد�كسروي�حسن،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط, سليمان�البنداري 

ســــ	ن�ســــعيد�بــــن�منصــــور،�لســــعيد�بــــن�منصــــور�بــــن�شــــعبة�الخرســــاني�ا�كــــي،�تحقيــــق-)8

عبدهللا�بن�عبدالعزيز�آل�حميد،�دار�العصيمo،�الرياض،�ط
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: أحمد�بـن�ع�ـي�بـن�حجـر�العسـقني،�تحقيـق


ايـة�\ـي�غريـب�الحــديث�و�ثـر،�Öبـن��ث,ــ!�أبـي�السـعادات�ا�بـارك�بــن�محمـد�الجـزري،�تحقيــقìال :

  .ت�. ط،�د

بــــدائع�الصــــنائع�\ــــي�ترتيــــب�الشــــرائع،�لعــــء�الـــــدين�أبــــي�بكــــر�بــــن�مســــعود�الكاســــاني�الحنفـــــي،�دار�

بلـد�. Pسـمي،�د�ـ�Oالـدقائق،�لفخـر�الـدين�عثمـان�بـن�ع�ـي�الزيلøـي،�دار�الكتـاب

حاشـــــــية�رد�ا�حتـــــــار�ع�ـــــــى�الـــــــدر�ا�ختـــــــار،�Nبـــــــن�عابـــــــدين�محمـــــــد�أمـــــــ,ن�بـــــــ"ن�عمـــــــر�بـــــــن�عبـــــــدالعزيز�

  .هـ3�،1382الخراج،�Öبي�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم،�ا�طبعة�السلفية،�القاهرة،�ط

صــح�: جــاة،�Öبــي�القاســم�ع�ــي�بــن�محمــد�بــن�أحمــد�الســمناني،�تحقيــق

.  

محمــــــد�ســــــعود�/ د: موجبــــــات��حكــــــام�وواقعــــــات��يــــــام،�لقاســــــم�بــــــن�قطلوبغــــــا�الحنفــــــي،�تحقيــــــق

  

بدايـــــة�ا�ج�
ـــــد�و�
ايـــــة�ا�قتصـــــد،�Öبـــــي�الوليـــــد�محمـــــد�بـــــن�أحمـــــد�بـــــن�رشـــــد�القرط×ـــــo،�دار�الفكـــــر،�

محمـد�عبــدالقادر�: البهجـة�\ـي�شــرح�التحفـة،�Öبــي�الحسـن�ع�ــي�بـن�عبـد�الســم�التسـو�ي،�تحقيــق

�،oالبـابي�الحل×ـ�ÓÔýحمد�بن�محمد�الدردير،�طبعة�عيÖ�،ي�عليه

مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�أبو�عبدهللا�بن�محمد�بن�عبـدالرحمن�الطرابلýـ�oÔا�عـروف�

أحمــد�: الحســن�ع�ــي�بــن�محمــد�ابــن�حبيــب�البصــري�ا�ــاوردي،�تحقيــق


اج،�لسراج�الدين�عمر�بن�ع�ي�بن�أحمد�بن�ا�لقن،�تحقيـقìعبـد�هللا�: تحفة�ا�حتاج�إ�ى�أدلة�ا�

الكب,!�\ي�فقه�مذهب�Pمام�الشـافøي،�Öبـي�الحسـن�ع�ـي�بـن�محمـد�بـن�حبيـب�ا�ـاوردي،�

زه,ــ!�: ـ�Óبـن�شــرف�لنـووي،�تحقيــق�بإشـراف

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أحمد�بـن�ع�ـي�بـن�حجـر�العسـقني،�تحقيـق/ بشرح�صحيح�البخاري،�لõمام�الحافظفتح�الباري�

  .م2004-ه1424ط،�. عبدالعزيز�عبدهللا�بن�باز،�دار�الحديث،�القاهرة،�د


ايـة�\ـي�غريـب�الحــديث�و�ثـر،�Öبـن��ث,ــ!�أبـي�السـعادات�ا�بـارك�بــن�محمـد�الجـزري،�تحقيــقìال

ط،�د. د�الطنا&ي،�دار�إحياء�الi!اث،�ب,!وت،�دطاهر�أحمد�الزاوي،�ومحمود�محم

  :كتب�الفقه

بــــدائع�الصــــنائع�\ــــي�ترتيــــب�الشــــرائع،�لعــــء�الـــــدين�أبــــي�بكــــر�بــــن�مســــعود�الكاســــاني�الحنفـــــي،�دار�

  . هـ2�،1402الكتاب�العربي،�ب,!وت،�ط

تبي,ن�الحقـائق�شـرح�ك	ـ�Oالـدقائق،�لفخـر�الـدين�عثمـان�بـن�ع�ـي�الزيلøـي،�دار�الكتـاب

حاشـــــــية�رد�ا�حتـــــــار�ع�ـــــــى�الـــــــدر�ا�ختـــــــار،�Nبـــــــن�عابـــــــدين�محمـــــــد�أمـــــــ,ن�بـــــــ"ن�عمـــــــر�بـــــــن�عبـــــــدالعزيز�

  .ه2�،1386الدمشقي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط

الخراج،�Öبي�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم،�ا�طبعة�السلفية،�القاهرة،�ط

جــاة،�Öبــي�القاســم�ع�ــي�بــن�محمــد�بــن�أحمــد�الســمناني،�تحقيــقروضــة�القضــاة�وطريــق�الن

.م2�،1984الدين�الناæي،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،�دار�الفرقان،�عمان،�ط

موجبــــــات��حكــــــام�وواقعــــــات��يــــــام،�لقاســــــم�بــــــن�قطلوبغــــــا�الحنفــــــي،�تحقيــــــق

  .ت. ط،�د. وقاف،�دا�عيoÌ،�مطبعة�Pرشاد،�بغداد،�من�منشورات�وزارة�� 

بدايـــــة�ا�ج�
ـــــد�و�
ايـــــة�ا�قتصـــــد،�Öبـــــي�الوليـــــد�محمـــــد�بـــــن�أحمـــــد�بـــــن�رشـــــد�القرط×ـــــo،�دار�الفكـــــر،�

  .ت

البهجـة�\ـي�شــرح�التحفـة،�Öبــي�الحسـن�ع�ــي�بـن�عبـد�الســم�التسـو�ي،�تحقيــق

  .ه1�،1418شاه,ن،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط

�،oالبـابي�الحل×ـ�ÓÔýحمد�بن�محمد�الدردير،�طبعة�عيÖ�،ي�عليه�الشرح�الكب,!�مع�حاشية�الدسو

  .ت

مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�أبو�عبدهللا�بن�محمد�بن�عبـدالرحمن�الطرابلýـ�oÔا�عـروف�

  .ه2�،1398بالحطاب،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط

الحســن�ع�ــي�بــن�محمــد�ابــن�حبيــب�البصــري�ا�ــاوردي،�تحقيــق�حكــام�الســلطانية،�Öبــي�

  .م2006-ه1427ط،�. جاد،�دار�الحديث،�القاهرة،�د


اج،�لسراج�الدين�عمر�بن�ع�ي�بن�أحمد�بن�ا�لقن،�تحقيـقìتحفة�ا�حتاج�إ�ى�أدلة�ا�

  .ه1�،1406بن�سعاف�اللحياني،�دار�حراء،�مكة�ا�كرمة،�ط

الكب,!�\ي�فقه�مذهب�Pمام�الشـافøي،�Öبـي�الحسـن�ع�ـي�بـن�محمـد�بـن�حبيـب�ا�ـاوردي،��الحاوي 

  .م1994-هـ1�،1414،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط

روضـة�الطـالب,ن�وعمــدة�ا�فتـ,ن،�لõمــام�أبـي�زكريــا�يح*ـ�Óبـن�شــرف�لنـووي،�تحقيــق�بإشـراف

  .ه2�،1405الشاويش،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،�ط

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

فتح�الباري�-)9

عبدالعزيز�عبدهللا�بن�باز،�دار�الحديث،�القاهرة،�د


ايـة�\ـي�غريـب�الحــديث�و�ثـر،�Öبـن��ث,ــ!�أبـي�السـعادات�ا�بـارك�بــن�محمـد�الجـزري،�تحقيــق-)10ìال

طاهر�أحمد�الزاوي،�ومحمود�محم

كتب�الفقه

بــــدائع�الصــــنائع�\ــــي�ترتيــــب�الشــــرائع،�لعــــء�الـــــدين�أبــــي�بكــــر�بــــن�مســــعود�الكاســــاني�الحنفـــــي،�دار��-)11

الكتاب�العربي،�ب,!وت،�ط

تبي,ن�الحقـائق�شـرح�ك

  .ت. ،�د2نشر،�ط

حاشـــــــية�رد�ا�حتـــــــار�ع�ـــــــى�الـــــــدر�ا�ختـــــــار،�Nبـــــــن�عابـــــــدين�محمـــــــد�أمـــــــ,ن�بـــــــ"ن�عمـــــــر�بـــــــن�عبـــــــدالعزيز��-)12

الدمشقي،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط

الخراج،�Öبي�يوسف�يعقوب�بن�إبراهيم،�ا�طبعة�السلفية،�القاهرة،�ط�-)13

روضــة�القضــاة�وطريــق�الن14

الدين�الناæي،�مؤسسة�الرسالة،�ب,!وت،�دار�الفرقان،�عمان،�ط

موجبــــــات��حكــــــام�وواقعــــــات��يــــــام،�لقاســــــم�بــــــن�قطلوبغــــــا�الحنفــــــي،�تحقيــــــق-)15

ا�عيoÌ،�مطبعة�Pرشاد،�بغداد،�من�منشورات�وزارة�� 

بدايـــــة�ا�ج�
ـــــد�و�
ايـــــة�ا�قتصـــــد،�Öبـــــي�الوليـــــد�محمـــــد�بـــــن�أحمـــــد�بـــــن�رشـــــد�القرط×ـــــo،�دار�الفكـــــر،�-)16

ت. ط،�د. ب,!وت،�د

البهجـة�\ـي�شــرح�التحفـة،�Öبــي�الحسـن�ع�ــي�بـن�عبـد�الســم�التسـو�ي،�تحقيــق-)17

شاه,ن،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط

الشرح�الكب,!�مع�حاشية�الدسو-)18

ت. ط،�د. القاهرة،�د

مواهب�الجليل�لشرح�مختصر�خليل،�أبو�عبدهللا�بن�محمد�بن�عبـدالرحمن�الطرابلýـ�oÔا�عـروف�)19

بالحطاب،�دار�الفكر،�ب,!وت،�ط

�حكــام�الســلطانية،�Öبــي�-)20

جاد،�دار�الحديث،�القاهرة،�د


اج،�لسراج�الدين�عمر�بن�ع�ي�بن�أحمد�بن�ا�لقن،�تحقيـق-)21ìتحفة�ا�حتاج�إ�ى�أدلة�ا�

بن�سعاف�اللحياني،�دار�حراء،�مكة�ا�كرمة،�ط

الحاوي -)22

،�دار�الكتب�العلمية،�ب,!وت،�ط16ج

روضـة�الطـالب,ن�وعمــدة�ا�فتـ,ن،�لõمــام�أبـي�زكريــا�يح-)23

الشاويش،�ا�كتب�Pسمي،�ب,!وت،�ط
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  .ت. ط،�د. فتاوى�السبكي،�Öبي�الحسن�ع�ي�بن�عبد�الكا\ي�السبكي،�دار�ا�عرفة،�ب,!وت،�د


اج،��حمـد�الخطيـب�الشـربيoÌ،�دار�الفكـر،�ب,ـ!وت،�دìا�حتاج�إ�ى�معرفة�ألفاظ�ا��oÌط،�د. مغ .

الزحي�ــي،�دار�القلــم،�محمــد�/ د: ــحاق�الشــ,!ازي،�تحقيــق


ـاج،�لشـمس�الـدين�محمـد�بـن�أبـي�العبـاس�أحمـد�بـن�حمـزة�شـهاب�الـدين�ìاية�ا�حتاج�شـرح�ا�
�

الفقـــــي،�دار�محمـــــد�حامـــــد�: �حكـــــام�الســـــلطانية،�Öبـــــي�يع�ـــــى�محمـــــد�بـــــن�الحســـــن�الفـــــراء،�تحقيـــــق

عبــدهللا�بــن�عبدا�حســن�/ د: ــoÔ،�تحقيــق

،��مــن�الخــف�ع�ــى�مــذهب�Pمــام�أحمــد،�لع�ــي�بــن�ســليمان�ا�ــرداوي 

  

السياســة�الشــرعية�\ــي�إصــح�الراÑــي�والرعيــة،�لشــيخ�Pســم�أحمــد�بــن�عبــدالحليم�ابــن�تيميــة،�

بلــــد�. جــــواهر�القــــاموس،��حمـــد�مرتüــــ�ÓÔالحســــي�oÌالزبيـــدي،�دار�الهدايــــة،�د

القاموس�ا�حيط،��جد�الدين�محمد�بن�يعقـوب�الف,ـ!وز�آبـادي،�بـاب�الهـاء،�دار�الفكـر،�ب,ـ!وت،�

ن�مكــرم�ابــن�منظــور��فريقــي�أبــي�الفضــل�جمــال�الــدين�محمــد�بــ

مختار�الصحاح،�لõمـام�محمـد�بـن�أبـي�بكـر�بـن�عبـد�القـادر�الـرازي،�دار�الحـديث،�القـاهرة،�طبعـة�

  ت�. ،�د2اهرة،�طا�صباح�ا�ن,!�\ي�غريب�الشرح�الكب,!،�للفيومي،�كتاب�الفاء،�دار�ا�عارف،�الق

جـــــــم�الوســـــــيط،��جمـــــــع�اللغـــــــة�العربيـــــــة،�Pدارة�العامـــــــة�للمعجمـــــــات�وإحيـــــــاء�الiـــــــ!اث،�مكتبـــــــة�

جـــــم�مقـــــاييس�اللغـــــة،�Öبـــــي�الحســـــ,ن�أحمـــــد�بـــــن�فـــــارس�بـــــن�زكريـــــا،�دار�إحيـــــاء�الiـــــ!اث�العربـــــي،�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

فتاوى�السبكي،�Öبي�الحسن�ع�ي�بن�عبد�الكا\ي�السبكي،�دار�ا�عرفة،�ب,!وت،�د


اج،��حمـد�الخطيـب�الشـربيoÌ،�دار�الفكـر،�ب,ـ!وت،�دìا�حتاج�إ�ى�معرفة�ألفاظ�ا��oÌمغ

ب�\ــي�فقــه�Pمــام�الشــافøي،�Öبــي�إســحاق�الشــ,!ازي،�تحقيــق

  .ه1412دمشق،�الطبعة��و�ى،�


ـاج،�لشـمس�الـدين�محمـد�بـن�أبـي�العبـاس�أحمـد�بـن�حمـزة�شـهاب�الـدين�ìاية�ا�حتاج�شـرح�ا�
�

  .ه3�،1413الرم�ي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،�ط

�حكـــــام�الســـــلطانية،�Öبـــــي�يع�ـــــى�محمـــــد�بـــــن�الحســـــن�الفـــــراء،�تحقيـــــق

  .ه1403ط،�. الكتب�العلمية،�ب,!وت،�د

Pقنــاع�لطالــب�zنتفــاع،�لشــرف�الــدين�الحجــاوي�ا�قد�ــoÔ،�تحقيــق

  .ه1�،1418بلد�نشر،�ط. 

Pنصــاف�\ــي�معرفــة�الــراجح�مــن�الخــف�ع�ــى�مــذهب�Pمــام�أحمــد،�لع�ــي�بــن�ســليمان�ا�ــرداوي 

  .ت. ط،�د. محمد�حامد�الفقي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،�د

السياســة�الشــرعية�\ــي�إصــح�الراÑــي�والرعيــة،�لشــيخ�Pســم�أحمــد�بــن�عبــدالحليم�ابــن�تيميــة،�

  .هـ1405ط،�. بش,!�محمد�عون،�مكتبة�دار�البيان،�دمشق،�د

  :كتب�اللغة�العربية

جــــواهر�القــــاموس،��حمـــد�مرتüــــ�ÓÔالحســــي�oÌالزبيـــدي،�دار�الهدايــــة،�د�تـــاج�العــــروس�مـــن

  .ه

القاموس�ا�حيط،��جد�الدين�محمد�بن�يعقـوب�الف,ـ!وز�آبـادي،�بـاب�الهـاء،�دار�الفكـر،�ب,ـ!وت،�

  .م2010-ه1432

أبــي�الفضــل�جمــال�الــدين�محمــد�بــ/ لســان�العــرب،�لõمــام�العمــة

  .م2�،2003ا�صري،�دار�صادر،�ب,!وت،�لبنان،�ط

مختار�الصحاح،�لõمـام�محمـد�بـن�أبـي�بكـر�بـن�عبـد�القـادر�الـرازي،�دار�الحـديث،�القـاهرة،�طبعـة�

  .م2003

ا�صباح�ا�ن,!�\ي�غريب�الشرح�الكب,!،�للفيومي،�كتاب�الفاء،�دار�ا�عارف،�الق

جـــــــم�الوســـــــيط،��جمـــــــع�اللغـــــــة�العربيـــــــة،�Pدارة�العامـــــــة�للمعجمـــــــات�وإحيـــــــاء�الiـــــــ!اث،�مكتبـــــــة�

  .م2004-ه4�،1425الشروق�الدولية،�مصر،�ط

جـــــم�مقـــــاييس�اللغـــــة،�Öبـــــي�الحســـــ,ن�أحمـــــد�بـــــن�فـــــارس�بـــــن�زكريـــــا،�دار�إحيـــــاء�الiـــــ!اث�العربـــــي،�

  .م2008-ه1429

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

فتاوى�السبكي،�Öبي�الحسن�ع�ي�بن�عبد�الكا\ي�السبكي،�دار�ا�عرفة،�ب,!وت،�د-)24


اج،��حمـد�الخطيـب�الشـربيoÌ،�دار�الفكـر،�ب,ـ!وت،�د-)25ìا�حتاج�إ�ى�معرفة�ألفاظ�ا��oÌمغ

 .ت

ب�\ــي�فقــه�Pمــام�الشــافøي،�Öبــي�إ-)26
َّ
ا�هــذ

دمشق،�الطبعة��و�ى،�


ـاج،�لشـمس�الـدين�محمـد�بـن�أبـي�العبـاس�أحمـد�بـن�حمـزة�شـهاب�الـدين�-)27ìاية�ا�حتاج�شـرح�ا�
�

الرم�ي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،�ط

�حكـــــام�الســـــلطانية،�Öبـــــي�يع�ـــــى�محمـــــد�بـــــن�الحســـــن�الفـــــراء،�تحقيـــــق-)28

الكتب�العلمية،�ب,!وت،�د

Pقنــاع�لطالــب�zنتفــاع،�لشــرف�الــدين�الحجــاوي�ا�قد-)29

. الi!كي،�دار�هجر،�د

Pنصــاف�\ــي�معرفــة�الــرا-)30

محمد�حامد�الفقي،�دار�إحياء�الi!اث�العربي،�ب,!وت،�د: تحقيق

السياســة�الشــرعية�\ــي�إصــح�الراÑــي�والرعيــة،�لشــيخ�Pســم�أحمــد�بــن�عبــدالحليم�ابــن�تيميــة،�-)31

بش,!�محمد�عون،�مكتبة�دار�البيان،�دمشق،�د: تحقيق

  

كتب�اللغة�العربية

تـــاج�العــــروس�مـــن-)9192

ه1307ط،�. نشر،�د

القاموس�ا�حيط،��جد�الدين�محمد�بن�يعقـوب�الف,ـ!وز�آبـادي،�بـاب�الهـاء،�دار�الفكـر،�ب,ـ!وت،�-)37

1432طبعة�مصححة،�

لســان�العــرب،�لõمــام�العمــة-)38

ا�صري،�دار�صادر،�ب,!وت،�لبنان،�ط

مختار�الصحاح،�لõمـام�محمـد�بـن�أبـي�بكـر�بـن�عبـد�القـادر�الـرازي،�دار�الحـديث،�القـاهرة،�طبعـة�-)39

2003-ه1424جديدة،�

ا�صباح�ا�ن,!�\ي�غريب�الشرح�الكب,!،�للفيومي،�كتاب�الفاء،�دار�ا�عارف،�الق-)40

ا�عجـــــــم�الوســـــــيط،��جمـــــــع�اللغـــــــة�العربيـــــــة،�Pدارة�العامـــــــة�للم-)41

الشروق�الدولية،�مصر،�ط

معجـــــم�مقـــــاييس�اللغـــــة،�Öبـــــي�الحســـــ,ن�أحمـــــد�بـــــن�فـــــارس�بـــــن�زكريـــــا،�دار�إحيـــــاء�الiـــــ!اث�العربـــــي،�-)42

1429ط،�. ب,!وت،�د
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ضـة�العربيـة،�ب,ـ!وت،�ط�بـدون،�ìعبـد�ا�ـنعم�فـرج�الصـّده،�دار�ال

  ،�293عبدالناصر�أبو�البصل،�،،�ص

فيـــة،�لعبـــدهللا�بـــن�محمـــد�ا�ـــزروع،�مكتبـــة�ا�لـــك�فهـــد�

،�إدارة�35محمد�زكـي�عبـد�ال"ـ!،�ص

  .ه1�،1421حي�ي،�دار�ا�كت×o،�دمشق،�ط

  .م2001-ه1�،1421تاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�الرسالة�ناشرون،�ب,!وت،�لبنان،�ط


ضــة�ìبــدران�أبــو�العينــ,ن�بــدران،�دار�ال

  .م1988ط،�. أحمد�فّراج�حس,ن،�الدار�الجامعية،�ب,!وت،�د

جمــال�الــدين�عطيــة،�ووهبــة�الزحي�ــي،�دار�الفكــر،�دمشــق،�

  .م2�،2004مصطفى�الزرقاء،�دار�القلم،�دمشق،�ط

،�1عبد�القادر�الفار،�دار�الثقافة،�عمان،��ردن،�ط

،�1ع�ـي�أحمـد�القليôـoÔ،�مكتبـة�Pرشـاد،�صـنعاء،�ط

م،�ا�نشـــــور�بالجريـــــدة�الرســـــمية�1970

م،�وتــــم�نشــــره�\ــــي�1990مــــايو��22ه،�ا�وافــــق�

م،�وزارة�1990مــايو��31ه،�ا�وافــق�

: ه،�ا�وافـــق1423/ محـــرم/ 27: م،�والصـــادر�بتـــاريخ

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :الكتب�الفقهية،�والقانونية�ا�عاصرة


ضـة�العربيـة،�ب,ـ!وت،�ط�بـدون،�/ أصول�القـانون،�للـدكتور ìعبـد�ا�ـنعم�فـرج�الصـّده،�دار�ال

عبدالناصر�أبو�البصل،�،،�ص/ نظرية�الحكم�القضائي�\ي�الشريعة�والقانون،�للدكتور 

 فيـــة،�لعبـــدهللا�بـــن�محمـــد�ا�ـــزروع،�مكتبـــة�ا�لـــك�فهـــد�إلـــزام�و�ـــي��مـــر�وأثـــره�\ـــي�ا�ســـائل�الخ

  .ه1�،1434الوطنية،�الرياض،�ط

محمد�زكـي�عبـد�ال"ـ!،�ص/ ا�بدأ�وا�نهج�والتطبيق،�للدكتور : تقن,ن�الفقه�Pِسمي

 .م1986-ه2�،1407إحياء�الi!اث�Pسمي،�قطر،�ط

حي�ي،�دار�ا�كت×o،�دمشق،�طوهبة�الز / تاريخ�التشريع�Pسمي،�للدكتور 

تاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�الرسالة�ناشرون،�ب,!وت،�لبنان،�ط


ضــة�/ تــاريخ�الفقــه�Pســمي�ونظريــة�ا�لكيــة�والعقــود،�للــدكتور ìبــدران�أبــو�العينــ,ن�بــدران،�دار�ال

  . ت�. العربية،�ب,!وت،�ط�بدون،�د

أحمد�فّراج�حس,ن،�الدار�الجامعية،�ب,!وت،�د/ اريخ�الفقه�Pسمي،�للدكتور 

جمــال�الــدين�عطيــة،�ووهبــة�الزحي�ــي،�دار�الفكــر،�دمشــق،�/ تجديــد�الفقــه�Pســمي،�للــدكتورين

  .م2002-ه1422سوريه،�ودار�الفكر�ا�عاصر،�ب,!وت،�لبنان،�ط�بدون،�

مصطفى�الزرقاء،�دار�القلم،�دمشق،�ط/ للدكتور ا�دخل�الفق�opالعام،�

عبد�القادر�الفار،�دار�الثقافة،�عمان،��ردن،�ط/ ا�دخل�لدراسة�العلوم�القانونية،�للدكتور 

ع�ـي�أحمـد�القليôـoÔ،�مكتبـة�Pرشـاد،�صـنعاء،�ط/ ا�دخل�لدراسـة�الفقـه�Pسـمي،�للـدكتور 

  :القوان,ن: عشر

28/12/1970الدســـــتور�الـــــدائم�للجمهوريـــــة�العربيـــــة�اليمنيـــــة�\ـــــي�

  .م30/12/1970

ه،�ا�وافــــق�1410شــــوال��27دســــتور�دولــــة�الوحــــدة،�الصــــادر�\ــــي�

ه،�ا�وافــق�1410هر�ذو�القعــدة�لســنة�،�الســابع�مــن�شــ)�ول (الجريــدة�الرســمية�العــدد�

  .الشئون�القانونية�بالجمهورية�اليمنية

م،�والصـــادر�بتـــاريخ2002لســـنة�) 14(القـــانون�ا�ـــدني�اليمÌـــ�oرقـــم�

  

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي
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ً
الكتب�الفقهية،�والقانونية�ا�عاصرة: ثامنا

أصول�القـانون،�للـدكتور -)43

  .م1987

نظرية�الحكم�القضائي�\ي�الشريعة�والقانون،�للدكتور ) 44

45(- إلـــزام�و�ـــي��مـــر�وأثـــره�\ـــي�ا�ســـائل�الخ

الوطنية،�الرياض،�ط

تقن,ن�الفقه�Pِسمي�46

إحياء�الi!اث�Pسمي،�قطر،�ط

تاريخ�التشريع�Pسمي،�للدكتور -)47

تاريخ�التشريع�Pسمي،��ناع�القطان،�الرسالة�ناشرون،�ب,!وت،�لبنان،�ط-)48

تــاريخ�الفقــه�Pســمي�ونظريــة�ا�لكيــة�والعقــود،�للــدكتور -)49

العربية،�ب,!وت،�ط�بدون،�د

اريخ�الفقه�Pسمي،�للدكتور ت-)50

تجديــد�الفقــه�Pســمي،�للــدكتورين-)51

سوريه،�ودار�الفكر�ا�عاصر،�ب,!وت،�لبنان،�ط�بدون،�

ا�دخل�الفق�opالعام،�-)52

194  

ا�دخل�لدراسة�العلوم�القانونية،�للدكتور -)53

  .م1999

ا�دخل�لدراسـة�الفقـه�Pسـمي،�للـدكتور -)54

  .م2001

عشرثالث�

الدســـــتور�الـــــدائم�للجمهوريـــــة�العربيـــــة�اليمنيـــــة�\ـــــي�-)62

30:بتاريخ) 7(العدد�

دســــتور�دولــــة�الوحــــدة،�الصــــادر�\ــــي�-)63

الجريــدة�الرســمية�العــدد�

الشئون�القانونية�بالجمهورية�اليمنية

القـــانون�ا�ـــدني�اليمÌـــ�oرقـــم�-)64

  .م2002/ ابريل/ 10
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�Ðجل�العي   آثار�القيد�Rي�نظام�الّسِ

  ات�العربية�والقانون�ا'صري 

Effects of Registration in the In 

A Comparative study in Arab legislation and Egyptian law 

  محمد�مختار�السيد�السيد

Dr. MOHAMMED MUKHTAR ELSAYED ELSAYED  

Faculty of Law   

oـــÌثـــر�ا�طهـــر�للقيـــد�\ـــي�،�بيـــان�ـــجل�العي�

.  

�oÌثار�الناتجة�عن�القيد�\ي�السجل�العيãما�أبرز�

  .وقد�اتبعت�خل�هذه�الدراسة�ا�نهج�الوصفي��ناسبته�لذلك�النوع�من�الدراسات

ــجل�العيÌـــ�oأثـــر�منèـــ�EÔع�ــى�الحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة،�

نصت�بعض�التشريعات�العربية�كالتشريع�السوري�واللبناني�وا�غربـي�صـراحة�ع�ـى�اعتبـار�القيـد�مصـدر�مباشـر�

معنـــاه��ثـــر�ا�طهـــر�للقيـــد��للحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة�بينمـــا�لـــم�يـــورد�الـــبعض�ãخـــر�أي�نـــص�ع�ـــى�ذلـــك،�كمـــا�أن


ــاìفعــدم�قيــد�الحقــوق�معنــاه�خلــو�العقــار�م�،

ـــان�واطمئنـــان��ـــن�يتعامـــل�ع�ـــى�ـــجل�العيÌـــ�oأثـــر�ع�ـــى�التنميـــة�zقتصـــادية�إذ�أن�القيـــد�يضـــفي� أمَّ

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Ðجل�العي آثار�القيد�Rي�نظام�الّسِ

ات�العربية�والقانون�ا'صري دراسة�مقارنة�Rي�التشريع

Effects of Registration in the In-kind Registry System

A Comparative study in Arab legislation and Egyptian law

محمد�مختار�السيد�السيد دكتور 
  

Dr. MOHAMMED MUKHTAR ELSAYED ELSAYED

  دكتوراه�القانون�ا'دني

 قجامعة�الزقازي�–كلية�الحقوق�

PhD in Civil Law 

Faculty of Law - Zagazig University

  dr.mohamedmokhtar89@gmail.com:ال"!يد�zلكi!وني               

  

�ثـــر�ا�نèـــ�EÔللقيـــد�\ـــي�الســـجل�العيÌـــ�oإ�ـــى�توضـــيح�هـــدفت�هـــذه�الدراســـة

.جل�العي��Ðع�ى�التنمية��قتصاديةإبراز�أثر�القيد�Rي�الس

ما�أبرز�ãثار�الناتجة�عن�القيد�\ي�ال�:وقد�جاءت�مشكلة�الدراسة�من�خzل�التساؤل 

 ؟سواء�ع�ى�القيد�أو�ع�ى�التنمية�zقتصادية

وقد�اتبعت�خل�هذه�الدراسة�ا�نهج�الوصفي��ناسبته�لذلك�النوع�من�الدراسات

للقيـــد�\ـــي�الســجل�العيÌـــ�oأثـــر�منèـــ�EÔع�ــى�الحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة،� :ج�أبرزهـــاوقــد�خرجـــت�بعـــدة�نتـــائ

نصت�بعض�التشريعات�العربية�كالتشريع�السوري�واللبناني�وا�غربـي�صـراحة�ع�ـى�اعتبـار�القيـد�مصـدر�مباشـر�

للحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة�بينمـــا�لـــم�يـــورد�الـــبعض�ãخـــر�أي�نـــص�ع�ـــى�ذلـــك،�كمـــا�أن


ــا. تطه,ــ!�العقــار�مــن�كافــة�الحقــوق�غ,ــ!�ا�قيــدة�أًيــا�كــان�ســبب�القيــدìفعــدم�قيــد�الحقــوق�معنــاه�خلــو�العقــار�م

ـــجل�العيÌـــ�oأثـــر�ع�ـــى�التنميـــة�zقتصـــادية�إذ�أن�القيـــد�يضـــفي�

�للحقيقةالعقار�وفق�البيانات�الثابتة�بالصحيفة�العقارية�يجعله�م
ً
  مث

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

دراسة�مقارنة�Rي�التشريع

kind Registry System

A Comparative study in Arab legislation and Egyptian law

Dr. MOHAMMED MUKHTAR ELSAYED ELSAYED

   

  ا'ستخلص

هـــدفت�هـــذه�الدراســـة

oÌي�الس،�السجل�العيRإبراز�أثر�القيد�

وقد�جاءت�مشكلة�الدراسة�من�خzل�التسا

سواء�ع�ى�القيد�أو�ع�ى�التنمية�zقتصادية

وقد�اتبعت�خل�هذه�الدراسة�ا�نهج�الوصفي��ناسبته�لذلك�النوع�من�الدراسات

وقــد�خرجـــت�بعـــدة�نتـــائ

نصت�بعض�التشريعات�العربية�كالتشريع�السوري�واللبناني�وا�غربـي�صـراحة�ع�ـى�اعتبـار�القيـد�مصـدر�مباشـر�

للحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة�بينمـــا�لـــم�يـــورد�الـــبعض�ãخـــر�أي�نـــص�ع�ـــى�ذلـــك،�كمـــا�أن

تطه,ــ!�العقــار�مــن�كافــة�الحقــوق�غ,ــ!�ا�قيــدة�أًيــا�كــان�ســبب�القيــد

وللقيـــد�\ـــي�الســـجل�العيÌـــ�oأثـــر�ع�ـــى�التنميـــة�zقتصـــادية�إذ�أن�القيـــد�يضـــفي�

العقار�وفق�البيانات�الثابتة�بالصحيفة�العقارية�يجعله�م
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�تكــون�رمزيــة،�فالتســجيل�
ُ
ــجيل�بحيــث

،�التوســــع�\ـــي�Pســــكان�zجتمـــاÑي�وzقتصــــادي�ع�ـــى�حســــاب�Pســـكان�الفــــاخر�

وPجـراءات،�حÐـ�N�Óيـؤدي�التقليل�من�الروت,ن�الحكومي�واللوائح�بمصلحة�الشهر�العقـاري�مـن�أجـل�التسـجيل�

العمـل�ع�ــى�تحســ,ن�Pنتــاج�وزيـادة�التصــدير،�وهــو�مــا�يخلـق�فــرص�ا�نافســة�أمــام�

abstract 

This study aimed to clarify the constitutive effect of registration in the in

register, to show the purifying effect of registration in the in

highlight the impact of registration in the in

The problem of the study came through the question: What are the most 

prominent effects resulting from registration in the in

registration 

n or on economic development

During this study, the descriptive approach was follo

this type of studies. 

It came out with several results, the most prominent of which are: Registration 

in the in-kind registry has a constitutive effect on real

legislations, such as the Syrian, Lebanese 

stated that the record is a direct source of real

provide any text on that, and the purifying effect of the record is its meaning. Clearing 

the property of all unrestricted righ

registration of rights means that the property is free of them, and the registration in the 

real estate register has an impact on economic development, as the registration adds 

security and reassurance to those who deal with the property according to the fixed 

data in the real estate newspaper, making it a representative of the truth

It also came out with several recommendations, the most prominent of which 

are: The registration fee should be reduced so 

necessary and not a luxury, expansion of social and economic housing at the expense 

of luxury housing, reducing government red tape and regulations in the interest of the 

real estate registry for registration and proced

abandonment of registration. Working on improving production and increasing 

exports, which creates competition opportunities for foreign goods and opens new 

outlets within the Egyptian and Arab markets

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�تكــون�رمزيــة،�فالتوجــوب� :كمــا�خرجــت�بعــدة�توصــيات�أبرزهــا
ُ
تخفــيض�رســوم�التســجيل�بحيــث

التوســــع�\ـــي�Pســــكان�zجتمـــاÑي�وzقتصــــادي�ع�ـــى�حســــاب�Pســـكان�الفــــاخر�،�ضـــروري�ولـــيس�مــــن�الكماليـــات

التقليل�من�الروت,ن�الحكومي�واللوائح�بمصلحة�الشهر�العقـاري�مـن�أجـل�التسـجيل�

العمـل�ع�ــى�تحســ,ن�Pنتــاج�وزيـادة�التصــدير،�وهــو�مــا�يخلـق�فــرص�ا�نافســة�أمــام�،��غلبيــة�للتســجيل

  .والعربية�السلع��جنبية�وفتح�منافذ�جديدة�داخل��سواق�ا�صرية

  

oÌجل�العي.  

  .الوحدات�العقارية

  .ا�لكية�العقارية

This study aimed to clarify the constitutive effect of registration in the in

register, to show the purifying effect of registration in the in-kind register, and to 

highlight the impact of registration in the in-kind register on economic devel

The problem of the study came through the question: What are the most 

prominent effects resulting from registration in the in-kind register, whether on 

n or on economic development? 

During this study, the descriptive approach was followed due to its relevance to 

It came out with several results, the most prominent of which are: Registration 

kind registry has a constitutive effect on real-estate rights. Some Arab 

legislations, such as the Syrian, Lebanese and Moroccan legislations, have explicitly 

stated that the record is a direct source of real-estate rights, while others did not 

provide any text on that, and the purifying effect of the record is its meaning. Clearing 

the property of all unrestricted rights, whatever the reason for the restriction. The non

registration of rights means that the property is free of them, and the registration in the 

real estate register has an impact on economic development, as the registration adds 

o those who deal with the property according to the fixed 

data in the real estate newspaper, making it a representative of the truth. 

It also came out with several recommendations, the most prominent of which 

are: The registration fee should be reduced so that it is symbolic, registration is 

necessary and not a luxury, expansion of social and economic housing at the expense 

of luxury housing, reducing government red tape and regulations in the interest of the 

real estate registry for registration and procedures, so as not to lead to the majority 

abandonment of registration. Working on improving production and increasing 

exports, which creates competition opportunities for foreign goods and opens new 

outlets within the Egyptian and Arab markets. 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كمــا�خرجــت�بعــدة�توصــيات�أبرزهــا

ضـــروري�ولـــيس�مــــن�الكماليـــات

التقليل�من�الروت,ن�الحكومي�واللوائح�بمصلحة�الشهر�العقـاري�مـن�أجـل�الت

�غلبيــة�للتســجيل�إ�ـى�هجــر 

السلع��جنبية�وفتح�منافذ�جديدة�داخل��سواق�ا�صرية

  :الكلمات�الرئيسية

-oÌالسجل�العي

الوحدات�العقارية-

ا�لكية�العقارية -

This study aimed to clarify the constitutive effect of registration in the in-kind 

kind register, and to 

kind register on economic development. 

The problem of the study came through the question: What are the most 

kind register, whether on 

wed due to its relevance to 

It came out with several results, the most prominent of which are: Registration 

estate rights. Some Arab 

and Moroccan legislations, have explicitly 

estate rights, while others did not 

provide any text on that, and the purifying effect of the record is its meaning. Clearing 

ts, whatever the reason for the restriction. The non-

registration of rights means that the property is free of them, and the registration in the 

real estate register has an impact on economic development, as the registration adds 

o those who deal with the property according to the fixed 

 

It also came out with several recommendations, the most prominent of which 

that it is symbolic, registration is 

necessary and not a luxury, expansion of social and economic housing at the expense 

of luxury housing, reducing government red tape and regulations in the interest of the 

ures, so as not to lead to the majority 

abandonment of registration. Working on improving production and increasing 

exports, which creates competition opportunities for foreign goods and opens new 
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قـار�هــو�أحـد�أهــم�القطاعـات�ا�حركــة�للتنميــة�داخـل�ا�جتمعــات،�سـواء�التنميــة�zقتصــادية�أو�

يـــة�أو�zجتماعيـــة،�فهـــو�يتقـــاطع�بشـــكل�أفقـــي�مـــع�ســـائر�القطاعـــات��خـــرى،�فهـــو�يعـــد�اللبنـــة�

مارية
ُ

ـــــا�كافـــــة�ا�شـــــروعات�العمرانيــــة�والســـــياحية�وzســـــتثìتنطلـــــق�م�oـــــÐفالعقـــــار�هـــــو�مـــــرادف�. لـــــخا...�ساســــية�ال

ـــق�لـــه�ال�ـــ!وة�وzســـتقرار،� ـــن�مـــا�يمتلكـــه�ا�ـــواطن�\ـــي�أي�مكـــان�بالعـــالم،�فهـــو�ُيحّقِ

ســـواء�كـــان�هــــذا�العقـــار�أرض�فضــــاء،�أو�أرض�زراعيـــة�أو�مبÌـــÓ،�مــــن�هنـــا�ســــارع�ا�شـــرع�ا�صـــري�\ــــي�حمايـــة�هــــذا�

تريليـون�جنيـه��200و�150!وة�العقارية�\ي�مصر�ب,ن�

مصري،�وæي�أرقام�قابلة�للزيادة،�مع��خذ�\ي�zعتبار�معدNت�القوة�الشرائية،�ومؤشرات�التضخم،�وغ,!�ذلك�

ي�نظـــًرا�لزيـــادة�الســـيولة،�إذ�وصـــل�حجـــم�zســـتثمار�\ـــي�


ا�العقارية�وال�oÐتتجاوز�âجلت�سوق�العقارات�استثمارا

وقــد�أعلــن�ا�ركــز�ا�ــا�ي�الكــوي�oÐحــول�النظــرة�ا�ســتقبلية�للقطــاع�

\ــــــي�ا�ملكــــــة�العربيــــــة�الســــــعودية�وPمــــــارات�ا�تحــــــدة�أن�قطــــــاع�العقــــــار�يشــــــهد�نمــــــو�كب,ــــــً!ا�

يتبعـــــه�قاعـــــدة�اقتصـــــادية�راســـــخة�\ـــــي�العديـــــد�مـــــن�

تفــــــرع�عنــــــه�كافــــــة�ãثــــــار��خــــــرى�ا�i!تبــــــة�

ـــجل�العيÌـــ�oإ�ـــى�حمايـــة�تلـــك�ا�لكيـــة�

،�لذا�فمن�الطبيøي�أن�تلك�الحماية�تتحقق�بتثبيت�وشـهر�تلـك�الحقـوق�

سـس�سـليمة�ترتـب�عليـه�صـعوبة�إقامـة�نظـام�
ُ
لقواعد�قانونية�صـحيحة،�فـإن�لـم�تقـم�تلـك�القواعـد�ع�ـى�أ

ـجل�العيÌـ�oأن�توجـد�الحقـوق�العينيـة،�وإذا�لـم�يـتم�قيـدها� ِ
ّ

ــى�عــن�أي�طعـــن،�وهــذا�هــو�مبــدأ�الحجيــة�ا�طلقـــة�

م،�تـاريخ�zطـع�2021مـارس��3ـ!وة�العقاريـة�\ـي�مصـر؟،�موقـع�قنـاة�العربيـة،�

https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/03

https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/230

،�تـاريخ�zطـع�2022يتوقـع�تسـارع�نمـو�القطـاع�العقـاري�\ـي�السـعودية�وPمـارات�خـل�النصـف�الثـاني�مـن�العـام�

https://www.markaz.com/ar/media2-2022/  
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

قـار�هــو�أحـد�أهــم�القطاعـات�ا�حركــة�للتنميــة�داخـل�ا�جتمعــات،�سـواء�التنميــة�zقتصــادية�أو�

يـــة�أو�zجتماعيـــة،�فهـــو�يتقـــاطع�بشـــكل�أفقـــي�مـــع�ســـائر�القطاعـــات��خـــرى،�فهـــو�يعـــد�اللبنـــة�

مارية
ُ

ـــــا�كافـــــة�ا�شـــــروعات�العمرانيــــة�والســـــياحية�وzســـــتثìتنطلـــــق�م�oـــــÐساســــية�ال�

ـــق�لـــه�ال ـــن�مـــا�يمتلكـــه�ا�ـــواطن�\ـــي�أي�مكـــان�بالعـــالم،�فهـــو�ُيحّقِ مَّ
ُ
ـــ!وة،�فـــ�زال�العقـــار�هـــو�أث

ســـواء�كـــان�هــــذا�العقـــار�أرض�فضــــاء،�أو�أرض�زراعيـــة�أو�مبÌـــÓ،�مــــن�هنـــا�ســــارع�ا�شـــرع�ا�صـــري�\ــــي�حمايـــة�هــــذا�

وتi!اوح�قيمة�ال�!وة�العقارية�\ي�مصر�ب,ن�. ,نالعقار��ا�يمثله�من�أهمية�لدى�ا�واطن

مصري،�وæي�أرقام�قابلة�للزيادة،�مع��خذ�\ي�zعتبار�معدNت�القوة�الشرائية،�ومؤشرات�الت

   .)1(من�ا�ؤشرات�ال�oÐتؤثر�\ي�قياس�قيمة�العقارات

ي�نظـــًرا�لزيـــادة�الســـيولة،�إذ�وصـــل�حجـــم�zســـتثمار�\ـــي�و\ـــي�دول�الخلـــيج�ارتفـــع�حجـــم�zســـتثمار�العقـــار 


ا�العقارية�وال�oÐتتجاوز�âمشروعات�عقارية�جديدة�\ي�دول�الخليج،�ففي�دبي�سجلت�سوق�العقارات�استثمارا


ايــة�العــام�الحــا�يìر�بNحــول�النظــرة�ا�ســتقبلية�للقطــاع�. )2(م2022مليــار�دو�oÐوقــد�أعلــن�ا�ركــز�ا�ــا�ي�الكــوي

\ــــــي�ا�ملكــــــة�العربيــــــة�الســــــعودية�وPمــــــارات�ا�تحــــــدة�أن�قطــــــاع�العقــــــار�يشــــــهد�نمــــــو�كب,ــــــً!ا��2022

يتبعـــــه�قاعـــــدة�اقتصـــــادية�را�2022ومتســـــارًعا�خـــــل�النصـــــف�الثـــــاني�مـــــن�العـــــام�الجـــــاري�

  .)3(القطاعات�السكنية�وا�كتبية�والتجزئة�وغ,!ها

oÔتبــــــة�يحــــــدات�العقاريــــــة�والــــــذي�د��ول�للو للقيــــــ��سا�ــــــ!iثــــــار��خــــــرى�ا�ãتفــــــرع�عنــــــه�كافــــــة�

نظـــام�الســـجل�العيÌـــ�oإ�ـــى�حمايـــة�تلـــك�ا�لكيـــة�ف ؛ابتـــداء العيÌـــ�o الســـجل الحقـــوق�هـــو�إنشـــاء�وتأســـيس

،�لذا�فمن�الطبيøي�أن�تلك�الحماية�تتحقق�بتثبيت�وشـهر�تلـك�الحقـوق�العقارية��ا�لها�من�أهمية�كب,!ة�للدول 

سـس�سـليمة�ترتـب�عليـه�صـعوبة�إقامـة�نظـام�
ُ
لقواعد�قانونية�صـحيحة،�فـإن�لـم�تقـم�تلـك�القواعـد�ع�ـى�أ

  .عقاري�سليم�داخل�ا�جتمع�ويؤدي�بالتبعية�للتنمية�zقتصادية

ـجل�العيÌـ�oأن�توجـد�الحقـوق�العينيـة،�وإذا�لـم�يـتم�قيـدها� يi!تب�ع�ـى�قيـد�العقـارات�Öول�مـرة�\ـي�الّسِ

بة�للكافــة،�وإذا�تـــم�قيــدها�تكــون�بمن,ــى�عــن�أي�طعـــن،�وهــذا�هــو�مبــدأ�الحجيــة�ا�طلقـــة�فــ�تكــون�حجــة�بالنســ

  .للقيد،�وكذلك�يi!تب�ع�ى�القيد�تطه,!�العقار�بما�قد�يشوبه�من�عيوب

                                         
كـم�تبلـغ�قيمـة�ال�ـ!وة�العقاريـة�\ـي�مصـر؟،�موقـع�قنـاة�العربيـة،�: وكيـل�لجنـة�Pسـكان�\ـي�مجلـس�النـواب�ا�صـري،�بعنـوان
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  م23/10/2022م،�تاريخ�zطع�2022بر�أكتو �23 -هـ��1444ربيع��ول�
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يتوقـع�تسـارع�نمـو�القطـاع�العقـاري�\ـي�السـعودية�وPمـارات�خـل�النصـف�الثـاني�مـن�العـام�" ا�ركـز"م،�17/7/2022تقرير�ا�ركز�ا�ـا�ي�الكـويoÐ،�تـاريخ�

.com/ar/media-center/our-news/markaz-real-estate-outlook-reports-for-ksa-and-uae-forecast

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  مقدمة

قـار�هــو�أحـد�أهــم�القطاعـات�ا�حركــة�للتنميــة�داخـل�ا�جتمعــات،�سـواء�التنميــة�zقتصــادية�أو�إن�الع

السياســـية�أو�البيئيـــة�أو�zجتماعيـــة،�فهـــو�يتقـــاطع�بشـــكل�أفقـــي�مـــع�ســـائر�القطاعـــات��خـــرى،�فهـــو�يعـــد�اللبنـــة�

مارية
ُ

ـــــا�كافـــــة�ا�شـــــروعات�العمرانيــــة�والســـــياحية�وzســـــتثìتنطلـــــق�م�oـــــÐساســــية�ال�

م
ُ
ال�ـــ!وة،�فـــ�زال�العقـــار�هـــو�أث

ســـواء�كـــان�هــــذا�العقـــار�أرض�فضــــاء،�أو�أرض�زراعيـــة�أو�مبÌـــÓ،�مــــن�هنـــا�ســــارع�ا�شـــرع�ا�صـــري�\ــــي�حمايـــة�هــــذا�

العقار��ا�يمثله�من�أهمية�لدى�ا�واطن

مصري،�وæي�أرقام�قابلة�للزيادة،�مع��خذ�\ي�zعتبار�معدNت�القوة�الشرائية،�ومؤشرات�الت

من�ا�ؤشرات�ال�oÐتؤثر�\ي�قياس�قيمة�العقارات

و\ـــي�دول�الخلـــيج�ارتفـــع�حجـــم�zســـتثمار�العقـــار 

مشروعات�عقارية�جديدة�\ي�دول�الخليج،�ففي�دبي�


ايــة�العــام�الحــا�ي�230ìر�بNمليــار�دو

2022لعــــــام��العقــــــاري 

ومتســـــارًعا�خـــــل�النصـــــف�الثـــــاني�مـــــن�العـــــام�الجـــــاري�

القطاعات�السكنية�وا�كتبية�والتجزئة�وغ,!ها

�سا�ــــــoÔإن��ثــــــر�

الحقـــوق�هـــو�إنشـــاء�وتأســـيس قيـــد عـــن

العقارية��ا�لها�من�أهمية�كب,!ة�للدول 

سـس�سـليمة�ترتـب�عليـه�صـعوبة�إقامـة�نظـام�وفًقا�
ُ
لقواعد�قانونية�صـحيحة،�فـإن�لـم�تقـم�تلـك�القواعـد�ع�ـى�أ

عقاري�سليم�داخل�ا�جتمع�ويؤدي�بالتبعية�للتنمية�zقتصادية

يi!تب�ع�ـى�قيـد�العقـارات�Öول�مـرة�\ـي�ال

فــ�تكــون�حجــة�بالنســ

للقيد،�وكذلك�يi!تب�ع�ى�القيد�تطه,!�العقار�بما�قد�يشوبه�من�عيوب

  

  

                                                          
وكيـل�لجنـة�Pسـكان�\ـي�مجلـس�النـواب�ا�صـري،�بعنـوان�حوار�تلفزيـوني�مـع�1
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ربيع��ول��27موقع�العربية،��حد��2-

تقرير�ا�ركز�ا�ـا�ي�الكـويoÐ،�تـاريخ��3-
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forecast-sector-acceleration-in-h
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Oاعـــات�الÐـــ�oتتعلـــق�بـــالحقوق�العقاريـــة�منـــذ�
Oاعــات�الÐــ�oتحــدث�بعــد�ذلــك،�إذ�يــؤدي�شــهر�تلــك�الحقــوق�العقاريــة�ونفاذهــا�أن�تكــون�ُحجــة�

ــجل�العيÌــ�oهــو�إعــم�الكافــة�بحالــة�العقــار�الحقيقيــة�لتمكــ,ن�الغ,ــ!�مــن�


ــا�إذا�مــا�أراد�أن�ي"ــ!م�اتفــاق�بشــأ�
ا،�لــذلك�افiــ!ض�القــانون�أن�بالقيــد�\ــÚع�علــجل�العيÌــ�oيــتم�قيــد�zطــ ي�الّسِ

كافــة�مــا�للعقــار�مــن�حقــوق�ومــا�عليــه�مــن�أعبــاء�والOiامــات�حÐــ�Óيمكــن�zحتجــاج�بتلــك�الحقــوق�أو��عبــاء�ع�ــى�

يجـــــب�كـــــذلك�قيـــــد�جميـــــع�التصـــــرفات�

ويi!تب�ع�ى�عـدم�القيـد�أن�هـذه�الحقـوق�

�oــÌثــار�الناتجــة�عــن�القيــد�\ــي�الســجل�العيãمــا�أبــرز�

ـجل�العيÌـ�oمـن�آثـار�كب,ـ!ة�سـواء�ع�ـى�القيـد�ذاتـه�أو�

ــــجل�العيÌــــ�oلــــه��ثــــر�الكب,ــــ!�ع�ــــى�دعــــم��ال�ــــ!وة�العقاريــــة�وحمايــــة�

ى�zقتصـاد�الـوط�oÌمـن�خـل�دعـم�

ـجل�العيÌـo،�والÐـ�oيجـب� وحماية�استقرار�\ي�سوق�العقارات،�إ�Nأن�هناك�بعض�ا�عوقـات�\ـي�تطبيـق�نظـام�الّسِ

�يســـاهم�\ـــي�تنميـــة�ثـــروة�الـــبد�والـــدخل�الفـــردي�والقـــومي�\ـــي�آن�وا
ُ
حـــد،�إذ�أن�اســـتقرار�ا�لكيـــة�العقاريـــة

ــا�اقتüــ�ÓÔأن�تقــوم�تلــك�ا�لكيــة� �يــتم�zعتمــاد�عليــه�\ــي�كافــة�ا�شــروعات�الصــناعية�والزراعيــة�وغ,!هــا�ممَّ
ُ
حيــث

لـذا�فـإن�الحفـاظ�عليـه�وع�ـى�اسـتقراره�سـواء�مـن�

فلقـد�أدركـت�الـدول�تلـك�. عـد�أمـر�هـام�وضـروري 


ا�وسن�القوان,ن�لحماي�
ا�وتحقيق�العنية�\ي�التصرفات�الـواردة�Úى�\ي�الحفاظ�علøالحقيقة�وهو�ما�جعلها�تس


ا�العلم�بتلك�التصرفات�وهو�ما�ُعرف�بنظم�الشهر�العقاري Úع�ى�العقارات�ليتحقق�للمتعامل,ن�ف.  

  .سأتبع�خل�هذا�البحث�ا�نهج�الوصفي��ناسبته�لذلك�النوع�من�الدراسات
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

إن�نظـــام�الســـجل�العيÌـــ�oهدفـــه�الـــرئيس�الوصـــول��نـــع�ال	Oاعـــات�الÐـــ�oتتعلـــق�بـــالحقوق�العقاريـــة�منـــذ�
Oاعــات�الÐــ�oتحــدث�بعــد�ذلــك،�إذ�يــؤدي�شــهر�تلــك�الحقــوق�العقاريــة�ونفاذهــا�أن�تكــون�ُحجــة�

فالهــدف��سا�ــ�oÔلنظــام�الســجل�العيÌــ�oهــو�إعــم�الكافــة�بحالــة�العقــار�الحقيقيــة�لتمكــ,ن�الغ,ــ!�مــن�


ــا�إذا�مــا�أراد�أن�ي"ــ!م�اتفــاق�بشــأ�
ا،�لــذلك�افiــ!ض�القــانون�أن�بالقيــد�\ــÚع�علzطــ

كافــة�مــا�للعقــار�مــن�حقــوق�ومــا�عليــه�مــن�أعبــاء�والOiامــات�حÐــ�Óيمكــن�zحتجــاج�بتلــك�الحقــوق�أو��عبــاء�ع�ــى�

ـــــجل�العيÌـــــ�oا�صـــــري�بأنـــــه يجـــــب�كـــــذلك�قيـــــد�جميـــــع�التصـــــرفات�: "وهـــــذا��مـــــر�مـــــا�نـــــص�عليـــــه�قـــــانون�الّسِ


ائية�ا�قررة�لحق�من�الحقوق�العيìتب�ع�ى�عـدم�القيـد�أن�هـذه�الحقـوق�. نية�العقارية��صليةو�حكام�ال!iوي

  .�Nتكون�حجة��Nب,ن�ذوي�الشأن�و�Nبالنسبة�إ�ى�غ,!هم

مــا�أبــرز�ãثــار�الناتجــة�عــن�القيــد�\ــي�ال: وقــد�تنــاول�البحــث�إشــكاليه�مــن�خــل�التســاؤل 

  ؟سواء�ع�ى�القيد�أو�ع�ى�التنمية�zقتصادية

ي�أهميـة�هـذا�البحـث�نظـًرا��ـا�يمثلـه�القيـد�\ـي�السـجل�العيÌـ�oمـن�آثـار�كب,ـ!ة�سـواء�ع�ـى�القيـد�ذاتـه�أو�

ع�ــــى�التنميــــة�zقتصــــادية�فالتســــجيل�\ــــي�الســــجل�العيÌــــ�oلــــه��ثــــر�الكب,ــــ!�ع�ــــى�دعــــم��ال

ى�zقتصـاد�الـوط�oÌمـن�خـل�دعـم�واستقرار�ا�عامت�\ـي�السـوق�العقـاري،�إذ�أن�القيـد�\ـي�السـجل�العيÌـ�oع�ـ

وحماية�استقرار�\ي�سوق�العقارات،�إ�Nأن�هناك�بعض�ا�عوقـات�\ـي�تطبيـق�نظـام�ال

  .مواجه�
ا�قبل�البدء�\ي�تطبيق�هذا�النظام

�يســـاهم�\ـــي�تنميـــة�ثـــروة�الـــبد�والـــدخل�الفـــردي�والقـــومي�\ـــي�آن�وا
ُ
إذ�أن�اســـتقرار�ا�لكيـــة�العقاريـــة

ــا�اقتüــ�ÓÔأن�تقــوم�تلــك�ا�لكيــة� �يــتم�zعتمــاد�عليــه�\ــي�كافــة�ا�شــروعات�الصــناعية�والزراعيــة�وغ,!هــا�ممَّ
ُ
حيــث

لـذا�فـإن�الحفـاظ�عليـه�وع�ـى�اسـتقراره�سـواء�مـن�. العقارية�ع�ى�أساس�ثابت�يبعث�zطمئنان�\ي�نفوس�الكافة

عـد�أمـر�هـام�وضـروري الناحية�التشريعية�والفنيـة�وا�حافظـة�ع�ـى�حمايتـه�ومكوناتـه�ي


ا�وسن�القوان,ن�لحماي�
ا�وتحقيق�العنية�\ي�التصرفات�الـواردة�Úى�\ي�الحفاظ�علøالحقيقة�وهو�ما�جعلها�تس


ا�العلم�بتلك�التصرفات�وهو�ما�ُعرف�بنظم�الشهر�العقاري Úع�ى�العقارات�ليتحقق�للمتعامل,ن�ف

   .ن�EÔèللقيد�\ي�السجل�العي�oÌثر�ا�

oÌثر�ا�طهر�للقيد�\ي�السجل�العي�.  

  .إبراز�أثر�القيد�Rي�السجل�العي��Ðع�ى�التنمية��قتصادية

سأتبع�خل�هذا�البحث�ا�نهج�الوصفي��ناسبته�لذلك�النوع�من�الدراسات

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  مشكلة�البحث

إن�نظـــام�الســـجل�العيÌـــ�oهدفـــه�الـــرئيس�الوصـــول��نـــع�ال
Oاعــات�الÐــ�oتحــدث�بعــد�ذلــك،�إذ�يــؤدي�شــهر�تلــك�الحقــوق�العقاريــة�ونفاذهــا�أن�تكــون�ُحجــة�البدايــة�أو�حــل�ال	

  .أمام�الغ,!

فالهــدف��سا�ــ�oÔلنظــام�ال


ــا�إذا�مــا�أراد�أن�ي"ــ!م�اتفــاق�بشــأ�
ا،�لــذلك�افiــ!ض�القــانون�أن�بالقيــد�\ــÚع�علzطــ

كافــة�مــا�للعقــار�مــن�حقــوق�ومــا�عليــه�مــن�أعبــاء�والOiامــات�حÐــ�Óيمكــن�zحتجــاج�بتلــك�الحقــوق�أو��عبــاء�ع�ــى�

وهـــــذا��مـــــر�مـــــا�نـــــص�عليـــــه�قـــــانون�ال. الغ,ـــــ!


ائية�ا�قررة�لحق�من�الحقوق�العيìو�حكام�ال

�Nتكون�حجة��Nب,ن�ذوي�الشأن�و�Nبالنسبة�إ�ى�غ,!هم

وقــد�تنــاول�البحــث�إشــكاليه�مــن�خــل�التســاؤل �

سواء�ع�ى�القيد�أو�ع�ى�التنمية�zقتصادية

  أهمية�البحث

ي�أهميـة�هـذا�البحـث�نظـًرا��ـا�يمثلـه�القيـد�\ـي�التأت

ع�ــــى�التنميــــة�zقتصــــادية�فالت

واستقرار�ا�عامت�\ـي�السـوق�العقـاري،�إذ�أن�القيـد�\ـي�ال

وحماية�استقرار�\ي�سوق�العقارات،�إ�Nأن�هناك�بعض�ا�عوقـات�\ـي�تطبيـق�نظـام�ال

مواجه�
ا�قبل�البدء�\ي�تطبيق�هذا�النظام

�يســـاهم�\ـــي�تنميـــة�ثـــروة�الـــبد�والـــدخل�الفـــردي�والقـــومي�\ـــي�آن�وا
ُ
إذ�أن�اســـتقرار�ا�لكيـــة�العقاريـــة

�يــتم�zعتمــاد�عليــه�\ــي�كافــة�ا�شــروعات�الصــناعية�والزراعيــة�وغ,!هــا�مم
ُ
حيــث

العقارية�ع�ى�أساس�ثابت�يبعث�zطمئنان�\ي�نفوس�الكافة

الناحية�التشريعية�والفنيـة�وا�حافظـة�ع�ـى�حمايتـه�ومكوناتـه�ي


ا�وسن�القوان,ن�لحماي�
ا�وتحقيق�العنية�\ي�التصرفات�الـواردة�Úى�\ي�الحفاظ�علøالحقيقة�وهو�ما�جعلها�تس


ا�العلم�بتلك�التصرفات�وهو�ما�ُعرف�بنظم�الشهر�العقاري Úع�ى�العقارات�ليتحقق�للمتعامل,ن�ف

  أهداف�البحث
�ثر�ا� توضيح-1

�ثر�ا�طهر�للقيد�\ي�البيان��-2

إبراز�أثر�القيد�Rي�السجل�العي��Ðع�ى�التنمية��قتصادية�-3

  منهج�البحث

سأتبع�خل�هذا�البحث�ا�نهج�الوصفي��ناسبته�لذلك�النوع�من�الدراسات
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��Ðجل�العي   öثار�القانونية�للقيد�Rي�نظام�الّسِ

لتصـــــرفات�و�حكـــــام�الكاشـــــفة�أو�ا�قـــــررة�للحقـــــوق�

ــجل�العيÌــo،�ويi!تــب�ع�ــى�ذلــك�القيــد�وجــود�القــوة�الثبوتيــة�ا�طلقــة�\ــي�مواِجهــة� ِ
ّ

ــجل�العيÌــ�oيأخــذ�بمبــدأ�القــوة�والحجيــة�ا�جــردة،�ســواء� ِ
ّ

نيـة�أو�سـوء�نيــة�\ـي�أطـراف�العقـد�أو�الغ,ـ!،�حرًصـا�منــه�ع�ـى�اسـتقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�وتــوف,!�

وإن�وقـــــع�الغ,ـــــ!�\ـــــي�طريـــــق�النصـــــب�أو�الغـــــش�أو�zحتيـــــال�

�للعدالـــة،�والتواطــؤ�أدى�Nكتســـاب�أو�تقريــر�ملكيـــة�أو�حـــق�عيÌــ�oع�ـــى�العقـــار�هنــا�يكـــون�للقضـــا
ً
Nء�الفصــل�وصـــو

ونـــــرى�أ�Nتتســـــرع�الجهـــــات�القضـــــائية�\ــــــي�إلغـــــاء�تصـــــرفات�معينـــــة�إ�N\ـــــي�أضــــــيق�الحـــــدود؛�نظـــــًرا��ـــــا�يقـــــوم�عليــــــه�

انـة�وحيـاد�\ـي�التعـامت�كمـا�أنـه��Nيـتم�القيـد�إ�Nبعـد�أن�يـتم�التـدقيق�والفحــص�

  .سمة�ا�ستندات�وPجراءات�وPرادة�لدى�طر\ي�العقد

ــجل�العيÌــo،�و�ثــر�ا�طهــر�للقيــد�\ــي�

�Nتتغ,ـ!�و�Nتنتقـل�و�Nتنشأ�و�Nللقيد�هو�أن�الحقوق�العينية�العقارية�

تزول�سواء�ب,ن�ا�تعاقدين�أو�بالنسبة�للغ,!�إ�Nمن�تاريخ�إجراء�القيد،�فيعتد�بالتصـرف�الـوارد�ع�ـى�العقـار�مـن�

الكافـــة�إ�Nمـــن�وقـــت�القيـــد،�وقـــت�قيـــده��Nمـــن�وقـــت�تـــاريخ�إبرامـــه،�فـــ�تســـري�الحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة�أمـــام�

oÌجل�العي   .وجودها�من�القيد�\ي�الّسِ

ــــجل� �للقيــــد�معنــــاه�أن�تلــــك�الحقــــوق�العينيــــة�العقاريــــة��Nوجــــود�لهــــا�قبــــل�القيــــد�\ــــي�الّسِ

ـــجل�العيÌـــo،�فالقيـــد�لـــيس�واجًبـــا�مـــن�أجـــل�شـــهر� ِ
ّ

جل�العي�oÌهو�Pجراء�الزم� الحق�أمام�الغ,!،�بل�هو�Nزم�لنشأته�ب,ن�ا�تعاقدين�أنفسهم،�إذ�أن�القيد�\ي�الّسِ

ـجل�العيÌـ�o\ـي�التشـريع��إبـراهيم�أبـو�النجـا،�،164ص الّسِ

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :ع�ى�النحو�التا�ي�اقتضت�دراسة�ا'وضوع�إ�ى�تقسيم�البحث

oÌجل�العي   .ãثار�القانونية�للقيد�\ي�نظام�الّسِ

جل�العي�oÌع�ى�التنمية�zقتصادية   .آثار�القيد�\ي�نظام�الّسِ

  ا'طلب�[ول 

��Ðجل�العي öثار�القانونية�للقيد�Rي�نظام�الّسِ

ـــــجل�العيÌـــــ�oمعنـــــاه�نقـــــل�ا لتصـــــرفات�و�حكـــــام�الكاشـــــفة�أو�ا�قـــــررة�للحقـــــوق�إن�القيـــــد�\ـــــي�نظـــــام�الّسِ

ــجل�العيÌــo،�ويi!تــب�ع�ــى�ذلــك�القيــد�وجــود�القــوة�الثبوتيــة�ا�طلقــة�\ــي�مواِجهــة� العينيــة�العقاريــة��صــلية�بالّسِ

ــجل�العيÌــ�oيأخــذ�بمبــدأ�القــوة�والحجيــة�ا�جــردة،�ســواء� الكافــة،�ســواء�بــ,ن�طر\ــي�العقــد�أو�الغ,ــ!،�فقــانون�الّسِ

نيـة�أو�سـوء�نيــة�\ـي�أطـراف�العقـد�أو�الغ,ـ!،�حرًصـا�منــه�ع�ـى�اسـتقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�وتــوف,!�

وإن�وقـــــع�الغ,ـــــ!�\ـــــي�طريـــــق�النصـــــب�أو�الغـــــش�أو�zحتيـــــال�. الثقـــــة�وzطمئنـــــان�\ـــــي�ا�عـــــامت�\ـــــي�ا�جـــــال�العقـــــاري 

والتواطــؤ�أدى�Nكتســـاب�أو�تقريــر�ملكيـــة�أو�حـــق�عيÌــ�oع�ـــى�العقـــار�هنــا�يكـــون�للقضـــا

ونـــــرى�أ�Nتتســـــرع�الجهـــــات�القضـــــائية�\ــــــي�إلغـــــاء�تصـــــرفات�معينـــــة�إ�N\ـــــي�أضــــــيق�الحـــــدود؛�نظـــــًرا��ـــــا�يقـــــوم�عليــــــه�

انـة�وحيـاد�\ـي�التعـامت�كمـا�أنـه��Nيـتم�القيـد�إ�Nبعـد�أن�يـتم�التـدقيق�والفحــص� ـجيل�العيÌـ�oمـن�ثقـة�وأمَّ

سمة�ا�ستندات�وPجراءات�وPرادة�لدى�طر\ي�العقد�وا�راجعة�الفنية�والقانونية�والتأكد�من

�ثــر�ا�نèــ�EÔللقيــد�\ــي�الســجل�العيÌــo،�و�ثــر�ا�طهــر�للقيــد�\ــي�: كمــا�يi!تــب�ع�ــى�هــذا�القيــد�أثــرين�همــا

  :وهو�ما�نتناوله�ع�ى�النحو�التا�ي

�Ðجل�العي   �للقيد�Rي�الّسِ

�EÔèثر�ا�ن�effect constitutif��Nتتغ,ـ!�و�Nتنتقـل�و�Nتنشأ�و�Nللقيد�هو�أن�الحقوق�العينية�العقارية�

تزول�سواء�ب,ن�ا�تعاقدين�أو�بالنسبة�للغ,!�إ�Nمن�تاريخ�إجراء�القيد،�فيعتد�بالتصـرف�الـوارد�ع�ـى�العقـار�مـن�

وقـــت�قيـــده��Nمـــن�وقـــت�تـــاريخ�إبرامـــه،�فـــ�تســـري�الحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة�أمـــام�

وجودها�من�القيد�\ي�ال�-سواء�كانت�أصلية�أم�تبعية-فتستمد�الحقوق�العينية�العقارية�

فــــاÖثر�ا�نèــــ�EÔللقيــــد�معنــــاه�أن�تلــــك�الحقــــوق�العينيــــة�العقاريــــة��Nوجــــود�لهــــا�قبــــل�القيــــد�\ــــي�ال

ـــجل�العيÌـــo،�فالقيـــد�لـــيس�واجًبـــا�مـــن�أجـــل�شـــهر�العيÌـــo،�فـــ�تنشـــأ�أو�تنقـــل�أو�تعـــدل�أو�تـــزول�إ�Nبال قيـــد�\ـــي�الّسِ

جل�العي�oÌهو�Pجراء�الزم� الحق�أمام�الغ,!،�بل�هو�Nزم�لنشأته�ب,ن�ا�تعاقدين�أنفسهم،�إذ�أن�القيد�\ي�الّسِ

oÌ1(من�أجل�نشوء�الحق�العي(.  

                                         

ضة�العربيـةع�ي�حس,ن�نجيدة،�الشهر�العقاري�\ي�مصر�وا�غرب،�ìصم،�1986،�طبعة�أو�ى،�القاهرة،�دار�ال

 .437،�صم�1978درية،�كلية�الحقوق،�مطابع�جريدة�السف,!،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�zسكن

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  خطة�البحث

اقتضت�دراسة�ا'وضوع�إ�ى�تقسيم�البحث

ãثار�القانونية�للقيد�\ي�نظام�ال�:ا'طلب�[ول 

آثار�القيد�\ي�نظام�ال�:ا'طلب�الثاني

إن�القيـــــد�\ـــــي�نظـــــام�ال

العينيــة�العقاريــة��صــلية�بال

الكافــة،�ســواء�بــ,ن�طر\ــي�العقــد�أو�الغ,ــ!،�فقــانون�ال

نيـة�أو�سـوء�نيــة�\ـي�أطـراف�العقـد�أو�الغ,ـ!،�حرًصـا�منــه�ع�ـى�اسـتقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�وتــوف,!��كـان�هنـاك�حسـن

الثقـــــة�وzطمئنـــــان�\ـــــي�ا�عـــــامت�\ـــــي�ا�جـــــال�العقـــــاري 

والتواطــؤ�أدى�Nكتســـاب�أو�تقريــر�ملكيـــة�أو�حـــق�عيÌــ�oع�ـــى�العقـــار�هنــا�يكـــون�للقضـــا

ونـــــرى�أ�Nتتســـــرع�الجهـــــات�القضـــــائية�\ــــــي�إلغـــــاء�تصـــــرفات�معينـــــة�إ�N\ـــــي�أضــــــيق�الحـــــدود؛�نظـــــًرا��ـــــا�يقـــــوم�عليــــــه�

التسـجيل�العيÌـ�oمـن�ثقـة�وأم

وا�راجعة�الفنية�والقانونية�والتأكد�من

كمــا�يi!تــب�ع�ــى�هــذا�القيــد�أثــرين�همــا

oÌوهو�ما�نتناوله�ع�ى�النحو�التا�ي. السجل�العي

 
ً
جل�العي�Ð: أو� [ثر�ا'ن����للقيد�Rي�الّسِ

�EÔèثر�ا�ن�

تزول�سواء�ب,ن�ا�تعاقدين�أو�بالنسبة�للغ,!�إ�Nمن�تاريخ�إجراء�القيد،�فيعتد�بالتصـرف�الـوارد�ع�ـى�العقـار�مـن�

وقـــت�قيـــده��Nمـــن�وقـــت�تـــاريخ�إبرامـــه،�فـــ�تســـري�الحقـــوق�العينيـــة�العقاريـــة�أمـــام�

فتستمد�الحقوق�العينية�العقارية�

فــــاÖثر�ا�نèــــ�EÔللقيــــد�معنــــاه�أن�تلــــك�الحقــــوق�العينيــــة�العقاريــــة��Nوجــــود�لهــــا�قبــــل�القيــــد�\ــــي�ال

العيÌـــo،�فـــ�تنشـــأ�أو�تنقـــل�أو�تعـــدل�أو�تـــزول�إ�Nبال

الحق�أمام�الغ,!،�بل�هو�Nزم�لنشأته�ب,ن�ا�تعاقدين�أنفسهم،�إذ�أن�القيد�\ي�ال

oÌمن�أجل�نشوء�الحق�العي

                                                          
ع�ي�حس,ن�نجيدة،�الشهر�العقاري�\ي�مصر�وا�غرب،�نجيدة،� -1

رسالة�دكتوراه،�جامعة�zسكن،�ا�صري 
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ـــ وهـــو�يعÌـــ�oأن�كافـــة�) جل�العيÌـــ�oوا�قـــرر�للقيـــد�\ـــي�الّسِ


ــــــا�مــــــن�âــــــجيل،�فــــــالحقوق�تســــــتمد�قو

ـجل�العيÌـ�oوإنشـاء�الحـق�العيÌـo،�بـل�إن� ِ
ّ

ـجل�العيÌــ�o\ــي�نشــأته� يــد�فهنـاك�التصــاق�بــ,ن�الحــق�العيÌـ�oوالقيــد�\ــي�الّسِ

�oÌجل�العي إن�مصدر�الحق�هو�سبب�إنشاءه�طبًقا�Öحكام�القواعد�العامة�لكسب�الحقوق،�ففي�الّسِ

العي�N�oÌيعتد�إ�Nبقيـد�الحـق�كسـبب�لكسـبه،�أي�أن�

ــجل�العيÌــ�oهــو�مصــدر�للحقــوق�العينيــة� ِ
ّ

جل�العي�oÌأنه�مصدر�للحقوق�فيفهم�من� ِ
ّ


ــا�مبــدأ�القيــد�ا�طلــق،�فكــون�القيــد�هــو�مصــدر�للحقــوق�ìذلــك�وم�oــÌــجل�العي ِ
ّ

�Nتتغ,ـ!�و�Nتنتقـل�و�Nتنشـأ�و�Nبقيـدها�\ـي�هو�نتيجة�طبيعية�لهذا�ا�بدأ�بأن�الحقوق�العينية�العقارية��Nتـزول�إ


ا�نصت�ا�ادة�Úمن�قانون�الشهر�العقاري�) 9(ق�عل

جميع�التصرفات�ال�oÐمن�شأ�
ا�إنشاء�حق�من�الحقوق�العينية�العقارية��صلية�أو�نقله�أو�تغي,!ه�أو�

ائية�ا�ثبتة�لoÔèء�من�ذلك�يجب�شهرها�بطريق�التسجيل�ويدخل�\ي�هـذه�التصـرفات�

�Nتـــزول��Nتتغ,ــ!�و�Nتنتقــل�و�Nتنشــأ�و�Nــا�
Úــجيل�أن�الحقـــوق�ا�شــار�إل

Oiامـات�الشخصـية�جلة�من��ثر�سوى�zل

م�والــذي�أخــذ�بنظــام�1964لســنة�

جل�العي�Ð،�والذي�لم�يوضع�إ�ى�öن�موضع�التطبيق،�فنجد�أن�ا'ادة�   :منه�نصت�ع�ى�أن) 26(الّسِ

 .321صم،�

�ÓـÐتكـون�نافـذه�ح�Nنـه�او�تعديلـه�أو�اسـقاطه�الصكوك�الرضائية�وzتفاقات�ال�oÐترمي�إ�ى�إنشاء�حق�عي�oÌأو�إ�ـى�نقلـه�أو�إع

يـــة�و�Nيقبـــل�الطعـــن�وهـــو�لـــه�صـــفة��
ائ�–أي�ســـند�ا�لكيـــة�


ضة�اì128-126،�صم1982لعربية،�دار�ال.  

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ـــ(�Óهـــذا�ا�بـــدأ�أيًضـــا�بــــ� مبـــدأ��ثـــر�ا�نèـــ�EÔوا�قـــرر�للقيـــد�\ـــي�الّسِ


ــــــا�مــــــن�âبالتســــــجيل،�فــــــالحقوق�تســــــتمد�قو�Nتكــــــون�حجــــــة�ع�ــــــى��طــــــراف�أو�أمــــــام�الغ,ــــــ!�إ�Nــــــجلة�

ـجل�العيÌـ�oوإنشـاء�الحـق�العيÌـo،�بـل�إن� فمبدأ��ثر�ا�ن�N�EÔèيقف�عند�حد�الربط�ب,ن�القيد�\ـي�الّسِ

يــد�فهنـاك�التصــاق�بــ,ن�الحــق�العيÌـ�oوالقيــد�\ــي�الالحـق�العيÌــ�oيــدور�وجـوًدا�وعــدًما�بالق

.  

  �ع�ى�الحقوق 

إن�مصدر�الحق�هو�سبب�إنشاءه�طبًقا�Öحكام�القواعد�العامة�لكسب�الحقوق،�ففي�ال

جل� العي�N�oÌيعتد�إ�Nبقيـد�الحـق�كسـبب�لكسـبه،�أي�أن��Nينشأ�الحق�العي�oÌالعقاري�إ�Nبالقيد،�فنظام�الّسِ

جل�العي�oÌهو�مصدر�للحقوق�العينية�العقارية ِ
ّ .  

ــجل�العيÌــ�oهــو�مصــدر�للحقــوق�العينيــة� وقــد�نصــت�بعــض�التشــريعات�صــراحة�ع�ــى�أن�القيــد�\ــي�الّسِ

  .)3(وا�غربي )2(كالتشريع�السوري�واللبناني

جل�العي�oÌأنه�مصدر�للحقوق�فيفهم�من�ولكن�ح�ÓÐوإن�لم�يت م�النص�صراحة�ع�ى�أن�القيد�\ي�الّسِ


ــا�مبــدأ�القيــد�ا�طلــق،�فكــون�القيــد�هــو�مصــدر�للحقــوق�ìذلــك�وم�oــÌــجل�العي 
ــا�نظــام�الّسِÚيقــوم�عل�oــÐا�بــادئ�ال

�Nتتغ,ـ!�و�Nتنتقـل�و�Nتنشـأ�و�Nهو�نتيجة�طبيعية�لهذا�ا�بدأ�بأن�الحقوق�العينية�العقارية�


ا�نصت�ا�ادة�Úق�عل وال�N�oÐيزال�نظام�الشهر�الشخ�oÔôُمطبَّ

جميع�التصرفات�ال�oÐمن�شأ�
ا�إنشاء�حق�من�الحقوق�العينية�العقارية��صلية�أو�نقله�أو�تغي,!ه�أو�


ìء�من�ذلك�يجب�شهرها�بطريق�التسجيل�ويدخل�\ي�هـذه�التصـرفات�زواله�وكذلك��حكام�الoÔèائية�ا�ثبتة�ل

�Nتـــزول��Nتتغ,ــ!�و�Nتنتقــل�و�Nتنشــأ�و�Nــا�
Úتــب�ع�ــى�عــدم�التســجيل�أن�الحقـــوق�ا�شــار�إل!iوي

و�Nيكون�التصرفات�غ,!�ا�سجلة�من��ثر�سوى�zل. ب,ن�ذوي�الشأن�و�Nبالنسبة�إ�ى�غ,!هم

  

لســنة���142أعــاد�ا'شــرع�ا'صــري�الحكــم�ذاتــه�بموجــب�قــانون�رقــم�

جل�العي�Ð،�والذي�لم�يوضع�إ�ى�öن�موضع�التطبيق،�فنجد�أن�ا'ادة� الّسِ

                                         
م،�2020منشورات�الحل×�oالحقوقية،�أحكام�الشهر�العقاري�\ي�القانون�اللبناني،�طبعة�أو�ى،�ب,!وت،

الصكوك�الرضائية�وzتفاقات�ال�oÐترمي�إ�ى�إنشاء�حق�عي�oÌأو�إ�ـى�نقلـه�أو�إعنـه�او�تعديلـه�أو�اسـقاطه��Nتكـون�نافـذه�حÐـ�Ó"... ع�ى�أن��188من�القرار�

 ".ب,ن�ا�تعاقدين�إ�Nاعتباًرا�من�تاريخ�قيدها

أي�ســـند�ا�لكيـــة��–رســـم�ا�لـــك�"م�ع�ـــى�أن�1913أغســـطس��12ق�هــــ�ا�وافـــ1331رمضـــان��9وقـــد�اعت"ـــ!�التشـــريع�ا�غربـــي�بتـــاريخ�

 .442،�ا�رجع�السابق،�ص

جل�العي�oÌوأثره�ع�ى�مصادر�الحقوق�العينية��صلية، 
ضة�االقاهرة،� طبعة�أو�ى،�نظام�الّسِìدار�ال

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Óهـــذا�ا�بـــدأ�أيًضـــا�بــــ� وُيســـمَّ

الحقــــــوق�ا�ســــــجلة��Nتكــــــون�حجــــــة�ع�ــــــى��طــــــراف�أو�أمــــــام�الغ,ــــــ!�إ�Nبالت

  . التسجيل

Ôèفمبدأ��ثر�ا�ن

الحـق�العيÌــ�oيــدور�وجـوًدا�وعــدًما�بالق

.)1(واستمراره�وزواله

أثر�القيد�ا'ن����ع�ى�الحقوق 

إن�مصدر�الحق�هو�سبب�إنشاءه�طبًقا�Öحكام�القواعد�العامة�لكسب�الحقوق،�ففي�ال

�Nينشأ�الحق�العي�oÌالعقاري�إ�Nبالقيد،�فنظام�ال

جل�العي�oÌهو�مصدر�للحقوق�العينية�العقارية القيد�\ي�الّسِ

وقــد�نصــت�بعــض�التشــريعات�صــراحة�ع�ــى�أن�القيــد�\ــي�ال

كالتشريع�السوري�واللبنانيالعقارية�

ولكن�ح�ÓÐوإن�لم�يت


ــا�نظــام�الÚيقــوم�عل�oــÐا�بــادئ�ال

�Nتتغ,ـ!�و�Nتنتقـل�و�Nتنشـأ�و�Nهو�نتيجة�طبيعية�لهذا�ا�بدأ�بأن�الحقوق�العينية�العقارية�

oÌجل�العي   .)4(الّسِ

وال�N�oÐيزال�نظام�الشهر�الشخ�oÔôُمطب�و\ي�مصر 

جميع�التصرفات�ال�oÐمن�شأ�
ا�إنشاء�حق�من�الحقوق�العينية�العقارية��صلية�أو�نقله�أو�تغي,!ه�أو�: "ع�ى�أن


ìزواله�وكذلك��حكام�ال

ويi!تــب�ع�ــى�عــدم�الت. الوقــف�والوصــية

ب,ن�ذوي�الشأن�و�Nبالنسبة�إ�ى�غ,!هم

  .)5("ب,ن�ذوي�الشأن

�أعــاد�ا'شــرع�ا'صــري�الحكــم�ذاتــه�بموجــب�قــانون�رقــم� ــمَّ
ُ
ث

جل�العي�Ð،�والذي�لم�يوضع�إ�ى�öن�موضع�التطبيق،�فنجد�أن�ا'ادة� الّسِ

                                                          
أحكام�الشهر�العقاري�\ي�القانون�اللبناني،�طبعة�أو�ى،�ب,!وت،،�هدىعبد�هللا،� 1-

من�القرار�) 11(ا�ادة��نصت- 2

ب,ن�ا�تعاقدين�إ�Nاعتباًرا�من�تاريخ�قيدها

وقـــد�اعت"ـــ!�التشـــريع�ا�غربـــي�بتـــاريخ��3-

 ".يكشف�نقطة

،�ا�رجع�السابق،�صإبراهيمأبو�النجا،�- 4

5- �،Ó*وأثره�ع�ى�مصادر�الحقوق�العينية��صلية،،�ياس,ن�محمديح�oÌجل�العي نظام�الّسِ
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  Page 225 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

عينيـة�العقاريـة��صـلية�أو�نقلـه�أو�تغي,ـ!ه�

oــــÌــــجل�العي 
ائيــــة�ا�ثبتــــة�لèــــoÔء�مــــن�ذلــــك�يجــــب�قيــــدها�\ــــي�الّسِìويــــدخل�\ــــي�هــــذه�. أو�زوالــــه،�وكــــذلك��حكــــام�ال

�Nتتغ,ـــ!�و�Nتنتقــل�و�Nتنشــأ�و�Nــا�
Úتــب�ع�ـــى�عــدم�القيــد�أن�الحقــوق�ا�شـــار�ال!iالتصــرفات�الوقــف�والوصــية،�وي

و�Nيكـــون�للتصـــرفات�غ,ـــ!�ا�قيـــدة�مـــن��ثـــر�ســـوى�zلOiامـــات�

ـــــجل�العيÌـــــ�oهـــــو�) 26(مـــــن�قـــــانون�الشـــــهر�العقـــــاري�أو� مـــــن�الّسِ

��Nينشــأ�أو�ينتقــل�أو�يــزول�حــق�مــن�الحقــوق�العينيــة��صــلية�
ُ
ســواء�بــ,ن�ا�تعاقــدين�أو�الغ,ــ!�إ�Nتشــا{
هما�حيــث

  .خصية�ب,ن�ذوي�الشأن

�أم�أن�التصرف�القـانوني�هـو�ُمن�ـ���

ة�ب   تسجيله؟ُحجَّ

ـجل�العيÌـ�N�oيعـرف�إ�Nالقيـد�وحـده�طريًقـا�لكسـب�الحـق� ِ
ّ

ــجل�العيÌــ�oهــو�مصــدر�الحــق�العيÌــ�oالعقــاري،�ولــذلك� ِ
ّ

  ".القيد�\ي�العقار�هو�سند�ا�لكية

وأن�القول�بأن�التصرف�القانوني�هو�مصدر�الحق��Nيع�oÌأنه�مصدر�الحق�الوحيد،�بل�يمكن�كذلك�

أن�تكــون�الواقعــة�القانونيــة�مصــدًرا�للحــق�كــا�,!اث�فــ�يعــد�ا�,ــ!اث�حجــة�أمــام�الغ,ــ!�إ�Nبعــد�نقــل�الحقــوق�مــن�

جل�العيÌـ�oهـو�مصـدًرا�للحـق�العيÌـ�oيعـد� ِ
ّ

  .ُمطهًرا�له�من�كافة�العيوب،�و�Nقيمة�بعد�ذلك�للعيوب�ال�oÐتمس�التصرفات�القانونية

أن�هــذا�الــرأي�معنــاه�إزالــة�كافــة�ãثــار�القانونيــة�عــن�التصــرفات�غ,ــ!�ا�ســجلة�

كـن�وهـذا�غ,ـ!�صـحيح�Öن�تلـك�التصـرفات�القانونيـة�الصـحيحة�تظـل�منتجـة�¢ثارهـا�حÐـ�Óوإن�

ينعقـــــد�التصـــــرف�العقـــــاري�خـــــارج�مكاتـــــب�ومأموريـــــات�

ي�oÌالذي�يجـب�لنشـوئه�أن�يقيـد�الحـق�\ـي�

 .175،�صم�2009منشورات�الحل×�oالحقوقية،�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

عينيـة�العقاريـة��صـلية�أو�نقلـه�أو�تغي,ـ!ه�جميع�التصرفات�ال�oÐمن�شأ�
ا�إنشاء�حـق�مـن�الحقـوق�ال

oــــÌــــجل�العي 
ائيــــة�ا�ثبتــــة�لèــــoÔء�مــــن�ذلــــك�يجــــب�قيــــدها�\ــــي�الّسِìأو�زوالــــه،�وكــــذلك��حكــــام�ال

�Nتتغ,ـــ!�و�Nتنتقــل�و�Nتنشــأ�و�Nــا�
Úتــب�ع�ـــى�عــدم�القيــد�أن�الحقــوق�ا�شـــار�ال!iالتصــرفات�الوقــف�والوصــية،�وي

و�Nيكـــون�للتصـــرفات�غ,ـــ!�ا�قيـــدة�مـــن��ثـــر�ســـوى�zلOiامـــات�. ن�و�Nبالنســـبة�ا�ـــى�غ,ـــ!همتـــزول��Nبـــ,ن�ذوي�الشـــأ

  ".الشخصية�ب,ن�ذوي�الشأن

مـــــن�قـــــانون�الشـــــهر�العقـــــاري�أو�) 9(مـــــن�خـــــل�نôـــــ�oÔا�ـــــادت,ن�

��Nينشــأ�أو�ينتقــل�أو�يــزول�حــق�مــن�الحقــوق�العينيــة��صــلية�
ُ
تشــا{
هما�حيــث

وإن�لم�يتم�التسجيل�ف�يi!تب�سوى�الOiامات�شخصية�ب,ن�ذوي�الشأن

وقد�أث���التساؤل�حول�مدى�اعتبار�التسجيل�مصدًرا�للحق؟�أم�أن�التصرف�القـانوني�هـو�ُمن

ة�ب هذه�الحقوق،�أم�أن�ا'شرع�هو�من�اش��ط�التسجيل�ليصبح�التصرف�ُحجَّ

ـجل�العيÌـ�N�oيعـرف�إ�Nالقيـد�وحـده�طريًقـا�لكسـب�الحـق�" :إ�ى�القـول�بـأن )1(البعض نظـام�الّسِ

ــجل�العيÌــ�oهــو�مصــدر�الحــق�العيÌــ�oالعقــاري،�ولــذلك� العيÌــ�oالعقــاري،�فــإن�ذلــك�يعÌــ�oحتًمــا�أن�القيــد�\ــي�الّسِ

القيد�\ي�العقار�هو�سند�ا�لكية�إذا�كانت�الحيازة�\ي�ا�نقول�سند�الحائز،�فإن: ذهب�بعضهم�إ�ى�أنه

وأن�القول�بأن�التصرف�القانوني�هو�مصدر�الحق��Nيع�oÌأنه�مصدر�الحق�الوحيد،�بل�يمكن�كذلك�

أن�تكــون�الواقعــة�القانونيــة�مصــدًرا�للحــق�كــا�,!اث�فــ�يعــد�ا�,ــ!اث�حجــة�أمــام�الغ,ــ!�إ�Nبعــد�نقــل�الحقــوق�مــن�

جل�ال جل�العيÌـ�oهـو�مصـدًرا�للحـق�العيÌـ�oيعـد�. عيoÌا�ورث�إ�ى�الورثة�وقيدها�بالّسِ وبالتا�ي�فاعتبار�القيد�بالّسِ

ُمطهًرا�له�من�كافة�العيوب،�و�Nقيمة�بعد�ذلك�للعيوب�ال�oÐتمس�التصرفات�القانونية

أن�هــذا�الــرأي�معنــاه�إزالــة�كافــة�ãثــار�القانونيــة�عــن�التصــرفات�غ,ــ!�ا��)2(الــبعض�öخــر

كـن�وهـذا�غ,ـ!�صـحيح�Öن�تلـك�التصـرفات�القانونيـة�الصـحيحة�تظـل�منتجـة�¢ثارهـا�حÐـ�Óوإن�

  . تطلب�ا�شرع�قيدها�لعi!اف�{
ا

ينعقـــــد�التصـــــرف�العقـــــاري�خـــــارج�مكاتـــــب�ومأموريـــــات�: "ع�ـــــى�القـــــول�بأنـــــه�)3(يؤكـــــد�الـــــبعض

جل�العي�oÌويرتب�آثاره�القانونية�كافة�فيما�عدا�نشوء�الحق�الع ِ
ي�oÌالذي�يجـب�لنشـوئه�أن�يقيـد�الحـق�\ـي�ّ

                                         
 .440،�ا�رجع�السابق،�ص

منشورات�الحل×�oالحقوقية،��السجل�العقاري�دراسة�قانونية�مقارنة،�طبعة�أو�ى،�ب,!وت،تيس,!�عبد�هللا�ا�كيد�العساف،�

 .444،�ا�رجع�السابق،�ص

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

جميع�التصرفات�ال�oÐمن�شأ�
ا�إنشاء�حـق�مـن�الحقـوق�ال"


ائيــــة�ا�ثبتــــة�لèــــoÔء�مــــن�ذلــــك�يجــــب�قيــــدها�\ــــي�الìأو�زوالــــه،�وكــــذلك��حكــــام�ال

�Nتتغ,ـــ!�و�Nتنتقــل�و�Nتنشــأ�و�Nــا�
Úتــب�ع�ـــى�عــدم�القيــد�أن�الحقــوق�ا�شـــار�ال!iالتصــرفات�الوقــف�والوصــية،�وي

تـــزول��Nبـــ,ن�ذوي�الشـــأ

الشخصية�ب,ن�ذوي�الشأن

zحـــــظ
ُ
مـــــن�خـــــل�نôـــــ�oÔا�ـــــادت,ن��ون

��Nينشــأ�أو�ينتقــل�أو�يــزول�حــق�مــن�الحقــوق�العينيــة��صــلية�
ُ
تشــا{
هما�حيــث

وإن�لم�يتم�الت. بالتسجيل

وقد�أث���التساؤ

هذه�الحقوق،�أم�أن�ا'شرع�هو�من�اش��ط�التسجيل�ليصبح�التصرف�

البعضذهب�

العيÌــ�oالعقــاري،�فــإن�ذلــك�يعÌــ�oحتًمــا�أن�القيــد�\ــي�ال

ذهب�بعضهم�إ�ى�أنه

وأن�القول�بأن�التصرف�القانوني�هو�مصدر�الحق��Nيع�oÌأنه�مصدر�الحق�الوحيد،�بل�يمكن�كذلك�

أن�تكــون�الواقعــة�القانونيــة�مصــدًرا�للحــق�كــا�,!اث�فــ�يعــد�ا�,ــ!اث�حجــة�أمــام�الغ,ــ!�إ�Nبعــد�نقــل�الحقــوق�مــن�

ا�ورث�إ�ى�الورثة�وقيدها�بال

ُمطهًرا�له�من�كافة�العيوب،�و�Nقيمة�بعد�ذلك�للعيوب�ال�oÐتمس�التصرفات�القانونية

الــبعض�öخــرويــرى�

كـن�وهـذا�غ,ـ!�صـحيح�Öن�تلـك�التصـرفات�القانونيـة�الصـحيحة�تظـل�منتجـة�¢ثارهـا�حÐـ�Óوإن�وتصبح�كـأن�لـم�ت

تطلب�ا�شرع�قيدها�لعi!اف�{
ا

ومـــــن�هنـــــا�

جل�العي�oÌويرتب�آثاره�القانونية�كافة�فيما�عدا�نشوء�الحق�الع الّسِ

oÌجل�العي   ..."الّسِ

                                                          
،�ا�رجع�السابق،�صإبراهيمأبو�النجا،� 1-

تيس,!�عبد�هللا�ا�كيد�العساف،�العساف،� -2

،�ا�رجع�السابق،�صإبراهيمأبو�النجا،� 3-
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�للقيد�وجعله�مصدًرا�للحق�العي�oÌف�وجود�له�قبل�تمام�القيد،�وهو�

ما�يمكن�القول�إن�هذا�التصرف�ا�تعلق�بحق�عي�oÌعقاري�يصبح�تصرف�شك�ي�يدور�وجوًدا�وعدًما�مع�القيد�

  .جل�وليس�من�zتفاق�أو�التصرف

مـــن�القـــول�بأنـــه�مـــن��وفـــق��بـــادئ�القـــانون�ا�صـــري�أنـــه�يفiـــ!ض�لكـــل�قيـــد�

ســبب�صــحيح�ســواء�مــن�واقعــة�أو�تصــرف�منــتج�للحــق،�فلــو�ذكــر�الســبب�افiــ!ض�صــحته�وإنشــاء�قرينــة�قانونيــة�

�يمكـــن�دحضـــها�إ�Nبســـبب�أجن×ـــo،�وهـــذا�الســـبب��جن×ـــ�oقـــد�يمنـــع�ا�الـــك�الحقيقـــي�مـــن�الطعـــن�أمـــام�

� ـــمَّ
ُ
فحــ,ن�يكــون�القيـــد�مبÌــ�oع�ـــى�عقــد�ث

نتقال�ا�لكية�بموجب�العقد�فقط�قبل�قيده،�سيؤدي�ذلك�لوجود�ملكية�ظاهرة،�وهـو�مـا�يفسـح�

ــــجل�العيÌــــo،�ومنــــه�تحقيــــق�zســــتقرار� ِ
ّ

جل�العيÌـــ�oتؤكـــد�ع�ـــى�دورهـــا�\ـــي�خدمـــة�الفـــرد،�وتحقيـــق�الوظيفـــة�zجتماعيـــة�للملكيـــة�

�،oÌمار،�وزيــادة�الــدخل�الفــردي�والــوط
ُ
وبــث�الثقــة�\ــي�نفــوس��فــراد�ضــماًنا�لتســهيل�عمليــات�zقiــ!اض�وzســتث

 zجتماعيـــة�ودعـــم�zســـتقرار�وتـــوف,!��للقيـــد�يعمـــل�ع�ـــى�تحقيـــق�تلـــك�الوظيفـــة�

الحــق�العيÌــ�oيختلــف�عــن�الحــق�الشخôــ�oÔ\ــي�دوره�zقتصــادي�وzجتمــاÑي،�فــأثر�ا�لكيــة�العقاريــة��Nيكــون�

ـــ!�اســـتقراًرا�تبعـــث�الثقـــة�العامـــة�\ـــي�


م�âمارها�\ــي�مضــاعفة�ثــروا
ُ

م�واســتثâم�العقاريــة�وتــدفعهم�لتحســ,ن�عقــارا
âنفــوس�الكافــة�وهــو�مــا�يزيــد�معــام

ا�ينعكس�ع�ى�الدخل�القومي�سواء�مـن�ناحيـة�قيمـة�العقـار�نفسـه�أو�مـن�ناحيـة�الـدخل�القـومي�العـام،�وهـو�

جلـــة�التنميـــة�zقتصـــادية�إ�ـــى��مـــام،�فـــإذا�كـــان�هـــدف�ا�جتمـــع�ومصـــلحته�تثبيـــت�ا�لكيـــة�

ســس�ســليمة�يجــب�إذن�أن�يكــون�ذلــك�تحــت�مظلــة�وإشــراف�ومراجعــة�الدولــة
ُ
فــ�ُيعــد�. العقاريــة�وبناءهــا�ع�ــى�أ

.  

جل�العي�oÌدون�تباطؤ،� جيل�عقدهم�\ي�الّسِ

�oــÌـجل�العي مـاره�إ�Nمـن�وقـت�قيـده�\ـي�الّسِ
ُ
ر�العقــار�أو�يجÌـ�oث

ا�ب,ن�طرفيه�
ً
سراع�بالقيد،�إذ�أنه�لو�كان�الحق�نافذ

مــــا�هربــــا�مــــن�إجـــــراء�القيــــد�تــــوف,ً!ا�للنفقــــات�وهـــــو�مــــا�يفــــوت�ا�بـــــالغ�


ضة�العربية،�ìدراسة�\ي�القانون�ا�صري،�طبعة�ثانية،�القاهرة،�دار�ال�oÌجل�العي ِ
 .34،�صم1988ّ

 .229،�ص�م1980 ،�كلية�الحقوق،

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أي�أن�إعمال�مبدأ��ثر�ا�ن�EÔèللقيد�وجعله�مصدًرا�للحق�العي�oÌف�وجود�له�قبل�تمام�القيد،�وهو�

ما�يمكن�القول�إن�هذا�التصرف�ا�تعلق�بحق�عي�oÌعقاري�يصبح�تصرف�شك�ي�يدور�وجوًدا�وعدًما�مع�القيد�

يoÌ،�وبالتا�ي�الحق�يستمد�قوته�من�القيد�\ي�السجل�وليس�من�zتفاق�أو�التصرف

مـــن�القـــول�بأنـــه�مـــن��وفـــق��بـــادئ�القـــانون�ا�صـــري�أنـــه�يفiـــ!ض�لكـــل�قيـــد��)1(الـــبعضوهـــو�مـــا�يؤكـــده�

ســبب�صــحيح�ســواء�مــن�واقعــة�أو�تصــرف�منــتج�للحــق،�فلــو�ذكــر�الســبب�افiــ!ض�صــحته�وإنشــاء�قرينــة�قانونيــة�

�يمكـــن�دحضـــها�إ�Nبســـبب�أجن×ـــo،�وهـــذا�الســـبب��جن×ـــ�oقـــد�يمنـــع�ا�الـــك�الحقيقـــي�مـــن�الطعـــن�أمـــام�

ـــم. كمــا�أن�تلـــك�القرينــة�القاطعـــة�قــد�تكــون�بـــ,ن�أطــراف�التصـــرف
ُ
فحــ,ن�يكــون�القيـــد�مبÌــ�oع�ـــى�عقــد�ث

  .ق�oÔüببطنه�ف�يتأثر�القيد��ول�بذلك

  :ومن�م�tرات�هذا�[ثر

نتقال�ا�لكية�بموجب�العقد�فقط�قبل�قيده،�سيؤدي�ذلك�لوجود�ملكية�ظاهرة،�وهـو�مـا�يف

ــــجل�العيÌــــo،�ومنــــه�تحقيــــق�zســــتقرار� 
ــــا�نظــــام�الّسِÚيقــــوم�عل�oــــÐاعــــات�ويتنــــاقض�مــــع�ا�بــــادئ�الO

  .ان�للملكية�العقارية�وخلوها�من�ال	Oاعات�قدر�Pمكان

ـــ جل�العيÌـــ�oتؤكـــد�ع�ـــى�دورهـــا�\ـــي�خدمـــة�الفـــرد،�وتحقيـــق�الوظيفـــة�zجتماعيـــة�للملكيـــة�إن�أحكـــام�نظـــام�الّسِ

�،oÌمار،�وزيــادة�الــدخل�الفــردي�والــوط
ُ
وبــث�الثقــة�\ــي�نفــوس��فــراد�ضــماًنا�لتســهيل�عمليــات�zقiــ!اض�وzســتث

 zجتماعيـــة�ودعـــم�zللقيـــد�يعمـــل�ع�ـــى�تحقيـــق�تلـــك�الوظيفـــة��EÔـــèويـــؤدي��خـــذ�بمبـــدأ��ثـــر�ا�ن

  .)2(الثقة�و�خذ�با�الك�الحقيقي�للعقار�أو�الحق�العي�oÌدون�غ,!ه

  :كذلك�من�فوائد�هذا�ا'بدأ

الحــق�العيÌــ�oيختلــف�عــن�الحــق�الشخôــ�oÔ\ــي�دوره�zقتصــادي�وzجتمــاÑي،�فــأثر�ا�لكيــة�العقاريــة��Nيكــون�

مـــا�كانـــت�ا�لكيـــة. ع�ـــى�الفـــرد�فقـــط،�بـــل�ع�ـــى�ا�جتمـــع�ككـــل
َّ
ل
ُ
العقاريـــة�أك�ـــ!�اســـتقراًرا�تبعـــث�الثقـــة�العامـــة�\ـــي��فك


م�âمارها�\ــي�مضــاعفة�ثــروا
ُ

م�واســتثâم�العقاريــة�وتــدفعهم�لتحســ,ن�عقــارا
âنفــوس�الكافــة�وهــو�مــا�يزيــد�معــام

ا�ينعكس�ع�ى�الدخل�القومي�سواء�مـن�ناحيـة�قيمـة�العقـار�نفسـه�أو�مـن�ناحيـة�الـدخل�القـومي�العـام،�وهـو�

عجلـــة�التنميـــة�zقتصـــادية�إ�ـــى��مـــام،�فـــإذا�كـــان�هـــدف�ا�جتمـــع�ومصـــلحته�تثبيـــت�ا�لكيـــة�

ســس�ســليمة�يجــب�إذن�أن�يكــون�ذلــك�تحــت�مظلــة�وإشــراف�ومراجعــة�الدولــة
ُ
العقاريــة�وبناءهــا�ع�ــى�أ

oÌجل�العي ت�له�الدولة�بذلك�من�خل�قيده�\ي�الّسِ ا�للعقار�إ�Nمن�أقرَّ
ً
.مالك

اÖثر�Pنشائي�للقيد�سيدفع�ا�تعاقدين�إ�ى�Pسراع�بتسجيل�عقدهم�\ي�ال

مـاره�إ�Nمـن�وقـت�قيـده�\ـي�ال
ُ
ر�العقــار�أو�يجÌـ�oث مَّ

ُ
فع�ـى�سـبيل�ا�ثـال�ا�شـi!ي�لـن�يسـتطيع�أن�يسـتث

 Pا�يدفعه�إ�ى� ا�إ�Nمن�هذا�التاريخ،�ممَّ
ً
ا�ب,ن�طرفيه�إذ�قبلها��Nيعد�مالك

ً
سراع�بالقيد،�إذ�أنه�لو�كان�الحق�نافذ

مــــا�هربــــا�مــــن�إجـــــراء�القيــــد�تــــوف,ً!ا�للنفقــــات�وهـــــو�مــــا�يفــــوت�ا�بـــــال دون�إجــــراء�القيــــد�لتكاســــل�ا�تعاقـــــدين�أو�ربَّ

  .الطائلة�ع�ى�خزينة�الدولة

                                         

ضة�العربية،�مصطفى�عبد�السيد�،�ìدراسة�\ي�القانون�ا�صري،�طبعة�ثانية،�القاهرة،�دار�ال�oÌجل�العي أحكام�الظاهر�\ي�الّسِ

،�كلية�الحقوق،ب,!وتجامعة�القوة�الثبوتية�لقيود�السجل�العقاري،�رسالة�دكتوراه�دولة�\ي�الحقوق،�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Ôèأي�أن�إعمال�مبدأ��ثر�ا�ن

ما�يمكن�القول�إن�هذا�التصرف�ا�تعلق�بحق�عي�oÌعقاري�يصبح�تصرف�شك�ي�يدور�وجوًدا�وعدًما�مع�القيد�

جل�الع يoÌ،�وبالتا�ي�الحق�يستمد�قوته�من�القيد�\ي�ال\ي�الّسِ

وهـــو�مـــا�يؤكـــده�

ســبب�صــحيح�ســواء�مــن�واقعــة�أو�تصــرف�منــتج�للحــق،�فلــو�ذكــر�الســبب�افiــ!ض�صــحته�وإنشــاء�قرينــة�قانونيــة�

 Nقـــد�يمنـــع�ا�الـــك�الحقيقـــي�مـــن�الطعـــن�أمـــام�قاطعـــة��oوهـــذا�الســـبب��جن×ـــ�،oبســـبب�أجن×ـــ�Nيمكـــن�دحضـــها�إ�

كمــا�أن�تلـــك�القرينــة�القاطعـــة�قــد�تكــون�بـــ,ن�أطــراف�التصـــرف. اللجنــة

ق�oÔüببطنه�ف�يتأثر�القيد��ول�بذلك

ومن�م�tرات�هذا�[ثر

نتقال�ا�لكية�بموجب�العقد�فقط�قبل�قيده،�سيؤدي�ذلك�لوجود�ملكية�ظاهرة،�وهـو�مـا�يفلو�عملنا�با-1


ــــا�نظــــام�الÚيقــــوم�عل�oــــÐاعــــات�ويتنــــاقض�مــــع�ا�بــــادئ�الO	للعديــــد�مــــن�ال

ان�للملكية�العقارية�وخلوها�من�ال و�مَّ

ـــ-2 إن�أحكـــام�نظـــام�الّسِ

�،oÌمار،�وزيــادة�الــدخل�الفــردي�والــوط
ُ
وبــث�الثقــة�\ــي�نفــوس��فــراد�ضــماًنا�لتســهيل�عمليــات�zقiــ!اض�وzســتث

Ôـــèويـــؤدي��خـــذ�بمبـــدأ��ثـــر�ا�ن

الثقة�و�خذ�با�الك�الحقيقي�للعقار�أو�الحق�العي�oÌدون�غ,!ه

كذلك�من�فوائد�هذا�ا'بدأ

الحــق�العيÌــ�oيختلــف�عــن�الحــق�الشخôــ�oÔ\ــي�دوره�zقتصــادي�وzجتمــاÑي،�فــأثر�ا�لكيــة�العقاريــة��Nيكــون��-1

ع�ـــى�الفـــرد�فقـــط،�بـــل�ع�ـــى�ا�جتمـــع�ككـــل


م�âمارها�\ــي�مضــاعفة�ثــروا
ُ

م�واســتثâم�العقاريــة�وتــدفعهم�لتحســ,ن�عقــارا
âنفــوس�الكافــة�وهــو�مــا�يزيــد�معــام

ا�ينعكس�ع�ى�الدخل�القومي�سواء�مـن�ناحيـة�قيمـة�العقـار�نفسـه�أو�مـن�ناحيـة�الـدخل�القـومي�العـام،�وهـو� ممَّ

عجلـــة�التنميـــة�zقتصـــادية�إ�ـــى��مـــام،�فـــإذا�كـــان�هـــدف�ا�جتمـــع�ومصـــلحته�تثبيـــت�ا�لكيـــة�مـــا�ُيســـاهم�\ـــي�دفـــع�

ســس�ســليمة�يجــب�إذن�أن�يكــون�ذلــك�تحــت�مظلــة�وإشــراف�ومراجعــة�الدولــة
ُ
العقاريــة�وبناءهــا�ع�ــى�أ

ت�له�الدولة�بذلك�من�خل�قيده�\ي�ال ا�للعقار�إ�Nمن�أقرَّ
ً
مالك

اÖثر�Pنشائي�للقيد�سيدفع�ا�تعاقدين�إ�ى�Pسراع�بتالعمل�ب-2

م
ُ
فع�ـى�سـبيل�ا�ثـال�ا�شـi!ي�لـن�يسـتطيع�أن�يسـتث

ا�إ�Nمن�هذا�التاريخ،�مم
ً
إذ�قبلها��Nيعد�مالك

دون�إجــــراء�القيــــد�لتكاســــل�ا�تعاقـــــدين�أو�رب

الطائلة�ع�ى�خزينة�الدولة

                                                          
مصطفى�عبد�السيد�،�ي،�الجار&- 1

القوة�الثبوتية�لقيود�ال،�عفيفشمس�الدين،� -2
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ـ جل�العيÌـ�oوبـ,ن�الحالـة�تتج�ى�أهمية��ثر�Pنشائي�للقيد�من�ناحية�ما�يؤكده�من�تطابق�ب,ن�القيود�\ـي�الّسِ

ــجل� ــا�للعقــار�ع�ــى�الطبيعــة�إ�Nمــن�كــان�العقــار�ُمقيــًدا�باســمه�\ــي�الّسِ
ً
القانونيــة�والواقعيــة�للعقــار،�فــ�يعت"ــ!�مالك

ــا�بمجــرد�
ً
العيÌــo،�وبتلــك�الطريقــة��Nيحــدث�التنــاقض�بــ,ن�ا�لكيــات�العقاريــة،�بــل�تتوحــد�فا�شــi!ي��Nيعــد�مالك

Oاعــات�بــ,ن��فــراد،�فلــو�كــان�انتقــال�ا�لكيــة�يــتم�بمجــرد�إتمــام�العقــد�

فلو�قـام�البـائع�بنقـل�الحـق�العيÌـ�oذاتـه�


م�أنه�اكتسب�الحق�وحده�ìخرين�ويظن�كل�مãحدهم�دون�علم�Öتصرفات�متتالية�

ا�\ـي�مواِجهــة�ãخـرين�حÐــ�Óمـن�ســبقوه�\ــي�التعامـل،�وهــو�مـا�يعمــل�ع�ــى�
ً
فلـو�ســارع�أحـدهم�بقيــد�الحـق�صــار�نافــذ

�تظـــــل�ا�لكيـــــة�للبـــــائع�إ�ـــــى�أن�ينقلهـــــا�ا�شـــــi!ي�
ُ
ـــــجيل�ا�بيـــــع،�حيـــــث

ـــجيل،�لـــذلك�إذا�تعـــدد�ا�شـــi!ين�مـــن�نفـــس�البـــائع�كانـــت��فضـــلية��ـــن�ســـبق�بالتســـجيل�بشـــرط�أن�يكـــون�

،�وجـدًيا�ولـيس�صـورًيا،�كـذلك��Nيعت"ــ!�البـائع�\ـي�تلـك�الحالـة�بائًعـا��لـك�الغ,ـ!؛�Öنــه�
ً
عقـده�صـحيًحا�ولـيس�بـاط

ا،�كما��Nيستطيع�ا�شـi!ي�الـذي�لـم�يسـجل�أن�ينقـل�
ً
جيل�كان��Nزال�مالك

جيل،�كما�أنه�ليس�من�حق�ا�شi!ي�غ,!�ا�سجل�أن�يطالب�من�

ا�وتلك�الدعوى�لـم�تسـتكمل�شـروطها،�ودائـن�
ً
ك

ـــجل��Nيمكنـــه�التنفيـــذ�ع�ـــى�العقـــار�ا�بيـــع�و�Nأن�يأخـــذ�عليـــه�اختصاًصـــا؛�Öن�ا�لكيـــة��Nزالـــت�

ه�الحق�\ي�التنفيذ�ع�ى�العقار�ا�بيع�وأخذ�حق�اختصاص�عليه،�كما�أن�له�
َ
ل
َ
ع�ى�عكس�دائن�البائع�ف

  .جيل�ا�شi!ي�لعقده�ما�يجعل�البيع�غ,!�نافذ�\ي�مواجهته

. \ي�حالة�وفاة�البائع�فا�لكية�تنتقل�إ�ى�ورثته�بعكس�وفاة�ا�شi!ي�الذي�لم�ُيسجل�ف�تنتقل�ا�لكية�لورثته

ما�مـــن�ا�ـــورث�وãخـــر�مـــن�فـــإن�قـــام�وارث�البـــائع�ببيـــع�العقـــار�مـــرة�أخـــرى،�نكـــون�أمـــام�تنـــازع�بـــ,ن�مشـــi!ين�أحـــده

�Nتنتقـل�إ�Nن�ا�لكيـة�Öي�الذي�لـم�يسـجل�!iضل�ع�ى�ا�ش
ُ
جيل�ف

  . جيل�ويفضل�ا�شi!ي�من�الوارث�\ي�تلك�الحالة�وهو�ما�أجمع�عليه�الفقه�والقضاء

ص�وحمايـة�دائÌـ�oا�ـورث�بشـكل�عـام�

ــجيله�منــع�إشــهار�أي�تصــرف�صــادر�مــن�الــوارث�\ــي�أي�مــن�


م�ا�شـi!ي�بعقـد�غ,ـ!�مسـجل�ìا�ـورث�ومـ�oÌلـدائ�ÓÌرث،�والعلة�\ي�ذلـك�أن�يتسـPكة�قبل�شهر�حق�!iعقارات�ال

وبــذلك�فـأي�تصـرف�يصــدر�مـن�الـوارث�بعــد�هـذا�التأشـ,!�غ,ــ!�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تتج�ى�أهمية��ثر�Pنشائي�للقيد�من�ناحية�ما�يؤكده�من�تطابق�ب,ن�القيود�\ـي�ال

ــا�للعقــار�ع�ــى�الطبيعــة�إ�Nمــن�كــان�العقــار�ُمقيــًدا�باســمه�\ــي�ال
ً
القانونيــة�والواقعيــة�للعقــار،�فــ�يعت"ــ!�مالك

ــا�بمجــرد�
ً
العيÌــo،�وبتلــك�الطريقــة��Nيحــدث�التنــاقض�بــ,ن�ا�لكيــات�العقاريــة،�بــل�تتوحــد�فا�شــi!ي��Nيعــد�مالك

  .الغ,!�إ�Nمن�وقت�شهر�هذا�البيعالعقد�سواء�تجاه�البائع�أو�

يؤكــد��ثــر�Pنشــائي�للقيــد�ع�ــى�نبــذ�ال	Oاعــات�بــ,ن��فــراد،�فلــو�كــان�انتقــال�ا�لكيــة�يــتم�بمجــرد�إتمــام�العقــد�

جل�العي�oÌحصولها فلو�قـام�البـائع�بنقـل�الحـق�العيÌـ�oذاتـه�. Oاعات�والدعاوى�وال�oÐيتوMى�نظام�الّسِ


م�أنه�اكتسب�الحق�وحده�خص�وحدثت�ìخرين�ويظن�كل�مãحدهم�دون�علم�Öتصرفات�متتالية�

ا�\ـي�مواِجهــة�ãخـرين�حÐــ�Óمـن�ســبقوه�\ــي�التعامـل،�وهــو�مـا�يعمــل�ع�ــى�
ً
فلـو�ســارع�أحـدهم�بقيــد�الحـق�صــار�نافــذ

  

ة�نتائج�و�ي   :كما�ي��تب�عليه�ِعدَّ

ـــــا�إ�Nب
ً
�تظـــــل�ا�لكيـــــة�للبـــــائع�إ�ـــــى�أن�ينقلهـــــا�ا�شـــــi!ي�أن�مشـــــi!ي�العقـــــار�لـــــن�يكـــــون�مالك

ُ
تســـــجيل�ا�بيـــــع،�حيـــــث

ـــجيل،�لـــذلك�إذا�تعـــدد�ا�شـــi!ين�مـــن�نفـــس�البـــائع�كانـــت��فضـــلية��ـــن�ســـبق�بالت

،�وجـدًيا�ولـيس�صـورًيا،�كـذلك��Nيعت"ــ!�البـائع�\ـي�تلـك�الحالـة�بائًعـا��لـك�الغ,ـ!؛�Öنــه�
ً
عقـده�صـحيًحا�ولـيس�بـاط

ا،�كما��Nيستطيع�ا�شـi!ي�الـذي�لـم�ي
ً
قت�بيعه�للمشi!ي�الذي�قام�بالتسجيل�كان��Nزال�مالك

ملكية�العقار�Öن�ا�لك�لن�تؤول�إليه�إ�Nبالتسجيل،�كما�أنه�ليس�من�حق�ا�شi!ي�غ,!�ا�

ا�وتلك�الدعوى�لـم�تسـتكمل�شـروطها،�ودائـن�خل�دعوى�يرفعها�بتثبيت�ملكية�العقار�ا�بيع؛�Öنه��Nُيعد�مال
ً
ك

ـــجل��Nيمكنـــه�التنفيـــذ�ع�ـــى�العقـــار�ا�بيـــع�و�Nأن�يأخـــذ�عليـــه�اختصاًصـــا؛�Öن�ا�لكيـــة��Nزالـــت�

  

ه�الحق�\ي�التنفيذ�ع�ى�العقار�ا�بيع�وأخذ�حق�اختصاص�عليه،�كما�أن�له�
َ
ل
َ
ع�ى�عكس�دائن�البائع�ف

رفع�دعوى�نزع�ملكية�قبل�تسجيل�ا�شi!ي�لعقده�ما�يجعل�البيع�غ,!�نافذ�\ي�مواجهته

\ي�حالة�وفاة�البائع�فا�لكية�تنتقل�إ�ى�ورثته�بعكس�وفاة�ا�شi!ي�الذي�لم�ُيسجل�ف�تنتقل�ا�لكية�لورثته

فـــإن�قـــام�وارث�البـــائع�ببيـــع�العقـــار�مـــرة�أخـــرى،�نكـــون�أمـــام�تنـــازع�بـــ,ن�مشـــi!ين�أحـــده

ضل�ع�ى�ا�شi!ي�الذي�لـم�ي
ُ
الوارث،�فإن�سارع�ا�شi!ي�من�الوارث�بالتسجيل�ف

جيل�ويفضل�ا�شi!ي�من�الوارث�\ي�تلك�الحالة�وهو�ما�أجمع�عليه�الفقه�والقضاء

ص�وحمايـة�دائÌـ�oا�ـورث�بشـكل�عـام�ولكن�رغبة�من�ا�شرع�\ي�حمايـة�ا�شـi!ي�مـن�ا�ـورث�بشـكل�خـا

ــجيل�حــق�Pرث،�ورتــب�ع�ــى�عــدم�تســجيله�منــع�إشــهار�أي�تصــرف�صــادر�مــن�الــوارث�\ــي�أي�مــن�


م�ا�شـi!ي�بعقـد�غ,ـ!�مìا�ـورث�ومـ�oÌلـدائ�ÓÌرث،�والعلة�\ي�ذلـك�أن�يتسـPكة�قبل�شهر�حق�!iعقارات�ال

وبــذلك�فـأي�تصـرف�يصــدر�مـن�الـوارث�بعــد�هـذا�التأشـ,!�غ,ــ!�. التأشـ,!�بحقـوقهم�ع�ـى�هــامش�تسـجيل�حـق�Pرث

                                         
 323،�ا�رجع�السابق،�ص

 وما�بعدها�165،�ا�رجع�السابق،�ص
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تتج�ى�أهمية��ثر�Pنشائي�للقيد�من�ناحية�ما�يؤكده�من�تطابق�ب,ن�القيود�\ـي�ال-3

ــا�للعقــار�ع�ــى�الطبيعــة�إ�Nمــن�كــان�العقــار�ُمقيــًدا�باســمه�\ــي�ال
ً
القانونيــة�والواقعيــة�للعقــار،�فــ�يعت"ــ!�مالك

ــا�بمجــرد�
ً
العيÌــo،�وبتلــك�الطريقــة��Nيحــدث�التنــاقض�بــ,ن�ا�لكيــات�العقاريــة،�بــل�تتوحــد�فا�شــi!ي��Nيعــد�مالك

العقد�سواء�تجاه�البائع�أو�

يؤكــد��ثــر�Pنشــائي�للقيــد�ع�ــى�نبــذ�ال�-4

لحدثت�ال	Oاعات�والدعاوى�وال�oÐيتو

Öك�!�من�شخص�وحدثت�

ا�\ـي�مواِجهــة�ãخـرين�حÐــ�Óمـن�ســبقوه�\ــي�التعامـل،�وهــو�مـا�يعمــل�ع�ــى�
ً
فلـو�ســارع�أحـدهم�بقيــد�الحـق�صــار�نافــذ

  .  )1(ضياع�الحقوق 

كما�ي��تب�عليه�ِعد

ـــــا�إ�Nب-1
ً
أن�مشـــــi!ي�العقـــــار�لـــــن�يكـــــون�مالك

بالتســـجيل،�لـــذلك�إذا�تعـــدد�ا�شـــi!ين�مـــن�نفـــس�البـــائع�كانـــت��فضـــلية��ـــن�ســـبق�بالت

،�وجـدًيا�ولـيس�صـورًيا،�كـذلك��Nيعت"ــ!�البـائع�\ـي�تلـك�الحالـة�بائًعـا��لـك�الغ,ـ!؛�Öنــه�
ً
عقـده�صـحيًحا�ولـيس�بـاط

قت�بيعه�للمشi!ي�الذي�قام�بالتو 

ملكية�العقار�Öن�ا�لك�لن�تؤول�إليه�إ�Nبالت

خل�دعوى�يرفعها�بتثبيت�ملكية�العقار�ا�بيع؛�Öنه��Nُيعد�مال

ا�شـــi!ي�غ,ـــ!�ا�ســـجل��Nيمكنـــه�التنفيـــذ�ع�ـــى�العقـــار�ا�بيـــع�و�Nأن�يأخـــذ�عليـــه�اختصاًصـــا؛�Öن�ا�لكيـــة��Nزالـــت�

  .للبائع�وليس��دينه

ه�الحق�\ي�التنفيذ�ع�ى�العقار�ا�بيع�وأخذ�حق�اختصاص�عليه،�كما�أن�له�
َ
ل
َ
ع�ى�عكس�دائن�البائع�ف

رفع�دعوى�نزع�ملكية�قبل�تأن�ي

\ي�حالة�وفاة�البائع�فا�لكية�تنتقل�إ�ى�ورثته�بعكس�وفاة�ا�شi!ي�الذي�لم�ُي-2

فـــإن�قـــام�وارث�البـــائع�ببيـــع�العقـــار�مـــرة�أخـــرى،�نكـــون�أمـــام�تنـــازع�بـــ,ن�مشـــi!ين�أحـــده

الوارث،�فإن�سارع�ا�شi!ي�من�الوارث�بالت

بالتسجيل�ويفضل�ا�شi!ي�من�الوارث�\ي�تلك�الحالة�وهو�ما�أجمع�عليه�الفقه�والقضاء

ولكن�رغبة�من�ا�شرع�\ي�حمايـة�ا�شـi!ي�مـن�ا�ـورث�بشـكل�خـا

فقــد�أوجــب�تســجيل�حــق�Pرث،�ورتــب�ع�ــى�عــدم�ت


م�ا�شـi!ي�بعقـد�غ,ـ!�مìا�ـورث�ومـ�oÌلـدائ�ÓÌرث،�والعلة�\ي�ذلـك�أن�يتسـPكة�قبل�شهر�حق�!iعقارات�ال

التأشـ,!�بحقـوقهم�ع�ـى�هــامش�ت

  .)2(نافذ�\ي�حقهم
                                                          

،�ا�رجع�السابق،�صهدىعبد�هللا،� -1
،�ا�رجع�السابق،�صع�ي�حس,ن�نجيدةنجيدة،� -2
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  Page 228 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

شــراؤهم�لــه�مــن�. شــرطها. بأســبقية�التســجيل

بعــد� م�جــواز�نزعــه�مــن�يــده�وتســليمه��خــر�إ�

تسجيل�عقد�البيع�أو�الحكـم�الMNـائي�

ونفاذه�إذا�ا'ثبت�للتعاقد�أو�التأش���بذلك�الحكم�ع�ى�هامش�تسجيل�صحيفة�الدعوى�ا'رفوعة�بصحته�

حـــق�ا'شـــ��ى�Rـــي�الحالـــة�. م�بتنظـــيم�الشـــهر�العقـــاري 

. عدم�تسجيل�العقد .�حق�ناقل�للملكية

يحـــول�دون�الحكـــم�لـــه� � در�مـــن�مالـــك

ــجل�عقــده�أن�ُيطالــب�بحقــه�\ــي�الشــفعة،�وذلــك�Öن�الشــفعة��Nتجــوز�إ�Nإذا�كــان�

،�وطا�ــا�)أي�وقـت�بيــع�العقـار�الــذي�يشـفع�فيــه

ـــك�ا�بـــاني�ع�ـــى��رض�ا�بيعـــة،�فتلـــك�ا�نشـــآت�

تؤول�للبائع�بموجب�قواعد�zلتصاق،�وللمشi!ي�أن�يدفع�أقل�القيمت,ن�قيمة�ا�واد�وأجرة�العمل�أو�قيمة�ما�

  .وذلك�Öن�حق�ا�لكية��Nينتقل�إ�Nبموجب�التسجيل

6ئ�قبــل�أن�يــتم�تســجيل�عقــد�البيــع،�

ن� مَّ
ُ
فإنـــه�يقــــع�ع�ــــى�البــــائع�zلiــــOام�بتحمــــل�مخــــاطر�الهــــك�ولـــيس�ا�شــــi!ي�والــــذي�يحــــق�لــــه�ا�طالبــــة�بإعــــادة�الــــث

ـــجل��Nينقـــل�ا�لكيــة�قبـــل�الهــك،�إ�Nإذا�أثبـــت�البــائع�أن�التـــأخر�\ـــي�

وتجــدر�ا�حظــة�إ�ــى�أن�حــق�ا�شــi!ي�\ــي�مواِجهــة�البــائع�فقــط�ويقــدر�بمــا�يقتضــيه�ذلــك،�لكــن��Nيجــوز�

!ي�لــــــن�يكــــــون�خلًفــــــا�للبــــــائع�إ�N\ــــــي�حالــــــة�انتقــــــال�ا�لكيــــــة�

والقانون�ا�صري�كما�كان�\ي�نظام�الشهر�الشخ�oÔôقانون�تنظيم�الشهر�العقاري�كرس�ذلك�أيًضا�

 
ُ
ــجل�العيÌــ�oهــو�مــن�� ِ


ــا،�والــذي�ّÚيرتكــز�عل�oــÐســس�ال


ـدف�لتـأم,ن�التعـامت�العقاريـة�مـن�أجـل�بيـان�حال�
ــا�القانونيـة�أمـام�الغ,ـ!�الـذي�يريـد�أن�يتعامـل�ع�ـى�العقــار�

والوقـــــوف�ع�ـــــى�حقيقتـــــه�والحقـــــوق�العائـــــدة�لـــــه�وzلOiامـــــات�ا�i!تبـــــة�عليـــــه،�ولـــــذلك�فـــــرض�القـــــانون�قيـــــد�كافـــــة�

. لعينيــــة�وأن�الحقــــوق�غ,ــــ!�ا�قيــــدة��Nيمكــــن�zحتجــــاج�{
ــــا�أمــــام�الغ,ــــ!

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :وقد�قضت�محكمة�النقض�ا'صرية�Rي�أحد�أحكامها�بأن

بأســبقية�التســجيل ا'بيــع ا'فاضـلة�عنــد�تــزاحم�ا'شــ��ين�لــذات�العقــار

م�جــواز�نزعــه�مــن�يــده�وتســليمه�عــد. أثــره .ا'بيــع تســلم�أحــد�ا'شــ��ين�للعقــار

)1("تسجيل�[خ���عقده
.  

  :كما�قضت�أيًضا�بأنه

تسجيل�عقد�البيع�أو�الحكـم�الMNـائي�. شرطه. انتقالها�من�البائع�إ�ى�ا'ش��ى  .ا'بيع العقار

ا'ثبت�للتعاقد�أو�التأش���بذلك�الحكم�ع�ى�هامش�تسجيل�صحيفة�الدعوى�ا'رفوعة�ب

م�بتنظـــيم�الشـــهر�العقـــاري ١٩٤٦لســـنة��١١٤ق�٩�،١٧ا'ادتـــان�. 

�حق�ناقل�للملكية العقار�بأي�تصرف ملكية [خ��ة��حتجاج�به�ع�ى�من�تؤول�إليه

در�مـــن�مالـــكللبـــائع�واعتبـــار�تصـــرفه�فيـــه�إ�ـــى�مشـــ�ٍ��ثـــاٍن�صـــا بقـــاء�ا'لكيـــة

"حة�ونفاذ�عقده
)2(

.  

�Nيحــق�للمشــi!ي�غ,ــ!�ا�ســجل�عقــده�أن�ُيطالــب�بحقــه�\ــي�الشــفعة،�وذلــك�Öن�الشــفعة��Nتجــوز�إ�Nإذا�كــان�

ــا�للعقـار�الــذي�يشـفع�بــه�وقـت�قيــام�سـبب�الشــفعة�
ً
أي�وقـت�بيــع�العقـار�الــذي�يشـفع�فيــه(الشـفيع�مالك

ا�له
ً
  .ف�يعد�مالك

ـــك�ا�بـــاني�ع�ـــى��رض�ا�بيعـــة،�فتلـــك�ا�نشـــ
ُّ
إن�ا�شـــi!ي�غ,ـــ!�ا�ســـجل�لعقـــد�البيـــع�العقـــاري��Nيحـــق�لـــه�تمل

تؤول�للبائع�بموجب�قواعد�zلتصاق،�وللمشi!ي�أن�يدفع�أقل�القيمت,ن�قيمة�ا�واد�وأجرة�العمل�أو�قيمة�ما�

وذلك�Öن�حق�ا�لكية��Nينتقل�إ�Nبموجب�الت�ن��رض�بسبب�تلك�ا�نشآت،

إذا�هلــك�العقــار�ا�بيــع�\ــي�يــد�البــائع�بنــاًء�ع�ــى�قــوة�قــاهرة�أو�حــادث�مفــا6ئ�قبــل�أن�يــتم�ت

م
ُ
فإنـــه�يقــــع�ع�ــــى�البــــائع�zلiــــOام�بتحمــــل�مخــــاطر�الهــــك�ولـــيس�ا�شــــi!ي�والــــذي�يحــــق�لــــه�ا�طالبــــة�بإعــــادة�الــــث

وذلـــك�باعتبــار�أن�العقـــد�غ,ــ!�ا�ســـجل��Nينقـــل�ا�لكيــة�قبـــل�الهــك،�إ�Nإذا�أثبـــت�البــائع�أن�التـــأخر�\ـــي�

  .)3(جيل�كان�بسبب�ا�شi!ي 

وتجــدر�ا�حظــة�إ�ــى�أن�حــق�ا�شــi!ي�\ــي�مواِجهــة�البــائع�فقــط�ويقــدر�بمــا�يقتضــيه�ذلــك،�لكــن��Nيجــوز�

iــــــي�حالــــــة�انتقــــــال�ا�لكيــــــة�أن�يكــــــون�هــــــذا�الحــــــق�\ــــــي�مواِجهــــــة�ا�ســــــتأجر،�فا�شــــــ\�Nي�لــــــن�يكــــــون�خلًفــــــا�للبــــــائع�إ!

والقانون�ا�صري�كما�كان�\ي�نظام�الشهر�الشخ�oÔôقانون�تنظيم�الشهر�العقاري�كرس�ذلك�أيًضا�

جل�العي�oÌرقم� ِ
  .م1964لسنة��142ّ

 
ُ
ــجل�العيÌــ�oهــو�مــن�� وهكــذا�ُيمكــن�القــول�إن��ثــر�ا�نèــ�EÔللقيــد�بالّسِ


ـدف�لتـأم,ن�التعـامت�العقاريـة�مـن�أجـل�بيـان�حال�
ــا�القانونيـة�أمـام�الغ,ـ!�الـذي�يريـد�أن�يتعامـل�ع�ـى�العقــار�

والوقـــــوف�ع�ـــــى�حقيقتـــــه�والحقـــــوق�العائـــــدة�لـــــه�وzلOiامـــــات�ا�i!تبـــــة�عليـــــه،�ولـــــذلك�فـــــرض�القـــــانون�قيـــــد�كافـــــة�

لعينيــــة�وأن�الحقــــوق�غ,ــــ!�ا�قيــــدة��Nيمكــــن�zحتجــــاج�{
ــــا�أمــــام�الغ,ــــ!الحقــــوق�و�عبــــاء�للعقــــار�\ــــي�الصــــحيفة�ا
                                         

 م5/5/2019قضائية،�الدوائر�ا�دنية،�جلسة�

 .م3/11/2018قضائية،�الدوائر�ا�دنية،�جلسة��80
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وقد�قضت�محكمة�النقض�ا'صرية�Rي�أحد�أحكامها�بأن

ا'فاضـلة�عنــد�تــزاحم�ا'شــ��ين�لــذات�العقــار"

تســلم�أحــد�ا'شــ��ين�للعقــار. مقتضــاه. مالكــه

تسجيل�[خ���عقده

كما�قضت�أيًضا�بأنه

العقار ملكية"

ا'ثبت�للتعاقد�أو�التأش���بذلك�الحكم�ع�ى�هامش�تسجيل�صحيفة�الدعوى�ا'رفوعة�ب

. كانـــت�قـــد�ســـجلت

[خ��ة��حتجاج�به�ع�ى�من�تؤول�إليه

بقـــاء�ا'لكيـــة. مـــؤداه

بصحة�ونفاذ�عقده

�Nيحــق�للمشــi!ي�غ,ــ!�ا�-3

ــا�للعقـار�الــذي�يشـفع�بــه�وقـت�قيــام�سـبب�الشــفعة�
ً
الشـفيع�مالك

ا�له�لم�يسجل�عقده
ً
ف�يعد�مالك

إن�ا�شـــi!ي�غ,ـــ!�ا�ســـجل�لعقـــد�البيـــع�العقـــاري��Nيحـــق�لـــه�تمل-4

تؤول�للبائع�بموجب�قواعد�zلتصاق،�وللمشi!ي�أن�يدفع�أقل�القيمت,ن�قيمة�ا�واد�وأجرة�العمل�أو�قيمة�ما�

ن��رض�بسبب�تلك�ا�نش مَّ
ُ
زاد�عن�ث

إذا�هلــك�العقــار�ا�بيــع�\ــي�يــد�البــائع�بنــاًء�ع�ــى�قــوة�قــاهرة�أو�حــادث�مفــا-5

م
ُ
فإنـــه�يقــــع�ع�ــــى�البــــائع�zلiــــOام�بتحمــــل�مخــــاطر�الهــــك�ولـــيس�ا�شــــi!ي�والــــذي�يحــــق�لــــه�ا�طالبــــة�بإعــــادة�الــــث

وذلـــك�باعتبــار�أن�العقـــد�غ,ــ!�ا�ا�ــدفوع،�

التسجيل�كان�بسبب�ا�شi!ي 

وتجــدر�ا�حظــة�إ�ــى�أن�حــق�ا�شــi!ي�\ــي�مواِجهــة�البــائع�فقــط�ويقــدر�بمــا�يقتضــيه�ذلــك،�لكــن��Nيجــوز�

iأن�يكــــــون�هــــــذا�الحــــــق�\ــــــي�مواِجهــــــة�ا�ســــــتأجر،�فا�شــــــ

والقانون�ا�صري�كما�كان�\ي�نظام�الشهر�الشخ�oÔôقانون�تنظيم�الشهر�العقاري�كرس�ذلك�أيًضا�. بالتسجيل

جل�العي�oÌرقم� \ي�قانون�الّسِ

Ôــèوهكــذا�ُيمكــن�القــول�إن��ثــر�ا�ن


ـدف�لتـأم,ن�التعـامت�العقاريـة�مـن�أجـل�بيـان�حال�
ــا�القانونيـة�أمـام�الغ,ـ!�الـذي�يريـد�أن�يتعامـل�ع�ـى�العقــار��

والوقـــــوف�ع�ـــــى�حقيقتـــــه�والحقـــــوق�العائـــــدة�لـــــه�وzلOiامـــــات�ا�i!تبـــــة�عليـــــه،�ولـــــذلك�فـــــرض�القـــــانون�قيـــــد�كافـــــة�

الحقــــوق�و�عبــــاء�للعقــــار�\ــــي�الصــــحيفة�ا
                                                          

قضائية،�الدوائر�ا�دنية،�جلسة��81لسنة��954الطعن�رقم��1-

80لسنة��7002الطعن�رقم��2-

،�ا�رجع�اعفيفشمس�الدين،� - 3
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�للقيــــد�ومــــا�يi!تــــب�عليــــه�مــــن�آثــــار��Nيحــــول�دون�إحــــداث�أثــــر�للتصــــرفات�

وهـو�مـا�نـص�عليـه�ا�شـرع�\ـي�قـانون�

�Ðجل�العي   [ثر�ا'طهر�للقيد�Rي�الّسِ

فعــدم�. إن��ثــر�ا�طهــر�للقيــد�معنــاه�تطه,ــ!�العقــار�مــن�كافــة�الحقــوق�غ,ــ!�ا�قيــدة�أًيــا�كــان�ســبب�القيــد


ا،�كما�يقصد�به�تطه,ـ!�الحقـوق�ا�قيـدة�مـنìـ!ي�القيـد��قيد�الحقوق�معناه�خلو�العقار�مiتع�oـÐكافـة�العيـوب�ال

وتـــأتي�أهميـــة��ثـــر�ا�طهـــر�للقيـــد�\ـــي�أنـــه�يعمـــل�ع�ـــى�دعـــم�ا�لكيـــة�العقاريـــة�فالحمايـــة�القانونيـــة�للقيـــد�

سـاس�بحـدوده�ـا�يشـوبه�وتشـمل�الحالـة�ا�اديـة�والقانونيـة�للعقـار�ا�قيـد�فـ�ُيمكـن�ا�

فالقيـد�يصـبح�غ,ـ!�قابـل�للطعـن�أو�ا�َسـاس�حÐـ�Óولـو�صـدر�حكـم�

ــجل� �مــن�الــدعاوى�الÐــ�oتطعــن�\ــي�التصــرف�و�Nيجــوز�التعليــق�{
ــا�\ــي�الّسِ

ــــجل�العيÌــــ�oهــــو�مصــــدر�الحــــق�العيÌــــ�oولــــيس� ِ
ّ

قيد��Nيتأثر�بما�لحق�بالتصـرف�مـن�عيـوب،�ومعنـاه�أن�الحقـوق�ا�قيـدة�æـي�
ُ
التصرف،�وبالتا�ي�فالحق�العي�oÌا�

ـا�الحقـوق�غ,ـ!�ا�قيـدة�فـ�يعتـد�{
ـا،�و�Nيجـوز�التمسـك�{
ـا،�سـواء�

تعاقدين�أو�الغ,!،�وهذا�ما�يق�oÔüبه�مبدأ�قوة�الثبوت�ا�طلقة�والذي�يعد�من�السـمات��ساسـية�

                                                                                                                            .                                              

ـــجل�العيÌـــ�oيعÌـــ�oأنـــه�إذا�تـــم�قيـــد�عقـــار�ع�ـــى�اســـم� ِ
ّ

ـخص�معــ,ن�ومــرت�مواعيـد�الطعــن�أو�صــدر�حكـم��
ــائي�فيــه�يi!تــب�ع�ـى�ذلــك�تطه,ــ!�العقـار�مــن�كافــة�الحقــوق�

الحقـوق�و�Nتقـوم�بعـد�ذلـك�مهمـا�كـان�سـبب�عـدم�

وكذلك�يع�oÌأن�من�اكتسب�حًقا�من�الشـخص�الـذي�قيـد�العقـار�\ـي�السـجل�مسـتنًدا�إ�ـى�بيانـات�العقـار�

كــذلك�فهنــاك�أثــر�تطه,ــ!ي�للقيــد،�. 

قيدة�من�كل�عيب�يمكن�أن�يلحق�به،�فالحقوق�بقيدها�\ي�السجل�تكون�قد�بدأت�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ــــي�القــــول�إن��ثــــر�ا�نèــــ�EÔللقيــــد�ومــــا�يi!تــــب�عليــــه�مــــن�آثــــار��Nيحــــول�دون�إحــــداث�أثــــر�للتصــــرفات�

Nتنتج�بغـض�النظـر�عـن�القيـد�أم��opامات�الشخصية�فOiلNوهـو�مـا�نـص�عليـه�ا�شـرع�\ـي�قـانون�. الشخصية�كا

  .سالفة�الذكر) 26(جل�العي�oÌصراحة�\ي�ا�ادة�

  الفرع�الثاني

�Ðجل�العي [ثر�ا'طهر�للقيد�Rي�الّسِ

إن��ثــر�ا�طهــر�للقيــد�معنــاه�تطه,ــ!�العقــار�مــن�كافــة�الحقــوق�غ,ــ!�ا�قيــدة�أًيــا�كــان�ســبب�القيــد


ا،�كما�يقصد�به�تطه,ـ!�الحقـوق�ا�قيـدة�مـنìقيد�الحقوق�معناه�خلو�العقار�م

  .فالقيد�يعطي�لصاحبه�حق�جديد�غ,!�قابل�للطعن

وتـــأتي�أهميـــة��ثـــر�ا�طهـــر�للقيـــد�\ـــي�أنـــه�يعمـــل�ع�ـــى�دعـــم�ا�لكيـــة�العقاريـــة�فالحمايـــة�القانونيـــة�للقيـــد�

ـا�يشـوبه�وتشـمل�الحالـة�ا�اديـة�والقانونيـة�للعقـار�ا�قيـد�فـ�ُيمكـن�ا� تكون�من�خل�تطه,!ه�ممَّ

فالقيـد�يصـبح�غ,ـ!�قابـل�للطعـن�أو�ا�َسـاس�حÐـ�Óولـو�صـدر�حكـم�. ومساحته�أو�الحقوق�العينيـة�الÐـ�oلـه�أو�عليـه

فــدعوى�الفســخ�مــن�الــدعاوى�الÐــ�oتطعــن�\ــي�التصــرف�و�Nيجــوز�التعليــق�{
ــا�\ــي�ال. �العقــد


ــــا�تتعــــارض�مــــع�قــــوة�الثبــــوت�ا�طلقــــة،�فالقيــــد�\ــــي��Ö�،oــــÌولــــيس�العي�oــــÌهــــو�مصــــدر�الحــــق�العي�oــــÌــــجل�العي الّسِ

قيد��Nيتأثر�بما�لحق�بالتصـرف�مـن�عيـوب،�ومعنـاه�أن�الحقـوق�ا�قيـدة�æـي�
ُ
التصرف،�وبالتا�ي�فالحق�العي�oÌا�

ـا�الحقـوق�غ,ـ!�ا�قيـدة�فـ�يعتـد�{
ـا،�و�Nيجـوز�التمسـك�{
ـا،�سـواء� 
ـا،�أمَّÚالحقيقة�ا�ؤكدة�الغ,ـ!�قابلـة�للطعـن�ف

تعاقدين�أو�الغ,!،�وهذا�ما�يق�oÔüبه�مبدأ�قوة�الثبوت�ا�طلقة�والذي�يعد�من�السـمات��ساسـية�

oÌجل�العي ِ
ّ)1(                                                                                                                            .

ـــجل�العيÌـــ�oيعÌـــ�oأنـــه�إذا�تـــم�قيـــد�عقـــار�ع�ـــى�اســـم�يمكـــن�القـــول�أن� مبـــدأ�القـــوة�ا�طلقـــة�للقيـــد�\ـــي�الّسِ

ـخص�معــ,ن�ومــرت�مواعيـد�الطعــن�أو�صــدر�حكـم��
ــائي�فيــه�يi!تــب�ع�ـى�ذلــك�تطه,ــ!�العقـار�مــن�كافــة�الحقــوق�

الحقـوق�و�Nتقـوم�بعـد�ذلـك�مهمـا�كـان�سـبب�عـدم��السابقة�ع�ى�القيد�ما�دام�تم�قيـدها�\ـي�السـجل�فتل2ـى�تلـك

وكذلك�يع�oÌأن�من�اكتسب�حًقا�من�الشـخص�الـذي�قيـد�العقـار�\ـي�السـجل�مسـتنًدا�إ�ـى�بيانـات�العقـار�

ــجل�العيÌــ�oيعــد�مكتســًبا�لحــق�مــن�مالكــه�ولــو�كــان�الواقــع�غ,ــ!�ذلــك ِ
ّ .

قيدة�من�كل�عيب�يمكن�أن�يلحق�به،�فالحقوق�بقيدها�\ي�الوبموجبه�تطه,!�الحقوق�ا�


اÚمرحلة�جديدة�منفصلة�عن�ماض.  

                                         
 .506،�ا�رجع�السابق،�ص

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

Ôــــèوكــــذلك�ينب2ــــي�القــــول�إن��ثــــر�ا�ن

Nتنتج�بغـض�النظـر�عـن�القيـد�أم��opامات�الشخصية�فOiلNالشخصية�كا

جل�العي�oÌصراحة�\ي�ا�ادة�الّسِ 

إن��ثــر�ا�طهــر�للقيــد�معنــاه�تطه,ــ!�العقــار�مــن�كافــة�الحقــوق�غ,ــ!�ا�قيــدة�أًيــا�كــان�ســبب�القيــد


ا،�كما�يقصد�به�تطه,ـ!�الحقـوق�ا�قيـدة�مـنìقيد�الحقوق�معناه�خلو�العقار�م

فالقيد�يعطي�لصاحبه�حق�جديد�غ,!�قابل�للطعن

وتـــأتي�أهميـــة��ثـــر�ا�طهـــر�للقيـــد�\ـــي�أنـــه�يعمـــل�ع�ـــى�دعـــم�ا�لكيـــة�العقاريـــة�فالحمايـــة�القانونيـــة�للقيـــد�
تكون�من�خل�تطه,!ه�ممَّ

ومساحته�أو�الحقوق�العينيـة�الÐـ�oلـه�أو�عليـه

قضــائي�بفســخ�العقــد


ــــا�تتعــــارض�مــــع�قــــوة�الثبــــوت�ا�طلقــــة،�فالقيــــد�\ــــي��Ö�،oــــÌالعي

قيد��Nيتأثر�بما�لحق�بالتصـرف�مـن�عيـوب،�ومعنـاه�أن�الحقـوق�ا�قيـدة�æـي�
ُ
التصرف،�وبالتا�ي�فالحق�العي�oÌا�


ـا،�أمÚالحقيقة�ا�ؤكدة�الغ,ـ!�قابلـة�للطعـن�ف

تعاقدين�أو�الغ,!،�وهذا�ما�يق�oÔüبه�مبدأ�قوة�الثبوت�ا�طلقة�والذي�يعد�من�السـمات��ساسـية�بالنسبة�للم

oÌجل�العي لنظام�الّسِ

يمكـــن�القـــول�أن�

شـخص�معــ,ن�ومــرت�مواعيـد�الطعــن�أو�صــدر�حكـم��
ــائي�فيــه�يi!تــب�ع�ـى�ذلــك�تطه,ــ!�العقـار�مــن�كافــة�الحقــوق�

السابقة�ع�ى�القيد�ما�دام�تم�قيـدها�\ـي�ال

وكذلك�يع�oÌأن�من�اكتسب�حًقا�من�الشـخص�الـذي�قيـد�العقـار�\ـي�ال. قيدها

ــجل�العيÌــ�oيعــد�مكتســًبا�لحــق�مــن�مالكــه�ولــو�كــان�الواقــع�غ,ــ!�ذلــك مــن�الّسِ

وبموجبه�تطه,!�الحقوق�ا�


اÚمرحلة�جديدة�منفصلة�عن�ماض

                                                          
،�ا�رجع�السابق،�صإبراهيمأبو�النجا،� -1



 2022ديسمبر 2022

  Page 230 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

جل�العي��Ðع�ى�التنمية��قتصادية�   آثار�التحول�إ�ى�نظام�الّسِ

ــــــ!�مــــــن�أي�أصــــــول�أخــــــرى،�وهــــــو�مــــــا�جعــــــل�

شجعهم�ع�ى�اللجوء�لتسجيل�العقـار�

ـــــا��Nشـــــك�فيـــــه�أن�نظـــــام�الشـــــهر�العقـــــاري�بشـــــكل�عـــــام�يســـــøى�لتحقيـــــق�اســـــتقرار�ا�لكيـــــة�العقاريـــــة�

جل�العي�oÌوالذي�يركز�ع�ى� 
ا�هو�نظام�الّسِ


ا�ولهـــا�âشــهر�التصــرفات�والحقــوق�الــواردة�ع�ــى�العقــار�محــل�التصـــرف،�باعتبــار�أن�العقــار�هــو�وحــدة�قائمــة�بــذا


ـــا�كافـــة�Úونيـــة�تـــدون�ف!iل�تخصـــيص�لكـــل�وحـــدة�عقاريـــة�صـــحيفة�ورقيـــة�أو�الكوجـــود�قـــانوني�ُمعت"ـــ!،�مـــن�خـــ

لــــواردة�ع�ــــى�ذلــــك�العقــــار�وبيــــان�حقيقــــة�مركــــزه�القــــانوني،�فــــإذا�مــــا�أراد�أي�شــــخص�الوقــــوف�ع�ــــى�

حقيقـــة�الحالـــة�القانونيـــة�أو�الوصـــفية�للعقـــار�مـــا�عليـــه�ســـوى�zطـــع�ع�ـــى�تلـــك�الصـــحيفة�العينيـــة�ا�خصصـــة�

زيــــادة�zئتمــــان�وهــــذا��مــــر�هــــو�أمــــر�\ــــي�غايــــة��هميــــة�إذ�يــــؤدي�إ�ــــى�ســــهولة�وســــرعة�تــــداول�العقــــارات�و 

ـــجل�: "\ـــي�أحـــد�أحكامهـــا�بـــالنص�ع�ـــى�أن تنظـــيم�قـــانون�الّسِ


اÚيانـات�الـواردة�مطابقة�الب. أثره. بيان�كافة�التصرفات�الواردة�عل

حمايــة�ا�تعامـــل�مــع�ا�قيــد�كمالــك�للعقـــار�مــن�كــل�دعــوى�غ,ـــ!�ظــاهرة�\ــي�الســجل�Nســـتقرار�

�oــÐيشــهدها�ا�جتمــع�ا�صــري�وال�oــÐحقــة�البــالنظر�إ�ــى�التطــورات�zقتصــادية�ا�ت

فمصـــر��.وتتــأثر�ا�لكيـــة�العقاريــة�\ــي�مصــر�{
ـــا�اعــداد�قــانون�جديــد�يناســـب�مــع�هــذه�التطــورات

كغ,!ها�من�الدول�ال�oÐاهتمت�بالشهر�العقاري�اهتماًما�كب,ً!ا،�وظلت�تعمل�ع�ى�تطويره�باستمرار،�وقد�أدركت�

ـــجل�العيÌـــ�o\ـــي�اســـتقرار�ا�لكيـــة�العقاريــة�\ـــي�الـــبد�الÐـــ�oيطبـــ ِ
ق�{
ـــا،�فعملـــت�ع�ـــى�إدخـــال�ّ

�مـــن�نظـــام�الشـــهر�الشخôـــ�oÔا�ـــأخوذ�مـــن�فرنســـا�قـــديًما�والـــذي�كـــان�يتخـــذ�
ً
Nد�بـــدـــجل�العيÌـــ�o\ـــي�الـــب ِ

ّ

�للشــهر،�
ً
ــخاص�أساًســا�للشــهر،�بــاختف�نظــام�الشــهر�العيÌــ�oالــذي�يتخــذ�مــن�عــ,ن�الوحــدة�العقاريــة�محــ

ه�معظـــــم�الـــــدول�والـــــذي�يلقـــــى�نجاًحـــــا�كب,ـــــً!ا�لـــــدى�فقهـــــاء�

ـــله�عـــن�نظـــام�الشـــهر�الشخôـــ�oÔوالـــذي�يقـــوم�ع�ـــى�نظـــام� ـــجل�العيÌـــ�oلـــه�مزايـــا�عديـــدة�ُتفّضِ ِ
ّ

مًعــا�للفاســدين�وسماســـرة�ونظــًرا�للقيمــة�الكب,ــ!ة�للعقــار�باعتبــاره�يمثــل�ثــروة�كب,ــ!ة�وهــو�مــا�يجعلــه�مط

�راÕــ�oÔوهــو�مــا�يحــدث�الكث,ــ!�مــن�ا�شــكت،�لــذا�فــإن�ســن�التشــريعات�والــنظم�الخاصــة�بالتســجيل�العقــاري�

سيؤدي�Nستقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�ويسـد�تلـك�الثغـرات�ويحـد�مـن�zعتـداء�ع�ـى�أراÕـ�oÔالدولـة�وعقـارات��فـراد�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  ا'طلب�الثاني

جل�العي��Ðع�ى�التنمية��قتصادية� آثار�التحول�إ�ى�نظام�الّسِ

ماري�لكث,ــــــ!�مــــــن�النــــــاس�أك�ــــــ!�مــــــن�أي�أصــــــول�أخــــــرى،�وهــــــو�مــــــا�جعــــــل�
ُ
لقــــــد�أثبــــــت�العقــــــار�دوره�zســــــتث

مار�معظم�أموالهم�\ي�القطاع�العقاري،�وهو�ما�شجعهم�ع�ى�اللجوء�لت
ُ
جهون�Nستث

  .بعد�صدور�القوان,ن�ا�نظمة�للعقار

ـــــا��Nشـــــك�فيـــــه�أن�نظـــــام�الشـــــهر�العقـــــاري�بشـــــكل�عـــــام�يســـــøى�لتحقيـــــق�اســـــتقرار�ا�لكيـــــة�العقاريـــــة�

جل�العي�oÌوالذي�يركز�ع�ى�وتدعيم�zئتمان�العقاري،�وإن�من�أبرز�نظم� ِ
ّ 
ا�هو�نظام�ال�الشهر�العقاري�وأحد


ا�ولهـــا�âشــهر�التصــرفات�والحقــوق�الــواردة�ع�ــى�العقــار�محــل�التصـــرف،�باعتبــار�أن�العقــار�هــو�وحــدة�قائمــة�بــذا


ـــا�كافـــة�Úونيـــة�تـــدون�ف!iل�تخصـــيص�لكـــل�وحـــدة�عقاريـــة�صـــحيفة�ورقيـــة�أو�الكوجـــود�قـــانوني�ُمعت"ـــ!،�مـــن�خـــ

لــــواردة�ع�ــــى�ذلــــك�العقــــار�وبيــــان�حقيقــــة�مركــــزه�القــــانوني،�فــــإذا�مــــا�أراد�أي�

حقيقـــة�الحالـــة�القانونيـــة�أو�الوصـــفية�للعقـــار�مـــا�عليـــه�ســـوى�zطـــع�ع�ـــى�تلـــك�الصـــحيفة�العينيـــة�ا�خصصـــة�

وهــــذا��مــــر�هــــو�أمــــر�\ــــي�غايــــة��هميــــة�إذ�يــــؤدي�إ�ــــى�ســــهولة�وســــرعة�تــــداول�العقــــارات�و 

oÌجل�العي    .العقاري،�وبث�الثقة�\ي�نفوس�ا�تعامل,ن�مع�بيانات�الّسِ

\ـــي�أحـــد�أحكامهـــا�بـــالنص�ع�ـــى�أن�وهـــو�مـــا�أكدتـــه�محكمـــة�الـــنقض�ا'صـــرية


ا. مقصوده. العي�oÌللقيد�وفًقا��وقع�العقاراتÚبيان�كافة�التصرفات�الواردة�عل

حمايــة�ا�تعامـــل�مــع�ا�قيــد�كمالــك�للعقـــار�مــن�كــل�دعــوى�غ,ـــ!�ظــاهرة�\ــي�ال. 

  .(1)"ا�لكية�وانعدام�ا�نازعات�بشأ�
ا

بــالنظر�إ�ــى�التطــورات�zقتصــادية�ا�تحقــة�الÐــ�oيشــهدها�ا�جتمــع�ا�صــري�والÐــ��oوجــدير�بالــذكر�أنــه

وتتــأثر�ا�لكيـــة�العقاريــة�\ــي�مصــر�{
ـــا�اعــداد�قــانون�جديــد�يناســـب�مــع�هــذه�التطــورات

كغ,!ها�من�الدول�ال�oÐاهتمت�بالشهر�العقاري�اهتماًما�كب,ً!ا،�وظلت�تعمل�ع�ى�تطويره�باستمرار،�وقد�أدركت�

ـــجل�العيÌـــ�o\ـــي�اســـتقرار�ا�لكيـــة�العقاريــة�\ـــي�الـــبد�الÐـــ�oيطبـــ مــدى�أهميـــة�نظـــام�الّسِ

�مـــن�نظـــام�الشـــهر�الشخôـــ�oÔا�ـــأخوذ�مـــن�فرنســـا�قـــديًما�والـــذي�كـــان�يتخـــذ�
ً
Nد�بـــدـــجل�العيÌـــ�o\ـــي�الـــب ِ

ّ

�للشــهر،�
ً
ــخاص�أساًســا�للشــهر،�بــاختف�نظــام�الشــهر�العيÌــ�oالــذي�يتخــذ�مــن�عــ,ن�الوحــدة�العقاريــة�محــ

ه�معظـــــم�الـــــدول�والـــــذي�يلقـــــى�نجاًحـــــا�كب,ـــــً!ا�لـــــدى�فقهـــــاء�ويعت"ـــــ!�أحـــــدث�أنظمـــــة�الشـــــهر�العقـــــاري�الـــــذي�تأخـــــذ�بـــــ

ـــله�عـــن�نظـــام�الشـــهر�الشخôـــ�oÔوالـــذي�يقـــوم�ع�ـــى�نظـــام� ـــجل�العيÌـــ�oلـــه�مزايـــا�عديـــدة�ُتفّضِ ّسِ

  .خاص�أطراف�الشهر�للتصرف�ا�راد�شهره

ونظــًرا�للقيمــة�الكب,ــ!ة�للعقــار�باعتبــاره�يمثــل�ثــروة�كب,ــ!ة�وهــو�مــا�يجعلــه�مط

�راÕــ�oÔوهــو�مــا�يحــدث�الكث,ــ!�مــن�ا�شــكت،�لــذا�فــإن�ســن�التشــريعات�والــنظم�الخاصــة�بالت

سيؤدي�Nستقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�ويسـد�تلـك�الثغـرات�ويحـد�مـن�zعتـداء�ع�ـى�أراÕـ�oÔالدولـة�وعقـارات��فـراد�

                                         
 .م24/10/2011ق،�جلسة�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

جل�العي��Ðع�ى�التنمية��قتصادية� آثار�التحول�إ�ى�نظام�الّسِ

ماري�لكث,ــــــ!�مــــــن�النــــــاس�أك
ُ
لقــــــد�أثبــــــت�العقــــــار�دوره�zســــــتث

مار�معظم�أموالهم�\ي�القطاع�العقاري،�وهو�ما��
ُ
جهون�Nستث شخاص�يتَّ

بعد�صدور�القوان,ن�ا�نظمة�للعقار

ـــــا��Nشـــــك�فيـــــه�أن�نظـــــام�الشـــــهر�العقـــــاري�بشـــــكل�عـــــام�يســـــøى�لتحقيـــــق�اســـــتقرار�ا�لكيـــــة�العقاريـــــة� وممَّ

وتدعيم�zئتمان�العقاري،�وإن�من�أبرز�نظم�


ا�ولهـــا�âشــهر�التصــرفات�والحقــوق�الــواردة�ع�ــى�العقــار�محــل�التصـــرف،�باعتبــار�أن�العقــار�هــو�وحــدة�قائمــة�بــذا


ـــا�كافـــة�Úونيـــة�تـــدون�ف!iل�تخصـــيص�لكـــل�وحـــدة�عقاريـــة�صـــحيفة�ورقيـــة�أو�الكوجـــود�قـــانوني�ُمعت"ـــ!،�مـــن�خـــ

لــــواردة�ع�ــــى�ذلــــك�العقــــار�وبيــــان�حقيقــــة�مركــــزه�القــــانوني،�فــــإذا�مــــا�أراد�أي�التصــــرفات�ا

حقيقـــة�الحالـــة�القانونيـــة�أو�الوصـــفية�للعقـــار�مـــا�عليـــه�ســـوى�zطـــع�ع�ـــى�تلـــك�الصـــحيفة�العينيـــة�ا�خصصـــة�

وهــــذا��مــــر�هــــو�أمــــر�\ــــي�غايــــة��هميــــة�إذ�يــــؤدي�إ�ــــى�ســــهولة�وســــرعة�تــــداول�العقــــارات�و . للعقــــار

العقاري،�وبث�الثقة�\ي�نفوس�ا�تعامل,ن�مع�بيانات�ال

وهـــو�مـــا�أكدتـــه�محكمـــة�الـــنقض�ا'صـــرية

العي�oÌللقيد�وفًقا��وقع�العقارات

. مــؤداه. بــه�للحقيقــة

ا�لكية�وانعدام�ا�نازعات�بشأ�
ا

وجــدير�بالــذكر�أنــه

وتتــأثر�ا�لكيـــة�العقاريــة�\ــي�مصــر�{
ـــا�اعــداد�قــانون�جديــد�يناســـب�مــع�هــذه�التطــوراتتــؤثر�ع�ــى�ا�لكيــة�

كغ,!ها�من�الدول�ال�oÐاهتمت�بالشهر�العقاري�اهتماًما�كب,ً!ا،�وظلت�تعمل�ع�ى�تطويره�باستمرار،�وقد�أدركت�

ـــجل�العيÌـــ�o\ـــي�اســـتقرار�ا�لكيـــة�العقاريــة�\ـــي�الـــبد�الÐـــ�oيطبـــ مــدى�أهميـــة�نظـــام�الّسِ

�مـــن�نظـــام�الشـــهر�الشخôـــ�oÔا�ـــأخوذ�مـــن�فرنســـا�قـــديًما�والـــذي�كـــان�يتخـــذ�
ً
Nد�بـــدـــجل�العيÌـــ�o\ـــي�الـــب نظـــام�الّسِ

�للشــهر،�
ً
�شــخاص�أساًســا�للشــهر،�بــاختف�نظــام�الشــهر�العيÌــ�oالــذي�يتخــذ�مــن�عــ,ن�الوحــدة�العقاريــة�محــ

ويعت"ـــــ!�أحـــــدث�أنظمـــــة�الشـــــهر�العقـــــاري�الـــــذي�تأخـــــذ�بـــــ

ـــله�عـــن�نظـــام�الشـــهر�الشخôـــ�oÔوالـــذي�يقـــوم�ع�ـــى�نظـــام� ـــجل�العيÌـــ�oلـــه�مزايـــا�عديـــدة�ُتفّضِ القـــانون،�ونظـــام�الّسِ

شهر��شخاص�أطراف�الشهر�للتصرف�ا�راد�شهره

ونظــًرا�للقيمــة�الكب,ــ!ة�للعقــار�باعتبــاره�يمثــل�ثــروة�كب,ــ!ة�وهــو�مــا�يجعلــه�مط

�راÕــ�oÔوهــو�مــا�يحــدث�الكث,ــ!�مــن�ا�شــكت،�لــذا�فــإن�ســن�التشــريعات�والــنظم�الخاصــة�بالت

سيؤدي�Nستقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�ويسـد�تلـك�الثغـرات�ويحـد�مـن�zعتـداء�ع�ـى�أراÕـ�oÔالدولـة�وعقـارات��فـراد�

                                                          
ق،�جلسة�70لسنة��393الطعن�رقم��-1
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�oـــÌـــجل�العي لشـــهر�العقـــاري،�وهنـــا�يـــأتي�تطبيـــق�نظـــام�الّسِ
(.  

ــــجل�العيÌــــ�oتــــداول�zئتمــــان�العقــــاري،�وُيقصــــد�بتســــهيل�تــــداول� ِ
ّ

incommutable�ÓــÐواســتعمال�هــذا�الــرهن�ح�،

فمــن�الحقــائق�ا�ؤكــدة�\ــي�zقتصــاد�


ــــا،�إ�Nبعــــد�فiــــ!ة�طويلــــة�وNســــيما�\ــــي�مصــــر،�Úيمكــــن�أن�تــــرد�رؤوس��مــــوال�ا�ســــتغلة�ف�Nأن��رض��،oÔــــ

فالـــدائن�الـــذي�يضـــطر�çقـــراض�ا�ـــدين�وينتظـــر�عـــدة�ســـنوات�Nســـتيفاء�دينـــه�منـــه�لـــن�يقـــدم�ع�ـــى�هـــذا�

�ســـيكتفي�بفائـــدة�قليلـــة
ً
ـــا�إن�. Pقـــراض�إ�Nإن�كـــان�متأكـــًدا�مـــن�ســـهولة�تـــداول�دينـــه،�فـــإن�كـــان�التـــداول�ســـه أمَّ

. فيتحمـــل�ا�ـــدين�نتيجـــة�ذلـــك�بزيـــادة�ســـعر�الفائـــدة

ـــجل�العيÌـــ�oيعمـــل�ع�ـــى�تشـــجيع�تـــدفق�شـــركات� ِ
ّ

عطـى�التمـويت�إ�Nلكـل�عقـار�ُمشـهر،�حÐـ�Óتضـمن�
ُ

ـا،�إذ��NتÚجيل�عل

  .ا،�وهو�ما�تطبقه�الشركات�ذات�الريادة�\ي�مجال�التمويل�العقاري�\ي�أ�انيا

و\ي�ظل�توجه�الدولة�ا�صرية�بإنشاء�ا�دن�الجديدة�والعمل�ع�ى�توسيع�ا�سـاحة�الزراعيـة،�والعمـل�ع�ـى�

مارات��جنبيـــة�داخـــل�مصـــر،�وكـــل�ذلـــك��Nيتحقـــق�إ�Nبوجـــود�نظـــام�عقـــاري�كامـــل�مســـتقر�يــــؤمن�
ُ
جـــذب�zســـتث

�oــــÌـــجل�العي 
م،�ومـــن�هنـــا�نجـــد�أهميـــة�الّسِâت�العقاريـــة،�ويحفـــظ�للمتعـــامل,ن�أمـــوالهم�وممتلكــــاويســـهل�ا�عـــام

ي�\ـــي�تحقيـــق�الحمايـــة�للملكيـــة�العقاريـــة�واســـتقرارها،�وهـــو��مـــر�الـــذي�يــــؤدي�

يريــــــد�أن�يتعامـــــل�ع�ــــــى�الوحــــــدة�العقاريــــــة�أن�يطمـــــ0ن�لوجــــــود�نظــــــام�عقــــــاري�ســــــليم�

ومنضـــبط�يضـــمن�لــــه�أن�مـــن�يتعامـــل�معــــه�هـــو�ا�الــــك�الحقيقـــي�للعقـــار،�كمــــا�يضـــمن�لـــه�zطــــع�بســـهولة�ع�ــــى�

ـــجل� حقيقـــة�الحالـــة�القانونيـــة�للعقـــار�حســـب�مـــا�هـــو�ُمقيـــد�\ـــي�الصـــحيفة�العقاريـــة�بالســـجل،�كـــذلك�فنظـــام�الّسِ

�يضـــمن�حقـــوق�ا�تعـــامل,ن�ع�ـــى�العقـــار�فحســـب�بـــل�كـــذلك�يســـتفيد�منـــه�ا�وثقـــون�والقـــائمون�بعمليـــة�

ـــــجيل،�وا�حـــــامون�والوســـــطاء�العقـــــاريون،�وجميـــــع�العـــــامل,ن�\ـــــي�ا�جـــــال�العقـــــاري�خاصـــــة�إن�كـــــان�الســـــجل�

هميـة�والدقـة�\ـي�آن�واحـد،�فهـو�غ�� 

يتنـــــاول�العقـــــارات�والÐـــــ�oتتســـــع�رقع�
ـــــا�لتشـــــمل��راÕـــــ�oÔالفضـــــاء�و�راÕـــــ�oÔا�عـــــدة�للبنـــــاًء�و�راÕـــــ�oÔالزراعيـــــة�

كما�أن�ا�تعامل,ن�ع�ى�العقارات�هـدفهم�

�كث,ــــــ!ة�وجهــــــود�ضــــــخمة�\ــــــي�
ً
zــــــا�وأنفقــــــوا�أمــــــو
طويلــــــة�\ــــــي�تحصــــــيلها�وتنمي�

 .11،�صم2014،�،�كلية�الحقوق ،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�ا�نصورة

 .482،�صم1964،�،�كلية�الحقوق 

ـــــجل�العيÌـــــ�oبـــــ,ن�عموميـــــة�النصـــــوص�وثغـــــرات�\ـــــي�التطبيـــــق،�رســـــالة�دكتـــــوراه،� ِ
،�،�كليـــــة�الحقـــــوق جامعـــــة�عـــــ,ن�شـــــمسّ

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

لشـــهر�العقـــاري،�وهنـــا�يـــأتي�تطبيـــق�نظـــام�الوالبعـــد�عـــن�تحريـــر�عقـــود�تصـــرف�خـــارج�إطـــار�قـــانون�ا

)1(ليسد�تلك�الثغرات�وعدم�السماح�Öي�تصرف�أو�حق�عي�oÌيحدث�خارجه

ــــجل�العيÌــــ�oتــــداول�zئتمــــان�العقــــاري،�وُيقصــــد�بتســــهيل�تــــداول��مــــن�ناحيــــة�أخــــرى  يســــهل�نظــــام�الّسِ

incommutableإعطــاء�ا�لكيــة�العقاريــة�قيمــة�الــرهن�الثابــت�


ــاÚــي�\ـي�حاجــة�إلæ�oــÐقتصــاد�. يمكـن�بــذلك�أن�ُتجــذب�نحــو��رض�رؤوس��مــوال�الzفمــن�الحقــائق�ا�ؤكــدة�\ــي�


ــــا،�إ�Nبعــــد�فiــــ!ة�طويلــــة�وNســــيما�\ــــي�مصــــر،�Úيمكــــن�أن�تــــرد�رؤوس��مــــوال�ا�ســــتغلة�ف�Nأن��رض��،oÔــــ

�يقل�ريع��رض�بالنسبة
ُ
ن�اكتسا{
ا�حيث مَّ

ُ
  .)2("لث

فالـــدائن�الـــذي�يضـــطر�çقـــراض�ا�ـــدين�وينتظـــر�عـــدة�ســـنوات�Nســـتيفاء�دينـــه�منـــه�لـــن�يقـــدم�ع�ـــى�هـــذا�

�ســـيكتفي�بفائـــدة�قليلـــة
ً
Pقـــراض�إ�Nإن�كـــان�متأكـــًدا�مـــن�ســـهولة�تـــداول�دينـــه،�فـــإن�كـــان�التـــداول�ســـه

فيتحمـــل�ا�ـــدين�نتيجـــة�ذلـــك�بزيـــادة�ســـعر�الفائـــدةلفiـــ!ة�غ,ـــ!�محـــددة��immobilizationاضـــطر�لتثبيـــت�أموالـــه�

ـــجل�العيÌـــ�oيعمـــل�ع�ـــى�تشـــجيع�تـــدفق�شـــركات� وبالتـــا�ي�فزيـــادة�zئتمـــان�العقـــاري�والـــذي�يســـøى�إليـــه�نظـــام�الّسِ

عطـى�التمـويت�إ�Nلكـل�عقـار�ُمشـهر،�حÐـ�Óتضـمن�
ُ

ـا،�إذ��NتÚتقوم�عملية�التسجيل�عل�oÐالتمويل�العقاري،�وال

ا،�وهو�ما�تطبقه�الشركات�ذات�الريادة�\ي�مجال�التمويل�العقاري�\ي�أ�انياتلك�الشركات�حقوقه

و\ي�ظل�توجه�الدولة�ا�صرية�بإنشاء�ا�دن�الجديدة�والعمل�ع�ى�توسيع�ا�سـاحة�الزراعيـة،�والعمـل�ع�ـى�

مارات��جنبيـــة�داخـــل�مصـــر،�وكـــل�ذلـــك��Nيتحقـــق�إ�Nبوجـــود�نظـــام�عقـــاري�كامـــل�مســـتقر�يــــؤمن�
ُ
جـــذب�zســـتث


م،�ومـــن�هنـــا�نجـــد�أهميـــة�الâت�العقاريـــة،�ويحفـــظ�للمتعـــامل,ن�أمـــوالهم�وممتلكــــاويســـهل�ا�عـــام

والـــذي�يلعـــب�دور�هـــام�واســـi!اتي�ي�\ـــي�تحقيـــق�الحمايـــة�للملكيـــة�العقاريـــة�واســـتقرارها،�وهـــو��مـــر�الـــذي�يــــؤدي�

مارية�\ي�كافة�ا�جاNت
ُ
  .)3(لزيادة�ا�شروعات�zستث

يريــــــد�أن�يتعامـــــل�ع�ــــــى�الوحــــــدة�العقاريــــــة�أن�يطمـــــ0ن�لوجــــــود�نظــــــام�عقــــــاري�ســــــليم�يســـــتطيع�كــــــل�مــــــن�

ومنضـــبط�يضـــمن�لــــه�أن�مـــن�يتعامـــل�معــــه�هـــو�ا�الــــك�الحقيقـــي�للعقـــار،�كمــــا�يضـــمن�لـــه�zطــــع�بســـهولة�ع�ــــى�

حقيقـــة�الحالـــة�القانونيـــة�للعقـــار�حســـب�مـــا�هـــو�ُمقيـــد�\ـــي�الصـــحيفة�العقاريـــة�بالســـجل،�كـــذلك�فنظـــام�ال

�يضـــمن�حقـــوق�ا�تعـــامل,ن�ع�ـــى�العقـــار�فحســـب�بـــل�كـــذلك�يســـتفيد�منـــه�ا�وثقـــون�والقـــائمون�بعمليـــة�

ـــــجيل،�وا�حـــــامون�والوســـــطاء�العقـــــاريون،�وجميـــــع�العـــــامل,ن�\ـــــي�ا�جـــــال�العقـــــاري�خاصـــــة�إن�كـــــان�ال

  

ـجل�العيÌـ�o\ـي�الجانـب�zقتصـادي�بـالغ�� �:ويرى�الباحث أن�دور�الّسِ

يتنـــــاول�العقـــــارات�والÐـــــ�oتتســـــع�رقع�
ـــــا�لتشـــــمل��راÕـــــ�oÔالفضـــــاء�و�راÕـــــ�oÔا�عـــــدة�للبنـــــاًء�و�راÕـــــ�oÔالزراعيـــــة�

كما�أن�ا�تعامل,ن�ع�ى�العقارات�هـدفهم�. و�را�oÔÕالصحراوية�ع�ى�Pقليم�ا�صري�وما�ُيقام�عليه�من�أنشطة


م�الÐــــــ�oظلــــــوا�ســــــنواتâكث,ــــــ!ة�وجهــــــود��تنميــــــة�ثــــــروا�
ً
zــــــا�وأنفقــــــوا�أمــــــو
طويلــــــة�\ــــــي�تحصــــــيلها�وتنمي�

                                         
،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�ا�نصورة)دراسة�مقارنة(ãثار�القانونية�للتسجيل�العقاري�،�ع�ي�بن�عزان�بن�ع�ي

جل�العي�oÌوإدخاله�\ي�Pقليم�ا�صري،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�القاهرة ،�كلية�الحقوق نظام�الّسِ

ـــــجل�العيÌـــــ�oبـــــ,ن�عموميـــــة�النصـــــوص�وثغـــــرات�\ـــــي�التطبيـــــق،�رســـــالة�دكتـــــوراه،� أحمـــــد�الســـــيد�عبـــــد�الحميـــــد�،�نظـــــام�الّسِ

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

والبعـــد�عـــن�تحريـــر�عقـــود�تصـــرف�خـــارج�إطـــار�قـــانون�ا

ليسد�تلك�الثغرات�وعدم�السماح�Öي�تصرف�أو�حق�عي�oÌيحدث�خارجه

مــــن�ناحيــــة�أخــــرى 

إعطــاء�ا�لكيــة�العقاريــة�قيمــة�الــرهن�الثابــت�"zئتمــان�العقــاري�


ــاÚــي�\ـي�حاجــة�إلæ�oــÐيمكـن�بــذلك�أن�ُتجــذب�نحــو��رض�رؤوس��مــوال�ال


ــــا،�إ�Nبعــــد�فiــــ!ة�طويلــــة�وNســــيما�\ــــي�مصــــر،�Úيمكــــن�أن�تــــرد�رؤوس��مــــوال�ا�ســــتغلة�ف�Nأن��رض��،oÔالسيا�ــــ

�يقل�ريع��رض�بالنسبة
ُ
حيث

فالـــدائن�الـــذي�يضـــطر�çقـــراض�ا�ـــدين�وينتظـــر�عـــدة�ســـنوات�Nســـتيفاء�دينـــه�منـــه�لـــن�يقـــدم�ع�ـــى�هـــذا�

�ســـيكتفي�بفائـــدة�قليلـــة
ً
Pقـــراض�إ�Nإن�كـــان�متأكـــًدا�مـــن�ســـهولة�تـــداول�دينـــه،�فـــإن�كـــان�التـــداول�ســـه

اضـــطر�لتثبيـــت�أموالـــه�

وبالتـــا�ي�فزيـــادة�zئتمـــان�العقـــاري�والـــذي�يســـøى�إليـــه�نظـــام�ال

التمويل�العقاري،�وال�oÐتقوم�عملية�الت

تلك�الشركات�حقوقه

و\ي�ظل�توجه�الدولة�ا�صرية�بإنشاء�ا�دن�الجديدة�والعمل�ع�ى�توسيع�ا�سـاحة�الزراعيـة،�والعمـل�ع�ـى�

مارات��جنبيـــة�داخـــل�مصـــر،�وكـــل�ذلـــك��Nيتحقـــق�إ�Nبوجـــود�نظـــام�عقـــاري�كامـــل�مســـتقر�يــــؤمن�
ُ
جـــذب�zســـتث


م،�ومـــن�هنـــا�نجـــد�أهميـــة�الâت�العقاريـــة،�ويحفـــظ�للمتعـــامل,ن�أمـــوالهم�وممتلكــــاويســـهل�ا�عـــام

والـــذي�يلعـــب�دور�هـــام�واســـi!اتي

مارية�\ي�كافة�ا�جاNت
ُ
لزيادة�ا�شروعات�zستث

يســـــتطيع�كــــــل�مــــــن�

ومنضـــبط�يضـــمن�لــــه�أن�مـــن�يتعامـــل�معــــه�هـــو�ا�الــــك�الحقيقـــي�للعقـــار،�كمــــا�يضـــمن�لـــه�zطــــع�بســـهولة�ع�ــــى�

حقيقـــة�الحالـــة�القانونيـــة�للعقـــار�حســـب�مـــا�هـــو�ُمقيـــد�\ـــي�الصـــحيفة�العقاريـــة�بال

 N�oـــÌيضـــمن�حقـــوق�ا�تعـــامل,ن�ع�ـــى�العقـــار�فحســـب�بـــل�كـــذلك�يســـتفيد�منـــه�ا�وثقـــون�والقـــائمون�بعمليـــة�العي�

التســـــجيل،�وا�حـــــامون�والوســـــطاء�العقـــــاريون،�وجميـــــع�العـــــامل,ن�\ـــــي�ا�جـــــال�العقـــــاري�خاصـــــة�إن�كـــــان�ال

  . العقاري�الكi!ونًيا

ويرى�الباحث

يتنـــــاول�العقـــــارات�والÐـــــ�oتتســـــع�رقع�
ـــــا�لتشـــــمل��راÕـــــ�oÔالفضـــــاء�و�راÕـــــ�oÔا�عـــــدة�للبنـــــاًء�و�راÕـــــ�oÔالزراعيـــــة�

و�را�oÔÕالصحراوية�ع�ى�Pقليم�ا�صري�وما�ُيقام�عليه�من�أنشطة


م�الÐــــــ�oظلــــــوا�ســــــنواتâتنميــــــة�ثــــــروا

                                                          
ع�ي�بن�عزان�بن�ع�يالهشامي،� 1-

جل�العي�oÌوإدخاله�\ي�Pقليم�ا�صري،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�القاهرة،�مودمنصور�محوجيه،� 2- نظام�الّسِ

أحمـــــد�الســـــيد�عبـــــد�الحميـــــد�،�نظـــــام�الإبـــــراهيم،�- 3
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ـــــا،�وإذ�أن�الشـــــهر�العقـــــاري�يفiـــــ!ض�وجـــــود�عقـــــار�محـــــدد�Úمارها،�وأن�الشـــــهر�العقـــــاري�هدفـــــه�الحفـــــاظ�عل
ُ
اســـــتث

�وصــــاف�القانونيــــة�وا�اديــــة،�وموقــــع�ثابــــت�ومعــــروف�ع�ــــى�الخــــرائط�ا�ســــاحية،�ســــواء�أرض�أم�مبــــاني،�كــــذلك�

ــا�مــا� مل,ن�ع�ــى�العقــار،�وقــد�ُوكــل�Öمــر�تحديــد�أوصــاف�العقــار�الهيئــة�العامــة�ا�صــرية�للمســاحة،�أمَّ


م�مصلحة��حوال�ا�دنيةâبرام�التصرفات�وتحديد�ذواçم�
  .يخص�ا�تعامل,ن�ع�ى�العقار�فيختص�بأمر�أهلي�

ـــجل�العيÌـــ�oيمتـــاز�بكونـــه�صـــاحب�قـــدرة�كب,ـــ!ة�ع�ـــى�تحديـــد�أشـــكا ِ
ل�العقـــارات�\ـــي�مصـــر�والـــدول�ّ

العربيــــة�ســــواء�كــــان�العقــــار�ســــك�oÌأم�تجــــاري�أم�خــــدمي،�لكونــــه�يضــــع�وصــــف�دقيــــق��راقبــــة�ا�نظومــــة�العقاريــــة�

ــــجل�العيÌــــ�oيلعــــب�دور�هــــام�\ــــي�تنشــــيط� ِ
ّ

ـ!وة�العقاريـة�الÐـ�oتمثـل�أهـم�محـور�مـن�محـاور�

ـــجل�العيÌـــ�oباعتبـــاره�ع�ـــى�العقـــار�ذاتـــه�كأســـاس�للقيـــد�ولـــيس��شـــخاص� ِ
ّ

�تخصص�لكل�وحدة�عقارية�صـحيفة�تـدون�{
ـا�كافـة�التعـامت�الـواردة�عليـه؛�لـذا�فهـو��
ـدف�إ�ـى�تحقيـق�
ُ
حيث

مارها�بشــكل�أســهل�وأســرع
ُ

ــا�واســتثìســتفادة�مzكــذلك�باعتبــار�مــا�يملكــه�. عقاريــة�ويســهم�\ــي�

جل�العي�oÌمن�معلومات�دقيقة�عن�كل�وحدة�عقارية�فهو�يمكنـه�حـل�كافـة�ال	Oاعـات�ومواجه�
ـا�وهـو� ِ
ّ

ـــجل�العيÌـــ�oا� ِ
صـــدر�الوحيـــد�Nســـتخراج�ّ

�Oتتم,ـــ�oـــÐت�والســـندات�ا�لكيـــة�ويحقـــق�zطمئنـــان�لكـــل�مـــن�يتعامـــل�مـــع�العقـــار�وفـــق�البيانـــات�ا�دونـــة�بالســـج

ـــــا�يــــؤدي�Nســـــتقرار�ا�لكيــــة�والحقـــــوق�

جل�العي�oÌدور�هام�\ي�استقرار�ا�لكيـة�

العقاريــة�وتخفيــف�الضــغوط�ع�ــى�ا�ــواطن,ن�فيمــا�يــوفره�مــن�ســهولة�\ــي�الكشــف�عــن�بيانــات�الوحــدة�العقاريــة،�

باçضــافة�إ�ــى�ســهولة�إجراءاتــه،�لــذلك�فهــو�يســهم�بشــكل�فعــال�\ــي�تنشــيط�التمويــل�العقــاري،�لســهولة�حصــول�

وبموجــب�ذلــك�التنظـيم�الــدقيق�الـذي�يــوفره�نظــام�

جل�العي�oÌسيعود�بالفائدة�الكب,!ة�ع�ى�ا�واطن,ن�تتمثل�\ـي�ارتفـاع�قيمـة�العقـارات،�إذ�العقـار�غ,ـ!�ا�سـجل� ِ
ّ

ســـــجل�يكــــــون�مســـــتودًعا�مالًيــــــا��Nيعطـــــي�صـــــاحبه��حقيــــــة�\ـــــي�أخـــــذ�تمويــــــل�أو�قـــــرض�بضـــــمانه،�بينمــــــا�العقـــــار�ا�

جل�العي�oÌمن�بيانات�ثابتة�للعقار�\ي�السجل،�والحجية�ا�طلقة� ِ
ّ

�oÌيعد�حجر�الزاوية�للقانون�والذي�يع�oÌجل�العي ِ
ّ

ــجل�هــو�عــ,ن�الحقيقــة�والــذي�يجعــل�القيــد�خالًيــا�مــن�كــل�عيــب�عــالق�بســند�ا�لكيــة�


ا،�وكذلك�مبدأ�ا�شروعية�والذي�يع�oÌالدقـة�\ـي�Pجـراءات�السـابقة�Úبعد�فوات�مواعيد�الطعن�ا�نصوص�عل

القيــد�أي��ــجيل�مــن�تقــديم��وراق�وا�ســتندات�حÐــ�N�Óيقيــد�إ�Nالحقــوق�ا�شــروعة،�و�Nيســتفيد�مــن
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ـــــا،�وإذ�أن�الشـــــهر�العقـــــاري�يفiـــــ!ض�وجـــــود�عقـــــار�محـــــدد�Úمارها،�وأن�الشـــــهر�العقـــــاري�هدفـــــه�الحفـــــاظ�عل
ُ
اســـــتث

�وصــــاف�القانونيــــة�وا�اديــــة،�وموقــــع�ثابــــت�ومعــــروف�ع�ــــى�الخــــرائط�ا�ســــاحية،�ســــواء�أرض�أم�مبــــاني،�كــــذلك�

مل,ن�ع�ــى�العقــار،�وقــد�ُوكــل�Öمــر�تحديــد�أوصــاف�العقــار�الهيئــة�العامــة�ا�صــرية�للمســاحة،�أم


م�مصلحة��حوال�ا�دنيةâبرام�التصرفات�وتحديد�ذواçم�
يخص�ا�تعامل,ن�ع�ى�العقار�فيختص�بأمر�أهلي�

  

ـــجل�العيÌـــ�oيمتـــاز�بكونـــه�صـــاحب�قـــدرة�كب,ـــ!ة�ع�ـــى�تحديـــد�أشـــكا ِ
ّ

العربيــــة�ســــواء�كــــان�العقــــار�ســــك�oÌأم�تجــــاري�أم�خــــدمي،�لكونــــه�يضــــع�وصــــف�دقيــــق��راقبــــة�ا�نظومــــة�العقاريــــة�

ــــجل�العيÌــــ�oيلعــــب�دور�هــــام�\ــــي�تنشــــيط�. ا�تداخلــــة�والÐــــ�oتطــــورت�بشــــكل�كب,ــــ!�\ــــي�الســــنوات�ا�اضــــية لــــذا�فالّسِ

ادة�مـن�ال�ـ!وة�العقاريـة�الÐـ�oتمثـل�أهـم�محـور�مـن�محـاور�التمويل�العقاري�\ي�مصـر�ويعمـل�ع�ـى�تحقيـق�zسـتف

ـــجل�العيÌـــ�oباعتبـــاره�ع�ـــى�العقـــار�ذاتـــه�كأســـاس�للقيـــد�ولـــيس�� كمـــا�أن�نظـــام�الّسِ

�تخصص�لكل�وحدة�عقارية�صـحيفة�تـدون�{
ـا�كافـة�التعـامت�الـواردة�عليـه؛�لـذا�فهـو�
ُ
حيث

مارها�بشــكل�أســهل�وأســرع
ُ

ــا�واســتثìســتفادة�مzعقاريــة�ويســهم�\ــي�

جل�العي�oÌمن�معلومات�دقيقة�عن�كل�وحدة�عقارية�فهو�يمكنـه�حـل�كافـة�ال ِ
ّ

ـــجل�العيÌـــ�oا� ُيســـاعد�ع�ـــى�بـــث�الثقـــة�\ـــي�ا�تعاقـــدين�ع�ـــى�العقـــار،�وبالتـــا�ي�يكـــون�الّسِ

ســـندات�ا�لكيـــة�ويحقـــق�zطمئنـــان�لكـــل�مـــن�يتعامـــل�مـــع�العقـــار�وفـــق�البيانـــات�ا�دونـــة�بال

 .  

�oـــــÌســـــتقرار�ا�لكيــــة�والحقـــــوق�القيــــد�\ـــــي�الســــجل�العيNـــــا�يــــؤدي� ســــهولة�وبســـــاطة�Pجــــراءات�ممَّ

كما�أن�للسجل�العي�oÌدور�هام�\ي�استقرار�ا�لكيـة� .ع�ى�دعم�zقتصادكل�ذلك�سينعكس�بكل�تأكيد�

العقاريــة�وتخفيــف�الضــغوط�ع�ــى�ا�ــواطن,ن�فيمــا�يــوفره�مــن�ســهولة�\ــي�الكشــف�عــن�بيانــات�الوحــدة�العقاريــة،�

باçضــافة�إ�ــى�ســهولة�إجراءاتــه،�لــذلك�فهــو�يســهم�بشــكل�فعــال�\ــي�تنشــيط�التمويــل�العقــاري،�لســهولة�حصــول�

وبموجــب�ذلــك�التنظـيم�الــدقيق�الـذي�يــوفره�نظــام�.  للوحــدة�العقاريـة�مــن�الحصــول�ع�ـى�قــرض�بضـما�
ا

جل�العي�oÌسيعود�بالفائدة�الكب,!ة�ع�ى�ا�واطن,ن�تتمثل�\ـي�ارتفـاع�قيمـة�العقـارات،�إذ�العقـار�غ,ـ!�ا� ِ
ّ

�Nيعطـــــي�صـــــاحبه��حقيــــــة�\ـــــي�أخـــــذ�تمويــــــل�أو�قـــــرض�بضـــــمانه،�بينمــــــا�العقـــــار�ا�

جل�العي�oÌمن�بيانات�ثابتة�للعقار�\ي�ال كما�أن�ا�زايا�ال�oÐُيحققها�نظام�الّسِ

�oÌيعد�حجر�الزاوية�للقانون�والذي�يع�oÌجل�العي جل،�ومبدأ�القوة�الثبوتية�ا�طلقة�للقيد�\ي�الّسِ

الســجل�هــو�عــ,ن�الحقيقــة�والــذي�يجعــل�القيــد�خالًيــا�مــن�كــل�عيــب�عــالق�بســند�ا�لكيــة��أن�كــل�مــا�هــو�مقيــد�\ــي


ا،�وكذلك�مبدأ�ا�شروعية�والذي�يع�oÌالدقـة�\ـي�Pجـراءات�السـابقة�Úبعد�فوات�مواعيد�الطعن�ا�نصوص�عل

ــجيل�مــن�تقــديم��وراق�وا�ســتندات�حÐــ�N�Óيقيــد�إ�Nالحقــوق�ا�شــروعة،�و�Nيســتفيد�مــن

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ـــــا،�وإذ�أن�الشـــــهر�العقـــــاري�يفiـــــ!ض�وجـــــود�عقـــــار�محـــــدد�Úمارها،�وأن�الشـــــهر�العقـــــاري�هدفـــــه�الحفـــــاظ�عل
ُ
اســـــتث

�وصــــاف�القانونيــــة�وا�اديــــة،�وموقــــع�ثابــــت�ومعــــروف�ع�ــــى�الخــــرائط�ا�ســــاحية،�ســــواء�أرض�أم�مبــــاني،�كــــذلك�

مل,ن�ع�ــى�العقــار،�وقــد�ُوكــل�Öمــر�تحديــد�أوصــاف�العقــار�الهيئــة�العامــة�ا�صــرية�للمســاحة،�أميفiــ!ض�متعــا


م�مصلحة��حوال�ا�دنيةâبرام�التصرفات�وتحديد�ذواçم�
يخص�ا�تعامل,ن�ع�ى�العقار�فيختص�بأمر�أهلي�

  الخاتمة

ـــجل�العيÌـــ�oيمتـــاز�بكونـــه�صـــاحب�قـــدرة�كب,ـــ!ة�ع�ـــى�تحديـــد�أشـــكا إن�الّسِ

العربيــــة�ســــواء�كــــان�العقــــار�ســــك�oÌأم�تجــــاري�أم�خــــدمي،�لكونــــه�يضــــع�وصــــف�دقيــــق��راقبــــة�ا�نظومــــة�العقاريــــة�

ا�تداخلــــة�والÐــــ�oتطــــورت�بشــــكل�كب,ــــ!�\ــــي�الســــنوات�ا�اضــــية

التمويل�العقاري�\ي�مصـر�ويعمـل�ع�ـى�تحقيـق�zسـتف

كمـــا�أن�نظـــام�ال. zقتصـــاد�القـــومي

�تخصص�لكل�وحدة�عقارية�صـحيفة�تـدون�{
ـا�كافـة�التعـامت�الـواردة�عليـه؛�لـذا�فهـو�
ُ
حيث

مارها�بشــكل�أســهل�وأســرعاســتقرار�ا�لكيــة�ال
ُ

ــا�واســتثìســتفادة�مzعقاريــة�ويســهم�\ــي�

جل�العي�oÌمن�معلومات�دقيقة�عن�كل�وحدة�عقارية�فهو�يمكنـه�حـل�كافـة�ال نظام�الّسِ

ُيســـاعد�ع�ـــى�بـــث�الثقـــة�\ـــي�ا�تعاقـــدين�ع�ـــى�العقـــار،�وبالتـــا�ي�يكـــون�ال

ســـندات�ا�لكيـــة�ويحقـــق�zطمئنـــان�لكـــل�مـــن�يتعامـــل�مـــع�العقـــار�وفـــق�البيانـــات�ا�دونـــة�بال

. بالثبات�وzستقرار

القيــــد�\ـــــي�اليكفــــل�

كل�ذلك�سينعكس�بكل�تأكيد�. العينية

العقاريــة�وتخفيــف�الضــغوط�ع�ــى�ا�ــواطن,ن�فيمــا�يــوفره�مــن�ســهولة�\ــي�الكشــف�عــن�بيانــات�الوحــدة�العقاريــة،�

باçضــافة�إ�ــى�ســهولة�إجراءاتــه،�لــذلك�فهــو�يســهم�بشــكل�فعــال�\ــي�تنشــيط�التمويــل�العقــاري،�لســهولة�حصــول�

للوحــدة�العقاريـة�مــن�الحصــول�ع�ـى�قــرض�بضـما�
اا�الـك�

جل�العي�oÌسيعود�بالفائدة�الكب,!ة�ع�ى�ا�واطن,ن�تتمثل�\ـي�ارتفـاع�قيمـة�العقـارات،�إذ�العقـار�غ,ـ!�ا� الّسِ

�Nيعطـــــي�صـــــاحبه��حقيــــــة�\ـــــي�أخـــــذ�تمويــــــل�أو�قـــــرض�بضـــــمانه،�بينمــــــا�العقـــــار�ا�

  .للمواطن,ن

كما�أن�ا�زايا�ال�oÐُيحققها�نظام�ال

للقيد�\ي�السجل،�ومبدأ�القوة�الثبوتية�ا�طلقة�للقيد�\ي�ال

أن�كــل�مــا�هــو�مقيــد�\ــي


ا،�وكذلك�مبدأ�ا�شروعية�والذي�يع�oÌالدقـة�\ـي�Pجـراءات�السـابقة�Úبعد�فوات�مواعيد�الطعن�ا�نصوص�عل

ع�ــى�التســجيل�مــن�تقــديم��وراق�وا�ســتندات�حÐــ�N�Óيقيــد�إ�Nالحقــوق�ا�شــروعة،�و�Nيســتفيد�مــن
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ادعاء�مشكوك�فيه�وهو�ما�يؤثر�بكل�تأكيد�ع�ى�اسـتقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�ويخفـف�مـن�ال	Oاعـات�ا�نظـورة�أمـام�

�ع�ــى�الحقــوق�العينيــة�العقاريــة،�وبالتــا�ي�فتلــك�الحقــوق�تســتمد�وجودهــا�


اÍا�أو�نقلها�أو�تعديلها�أو�انقضا
Íبغض�النظر�عن�مصدر�إنشا�oÌجل�العي.  

نصــــت�بعــــض�التشــــريعات�العربيــــة�كالتشــــريع�الســــوري�واللبنــــاني�وا�غربــــي�صــــراحة�ع�ــــى�اعتبــــار�القيــــد�مصــــدر�

  .مباشر�للحقوق�العينية�العقارية�بينما�لم�يورد�البعض�ãخر�أي�نص�ع�ى�ذلك

فعـدم�قيـد�الحقـوق�. قيد�معناه�تطه,!�العقار�من�كافة�الحقوق�غ,!�ا�قيدة�أًيا�كان�سبب�القيد

ــــجل�العيÌــــ�oيعÌــــ�oأنــــه�إذا�تــــم�قيــــد�عقــــار�ع�ــــى�اســــم�شــــخص�معــــ,ن�ومــــرت� ِ
ّ

  .لعقار�من�كافة�الحقوق�السابقة�ع�ى�القيد

ــان�واطمئنــان��ــن�يتعامــل�ع�ــى�ــجل�العيÌــ�oأثــر�ع�ــى�التنميــة�zقتصــادية�إذ�أن�القيــد�يضــفي� أمَّ

�للحقيقـــة،�طـــاهًرا�مـــن�كافـــة�الشـــوائب�الÐـــ�oقـــد�
ً
العقــار�وفـــق�البيانـــات�الثابتـــة�بالصـــحيفة�العقاريـــة�يجعلـــه�ممـــث

  .ق�من�ا�ستندات�قبل�إتمام�القيد

ـــجيل�ضـــروري�ولـــيس�مـــن�الكماليـــات،�وذلـــك�مـــن�أجـــل�

  تدرين�فقط،�جيل�وعدم�قصره�ع�ى�فئة�ا�ق

��Nتزيـد�عـن�
ُ
�مبلـغ�معـ,نـجيل�والشـهر�بحيـث

مــــن�خـــــل��يــــتم�عملــــهالتوســــع�\ــــي�Pســــكان�zجتمــــاÑي�وzقتصـــــادي�ع�ــــى�حســــاب�Pســــكان�الفــــاخر�وهـــــو�مــــا�

�N�ÓـــÐجـــراءات،�حPلـــروت,ن�الحكـــومي�واللـــوائح�بمصـــلحة�الشـــهر�العقـــاري�مـــن�أجـــل�التســـجيل�و

العمل�ع�ى�تحس,ن�Pنتاج�وزيادة�التصدير،�وهو�ما�يخلق�فرص�ا�نافسة�أمام�السلع��جنبية�وفتح�منافـذ�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ادعاء�مشكوك�فيه�وهو�ما�يؤثر�بكل�تأكيد�ع�ى�اسـتقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�ويخفـف�مـن�ال

  . ا�حاكم�ويخفف�العبء�ع�ى�ا�واطن,ن

ــجل�العيÌــ�oأثــر�منèــ�EÔع�ــى�الحقــوق�العينيــة�العقاريــة،�وبالتــا�ي�فتلــك�الحقــوق�تســتمد�وجودهــا�


اÍا�أو�نقلها�أو�تعديلها�أو�انقضا
Íبغض�النظر�عن�مصدر�إنشا�oÌجل�العي

نصــــت�بعــــض�التشــــريعات�العربيــــة�كالتشــــريع�الســــوري�واللبنــــاني�وا�غربــــي�صــــراحة�ع�ــــى�اعتبــــار�القيــــد�مصــــدر�

مباشر�للحقوق�العينية�العقارية�بينما�لم�يورد�البعض�ãخر�أي�نص�ع�ى�ذلك

قيد�معناه�تطه,!�العقار�من�كافة�الحقوق�غ,!�ا�قيدة�أًيا�كان�سبب�القيد


اìمعناه�خلو�العقار�م.  

ــــجل�العيÌــــ�oيعÌــــ�oأنــــه�إذا�تــــم�قيــــد�عقــــار�ع�ــــى�اســــم� مبــــدأ�القــــوة�ا�طلقــــة�للقيــــد�\ــــي�الّسِ

لعقار�من�كافة�الحقوق�السابقة�ع�ى�القيدمواعيد�الطعن�أو�صدر�حكم��
ائي�فيه�يi!تب�ع�ى�ذلك�تطه,!�ا

ــجل�العيÌــ�oأثــر�ع�ــى�التنميــة�zقتصــادية�إذ�أن�القيــد�يضــفي�

�للحقيقـــة،�طـــاهًرا�مـــن�كافـــة�الشـــوائب�الÐـــ�oقـــد�
ً
العقــار�وفـــق�البيانـــات�الثابتـــة�بالصـــحيفة�العقاريـــة�يجعلـــه�ممـــث

جل�العي�oÌوالتحقتشوب�ا�لكية�تطبيًق  ق�من�ا�ستندات�قبل�إتمام�القيدا��بدأ�ا�شروعية�\ي�الّسِ

�تكـــون�رمزيـــة،�فالتســـجيل�ضـــروري�ولـــيس�مـــن�الكماليـــات،�وذلـــك�مـــن�أجـــل�
ُ
تخفـــيض�رســـوم�التســـجيل�بحيـــث

الحفاظ�ع�ى�ا�لكية�العقارية�وتمك,ن�الجميع�من�Pسراع�\ي�التسجيل�وعدم�قصره�ع�ى�فئة�ا�ق

��Nتزيـد�عـن�
ُ
تخفيض�رسم�حوالة�عمل�كشـف�التحديـد�ا�سـا&ي�لطلـب�التسـجيل�والشـهر�بحيـث

  .مهما�زادت�موضوعات�الطلب�الواحد

التوســــع�\ــــي�Pســــكان�zجتمــــاÑي�وzقتصـــــادي�ع�ــــى�حســــاب�Pســــكان�الفــــاخر�وهـــــو�مــــا�

.  

لـــروت,ن�الحكـــومي�واللـــوائح�بمصـــلحة�الشـــهر�العقـــاري�مـــن�أجـــل�الت

  .جر��غلبية�للتسجيل

العمل�ع�ى�تحس,ن�Pنتاج�وزيادة�التصدير،�وهو�ما�يخلق�فرص�ا�نافسة�أمام�السلع��جنبية�وفتح�منافـذ�

  .والعربية�جديدة�داخل��سواق�ا�صرية

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ادعاء�مشكوك�فيه�وهو�ما�يؤثر�بكل�تأكيد�ع�ى�اسـتقرار�ا�لكيـة�العقاريـة�ويخفـف�مـن�ال

ا�حاكم�ويخفف�العبء�ع�ى�ا�واطن,ن

  :النتائج

1-Ôــèأثــر�من�oــÌللقيــد�\ــي�الســجل�العي


امن�اليÍا�أو�نقلها�أو�تعديلها�أو�انقضا
Íبغض�النظر�عن�مصدر�إنشا�oÌد�\ي�السجل�العي

نصــــت�بعــــض�التشــــريعات�العربيــــة�كالتشــــريع�الســــوري�واللبنــــاني�وا�غربــــي�صــــراحة�ع�ــــى�اعتبــــار�القيــــد�مصــــدر�-2

مباشر�للحقوق�العينية�العقارية�بينما�لم�يورد�البعض�ãخر�أي�نص�ع�ى�ذلك

قيد�معناه�تطه,!�العقار�من�كافة�الحقوق�غ,!�ا�قيدة�أًيا�كان�سبب�القيد�ثر�ا�طهر�لل-3


اìمعناه�خلو�العقار�م

مبــــدأ�القــــوة�ا�طلقــــة�للقيــــد�\ــــي�ال-4

مواعيد�الطعن�أو�صدر�حكم��
ائي�فيه�يi!تب�ع�ى�ذلك�تطه,!�ا

للقيــد�\ــي�الســجل�العيÌــ�oأثــر�ع�ــى�التنميــة�zقتصــادية�إذ�أن�القيــد�يضــفي�-5

�للحقيقـــة،�طـــاهًرا�مـــن�كافـــة�الشـــوائب�الÐـــ�oقـــد�
ً
العقــار�وفـــق�البيانـــات�الثابتـــة�بالصـــحيفة�العقاريـــة�يجعلـــه�ممـــث

تشوب�ا�لكية�تطبيًق 

  :التوصيات

�تكـــون�رمزيـــة،�فالت-1
ُ
تخفـــيض�رســـوم�التســـجيل�بحيـــث

الحفاظ�ع�ى�ا�لكية�العقارية�وتمك,ن�الجميع�من�Pسراع�\ي�الت

تخفيض�رسم�حوالة�عمل�كشـف�التحديـد�ا�سـا-2

مهما�زادت�موضوعات�الطلب�الواحد

التوســــع�\ــــي�Pســــكان�zجتمــــاÑي�وzقتصـــــادي�ع�ــــى�حســــاب�Pســــكان�الفــــاخر�وهـــــو�مــــا�-3

.ا�بادرات�ا�طروحة

لـــروت,ن�الحكـــومي�واللـــوائح�بمصـــلحة�الشـــهر�العقـــاري�مـــن�أجـــل�التالتقليـــل�مـــن�ا-4

يؤدي�إ�ى�هجر��غلبية�للت

العمل�ع�ى�تحس,ن�Pنتاج�وزيادة�التصدير،�وهو�ما�يخلق�فرص�ا�نافسة�أمام�السلع��جنبية�وفتح�منافـذ�-5

جديدة�داخل��سواق�ا�صرية

  



 2022ديسمبر 2022

  Page 234 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

جل�العيÌـ�oدراسـة�\ـي�القـانون�ا�صـري،�طبعـة�ثانيـة،� ِ
ّ

�oأحكــــــام�الشــــــهر�العقــــــاري�\ــــــي�القــــــانون�اللبنــــــاني،�طبعــــــة�أو�ــــــى،�ب,ــــــ!وت،�منشــــــورات�الحل×ــــــ

ـــجل�العقـــاري�دراســـة�قانونيـــة�مقارنـــة،�طبعـــة�أو�ـــى،�ب,ـــ!وت،�


ضــة�العربيـــةìطبعـــة�أو�ــى،�القـــاهرة،�دار�ال�،

ـــــجل�العيÌـــــ�oوأثـــــره�ع�ـــــى�مصـــــادر�الحقـــــوق�العينيـــــة��صـــــلية،�طبعـــــة�أو�ـــــى،� ِ
ّ

ـــجل�العيÌـــ�oبـــ,ن�عموميـــة�النصـــوص�وثغـــرات�\ـــي�التطبيـــق،� ِ
ّ

كلية�الحقـوق،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�zسكندرية،�

جامعــة�ــجل�العقــاري،�رســالة�دكتــوراه�دولــة�\ــي�الحقــوق،�

،�رســــالة�دكتــــوراه،�)دراســــة�مقارنــــة

جل�العي�oÌوإدخاله�\ي�Pقليم�ا�صري،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�القاهرة،� ِ
ّ

كم�تبلغ�قيمة�ال�!وة�العقارية�\ي�: حوار�تلفزيوني�مع�وكيل�لجنة�Pسكان�\ي�مجلس�النواب�ا�صري،�بعنوان

  .م2022

https://www.alarabiya.net/aswa
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  :الكتب�العلمية

جل�العيÌـ�oدراسـة�\ـي�القـانون�ا�صـري،�طبعـة�ثانيـة،�مصطفى�عبد�السيد�،� أحكام�الظاهر�\ي�الّسِ


ضة�العربية،�ìم1988القاهرة،�دار�ال. 

أحكــــــام�الشــــــهر�العقــــــاري�\ــــــي�القــــــانون�اللبنــــــاني،�طبعــــــة�أو�ــــــى،�ب,ــــــ!وت،�منشــــــورات�الحل×ــــــ�oهــــــدى،�

 .م

الســـجل�العقـــاري�دراســـة�قانونيـــة�مقارنـــة،�طبعـــة�أو�ـــى،�ب,ـــ!وت،�تيســـ,!�عبـــد�هللا�ا�كيـــد�العســـاف،�

 .م2009منشورات�الحل×�oالحقوقية،�


ضــة�العربيـــةع�ــي�حســـ,ن�نجيــدة،�الشـــهر�العقــاري�\ـــي�مصــر�وا�غــرب،�ìطبعـــة�أو�ــى،�القـــاهرة،�دار�ال

ـــــجل�العيÌـــــ�oوأثـــــره�ع�ـــــى�مصـــــادر�الحقـــــوق�العينيـــــة��صـــــلية،�طبعـــــة�أو�ـــــى،�نظـــــام�الياســـــ,ن�محمـــــد�،� ّسِ


ضة�العربية،�ìم1982القاهرة،�دار�ال.  

  ):ا'اجست���والدكتوراه(الرسائل�العلمية�

ـــجل�العيÌـــ�oبـــ,ن�عموميـــة�النصـــوص�وثغـــرات�\ـــي�التطبيـــق،� أحمـــد�الســـيد�عبـــد�الحميـــد�،�نظـــام�الّسِ

 .م2020،�ق كلية�الحقو عة�ع,ن�شمس،�جامرسالة�دكتوراه،�

جل�العي�oÌ\ي�التشريع�ا�صري �إبراهيم رسالة�دكتوراه،�جامعة�zسكندرية،�،�الّسِ

 .م1978مطابع�جريدة�السف,!،�

القــوة�الثبوتيــة�لقيــود�الســجل�العقــاري،�رســالة�دكتــوراه�دولــة�\ــي�الحقــوق،�عفيــف،�

  .م1980ية�الحقوق،

دراســــة�مقارنــــة(ãثــــار�القانونيــــة�للتســــجيل�العقـــاري�ع�ــــي�بــــن�عــــزان�بـــن�ع�ــــي،�

 .م2014،�،�كلية�الحقوق جامعة�ا�نصورة

جل�العي�oÌوإدخاله�\ي�Pقليم�ا�صري،�رسالة�دكتوراه،�جامعة�القاهرة،�منصور�محمود،� نظام�الّسِ

 .م1964

  :[بحاث�وا'قا�ت�ا'نشورة

حوار�تلفزيوني�مع�وكيل�لجنة�Pسكان�\ي�مجلس�النواب�ا�صري،�بعنوان

23/10/2022م،�تاريخ�zطع�2021مارس��3مصر؟،�موقع�قناة�العربية،�

https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/03/03/2021 
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  اجعقائمة�ا'ر 
 
ً
الكتب�العلمية: أو�

مصطفى�عبد�السيد�،�الجار&ي،� •


ضة�العربية،�ìالقاهرة،�دار�ال

هــــــدى،�عبــــــد�هللا،� •

م2020الحقوقية،

تيســـ,!�عبـــد�هللا�ا�كيـــد�العســـاف،�العســـاف،� •

منشورات�الحل×�oالحقوقية،�

ع�ــي�حســـ,ن�نجيــدة،�الشـــهر�العقــاري�\ـــي�مصــر�وا�غــرب،�نجيــدة،� •

  .م1986

• �،Óياســـــ,ن�محمـــــد�،�يح*ـــــ


ضة�العربية،�ìالقاهرة،�دار�ال

الرسائل�العلمية�: ثانًيا

أحمـــد�الســـيد�عبـــد�الحميـــد�،�نظـــام�الإبـــراهيم،� •

رسالة�دكتوراه،�

إبراهيم�أبو�النجا، •

مطابع�جريدة�السف,!،�

عفيــف،�شــمس�الــدين،� •

ية�الحقوق،كلب,!وت،�

ع�ــــي�بــــن�عــــزان�بـــن�ع�ــــي،�الهشـــامي،� •

جامعة�ا�نصورة

منصور�محمود،�وجيه،� •

1964كلية�الحقوق،�

ا
ً
[بحاث�وا'قا�ت�ا'نشورة: ثالث

حوار�تلفزيوني�مع�وكيل�لجنة�Pسكان�\ي�مجلس�النواب�ا�صري،�بعنوان •

مصر؟،�موقع�قناة�العربية،�
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  م23/10/2022م،�تاريخ�zطع�

https://www.alarabiya.net/aswa

يتوقـــع�تســارع�نمـــو�القطـــاع�العقــاري�\ـــي�الســـعودية�

 م2022

https://www.markaz.com/ar/media

ksa-and-uae-forecast-sector-accele
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

م،�تاريخ�zطع�2022أكتوبر��23 -هـ��1444ربيع��ول��27موقع�العربية،��حد�

https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/ 2022/07/17/230 - 

يتوقـــع�تســارع�نمـــو�القطـــاع�العقــاري�\ـــي�الســـعودية�" ا�ركــز"م،�17/7/2022خ�تقريــر�ا�ركـــز�ا�ــا�ي�الكـــويoÐ،�تـــاري

24/10/2022،�تاريخ�zطع�2022وPمارات�خل�النصف�الثاني�من�العام�
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  ا'بهج

Legislative confrontation of the crime of  

  صابرين�يوسف�عبدهللا�الحياني

  

  العراق

Lect.Dr.Sabre

sabreen.yoseif  

College of Law  

ف�جريمــة�مســتحدثة�تــرتبط�بتقنيــة�ا�علومــات�الحديثــة،�وترتكــب�ع"ــ!�اســتعمال�الهواتــ

الذكيــة�أو�الكــام,!ات�الرقميــة،�وتتكــون�مــن�ثثــة�أفعـــال�æــي�zعتــداء�وتصــوير�zعتــداء�ونشــره�ع"ــ!�الهواتـــف�أو�

خص�واحد،�كما�يمكن�أن�ترتكب�من�قبل�أك�!�من�

ن�الضرر�ا�عنوي�\ـي�العـادة�أشـد�مـن�

ضــــحية�محــــ�للتســــلية�وا�ــــرح،�وهــــذه�


ـــا�وفقـــا�للنصـــوص�العقابيـــة�النافـــذة�بـــل�Nبـــد�مـــن�تشـــريع�قـــانون�خـــاص�للحـــد�Úيمكـــن�معاقبـــة�مرتكب�Nالجريمـــة�

  

Abstract: 

Happy Slapping  is a new crime related to modern information technology, It is 

committed through the use of smart phones or digital cameras, and it consists of three 

acts: violation, photographing the violation an

All of these acts can be committed by one person, and

than a person, it causes severe physical and moral damage, the moral damage is 

more severe than the physical damage, and 

aims to make the victim a means for fun,

perpetrators according to the punitive texts in force, but it must be enacted special law 

to reduce them. 

Keywords: Confrontation -
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جريمــة�مســتحدثة�تــرتبط�بتقنيــة�ا�علومــات�الحديثــة،�وترتكــب�ع"ــ!�اســتعمال�الهواتــ�Pيــذاء�ا�ــبهج

الذكيــة�أو�الكــام,!ات�الرقميــة،�وتتكــون�مــن�ثثــة�أفعـــال�æــي�zعتــداء�وتصــوير�zعتــداء�ونشــره�ع"ــ!�الهواتـــف�أو�

zنi!نت،�ويمكن�أن�ترتكب�جميع�هذه��فعال�من�قبل�شخص�واحد،�كما�يمكن�أن�ترتكب�من�قبل�أك


ا�أضرار�بدنية�ومعنوية�ع�ى�قدر�من�الجسامة،�ويكو Úتب�عل!iن�الضرر�ا�عنوي�\ـي�العـادة�أشـد�مـن�خص،�وت

الضــــرر�البــــدني،�وتنتشــــر�هــــذه�الجريمــــة�بــــ,ن�الشــــباب،�وتســــ�
دف�جعــــل�الضــــحية�محــــ�للتســــلية�وا�ــــرح،�وهــــذه�


ـــا�وفقـــا�للنصـــوص�العقابيـــة�النافـــذة�بـــل�Nبـــد�مـــن�تشـــريع�قـــانون�خـــاص�للحـــد�Úيمكـــن�معاقبـــة�مرتكب�Nالجريمـــة�

  .ضرر�معنوي �– ضرر�مادي�-إيذاء��- ةتشريعي– مواجهة: 

lapping  is a new crime related to modern information technology, It is 

committed through the use of smart phones or digital cameras, and it consists of three 

acts: violation, photographing the violation and publishing it by phones or the Internet, 

All of these acts can be committed by one person, and also can be committed by more 

than a person, it causes severe physical and moral damage, the moral damage is 

more severe than the physical damage, and this crime spreads among young people, 

aims to make the victim a means for fun, and this crime cannot be punished their 

perpetrators according to the punitive texts in force, but it must be enacted special law 

- Legislative- harming - physical damage- moral damage
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happy slapping

  :ا'لخص

Pيــذاء�ا�ــبهج  

الذكيــة�أو�الكــام,!ات�الرقميــة،�وتتكــون�مــن�ثثــة�أفعـــال�æــي�zعتــداء�وتصــوير�zعتــداء�ونشــره�ع"ــ!�الهواتـــف�أو�

zنi!نت،�ويمكن�أن�ترتكب�جميع�هذه��فعال�من�قبل�


ا�أضرار�بدنية�ومعنوية�ع�ى�قدر�من�الجسامة،�ويكو Úتب�عل!iشخص،�وت

الضــــرر�البــــدني،�وتنتشــــر�هــــذه�الجريمــــة�بــــ,ن�الشــــباب،�وتســــ�
دف�جعــــل�ال


ـــا�وفقـــا�للنصـــوص�العقابيـــة�النافـــذة�بـــل�Nبـــد�مـــن�تشـــريع�قـــانون�خـــاص�للحـــد�Úيمكـــن�معاقبـــة�مرتكب�Nالجريمـــة�


اìم .  

: الكلمات�ا'فتاحية

lapping  is a new crime related to modern information technology, It is 

committed through the use of smart phones or digital cameras, and it consists of three 

d publishing it by phones or the Internet, 

can be committed by more 

than a person, it causes severe physical and moral damage, the moral damage is usually 

this crime spreads among young people, it 

this crime cannot be punished their 

perpetrators according to the punitive texts in force, but it must be enacted special law 

moral damage. 
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أدى�اخiــــ!اع��إذ،�Pنســــانيانعكســــت�التطــــورات�التكنولوجيــــة�الحديثــــة�بصــــورة�ســــلبية�ع�ــــى�ا�جتمــــع�

لــم�تكــن��Pجــرامإ�ــى�اســتحداث�أنمــاط�جديــدة�مــن�

�Nنتشـار �إذ�إ�
ـا
ً
�أساسـيا

ً
ها؛�تعـد�سـببا

�لكرامــــة�
ً
،�فpــــP�oنســــانع�ــــى�حرمــــة�الحيــــاة�الخاصــــة�وان�
اكــــا

يـث�طريقـة�ارتكا{
ـا،�ومـن�واء�من�حيث�مضـمو�
ا�أم�مـن�ح

ظهــرت�\ـــي��نســبياجريمــة�حديثـــة��ا�ــبهج،�أو�الصــفع�بســـعادة�،�وæــي

  .بشكل�كب,!�\ي�جميع�الدول��خرى 

�للتســلية�وzســتمتاع�
ً
وذلــك��؛محــ

شــره�ع"ــ!�الوســائل�zلكi!ونيــة�ا�ختلفــة،�وعليــه�ســنتطرق�إ�ــى�

�بكرامـــــة���فعـــــال
ً
الÐـــــ�oتشـــــكل�مساســـــا

�Nعــن�جــدة�وحداثــة�هــذا�ا�وضــوع�،فهــو��
ً
Pنســان،�والÐــ�oتســ�
دف�جعــل�Pنســان�مجــرد�مــادة�للتســلية،�فضــ


ا�الدول�العربية�\ي�Úويضاف�إ�ى�ذلك�انتشاره�الواسع�\ي�الكث,!�من�الدول�بما�ف�،

  .مواجهة�هذه�النوع�من�Pجرام

تتمثــل�إشــكالية�البحــث�\ــي�انتشــار�الكث,ــ!�مــن��فعــال�الضــارة�بــدنيا�ونفســيا�بــاÖفراد،�وبــا�جتمع�تبعــا�

لـــذلك،�واتســـاع�نطـــاق�ارتكا{
ـــا�بـــ,ن�فئـــات�كث,ـــ!ة�مـــن�الشـــباب�وNســـيما�ا�ـــراهق,ن�مـــن�طلبـــة�ا�ـــدارس،�وتطورهـــا�

ر�الـذي�تفـوق�ســرعته�قـدرة�ا�شـرع�عــن�Pحاطـة�{
ـا�ومواجه�
ـا�\ــي�ظـل�القـوان,ن�النافــذة،�ومـن�هنـا�تظهــر�


ــا،�ìتكفــي�لردعهــا�أو�الحــد�م�Nالــذ��مــر فالنصــوص�القانونيــة�النافــذة��
ً
ي�يســتلزم�تــدخ

zا�أم�
Úكتفاء�بتعديل�قوان,ن�العقوبات�تشريعات�خاصة�تعاقب�عل

كونه�ا�نهج��نسب�\ي�معالجة�إشكالية�ا�وضوع،�وسـنعتمد�

-222(وبـات�النافـذ�بموجـب�ا�ـادة�

كونــه��،Pجــرامتحــت�عنــوان�قــانون�الوقايــة�مــن�

أول�تشريع�جزائي�وضع��جا{
ة�هذا�النوع�من�الجرائم،�وسبق�به�تشريعات�جميع�الدول�الغربية�والعربية�ع�ى�
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انعكســــت�التطــــورات�التكنولوجيــــة�الحديثــــة�بصــــورة�ســــلبية�ع�ــــى�ا�جتمــــع�

إ�ــى�اســتحداث�أنمــاط�جديــدة�مــن��zلكi!ونيــة��جهــزةالهــاتف�النقــال�والكــام,!ات�وغ,!هــا�مــن�

�بالتقنيـة�الحديثـة،�
ً
�وثيقـا

ً
إذ�إ�
ـاوترتبط�هذه�الجرائم�ارتباطا

  . كو�
ا�تعد�الوسيلة�ال�oÐترتكب�ع"!ها

�لكرامــــة��خطــــرا\ــــي�الغالــــب�وهــــذه�الجــــرائم�تشــــكل�
ً
ع�ــــى�حرمــــة�الحيــــاة�الخاصــــة�وان�
اكــــا

واء�من�حيث�مضـمو�
ا�أم�مـن�حنموذج�مستحدث�يختلف�عن�الجرائم�التقليدية�س

�Óيـــذاءبائم�ا�ســـتحدثة�مــا�يســمçــي�اæا�ــبهج،�أو�الصــفع�بســـعادة�،�و

بشكل�كب,!�\ي�جميع�الدول��خرى �،�وبدأت�تنتشر �وربية\ي�بعض�الدول�

�Pنســانتجعــل��بأ�
ــاائم��خــرى�وتتم,ــ�Oهــذه�الجريمــة�عــن�كــل�الجــر 

شــره�ع"ــ!�الوســائل�zلكi!ونيــة�ا�ختلفــة،�وعليــه�ســنتطرق�إ�ــى�نبتصــوير�zعتــداء�الــذي�ينصــب�عليــه،�والقيــام�ب

  :لجوانب�ا�تعلقة�{
ذه�الجريمة

�فعـــــالبعـــــض��ترجـــــع�أهميـــــة�ا�وضـــــوع�إ�ـــــى�أنـــــه�يمثـــــل�محاولـــــة�لتجـــــريم

�Nعــن�جــدة�وحداثــة�هــذا�ا�وضــوع�،فهــو��
ً
Pنســان،�والÐــ�oتســ�
دف�جعــل�Pنســان�مجــرد�مــادة�للتســلية،�فضــ


ا�الدول�العربية�\ي�2004 يرجع�إ�ى�أبعد�من�سنةÚويضاف�إ�ى�ذلك�انتشاره�الواسع�\ي�الكث,!�من�الدول�بما�ف�،


اâجرامصوص�عقابية�خاصة�بلن�مقابل�افتقار�تشريعاPمواجهة�هذه�النوع�من�

تتمثــل�إشــكالية�البحــث�\ــي�انتشــار�الكث,ــ!�مــن��فعــال�الضــارة�بــدنيا�ونفســيا�بــاÖفراد،�وبــا�جتمع�تبعــا�

لـــذلك،�واتســـاع�نطـــاق�ارتكا{
ـــا�بـــ,ن�فئـــات�كث,ـــ!ة�مـــن�الشـــباب�وNســـيما�ا�ـــراهق,ن�مـــن�طلبـــة�ا�ـــدارس،�وتطورهـــا�

ر�الـذي�تفـوق�ســرعته�قـدرة�ا�شـرع�عــن�Pحاطـة�{
ـا�ومواجه�
ـا�\ــي�ظـل�القـوان,ن�النافــذة،�ومـن�هنـا�تظهــر�


ــا،�،�إشــكالية�هــذا�البحــثìتكفــي�لردعهــا�أو�الحــد�م�Nفالنصــوص�القانونيــة�النافــذة�


ا�أم��zإصدار ،�سواء�عن�طريق�Úتشريعات�خاصة�تعاقب�عل

  .بالشكل�الذي�يسمح�بإدخالها�ضمن�نطاقها

كونه�ا�نهج��نسب�\ي�معالجة�إشكالية�ا�وضوع،�وسـنعتمد� zستقرائيسنتبع�\ي�هذا�البحث�ا�نهج�

وبـات�النافـذ�بموجـب�ا�ـادة�لقـانون�الفرنýـ�oÔالجديـد�الـذي�أدرج��ضـمن�قـانون�العق\ـي�دراسـتنا�لـه�ع�ـى�ا

تحــت�عنــوان�قــانون�الوقايــة�مــن��2007ا�جلــس�الدســتوري�الفرنýــ�oÔعــام��أجــازه

أول�تشريع�جزائي�وضع��جا{
ة�هذا�النوع�من�الجرائم،�وسبق�به�تشريعات�جميع�الدول�الغربية�والعربية�ع�ى�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  مقدمة

انعكســــت�التطــــورات�التكنولوجيــــة�الحديثــــة�بصــــورة�ســــلبية�ع�ــــى�ا�جتمــــع�  

الهــاتف�النقــال�والكــام,!ات�وغ,!هــا�مــن�

�بالتقنيـة�الحديثـة،��موجودة�من�قبل،
ً
�وثيقـا

ً
وترتبط�هذه�الجرائم�ارتباطا

كو�
ا�تعد�الوسيلة�ال�oÐترتكب�ع"!ها

وهــــذه�الجــــرائم�تشــــكل�  

نموذج�مستحدث�يختلف�عن�الجرائم�التقليدية�س

ائم�ا�ســـتحدثة�مــا�يســم�Óهــذه�الجــر 

\ي�بعض�الدول���خ,!ة ةãون

وتتم,ــ�Oهــذه�الجريمــة�عــن�كــل�الجــر   

بتصــوير�zعتــداء�الــذي�ينصــب�عليــه،�والقيــام�ب

لجوانب�ا�تعلقة�{
ذه�الجريمةبحث�أهم�ا

  :أهمية�البحث

ترجـــــع�أهميـــــة�ا�وضـــــوع�إ�ـــــى�أنـــــه�يمثـــــل�محاولـــــة�لتجـــــريم�

�Nعــن�جــدة�وحداثــة�هــذا�ا�وضــوع�،فهــو��
ً
Pنســان،�والÐــ�oتســ�
دف�جعــل�Pنســان�مجــرد�مــادة�للتســلية،�فضــ

يرجع�إ�ى�أبعد�من�سنة


اâمقابل�افتقار�تشريعا

  :إشكالية�البحث

تتمثــل�إشــكالية�البحــث�\ــي�انتشــار�الكث,ــ!�مــن��فعــال�الضــارة�بــدنيا�ونفســيا�بــاÖفراد،�وبــا�جتمع�تبعــا�  

لـــذلك،�واتســـاع�نطـــاق�ارتكا{
ـــا�بـــ,ن�فئـــات�كث,ـــ!ة�مـــن�الشـــباب�وNســـيما�ا�ـــراهق,ن�مـــن�طلبـــة�ا�ـــدارس،�وتطورهـــا�

ر�الـذي�تفـوق�ســرعته�قـدرة�ا�شـرع�عــن�Pحاطـة�{
ـا�ومواجه�
ـا�\ــي�ظـل�القـوان,ن�النافــذة،�ومـن�هنـا�تظهــر�ا�سـتم

إشــكالية�هــذا�البحــث

�من�قبله
ً
،�سواء�عن�طريق�مستمرا

 
ً
بالشكل�الذي�يسمح�بإدخالها�ضمن�نطاقها�النافذة�حاليا

  : منهجية�البحث

سنتبع�\ي�هذا�البحث�ا�نهج�

\ـي�دراسـتنا�لـه�ع�ـى�ا

أجــازه،�والــذي�)33-3

أول�تشريع�جزائي�وضع��جا{
ة�هذا�النوع�من�الجرائم،�وسبق�به�تشريعات�جميع�الدول�الغربية�والعربية�ع�ى�
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الســـبق�\ـــي�الوقـــوف�بوجـــه�جريمـــة�Pيـــذاء�ا�ـــبهج�الÐـــ�oانتشـــرت�\ـــي�


م،�وألحقـت�أضـرار�ìسيما�طلبة�ا�ـدارس�مـNحايا�بمختلف��عمار�و�جناس�و


ا�انتقلت�إ�ى�الكث,!�من�الدول،�وسنش,!�إ�ى�ما�تضـمنه�القـانون�مـن�ìنفسية�فاقت�حجم��ضرار�ا�ادية�لها،�وم

�oــــÐاكــــات،�ونتطــــرق�لــــبعض��حكــــام�القضــــائية�الصــــادرة�بشــــأن�بعــــض�الوقــــائع�ال
جــــريم�وعقــــاب�ع�ــــى�تلــــك�zن�


ــــــìيــــــذاء جريمــــــة�ا�ماهيــــــة،�نبــــــ,ن�\ــــــي��ول�مPجا�ــــــبه�،�

ي,Oهـا�عمـا�يشـتبه�{
ـا�\ـي�ا�طلـب��ول،�

ونبــ,ن�نشــأة�الجريمــة�ودوافــع�ارتكا{
ــا�\ــي�ا�طلــب�الثــاني،�ونتعــرف�ع�ــى�أركا�
ــا�\ــي�ا�طلــب�الثالــث،�أمــا�\ــي�ا�بحــث�

الثـــاني�فســــنتطرق�إ�ــــى�مــــدى�إمكانيــــة�مواجهــــة�هــــذه�الجريمــــة�وفقــــا�للنصــــوص�العقابيــــة�النافــــذة،�وســــنتعرف�\ــــي�

ــــجيل�والتصــــوير�وفقــــا�لنصــــوص�قــــانون�العقوبــــات�

النافـــذ،�و\ـــي�ا�طلـــب�الثـــاني�ســـنتعرض��ـــدى�إمكانيـــة�تجـــريم�فعـــل�النشـــر،�\ـــي�حـــ,ن�سنخصـــص�ا�بحـــث�الثالـــث�

لبيـان�ا�واجهــة�التشــريعية�وفقــا�للنصـوص�العقابيــة�الخاصــة،�وسنقســمه�إ�ـى�مطلبــ,ن�نخصــص��ول�للتنظــيم�

لجريمـــــة�Pيـــــذاء�ا�ـــــبهج�بينمـــــا�نخصـــــص�الثـــــاني�للتعـــــرف�ع�ـــــى�ãثـــــار�ا�i!تبـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الجريمـــــة،�ثـــــم�


ــا،�وتبعــا�لــذلك�ســيتم��ا�ــبهج�يقتüــ�oÔمنــا��Pــام�بكــل�مــا�يتعلــق}

�O,ا�والتمي
ضح�فيه�كل�من�التعريف�{


ــــا�وبــــ,ن�مــــا�يتشــــابه�معهــــا�مــــن�الجــــرائم��خــــرى،�و\ــــي�الثــــاني�ســــنتعرف�ع�ــــى�نشــــأة�الجريمــــة�ودوافــــع�ارتكا{
ــــا،�ìبي


ـــا�ســـنبحث�\ـــي�أركا�
ـــا�ضـــمن�ا�طلـــب�الثالـــث،�وذلـــك�\ـــي�ضـــوء�

�Oيذاء�ا�ـبهج�\ـي�الفـرع��ول،�ثـم�نسـتعرض�أهـم�مـا�تتم,ـPسنتطرق�\ي�هذا�ا�طلب�إ�ى�تعريف�جريمة�

البلطجـــة�Pلكi!ونيـــة�والتحـــرش�Pلكi!ونـــي�وPيـــذاء�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الســـبق�\ـــي�الوقـــوف�بوجـــه�جريمـــة�Pيـــذاء�ا�ـــبهج�الÐـــ�oانتشـــرت�\ـــي��حـــد�ســـواء،�فا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔكـــان�لـــه�فضـــل


م،�وألحقـت�أضـرار�ìسيما�طلبة�ا�ـدارس�مـNا�دارس�والجامعات�وطالت�الضحايا�بمختلف��عمار�و�جناس�و


ا�انتقلت�إ�ى�الكث,!�من�الدول،�وسنش,!�إ�ى�ما�تضـمنه�القـانون�مـن�ìنفسية�فاقت�حجم��ضرار�ا�ادية�لها،�وم

�oــــÐاكــــات،�ونتطــــرق�لــــبعض��حكــــام�القضــــائية�الصــــادرة�بشــــأن�بعــــض�الوقــــائع�ال
جــــريم�وعقــــاب�ع�ــــى�تلــــك�zن�


ــــــثثــــــة�مباحــــــثتقســــــيم�هــــــذا�البحــــــث�إ�ــــــى�ìنبــــــ,ن�\ــــــي��ول�م�،

ي,Oهـا�عمـا�يشـتبه�{
ـا�\ـي�ا�طلـب��ول،��من�خل�هذا�ا�بحث�مفهوم�الجريمـة�مـن�حيـث�تعريفهـا�وتم

ونبــ,ن�نشــأة�الجريمــة�ودوافــع�ارتكا{
ــا�\ــي�ا�طلــب�الثــاني،�ونتعــرف�ع�ــى�أركا�
ــا�\ــي�ا�طلــب�الثالــث،�أمــا�\ــي�ا�بحــث�

الثـــاني�فســــنتطرق�إ�ــــى�مــــدى�إمكانيــــة�مواجهــــة�هــــذه�الجريمــــة�وفقــــا�للنصــــوص�العقابيــــة�النافــــذة،�وســــنتعرف�\ــــي�

انيــــة�تجــــريم�كــــل�مــــن�فع�ــــي�التســــجيل�والتصــــوير�وفقــــا�لنصــــوص�قــــانون�العقوبــــات�ا�طلــــب��ول�ع�ــــى�مــــدى�إمك

النافـــذ،�و\ـــي�ا�طلـــب�الثـــاني�ســـنتعرض��ـــدى�إمكانيـــة�تجـــريم�فعـــل�النشـــر،�\ـــي�حـــ,ن�سنخصـــص�ا�بحـــث�الثالـــث�

لبيـان�ا�واجهــة�التشــريعية�وفقــا�للنصـوص�العقابيــة�الخاصــة،�وسنقســمه�إ�ـى�مطلبــ,ن�نخصــص��ول�للتنظــيم�

لجريمـــــة�Pيـــــذاء�ا�ـــــبهج�بينمـــــا�نخصـــــص�الثـــــاني�للتعـــــرف�ع�ـــــى�ãثـــــار�ا�i!تبـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الجريمـــــة،�ثـــــم�

  .   سنختتم�البحث�بأهم�ما�توصلنا�إليه�من�النتائج�وا�قi!حات

  ا'بحث�[ول 

  ا'بهج��يذاءماهية�جريمة�

ا�ــبهج�يقتüــ�oÔمنــا��Pــام�بكــل�مــا�يتعلــق�Pيــذاءأن�البحــث�\ــي�ماهيــة�جريمــة�

�O,ا�والتمي

ا�مفهوم�الجريمة�وسنوضح�فيه�كل�من�التعريف�{ìثة�مطالب�نب,ن�\ي��ول�متقسيم�ا�بحث�إ�ى�ث


ــــا�وبــــ,ن�مــــا�يتشــــابه�معهــــا�مــــن�الجــــرائم��خــــرى،�و\ــــي�الثــــاني�ســــنتعرف�ع�ــــى�نشــــأة�الجريمــــة�ودوافــــع�ارتكا{
ــــا،�ìبي

ان�
ـــا�ســـنبحث�\ـــي�أركا�
ـــا�ضـــمن�ا�طلـــب�الثالـــث،�وذلـــك�\ـــي�ضـــوء�وçكمـــال�إحاطـــة�البحـــث�بالجريمـــة�مـــن�كـــل�جو 

  مفهوم�جريمة��يذاء�ا'بهج�

�Oيذاء�ا�ـبهج�\ـي�الفـرع��ول،�ثـم�نسـتعرض�أهـم�مـا�تتم,ـPسنتطرق�\ي�هذا�ا�طلب�إ�ى�تعريف�جريمة�


ـــا�جريمـــةìونيـــة�والتحـــر�بـــه�هـــذه�الجريمـــة�عـــن�الجـــرائم�ا�قاربـــة�لهـــا،�وم!iلكPالبلطجـــة�

  :التقليدي�\ي�الفرع�الثاني،�وذلك�ع�ى�النحو�ãتي

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

حـــد�ســـواء،�فا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔكـــان�لـــه�فضـــل

ا�دارس�والجامعات�وطالت�ال


ا�انتقلت�إ�ى�الكث,!�من�الدول،�وسنش,!�إ�ى�ما�تضـمنه�القـانون�مـن�ìنفسية�فاقت�حجم��ضرار�ا�ادية�لها،�وم

جــــريم�وعقــــاب�ع�ــــى�تلــــك�zن�
اكــــات،�ونتطــــرق�لــــبعض��حكــــام�القضــــائية�الصــــادرة�بشــــأن�بعــــض�الوقــــائع�الÐــــ�oت

  .ارتكبت

  : خطة�البحث

تقســــــيم�هــــــذا�البحــــــث�إ�ــــــى��ارتأينــــــا

وسنوضح�من�خل�هذا�ا�بحث�مفهوم�الجريمـة�مـن�حيـث�تعريفهـا�وتم

ونبــ,ن�نشــأة�الجريمــة�ودوافــع�ارتكا{
ــا�\ــي�ا�طلــب�الثــاني،�ونتعــرف�ع�ــى�أركا�
ــا�\ــي�ا�طلــب�الثالــث،�أمــا�\ــي�ا�بحــث�

الثـــاني�فســــنتطرق�إ�ــــى�مــــدى�إمكانيــــة�مواجهــــة�هــــذه�الجريمــــة�وفقــــا�للنصــــوص�العقابيــــة�النافــــذة،�وســــنتعرف�\ــــي�

ا�طلــــب��ول�ع�ــــى�مــــدى�إمك

النافـــذ،�و\ـــي�ا�طلـــب�الثـــاني�ســـنتعرض��ـــدى�إمكانيـــة�تجـــريم�فعـــل�النشـــر،�\ـــي�حـــ,ن�سنخصـــص�ا�بحـــث�الثالـــث�

لبيـان�ا�واجهــة�التشــريعية�وفقــا�للنصـوص�العقابيــة�الخاصــة،�وسنقســمه�إ�ـى�مطلبــ,ن�نخصــص��ول�للتنظــيم�

لجريمـــــة�Pيـــــذاء�ا�ـــــبهج�بينمـــــا�نخصـــــص�الثـــــاني�للتعـــــرف�ع�ـــــى�ãثـــــار�ا�i!تبـــــة�ع�ـــــى�هـــــذه�الجريمـــــة،�ثـــــم�القـــــانوني�

سنختتم�البحث�بأهم�ما�توصلنا�إليه�من�النتائج�وا�قi!حات

أن�البحــث�\ــي�ماهيــة�جريمــة�  


ا�مفهوم�الجريمة�وسنوìثة�مطالب�نب,ن�\ي��ول�متقسيم�ا�بحث�إ�ى�ث


ــــا�وبــــ,ن�مــــا�يتشــــابه�معهــــا�مــــن�الجــــرائم��خــــرى،�و\ــــي�الثــــاني�ســــنتعرف�ع�ــــى�نشــــأة�الجريمــــة�ودوافــــع�ارتكا{
ــــا،�ìبي

وçكمـــال�إحاطـــة�البحـــث�بالجريمـــة�مـــن�كـــل�جو 

  :  التقسيم�ãتي

مفهوم�جريمة��يذاء�ا'بهج�: ا'طلب�[ول 

  �Oيذاء�ا�ـبهج�\ـي�الفـرع��ول،�ثـم�نسـتعرض�أهـم�مـا�تتم,ـPسنتطرق�\ي�هذا�ا�طلب�إ�ى�تعريف�جريمة�


ـــا�جريمـــةìبـــه�هـــذه�الجريمـــة�عـــن�الجـــرائم�ا�قاربـــة�لهـــا،�وم

التقليدي�\ي�الفرع�الثاني،�وذلك�ع�ى�النحو�ãتي
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Happy Slapping"�،وهـــو�الصـــفع�بســـعادة�،

�oالفرح�والسعادة�والنشوة،�ف�opتعب,!�عن�حالـة�السـعادة�الÐـ�oيشـعر�

وبمــا�أن�هــذه�الجريمــة�æــي�ظــاهرة�مســتحدثة�ظهــرت�\ــي�الــدول�الغربيــة،�

نســـبة�إ�ـــى�" ا�ـــبهج�Pيـــذاء"الـــدكتورة�فتحيـــة�محمـــد�بــــ�

،�مسـتندة�\ـي�ذلـك�ع�ـى�السـعادة�الÐـ�oتقiـ!ن�باNعتـداء�

سـجيل�مقــاطع�فيـديو�يوثـق�zعتــداء�

ت�جسامته�بأية�وسيلة�كانت�وع�ى�أي�دعامة�كانت،�ثم�

æــي�عبــارة�عــن�تصــوير�لكــل�اعتــداء� 

ــحية�أيــا�كانــت�جســامته�ســواء�أكــان�التصــوير�باســتعمال�الهــاتف�النقــال�أم�أي�

عليــه�بغــرض�نشــره��ا�جÌــoتصــوير�فعــل�zعتــداء�الجســدي�أو�الجنýــ�oÔع�ــى�

 6".الجسدي�للشـخص�باسـتخدام�الهـاتف�ا�حمـول 

التنكـر�حيـث�يتعـرض��أشـكالأنـه�شـكل�مـن�

ة�أمـور،�توجد�بعض�ا�صطلحات�القريبة�من�Pيـذاء�ا�ـبهج�تقـوم�ع�ـى�العنـف�أيضـا،�وتتم,ـ�Oعنـه�بعـد


ـــا�ع�ـــى�ìيـــذاء�التقليـــدي،�وســـنب,ن�كـــل�مPونـــي�و!iلكP�

 .2هامش�171،ا�ركز�القومي�لõصدارات�القانونية،�القاهرة،�ص

  .2هامش��235،�ص2010

 :ع�ــــــــــــــــــــــى�ا�وقـــــــــــــــــــــــع�zلكi!ونــــــــــــــــــــــي�2017ـــــــــــــــــــــــجيل�ونشــــــــــــــــــــــر�مشـــــــــــــــــــــــاهد�العنــــــــــــــــــــــف�الجنýـــــــــــــــــــــــoÔ،�مقـــــــــــــــــــــــال�منشــــــــــــــــــــــور��عـــــــــــــــــــــــام�

 .339،�ص2021،�)2(،�العدد�)5( ،�مجلة�السياسية�العا�ية،�ا�جلد

6Happy Slapping ,published on: https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping
7 Hans Durrer, Happy Slapping, Oder ist nur wirklich, was dokumenti

https://www.medienheft.ch/dossier/bibliothek/d26_DurrerHans.html   

8 What is 'happy slapping'?, June 2011

https://www.bbc.co.uk/newsround/13905969 
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  تعريف�جريمة��يذاء�ا'بهج

Happy Slapping"يطلـــق�ع�ـــى�هـــذه�الجريمـــة�\ـــي�اللغـــة�zنجل,Oيـــة�مصـــطلح�

 "Slap-happy"Ìيشـعر�،�ويع�oـÐتعب,!�عن�حالـة�السـعادة�ال�opالفرح�والسعادة�والنشوة،�ف�o

وبمــا�أن�هــذه�الجريمــة�æــي�ظــاهرة�مســتحدثة�ظهــرت�\ــي�الــدول�الغربيــة،��1{
ــا�الجنــاة�عنــد�نشــر�صــور�الضــحايا،

الـــدكتورة�فتحيـــة�محمـــد�بــــ��ســـم�
اولـــيس�لهـــا�مقابـــل�تســـمية�\ـــي�الـــدول�العربيـــة،�لـــذا�

،�مسـتندة�\ـي�ذلـك�ع�ـى�السـعادة�الÐـ�oتقiـ!ن�باNعتـداء�)الجمهور (الصورة��ومتلقيهجة�ال�oÐيشعر�{
ا�الجاني�

   2.وتصل�إ�ى�درجة�النشوة

تلـك�ا�مارسـة�ا�تمثلــة�\ـي�تصـوير�أو�تسـجيل�مقــاطع�فيـديو�يوثـق�zعتــداء�"وتعـرف�هـذه�الجريمـة�بأ�
ــا�

ت�جسامته�بأية�وسيلة�كانت�وع�ى�أي�دعامة�كانت،�ثم�أن�يكون�جسديا�أو�جنسيا�أيا�كان�يستوي 

 أو��3،"مقــاطع�الفيــديو�عــن�طريــق�الوســائط�Pلكi!ونيــة أو

جســدي�أو�جنýــ�oÔيقــع�ع�ــى�الضــحية�أيــا�كانــت�جســامته�ســواء�أكــان�التصــوير�باســتعمال�الهــاتف�النقــال�أم�أي�

  4.صور�وجعل�الواقعة�مح�للتسليةوسيلة�أخرى�{
دف�نشر�ال

تصــوير�فعــل�zعتــداء�الجســدي�أو�الجنýــ�oÔع�ــى�: "االــبعض�ع�ــى�أ�
ــ
5 .
�بأ�

ً
الجسدي�للشـخص�باسـتخدام�الهـاتف�ا�حمـول �تصوير�العدوان�ممارسة: "اوأيضا

  7". ...أشكال�العنفشكل�جديد�من�

أنـه�شـكل�مـن�. عقة�له�بالسعادة N" ا�بهج�أن�Pيذاء يرى وهنالك�من�

  8."نقاليتم�تصوير�الهجوم�ع�ى�هاتف�

  تمي�ïها�عما�يشتبه��Mا

توجد�بعض�ا�صطلحات�القريبة�من�Pيـذاء�ا�ـبهج�تقـوم�ع�ـى�العنـف�أيضـا،�وتتم,ـ�Oعنـه�بعـد


ـــا�ع�ـــى�ìيـــذاء�التقليـــدي،�وســـنب,ن�كـــل�مPونـــي�و!iلكPونيـــة�والتحـــرش�!iلكPومـــن�هـــذه�ا�صـــطلحات�البلطجـــة�

                                         
،ا�ركز�القومي�لõصدارات�القانونية،�القاهرة،�ص1طارق�عفيفي�صادق،�الجرائم�zلكi!ونية�جرائم�الهاتف�ا�حمول،�ط

2010،�)42(فتحية�محمد�قوراري،�ا�سؤولية�الجنائية�الناشئة�عن�Pيذاء�ا�بهج،�مجلة�الشريعة�والقانون،�العدد�

تجــــــــــــــــــــــريم�تســـــــــــــــــــــــجيل�ونشــــــــــــــــــــــر�مشـــــــــــــــــــــــاهد�العنــــــــــــــــــــــف�الجنýـــــــــــــــــــــــoÔ،�مقـــــــــــــــــــــــال�منشــــــــــــــــــــــور��عـــــــــــــــــــــــام�

http://www.da3waa.com/2017/02/blog  
،�مجلة�السياسية�العا�ية،�ا�جلد-دراسة�مقارنة-حزام�فتيحة،�أحكام�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�بواسطة�الهاتف�النقال

 .171صمرجع�سابق،�

https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping 

Hans Durrer, Happy Slapping, Oder ist nur wirklich, was dokumentiert ist?, Dezember 2006, published on :

https://www.medienheft.ch/dossier/bibliothek/d26_DurrerHans.html 

June 2011 , ,published on: 

https://www.bbc.co.uk/newsround/13905969
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

تعريف�جريمة��يذاء�ا'بهج: الفرع�[ول 

يطلـــق�ع�ـــى�هـــذه�الجريمـــة�\ـــي�اللغـــة�zنجل,Oيـــة�مصـــطل

" وأصله�مستمد�من�


ــا�الجنــاة�عنــد�نشــر�صــور�ال}

ولـــيس�لهـــا�مقابـــل�تســـمية�\ـــي�الـــدول�العربيـــة،�لـــذا�

هجة�ال�oÐيشعر�{
ا�الجاني�الب

وتصل�إ�ى�درجة�النشوة

وتعـرف�هـذه�الجريمـة�بأ�
ــا�

يستوي ع�ى�شخص�

أو نشــر�هــذه�الصــور 

جســدي�أو�جنýــ�oÔيقــع�ع�ــى�ال

وسيلة�أخرى�{
دف�نشر�ال

الــبعض�ع�ــى�أ�
ــ�اوعرفهـ

5"وzستمتاع�برؤيته

شكل�جديد�من�"  وæي�أيضا

وهنالك�من� 

يتم�تصوير�الهجوم�ع�ى�هاتف�الناس�للهجوم�و 

تمي�ïها�عما�يشتبه�: الفرع�الثاني

توجد�بعض�ا�صطلحات�القريبة�من�Pيـذاء�ا�ـبهج�تقـوم�ع�ـى�العنـف�أيضـا،�وتتم,ـ�Oعنـه�بعـد  

ومـــن�هـــذه�ا�صـــطلحات�البلطجـــة�Pلكi!ونيـــة�والتحـــر

  :التوا�ي

                                                          
طارق�عفيفي�صادق،�الجرائم�zلكi!ونية�جرائم�الهاتف�ا�حمول،�ط.د 1
فتحية�محمد�قوراري،�ا�سؤولية�الجنائية�الناشئة�عن�Pيذاء�ا�بهج،�مجلة�الشريعة�والقانون،�العدد�.د�2
تجــــــــــــــــــــــريم�ت,!،�فــــــــــــــــــــــؤاد�بنصـــــــــــــــــــــــغ.د�3

http://www.da3waa.com/2017/02/blog-post_888.html
حزام�فتيحة،�أحكام�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�بواسطة�الهاتف�النقال.د�4
مرجع�سابق،�طارق�عفيفي�صادق،�.د�5

ert ist?, Dezember 2006, published on : 
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البلطجة�Pلكi!ونية�æي�عدوان�مقصود�ومتكـرر�يمـارس�ع"ـ!�التقنيـة�الرقميـة�ضـد�الضـحية،�و�
ـدف�

مضايقته�وPساءة�إليه،�وتتخذ�هـذه�الجريمـة�

حية،�أو�إرسال�رسائل�السخرية�والتشه,!�وال�
ديد،�أو�ب�
ا،�

أو�إنشاء�حسابات�غ,!�صحيحة�لنشر�محتويات�غ,ـ!�مشـروعة،�أو�إرسـال�ال"!يـد�السـري�لجميـع�جهـات�zتصـال�

ــحية�\ــي�مواقــف�مســيئة�وغ,!هــا،�ويi!تــب�ع�ــى�


ا�مــــن�قبــــل�عــــدد�غ,ــــ!�قليــــل�مــــن�âــــا�التقليديــــة،�نظــــرا��شــــاهد
âالبلطجــــة�Pلكi!ونيــــة�أضــــرارا�كب,ــــ!ة�تفــــوق�مثي

�ـــــى�الجمهــــور،�وçمكـــــان�إعـــــادة�بـــــث�تلـــــك�الرســـــائل�ا�تضـــــمنة�إســــاءة�لفظيـــــة�أو�عنـــــف،�وهـــــو�مـــــا�يجعـــــل�تأث,!هـــــا�ع

ــــي�مـــن�مهــــارات�إلكi!ونيـــة�تمكنــــه�مــــن�

ويتمثـل�الفـرق�بـ,ن�Pيـذاء�ا�ـبهج�. خصـيته

نية،�وأك�!�انتشارا�ب,ن�ا�راهق,ن�والشباب�

والطلبــة�\ــي�ا�ــدارس�والجامعــات،�و\ــي�الغالــب�تحــدث�عنــدما�يهجــم�فريــق�مــن�العصــابة�ع�ــى��فــراد�ãمنــ,ن�\ــي�


م�تصوير�الهجوم�ونشره�ع"!�الهواتف�النقالة�وشبكات�zنi!نتì1.ح,ن�يتو�ى�فريق�آخر�م  

�oÔــــýونيــــة�هــــدفها��ســــاس�هــــو�الضــــرر�النف!iلكPبلطجـــة�

ـــخص�واحــــد،�بينمــــا�جريمـــة�Pيــــذاء�ا�ــــبهج�تتضـــمن�الضــــرر�البــــدني�

والنف�oÔýمعا،�و�Nيكون�التكرار�جـزء�مـن�سـلوكها،�وترتكـب�\ـي�الغالـب�مـن�قبـل�شخصـ,ن�أحـدهما�يتـو�ى�واقعـة�

ــخص�ثالــث�ليقــوم�بالنشــر�،�وأحيانــا�أخــرى�يتــو�ى�شخصــا�

�Pلكi!ونـــــي�فهــــو�صـــــورة�مســـــتحدثة�للجــــرائم�ظهـــــرت�نتيجـــــة�انتشــــار�اســـــتعمال�الهواتـــــف�

 !iنz�!نـــت�خاصـــة�\ـــي�ش�ونشـــرها�ع"ـــ

أمــاكن�العمــل،�ويــراد�بــه�أي�عبــارات�أو�تصــرفات�تنطــوي�ع�ــى�مضــايقة�للغ,ــ!�،�وتكــون�ذات�إيحــاءات�مهينــة�مــن�


ـا،�أم�Úسـاءة�إلPـحية،�سـواء�ارتكبـت�بصـورة�متكـررة�بقصـد�ترهيـب�الضـحية�و

    2.و�الغ,!

ويظهر�مما�سبق�ذكره،�أن�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�تختلف�عن�التحرش�\ي�كو�
ا�أو�Nتشمل�zعتداءات�

�تقتصــر�ع�ـــى��قــوال�والســلوكيات�الجنســية�فقـــط�دون�أن�

القول�فقــــط�بينمــــا�Pيــــذاء�فشــــرط�

تحققه�هو�الفعل،�وثالثا�يكون�الهدف�من�Pيذاء�ا�بهج�التسلية�بينما�يكـون�الهـدف�مـن�التحـرش�أمـا�zنتقـام�

 .90-88،�ص)2019(،�أبريل��)68(ن�Pيذاء�ا�بهج،�مجلة�البحوث�القانونية�وzقتصادية،�العدد�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

البلطجة�Pلكi!ونية�æي�عدوان�مقصود�ومتكـرر�يمـارس�ع"ـ!�التقنيـة�الرقميـة�ضـد�ال

مضايقته�وPساءة�إليه،�وتتخذ�هـذه�الجريمـة��إ�ى�إلحاق�الضرر�النف�oÔýبه�والسيطرة�عليه�وأهانته�وإذNله�أو 


ا�نشر�الشائعة�عن�الضحية،�أو�إرسال�رسائل�السخرية�والتشه,!�وال�
ديد،�أو�بìي�العادة�صورا�متعددة�م\

أو�إنشاء�حسابات�غ,!�صحيحة�لنشر�محتويات�غ,ـ!�مشـروعة،�أو�إرسـال�ال"!يـد�السـري�لجميـع�جهـات�zتصـال�

أو�بــث�صــور�وهميــة�أو�مــزورة�تظهــر�الضــحية�\ــي�مواقــف�مســيئة�وغ,!هــا،�ويi!تــب�ع�ــى��\ــي�هاتفــه�{
ــدف�إذNلــه،


ا�مــــن�قبــــل�عــــدد�غ,ــــ!�قليــــل�مــــن�âــــا�التقليديــــة،�نظــــرا��شــــاهد
âالبلطجــــة�Pلكi!ونيــــة�أضــــرارا�كب,ــــ!ة�تفــــوق�مثي

الجمهــــور،�وçمكـــــان�إعـــــادة�بـــــث�تلـــــك�الرســـــائل�ا�تضـــــمنة�إســــاءة�لفظيـــــة�أو�عنـــــف،�وهـــــو�مـــــا�يجعـــــل�تأث,!هـــــا�ع

�وأشـــد�رهبــــة،�وتعتمـــد�هــــذه�الجريمـــة�ع�ــــى�مــــا�يملكـــه�البلط�ــــي�مـــن�مهــــارات�إلكi!ونيـــة�تمكنــــه�مــــن�

استعمال�التقنية�الرقمية�بالشـكل�الـذي�يحـول�دون�الكشـف�عـن�شخصـيته

نية،�وأك�!�انتشارا�ب,ن�ا�راهق,ن�والشباب�والبلطجة�Pلكi!ونية�\ي�أن�الجريمة��و�ى�تعد��ك�!�حداثة�من�الثا

والطلبــة�\ــي�ا�ــدارس�والجامعــات،�و\ــي�الغالــب�تحــدث�عنــدما�يهجــم�فريــق�مــن�العصــابة�ع�ــى��فــراد�ãمنــ,ن�\ــي�


م�تصوير�الهجوم�ونشره�ع"!�الهواتف�النقالة�وشبكات�zنi!نتìح,ن�يتو�ى�فريق�آخر�م


مــــا�مــــن�ناحيــــة�أن�الìكـــذلك�يظهــــر�الفــــرق�بي�oÔــــýونيــــة�هــــدفها��ســــاس�هــــو�الضــــرر�النف!iلكPبلطجـــة�

ويكـــون�ســــلوكها�متكرر،وترتكـــب�مــــن�قبــــل�شـــخص�واحــــد،�بينمــــا�جريمـــة�Pيــــذاء�ا�ــــبهج�تتضـــمن�الضــــرر�البــــدني�

والنف�oÔýمعا،�و�Nيكون�التكرار�جـزء�مـن�سـلوكها،�وترتكـب�\ـي�الغالـب�مـن�قبـل�ش

لنشــر،�وأحيانــا�يتــدخل�شــخص�ثالــث�ليقــوم�بالنشــر�،�وأحيانــا�أخــرى�يتــو�ى�zعتــداء�وãخــر�التصــوير�وا

  .واحدا�جميع�هذه��فعال

أمــــا�التحـــــرش�Pلكi!ونـــــي�فهــــو�صـــــورة�مســـــتحدثة�للجــــرائم�ظهـــــرت�نتيجـــــة�انتشــــار�اســـــتعمال�الهواتـــــف�

 !iنz�!ت�التحـــرش�ونشـــرها�ع"ـــNالنقالـــة،�إذ�أصـــبح��فـــراد�يســـتعملون�تلـــك��جهـــزة�\ـــي�رصـــد�حـــا

أمــاكن�العمــل،�ويــراد�بــه�أي�عبــارات�أو�تصــرفات�تنطــوي�ع�ــى�مضــايقة�للغ,ــ!�،�وتكــون�ذات�إيحــاءات�مهينــة�مــن�

شأ�
ا�أن�تحط�مـن�كرامـة�الضـحية،�سـواء�ارتكبـت�بصـورة�متكـررة�بقصـد�ترهيـب�ال


ا�وإخضاعها�لطلبات�الجاني�أÚو�الغ,!غ,!�متكررة�بقصد�الضغط�الشديد�عل

ويظهر�مما�سبق�ذكره،�أن�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�تختلف�عن�التحرش�\ي�كو�
ا�أو�Nتشمل�zعتداءات�

البدنيــة�والجنســية�ع�ــى�حــد�ســـواء،�بينمــا�التحــرش�تقتصــر�ع�ـــى��قــوال�والســلوكيات�الجنســية�فقـــط�دون�أن�

القول�فقــــط�بينمــــا�Pيــــذاء�فشــــرط�تشــــمل�بقيــــة�zعتــــداءات�البدنيــــة،�وثانيــــا�أن�التحــــرش�ممكــــن�أن�يتحقــــق�بــــ

تحققه�هو�الفعل،�وثالثا�يكون�الهدف�من�Pيذاء�ا�بهج�التسلية�بينما�يكـون�الهـدف�مـن�التحـر

  .وإما�لتحقيق�غايات�أخرى�غ,!�مشروعة

                                         
ن�Pيذاء�ا�بهج،�مجلة�البحوث�القانونية�وzقتصادية،�العدد�سم,!�حامد�عبد�العزيز�الجمال،�ا�سئولية�ا�دنية�ع

  .91ص،�مرجع�سابقسم,!�حامد�عبد�العزيز�الجمال،�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

البلطجة�Pلكi!ونية�æي�عدوان�مقصود�ومتكـرر�يمـارس�ع"ـ!�التقنيـة�الرقميـة�ضـد�ال  

إ�ى�إلحاق�الضرر�النف�oÔýبه�والسيطرة�عليه�وأهانته�وإذNله�أو 


ا�نشر�الشائعة�عن�الìي�العادة�صورا�متعددة�م\

أو�إنشاء�حسابات�غ,!�صحيحة�لنشر�محتويات�غ,ـ!�مشـروعة،�أو�إرسـال�ال"!يـد�السـري�لجميـع�جهـات�zتصـال�

\ــي�هاتفــه�{
ــدف�إذNلــه،


ا�مــــن�قبــــل�عــــدد�غ,ــــ!�قليــــل�مــــن�âــــا�التقليديــــة،�نظــــرا��شــــاهد
âالبلطجــــة�Pلكi!ونيــــة�أضــــرارا�كب,ــــ!ة�تفــــوق�مثي

الجمهــــور،�وçمكـــــان�إعـــــادة�بـــــث�تلـــــك�الرســـــائل�ا�تضـــــمنة�إســــاءة�لفظيـــــة�أو�عنـــــف،�وهـــــو�مـــــا�يجعـــــل�تأث,!هـــــا�ع

ا�ضـــرور�أبلــــغ�وأشـــد�رهبــــة،�وتعتمـــد�هــــذه�الجريمـــة�ع�ــــى�مــــا�يملكـــه�البلط

استعمال�التقنية�الرقمية�بالشـكل�الـذي�يحـول�دون�الكشـف�عـن�

والبلطجة�Pلكi!ونية�\ي�أن�الجريمة��و�ى�تعد��ك

والطلبــة�\ــي�ا�ــدارس�والجامعــات،�و\ــي�الغالــب�تحــدث�عنــدما�يهجــم�فريــق�مــن�العصــابة�ع�ــى��فــراد�ãمنــ,ن�\ــي�


م�تصوير�الهجوم�ونشره�ع"!�الهواتف�النقالة�وشبكات�zنi!نتìح,ن�يتو�ى�فريق�آخر�م


مــــا�مــــن�ناحيــــة�أن�ال  ìكـــذلك�يظهــــر�الفــــرق�بي

ويكـــون�ســــلوكها�متكرر،وترتكـــب�مــــن�قبــــل�

والنف�oÔýمعا،�و�Nيكون�التكرار�جـزء�مـن�سـلوكها،�وترتكـب�\ـي�الغالـب�مـن�قبـل�

zعتــداء�وãخــر�التصــوير�وا

واحدا�جميع�هذه��فعال

أمــــا�التحـــــرش�Pلكi!ونـــــي�فهــــو�صـــــورة�مســـــتحدثة�للجــــرائم�ظهـــــرت�نتيجـــــة�انتشــــار�اســـــتعمال�الهواتـــــف�

النقالـــة،�إذ�أصـــبح��فـــراد�يســـتعملون�تلـــك��جهـــزة�\ـــي�رصـــد�حـــاNت�التحـــر

أمــاكن�العمــل،�ويــراد�بــه�أي�عبــارات�أو�تصــرفات�تنطــوي�ع�ــى�مضــايقة�للغ,ــ!�،�وتكــون�ذات�إيحــاءات�مهينــة�مــن�

شأ�
ا�أن�تحط�مـن�كرامـة�ال


ا�وإخضاعها�لطلبات�الجاني�أÚغ,!�متكررة�بقصد�الضغط�الشديد�عل

ويظهر�مما�سبق�ذكره،�أن�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�تختلف�عن�التحر  

البدنيــة�والجنســية�ع�ــى�حــد�ســـواء،�بينمــا�التحــر

تشــــمل�بقيــــة�zعتــــداءات�البدنيــــة،�وثانيــــا�أن�التحــــر

تحققه�هو�الفعل،�وثالثا�يكون�الهدف�من�Pيذاء�ا�بهج�التسلية�بينما�يكـون�الهـدف�مـن�التحـر

وإما�لتحقيق�غايات�أخرى�غ,!�مشروعة

                                                          
سم,!�حامد�عبد�العزيز�الجمال،�ا�سئولية�ا�دنية�ع.د 1
سم,!�حامد�عبد�العزيز�الجمال،�.د 2
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ســواء��كــل�اعتــداء�ينــال�مــن�الحــق�\ــي�ســمة�الجســد

بــالجرح�أو�الضــرب�أو�العنــف�أو��بإعطــاء�أي�مــادة�ضــارة�أو��بفعــل�ينطــوي�ع�ــى�مخالفــة�للقــانون،�ويتمثــل�

ـــجة�الجســـم�أو�قطعهـــا،�بينمـــا�يتمثـــل�الضـــرب�بالضـــغط�ع�ـــى�الجســـم�دون�أن�يصـــل�إ�ـــى�

يكتفــــي�بتحققــــه�درجــــة�القطــــع�والتمــــزق،�أمــــا�العنــــف�فيكــــون�أخــــف�ضــــرر�مــــن�الصــــورت,ن�الســــابقت,ن،�وأحيانــــا�

بال�
ديد،�\ي�ح,ن�تكون�ا�ادة�الضارة�بكل�ما�من�شأنه�أن�يـؤثر�ع�ـى�صـحة�الضـحية�ويتسـبب�\ـي�اعتلـه�وربمـا�

جــــز�ا�ؤقــــت،�ومــــا�عــــدا�مــــا�ذكــــر�،�فأنــــه�يــــدخل�ضــــمن�الفعــــل�ا�خــــالف�

الفــرق�بــ,ن�جريمÐــP�oيــذاء�ا�ــبهج�وPيــذاء�التقليــدي،�فالجريمــة��و�ــى�تتطلــب�وجــود�

ــحية�مــع�وجــود�تصــوير�للفعــل�ونشــر�ع"ــ!�الهواتــف�النقالــة�أو�أي�وســيلة�أخــرى،�

صــوير�أو�نشــر�بينمــا�تتحقــق�الجريمــة�الثانيــة�بأحــد�صــور�zعتــداء�ا�ــذكورة�\ــي�أعــه�دون�أن�يصــاحب�الفعــل�ت

هـــذا�مـــن�ناحيـــة،�ومـــن�ناحيـــة�أخـــرى�يكـــون�الضـــرر�\ـــي�الجريمـــة��و�ـــى�أشـــد�مـــن�الثانيـــة�بـــالنظر�لتحقـــق�صـــورتي�

الضــــرر�البــــدني�وا�عنــــوي�كلتاهمــــا،�ويكــــون�الضــــرر�ا�عنــــوي�\ــــي�الغالــــب�أشــــد�قســــوة�مــــن�البــــدني،�بينمــــا�يقتصــــر�

ثالثــة�ترتكــب�الجريمــة�\ــي�الحالــة��و�ــى�\ــي�

  .الغالب�{
دف�التسلية�وأحيانا�يجتمع�معها�zنتقام�بينما�الثانية�تكون�لغرض�zنتقام

انيــة،�ثــم�البحــث�ســنتطرق�\ــي�هــذا�ا�طلــب�إ�ــى�دراســة�نشــأة�هــذه�الجريمــة�مــن�النــاحيت,ن�الزمنيــة�وا�ك

  :\ي�أهم�الدوافع�الحقيقية�ا�ؤدية�إ�ى�ارتكا{
ا،�وذلك�\ي�ضوء�الفرعي,ن�ãتي,ن

وبالتحديــد�\ــي�جنــوب�لنــدن،�إذ�تمثــل�أول�ظهــور�لهــا�


مìخـــر�مـــãبتســـجيل�الحـــدث�ع"ـــ!��وقيـــام�الـــبعض�

فبعـد�أن� 2أك�ـ!�شراسـة،�وأصـبحت

�أصبحت،�دارس�والشوارع�وا�واصت�العامة

اللقطـات�ا�سـجلة�مـن� تبـادل،�ثم�يـتم�

�N�oـÐما�ترتكـب�\ـي�ا�نـاطق�ال�
ً
�تنشر�ع"!�zنi!نت،�وغالبا

ً
وأحيانا
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صـ×�o\ــي�الرابعـة�عشــر��اعتقـالم�تصـويرها�\ــي�أحـد�أحيـاء�مدينــة�ليـدز،�و\ــي�واقعـة�أخـرى�تــم�

سـنة�بعـد�مشـاهدة�الجريمـة�ع�ـى�هـاتف�الطالـب�ا�حمـول،�وتـم�تبليـغ�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كــل�اعتــداء�ينــال�مــن�الحــق�\ــي�ســمة�الجســد�ويــراد�بــه�التقليــدي�ح��خ,ــ!�هــو�Pيــذاء

بــالجرح�أو�الضــرب�أو�العنــف�أو��بإعطــاء�أي�مــادة�ضــارة�أو��بفعــل�ينطــوي�ع�ــى�مخالفــة�للقــانون،�ويتمثــل�

الجـــرح�بـــالتمزق�\ـــي�أنســـجة�الجســـم�أو�قطعهـــا،�بينمـــا�يتمثـــل�الضـــرب�بالضـــغط�ع�ـــى�الجســـم�دون�أن�يصـــل�إ�ـــى�

درجــــة�القطــــع�والتمــــزق،�أمــــا�العنــــف�فيكــــون�أخــــف�ضــــرر�مــــن�الصــــورت,ن�الســــابقت,ن،�وأحيانــــا�

بال�
ديد،�\ي�ح,ن�تكون�ا�ادة�الضارة�بكل�ما�من�شأنه�أن�يـؤثر�ع�ـى�صـحة�الضـحية�ويتسـبب�\ـي�اعتلـه�وربمـا�

يصــــل�إ�ــــى�درجــــة�ا�ــــوت�أو��ا�ــــرض�أو�العجــــز�ا�ؤقــــت،�ومــــا�عــــدا�مــــا�ذكــــر�،�فأنــــه�يــــدخل�ضــــمن�الفعــــل�ا�خــــالف�

    1.للقانون،�وهو�الصورة��خ,!ة�لõيذاء

الفــرق�بــ,ن�جريمÐــP�oيــذاء�ا�ــبهج�وPيــذاء�التقليــدي،�فالجريمــة��و�ــى�تتطلــب�وجــود�ومــن�هنــا�يتضــح�

اعتــداء�بــدني�أو�جنýــ�oÔع�ــى�الضــحية�مــع�وجــود�تصــوير�للفعــل�ونشــر�ع"ــ!�الهواتــف�النقالــة�أو�أي�وســيلة�أخــرى،�

بينمــا�تتحقــق�الجريمــة�الثانيــة�بأحــد�صــور�zعتــداء�ا�ــذكورة�\ــي�أعــه�دون�أن�يصــاحب�الفعــل�ت

هـــذا�مـــن�ناحيـــة،�ومـــن�ناحيـــة�أخـــرى�يكـــون�الضـــرر�\ـــي�الجريمـــة��و�ـــى�أشـــد�مـــن�الثانيـــة�بـــالنظر�لتحقـــق�صـــورتي�

الضــــرر�البــــدني�وا�عنــــوي�كلتاهمــــا،�ويكــــون�الضــــرر�ا�عنــــوي�\ــــي�الغالــــب�أشــــد�قســــوة�مــــن�البــــدني،�بينمــــا�يقتصــــر�

ثالثــة�ترتكــب�الجريمــة�\ــي�الحالــة��و�ــى�\ــي��الضــرر�\ــي�الجريمــة�الثانيــة�ع�ــى�البــدني�\ــي�أغلــب�صــوره،�ومــن�ناحيــة

الغالب�{
دف�التسلية�وأحيانا�يجتمع�معها�zنتقام�بينما�الثانية�تكون�لغرض�zنتقام

  نشأة�جريمة��يذاء�ا'بهج�ودوافع�ارتكا�Mا

ســنتطرق�\ــي�هــذا�ا�طلــب�إ�ــى�دراســة�نشــأة�هــذه�الجريمــة�مــن�النــاحيت,ن�الزمنيــة�وا�ك

\ي�أهم�الدوافع�الحقيقية�ا�ؤدية�إ�ى�ارتكا{
ا،�وذلك�\ي�ضوء�الفرعي,ن�ãتي,ن

  ا'بهج��يذاءنشأة�جريمة�

وبالتحديــد�\ــي�جنــوب�لنــدن،�إذ�تمثــل�أول�ظهــور�لهــا�) 2004(ترجــع�نشــأة�هــذه�الجريمــة�إ�ــى�أواخــر�عــام�


م،�وا�ـــارة�طفـــال� بقيـــام�مجموعـــة�مـــن�أفـــراد�العصـــابة�بصـــفع�ìخـــر�مـــãوقيـــام�الـــبعض�

وأصـبحتبدأ�كمزحة�بسـيطة�ثـم�تطـورت�إذ�zنi!نت،��و ديو�ثم�نشره�ع"!�الهاتف�

دارس�والشوارع�وا�واصت�العامةكانت�عبارة�عن�ظاهرة�عشوائية�تمارس�من�قبل�ا�راهق,ن�\ي�ا�

،�ثم�يـتم�3خطورة�كاللكم�أو�الركل،�وقد�تصل�إ�ى�حد�القتل��فعال

�ما�ترتكـب�\ـي�ا�نـاطق�الÐـ�N�oلêصدقاء،�هاتف�إ�ى�آخر�ع"!�ال"!يد�zلكi!وني�
ً
�تنشر�ع"!�zنi!نت،�وغالبا

ً
وأحيانا
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م�تصـويرها�\ــي�أحـد�أحيـاء�مدينــة�ليـدز،�و\ــي�واقعـة�أخـرى�تــم�سـنة�بعــدة�طلقـات�ناريــة��وتـ) 17(فتـاة�تبلـغ�مــن�العمـر�

سـنة�بعـد�مشـاهدة�الجريمـة�ع�ـى�هـاتف�الطالـب�ا�حمـول،�وتـم�تبليـ) 11(ع�ـى�طفـل�يبلـغ�مـن�العمـر�اعتـداءمن�العمر�مـن�قبـل�الشـرطة�ال"!يطانيـة�لشـتباه�بارتكـاب�جريمـة�

  .من�قبل�إدارة�ا�درسة

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وا�صــطلح��خ,ــ!�هــو�Pيــذاء

بــالجرح�أو�الضــرب�أو�العنــف�أو��بإعطــاء�أي�مــادة�ضــارة�أو��بفعــل�ينطــوي�ع�ــى�مخالفــة�للقــانون،�ويتمثــل��أكــان

الجـــرح�بـــالتمزق�\ـــي�أنســـجة�الجســـم�أو�قطعهـــا،�بينمـــا�يتمثـــل�الضـــرب�بالضـــغط�ع�ـــى�الجســـم�دون�أن�يصـــل�إ�ـــى�

درجــــة�القطــــع�والتمــــزق،�أمــــا�العنــــف�فيكــــون�أخــــف�ضــــرر�مــــن�الصــــورت,ن�الســــابقت,ن،�وأحيانــــا�

بال�
ديد،�\ي�ح,ن�تكون�ا�ادة�الضارة�بكل�ما�من�شأنه�أن�يـؤثر�ع�ـى�صـحة�ال

يصــــل�إ�ــــى�درجــــة�ا�ــــوت�أو��ا�ــــرض�أو�ال

للقانون،�وهو�الصورة��خ,!ة�لõيذاء

ومــن�هنــا�يتضــح�  

اعتــداء�بــدني�أو�جنýــ�oÔع�ــى�ال

بينمــا�تتحقــق�الجريمــة�الثانيــة�بأحــد�صــور�zعتــداء�ا�ــذكورة�\ــي�أعــه�دون�أن�يصــاحب�الفعــل�ت

هـــذا�مـــن�ناحيـــة،�ومـــن�ناحيـــة�أخـــرى�يكـــون�الضـــرر�\ـــي�الجريمـــة��و�ـــى�أشـــد�مـــن�الثانيـــة�بـــالنظر�لتحقـــق�صـــورتي�

الضــــرر�البــــدني�وا�عنــــوي�كلتاهمــــا،�ويكــــون�الضــــرر�ا�عنــــوي�\ــــي�الغالــــب�أشــــد�قســــوة�مــــن�البــــدني،�بينمــــا�يقتصــــر�

الضــرر�\ــي�الجريمــة�الثانيــة�ع�ــى�البــدني�\ــي�أغلــب�صــوره،�ومــن�ناحيــة

الغالب�{
دف�التسلية�وأحيانا�يجتمع�معها�zنتقام�بينما�الثانية�تكون�لغرض�zنتقام

نشأة�جريمة��يذاء�ا'بهج�ودوافع�ارتكا: ا'طلب�الثاني�

ســنتطرق�\ــي�هــذا�ا�طلــب�إ�ــى�دراســة�نشــأة�هــذه�الجريمــة�مــن�النــاحيت,ن�الزمنيــة�وا�ك  

\ي�أهم�الدوافع�الحقيقية�ا�ؤدية�إ�ى�ارتكا{
ا،�وذلك�\ي�ضوء�الفرعي,ن�ãتي,ن

نشأة�جريمة�: الفرع�[ول 

ترجــع�نشــأة�هــذه�الجريمــة�إ�ــى�أواخــر�عــام�

بقيـــام�مجموعـــة�مـــن�أفـــراد�العصـــابة�بصـــفع�

ديو�ثم�نشره�ع"!�الهاتف�الفي

كانت�عبارة�عن�ظاهرة�عشوائية�تمارس�من�قبل�ا�راهق,ن�\ي�ا�

�فعال ترتكب�بأك�!

هاتف�إ�ى�آخر�ع"!�ال"!يد�zلكi!وني�

                                                          
فخري�عبدالرزاق�صل×�oالحدي�o،�شرح�قانون�العقوبات�القسم�الخاص،�طبعة�منقحة�ومزيدة،�شركة�العاتك،�ب,!وت،�.د�1

فتـاة�تبلـغ�مــن�العمـر��أصــيبت 2005ففـي�عـام��3

من�العمر�مـن�قبـل�الشـرطة�ال"!يطانيـة�لشـتباه�بارتكـاب�جريمـة�

من�قبل�إدارة�ا�درسةالسلطات�
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) Slap TVٍ(لندن�ع"!�شريط�ُعـرف�باسـم�

ك"!نـــــامج�تلفزيـــــوني،�وتـــــم�مشـــــاهدته�مـــــن�قبـــــل�عشـــــرات��شـــــخاص،�وتضـــــمن�هـــــذا�

وكان�هذا�الشريط�محل�جدل�من�قبـل�الكث,ـ!ين،�وقـد�تناولتـه�بـالتقييم�

Bullies film fights by phone"�،قامــت�إذ�

�وأتاحت\ي�ملحقها�الi!بوي��وأدرجته

ا�مارسة�ال�oÐانتشرت�بشكل�واسع�

قــــرب�محطــــة�واترلــــوا�\ــــي�لنــــدن،�و��)

أيضـــا�تعــرض�عامــل�متقاعــد��2009

 Ourمــن� BBC3 قــةOلــه،�وكــان�هــذا�الهجــوم�موضــوع�حل

�تلميــذ�\ــي�الرابعــة�عشــرة�مــن�عمــره�مــن�مدينــة�أولــدهام�إ�ــى�اعتــداء�مــن�
ً
تعــرض�أيضــا

 zفـرق�مكافحـة��ضـدعتـداءات�ارتكبـت�هـذه�

أوربــا�وشــمال�الوNيــات�ا�تحـدة�إ�ــى�دول�كث,ــ!ة�أخــرى،�وع�ــى�

،�إذ�تــدل�
ً
ا�تحققــة�ع�ــى�مــدى��Pحصــائياتأ�
ــا�انتشــرت�بشــكل�واســع�جــدا

،�ونــذكر�الــبعض�مــن�تلــك�الوقــائع�لطــع�ع�ــى�
ً
ســرعة�انتشــار�تلــك�الجريمــة،�وخاصــة�\ــي�الــدول�ا�تقدمــة�تقنيــا

،�2006الظـاهرة�بـدأت�بـالنمو�منـذ�عـام�

ع�ى�إ�
ا�مظهر�من�مظاهر�طيش�ا�راهق,ن،�وكان�

�إ�ـــى�أن�وصــلت�درجــة�مـــن�العنــف�بحيــث�أصـــبحت�ظــاهرة�مقلقــة
ً
مـــر�الــذي�دفــع�ا�شـــرع�،�� 6يتســامح�{
ــا�جنائيــا

،�وأضـاف�بموجبـه�الفصــل�)2007مـارس�

�أن�العقوبـات�عـن�هـذه�الجريمـة
ً
،�علمـا

�مع�وقف�التنفيذ�إذا�لم�يكن�للجاني�سجل�
ً
يوما

جن��دة��Nتتجاوز�ثث�سنوات�\ي�حالة�العكس،�ويعد�

د�ارتكبــــت�و\ــــي�الســــوي،�)244(جريمــــة�بســــيطة�\ــــي�القــــانون�الجنــــائي�الــــدنماركي�حســــب�مــــا�نصــــت�ا�ــــادة�

1 Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera Phones, Happy Slapping: 

puplished on http://www.monu.org/monu5/happySL.pdf

2 Happy Slapping ,published on: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

 3 Happy Slapping ,published on: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

 4 Alex Mattbews,Schoolboy battered by gang of teens armed with metal bar in shocking park attack, 2018, 

published on: https://www.thesun.co.uk/news/7867718/schoolboy

attack /  
5Happy Slapping ,published on: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

ه�\ــي�ا�درســة��لغــرض�إيــذاء�قيــام�الجــاني�باNعتــداء�ع�ــى�تلميــذة�\ــي�أحــدى�ا�ــدارس�وتصــوير�zعتــداء،�ثــم�القيــام�بنشــر 

طـارق�عفيفـي�صـادق،�مرجـع�سـابق،�.د. 2006التميذ�باNعتداء�ع�ى�معلمته،�وقام�زميله�بتصوير�الواقعة�ثم�نشـر�التصـوير،�وذلـك�\ـي�عـام�

http://www.da3waa.com/2017/02/blog  

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي
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CCTV1لندن�ع"!�شريط�ُعـرف�باسـم��ظهور�لهذه�ا�مارسة�\ي�جنوب�أشهر ،�وكان�

ك"!نـــــامج�تلفزيـــــوني،�وتـــــم�مشـــــاهدته�مـــــن�قبـــــل�عشـــــرات���2004نشـــــر�\ـــــي�انجلiـــــ!ا�عـــــام�

�لوقائع�اعتداء�بدني
ً
وكان�هذا�الشريط�محل�جدل�من�قبـل�الكث,ـ!ين،�وقـد�تناولتـه�بـالتقييم�،�جي

Bullies film fights by phone"  يــة�تحــت�عنــوان�صــحيفة�التــايمز�وæــي�إحــدى�الصــحف�ال"!يطان

وأدرجته،��2005/ كانون�الثاني/ 21بنشر�تحقيق�حول�هذه�الظاهرة�ا�ستحدثة�\ي�

ا�مارسة�ال�oÐانتشرت�بشكل�واسع�التعليق�ع�ى�هذه�) علم,ن�والi!بوي,نا�من�(الفرصة�للمسؤول,ن�\ي�ا�دارس�

)2005(ومــــن��مثلــــة��خــــرى�الواقعــــة�الÐــــ�oارتكبــــت�عــــام�


ــا�رجــل�يبلـــغ�مــن�العمــر�Úا�ــوت،�و\ــي�عـــام�) 38(تعــرض�ف�ÓــÐ2009ســنة�للضـــرب�ح

مــن�قبــل�مــراهق,ن�أثنــاء�مغادرتــه��	Oلــه،�وكــان�هــذا�الهجــوم�موضــوع�حل

�تلميــذ�\ــي�الرابعــة�عشــرة�مــن�عمــره�مــن�مدينــة�أولــدهام�إ�ــى�اعتــداء�مــن��2018\ــي�أيلــول�
ً
تعــرض�أيضــا

ارتكبـت�هـذه�z �ايرلندا�الشماليةو\ي� 4،مراهق,ن�وتم�تصويره�ع"!�الهواتف�الذكية

أوربــا�وشــمال�الوNيــات�ا�تحـدة�إ�ــى�دول�كث,ــ!ة�أخــرى،�وع�ــى�انتشــرت�مــن�جنــوب�لنـدن�ع"ــ!�وبعـد�ذلــك�

،�إذ�تــدل��أN الجريمــة�هــذه�
ً
أ�
ــا�انتشــرت�بشــكل�واســع�جــدا

،�ونــذكر�الــبعض�مــن�تلــك�الوقــائع�لطــع�ع�ــى�
ً
ســرعة�انتشــار�تلــك�الجريمــة،�وخاصــة�\ــي�الــدول�ا�تقدمــة�تقنيــا

الظـاهرة�بـدأت�بـالنمو�منـذ�عـام�هـذه�لـوحظ�أن� فـي�فرنسـاف:  مقارنة�بالجرائم�التقليديـة


ابدأت�كممارسة�شائعة�ب,ن�طلبة�ا�دارس،�وكان�ينظر�Úا�مظهر�من�مظاهر�طيش�ا�راهق,ن،�وكان��إل
ع�ى�إ�

�إ�ـــى�أن�وصــلت�درجــة�مـــن�العنــف�بحيــث�أصـــبحت�ظــاهرة�مقلقــة
ً
يتســامح�{
ــا�جنائيــا


ـا�بموجـب�القـانون�الصـادر�\ـي�Úإ�ـى�التـدخل�\ـي�العقـاب�عل�oÔـýمـارس��5(الفرن

  7. إ�ى�القانون�الجنائي

عـن�هـذه�الجريمـة�\ي�الدنمارك�صدر�حكم�ع�ى�فتاة�بالسجن��ـدة�ثمانيـة�أشـهر 

�مع�وقف�التنفيذ�إذا�لم�يكن�للجاني�) 40(æي�الغرامة�أو�السجن��)2007( ال�oÐكانت�مطبقة�\ي�عام
ً
يوما

،�ويكون�ا�هاجم�عرضة�للحكم�بالغرامة�أو�السجن��دة��Nتتجاوز�ثث�سنوات�\ي�حالة�العكس،�ويعد�

جريمــــة�بســــيطة�\ــــي�القــــانون�الجنــــائي�الــــدنماركي�حســــب�مــــا�نصــــت�ا�ــــادة�

                                         
Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera Phones, Happy Slapping: 

http://www.monu.org/monu5/happySL.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping      
https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping 

ttered by gang of teens armed with metal bar in shocking park attack, 2018, 

published on: https://www.thesun.co.uk/news/7867718/schoolboy-battered-gang-teens-armed-metal

https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping          
قيــام�الجــاني�باNعتــداء�ع�ــى�تلميــذة�\ــي�أحــدى�ا�ــدارس�وتصــوير�zعتــداء،�ثــم�القيــام�بنشــر 2005ومــن�أشــهر�الوقــائع�الÐــ�oوقعــت�\ــي�فرنســا�عــام�

التميذ�باNعتداء�ع�ى�معلمته،�وقام�زميله�بتصوير�الواقعة�ثم�نشـر�التصـوير،�وذلـك�\ـي�عـام�،�وبعدها�بعام�قام�أحد�

http://www.da3waa.com/2017/02/blog-post_888.html     :مقال�منشور�ع�ى�ا�وقع�zلكi!وني�, ا�بهج��Pيذاءمحمد�أبضار�،�الصفع�ا�بهج�أو�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي
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ا�كام,!اتÚتوجد�فCCTV

نشـــــر�\ـــــي�انجلiـــــ!ا�عـــــام�

�لوقائع�اعتداء�بدني
ً
الشريط�تسجي

صــحيفة�التــايمز�وæــي�إحــدى�الصــحف�ال"!يطان

بنشر�تحقيق�حول�هذه�الظاهرة�ا�ستحدثة�\ي�

الفرصة�للمسؤول,ن�\ي�ا�دارس�

ومــــن��مثلــــة��خــــرى�الواقعــــة�الÐــــ�oارتكبــــت�عــــام�2،مــــدارس�لنــــدن\ــــي�


ــا�رجــل�يبلـــغ�مــن�العمــر�Úتعــرض�ف

مــن�قبــل�مــراهق,ن�أثنــاء�مغادرتــه���لعتــداء�والقتــل

Crime،3ــي�أيلــول�و�\

مراهق,ن�وتم�تصويره�ع"!�الهواتف�الذكية

       5.الحرائق

وبعـد�ذلــك�  

هــذه�الــرغم�مــن�حداثــة�

،�ونــذكر�الــبعض�مــن�تلــك�الوقــائع�لطــع�ع�ــى�
ً
ســرعة�انتشــار�تلــك�الجريمــة،�وخاصــة�\ــي�الــدول�ا�تقدمــة�تقنيــا


ا�âمقارنة�بالجرائم�التقليديـةمدى�خطور

بدأت�كممارسة�شائعة�ب,ن�طلبة�ا�دارس،�وكان�ينظر��إذ

�إ�ـــى�أن�وصــلت�درجــة�مـــن�العنــف�بحيــث�أصـــبحت�ظــاهرة�مقلقــة
ً
يتســامح�{
ــا�جنائيــا


ـا�بموجـب�القـانون�الصـادر�\ـي�Úإ�ـى�التـدخل�\ـي�العقـاب�عل�oÔـýالفرن

إ�ى�القانون�الجنائي) 222-33-3(

\ي�الدنمارك�صدر�حكم�ع�ى�فتاة�بالو

ال�oÐكانت�مطبقة�\ي�عام

،�ويكون�ا�هاجم�عرضة�للحكم�بالغرامة�أو�الإجرامي

جريمــــة�بســــيطة�\ــــي�القــــانون�الجنــــائي�الــــدنماركي�حســــب�مــــا�نصــــت�ا�ــــادة��Pيــــذاء

                                                          
Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera Phones, Happy Slapping: 

ttered by gang of teens armed with metal bar in shocking park attack, 2018, 

metal-bar-park-

ومــن�أشــهر�الوقــائع�الÐــ�oوقعــت�\ــي�فرنســا�عــام��6

،�وبعدها�بعام�قام�أحد�الضحية

 .173ص
محمد�أبضار�،�الصفع�ا�بهج�أو�� 7
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ســنة�بصــفع�) 16(\ــي�قضــية�تــتلخص�وقائعهــا�بقيــام�فÐــ�Óيبلــغ�مــن�العمــر�

سـك,ن�وصـورت�قامت�شقيقته�وطعنت�الفÐـ�Óب

�حــول�
ً
حيــث�باشــرت�شــرطة�فيكتوريــا�تحقيقــا

دوNرات،�وقــد�أظهــر�هــذا�القــرص�عــدد�مــن�اللقطــات�


ــــا�تلـــك�الجريمــــة��مــــر�الـــذي�يÚتــــزال�ترتكــــب�ف�Nكشــــف�عــــن�مــــدى�وتوجـــد�دول�كث,ــــ!ة�أخــــرى�ارتكبـــت�و


ــا،�لكــن�ìي�للحــد�مøوالــذي�يفــرض�ع�ــى�جميــع�الــدول�ضــرورة�التــدخل�التشــري�،

وهو��!السؤال�الذي�يمكن�أن�يثار�هنا�ما�هو�سبب�ظهور�هذه�الجريمة�وانتشارها�الواسع�{
ذا�الوقت�القص,!�؟

الÐـــ�oأدت�إ�ـــى�ظهـــور�هـــذه�الجريمـــة�متعـــددة�ومتباينـــة،�فـــالبعض�مـــن�الفقـــه�يشـــ,!�إ�ـــى�أ�
ـــا�

�اللـوم�ع�ـى�العـروض�
ً
ممـا�يعـرض�ع"ـ!�ال"ـ!امج�التلفزيونيـة،�ملقيـا

Jackass "تحمـل��oـÐوغ,!هـا�مـن�ال"ـ!امج�ال

  2.الذين�يتفاعلون�معها��طفال

Panique Morale  "عـــن�حملـــة��EÔنا�ـــ


ـــــدد�âقـــــد�تصـــــبح�معـــــاي,!�اجتماعيـــــة�


ا،�âذى�وتبســيط�ال"!بريـــة�ومشـــاهدêخـــراج�العــادي�لـــPوذهــب�جانـــب�أخ,ــ!�إ�ـــى�أن�مصــدرها�يكمـــن�\ــي�

Pيـذاء�ا�ـبهج�ـجن�أبـو�غريـب�الÐـ�oكانـت�الـدافع�الـذي�حفـز�مرتك×ـ�oجـرائم�


ـا�مـن�ا�ـراهق,ن�والشـباب�إ�ـى�الرغبـة�\ـي�إلحـاق��ذى�Úكما�ترجـع�تلـك�الـدوافع�وخاصـة�بالنسـبة��رتكب

ــخرية�منــه،�إذ�أ�
ــا�وســيلة�لجــذب�zنتبــاه�خاصــة�للشــباب�الــذين�يتلــذذون�\ــي�


م،�وتصــــــورهم�âــــــا�تكمـــــل�نجاحـــــا
جـــــا{
م�{


م�قــوة،�وهنــاك�مــن�يرجــع�أســبابه�إ�ــى�ìــ!ام��صــدقاء�وتجعــل�مــiم�اح


�مـــن�التفكـــك��ســـري�الـــذي�عايشـــه�بســـبب�مشـــاكل�الوالـــدين�أو�

1 Happy Slapping ,published on: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

2 Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera Phones

puplished on http://www.monu.org/monu5/happySL.pdf

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

\ــي�قضــية�تــتلخص�وقائعهــا�بقيــام�فÐــ�Óيبلــغ�مــن�العمــر��)2006(ا�ــبهج�\ــي�عــام�

قامت�شقيقته�وطعنت�الفÐـ�Óبو سنة�\ي�مدينة�أوريبوا،�) 15(لعمرمهاجرا�\ي�البلقان�يبلغ�من�ا

�حــول��)2006(كــذلك�الحــال�\ــي�اســi!اليا�\ــي�عــام�،�zنi!نــت
ً
حيــث�باشــرت�شــرطة�فيكتوريــا�تحقيقــا

دوNرات،�وقــد�أظهــر�هــذا�القــرص�عــدد�مــن�اللقطــات��)10(تــم�بيعــه�\ــي�كليــة�ويري×ــ�oالثانويــة�مقابــل�

  1.�جموعة�شبان�يعتدون�ع�ى�فتاة�ويشعلون�شعرها�بالنار


ــــا�تلـــك�الجريمــــة��مــــر�الـــذي�يÚتــــزال�ترتكــــب�ف�Nوتوجـــد�دول�كث,ــــ!ة�أخــــرى�ارتكبـــت�و


ــا،�لكــن�Pجــرامخطــورة�هــذا�النــوع�مــن�ìي�للحــد�مøوالــذي�يفــرض�ع�ــى�جميــع�الــدول�ضــرورة�التــدخل�التشــري�،

السؤال�الذي�يمكن�أن�يثار�هنا�ما�هو�سبب�ظهور�هذه�الجريمة�وانتشارها�الواسع�{
ذا�الوقت�القص,!�؟

  .�\ي�الفقرة�التالية

  ريمة��يذاء�ا'بهجدوافع�ارتكاب�ج

الÐـــ�oأدت�إ�ـــى�ظهـــور�هـــذه�الجريمـــة�متعـــددة�ومتباينـــة،�فـــالبعض�مـــن�الفقـــه�يشـــ,!�إ�ـــى�أ�
ـــا��الـــدوافع

�اللـوم�ع�ـى�العـروض���فرادترجع��إ�ى�مظاهر�العنف�ال�oÐيستلهمها�
ً
ممـا�يعـرض�ع"ـ!�ال"ـ!امج�التلفزيونيـة،�ملقيـا


ا�بعـض�ال"ـ!امج�مثـل�ìتتضـم�oـÐا�ث,ـ!ة�ال"ackass, Bumfights, DirtySanchez

�طفالمع�ÓÌالعنف�وzعتداء،�وال�oÐتكون�ذات�تأث,!�كب,!�ع�ى�ا�تلقي�وخاصة�

ue Morale" وذهـــب�جانـــب�آخـــر�مـــن�الفقـــه�إ�ـــى�إ�
ـــا�ترجـــع�إ�ـــى�ذعـــر�معنـــوي�


ـــــدد��أشـــــخاصة�مفادهـــــا�أن�تصـــــرفات�أو�مجموعـــــة�إعميـــــة�خاطئـــــة�أو�متطرفـــــâقـــــد�تصـــــبح�معـــــاي,!�اجتماعيـــــة�


ا،�âذى�وتبســيط�ال"!بريـــة�ومشـــاهدêخـــراج�العــادي�لـــPوذهــب�جانـــب�أخ,ــ!�إ�ـــى�أن�مصــدرها�يكمـــن�\ــي�

ع�ى�ذلك�نشر�فضائح�سـجن�أبـو�غريـب�الÐـ�oكانـت�الـدافع�الـذي�حفـز�مرتك×ـ�oجـرائم�

  3.ع�ى�ارتكاب�جرائمهم


ـا�مـن�ا�ـراهق,ن�والشـباب�إ�ـى�الرغبـة�\ـي�إلحـاق��ذى�Úكما�ترجـع�تلـك�الـدوافع�وخاصـة�بالنسـبة��رتكب

بــالغ,!�وجعلــه�محــ�للتســلية�والســخرية�منــه،�إذ�أ�
ــا�وســيلة�لجــذب�zنتبــاه�خاصــة�للشــباب�الــذين�يتلــذذون�\ــي�


م،�وتصــــــورهم�أذى�ãخـــــرين،�ويـــــرون�أن�مشــــــاهدة�أفعـــــالهم�مـــــن�قبــــــل�الâــــــا�تكمـــــل�نجاحـــــا
جمهـــــور�وإعجـــــا{
م�{


م�قــوة،�وهنــاك�مــن�يرجــع�أســبابه�إ�ــى�ìــ!ام��صــدقاء�وتجعــل�مــiم�اح
�بــأن�مثــل�تلــك�الســلوكيات�تكســ�

خصـــية�الجـــاني،�وهـــذا�الخلـــل�نا�ـــ�EÔمـــن�التفكـــك��ســـري�الـــذي�عايشـــه�بســـبب�مشـــاكل�الوالـــدين�أو�

                                         
https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping 

eter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera Phones, Happy Slapping: 

http://www.monu.org/monu5/happySL.pdf 
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�ــبهج�\ــي�عــام��Pيــذاءجريمــة�

مهاجرا�\ي�البلقان�يبلغ�من�ا

zنi!نــت�ع"ــ! الواقعــة�

تــم�بيعــه�\ــي�كليــة�ويري×ــ�oالثانويــة�مقابــل��DVDقــرص�

�جموعة�شبان�يعتدون�ع�ى�فتاة�ويشعلون�شعرها�بالنار


ــــا�تلـــك�الجريمــــة��مــــر�الـــذي�يÚتــــزال�ترتكــــب�ف�Nوتوجـــد�دول�كث,ــــ!ة�أخــــرى�ارتكبـــت�و

خطــورة�هــذا�النــوع�مــن�

السؤال�الذي�يمكن�أن�يثار�هنا�ما�هو�سبب�ظهور�هذه�الجريمة�وانتشارها�الواسع�{
ذا�الوقت�القص,!�؟

ما�سنوضح�\ي�الفقرة�التالية

دوافع�ارتكاب�ج: الفرع�الثاني

الـــدوافعأن�

ترجع��إ�ى�مظاهر�العنف�ال�oÐيستلهمها�


ا�بعـض�ال"ـ!امج�مثـل�ìتتضـم�oـÐا�ث,ـ!ة�ال

مع�ÓÌالعنف�وzعتداء،�وال�oÐتكون�ذات�تأث,!�كب,!�ع�ى�ا�تلقي�وخاصة�

وذهـــب�جانـــب�آخـــر�مـــن�الفقـــه�إ�ـــى�إ�
ـــا�ترجـــع�إ�ـــى�ذعـــر�معنـــوي�  

إعميـــــة�خاطئـــــة�أو�متطرفـــــ

  .ا�جتمع


ا،��âذى�وتبســيط�ال"!بريـــة�ومشـــاهدêخـــراج�العــادي�لـــPوذهــب�جانـــب�أخ,ــ!�إ�ـــى�أن�مصــدرها�يكمـــن�\ــي�

ع�ى�ذلك�نشر�فضائح���مثلةومن�

ع�ى�ارتكاب�جرائمهم


ـا�مـن�ا�ـراهق,ن�والشـباب�إ�ـى�الرغبـة�\ـي�إلحـاق��ذى�Úكما�ترجـع�تلـك�الـدوافع�وخاصـة�بالنسـبة��رتكب

بــالغ,!�وجعلــه�محــ�للتســلية�وال

أذى�ãخـــــرين،�ويـــــرون�أن�مشــــــاهدة�أفعـــــالهم�مـــــن�قبــــــل�ال

الخــاطئ�بــأن�مثــل�تلــك�الســلوكيات�تكســ

خلـــل�\ـــي�شخصـــية�الجـــاني،�وهـــذا�الخلـــل�نا

                                                          

, Happy Slapping: 

مرجع�سابق،�ص, فتحية�محمد�قوراري .د�3
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مــن��ســرة،�أو�الفقــر�الــذي�يعانيــه،�فينــدفع�تحــت�تــأث,!�تلــك�العوامــل�نحــو��

  1.ممارسة�بعض�السلوكيات�العدوانية�كاçيذاء�ا�بهج�بما�يتضمنه�من�حاNت�مزعجة�ومحرجة

تــداءات�الجنســية�أو�الجســدية�ترتكــز�فكــرة�جريمــة�Pيــذاء�ا�ــبهج�ع�ــى�قيــام�الجــاني�بارتكــاب�أحــد�zع


ــــا�\ــــي�الفــــروع�ìوســــنب,ن�أركــــان�كــــل�م

فعـــل�الجـــاني��إذ��Nيوجـــد�أي�خـــف�بـــأن

يشــكل�جريمــة�تقليديــة�تــدخل�ضــمن�القــانون�ا�ــذكور،�ومــن�ثــم�يعاقــب�مرتك�
ــا�بالعقوبــة�ا�قــررة�لهــا،�وحســب�

أم�مــــن��،التكييــــف�القــــانوني�ا�حــــدد�فيمــــا�إذا�كانــــت�مــــن�الجــــرائم��خقيــــة�كجــــرائم�العــــرض�أو�خــــدش�الحيــــاء

وعليه�فأن�تحديد�أركان�هذه�الجرائم�يكون�بالرجوع�إ�ى�نصوص�قانون�العقوبات�النافذ�ليسـتخلص�


ـا،�ونحيـل�إ�ـى�مـا�ورد�\ـي�شـروح�فقهـاء�القـانون�الجنـائي�Úا�أحكام�الركن,ن�ا�ادي�وا�عنـوي؛�لـذا�لـن�نتطـرق�إل
ìم

يتحقـــق�الـــركن�ا�ـــادي�\ـــي�هـــذه�الجريمـــة�بمجـــرد�

أم��3ــجيل�أو�تصــوير�فعــل�zعتــداء�\ــي�مســرح�الجريمــة،�ســواء�أكــان�النشــاط�ا�رتكــب�مــن�الجــرائم�الجســدية

Pجرامـــــي،�وهـــــو�مـــــا�يؤكـــــد�الجنســـــية،�وتتحقـــــق�الجريمـــــة�حÐـــــ�Óلـــــو�انتفـــــت�العقـــــة�بينـــــه�وبـــــ,ن�مرتكـــــب�الســـــلوك�

�
ً
اســـتقل�نشـــاط�هـــذا�الشـــخص�عـــن�zعتـــداء�الـــذي�يـــتم�تصـــويره،�ففعـــل�التصـــوير�أو�التســـجيل��Nيكـــون�ســـببا

،�الكتـــاب��ول،�بـــدون�طبعـــة،�ا�كتـــب�الجـــامøي�)م�نظـــم�zتصـــاNت�وا�علومـــات

عانـت�) بهجـوم�لõيـذاء�ا�ـبهج(للضـرب�مـن�قبـل�بعـض�ا�ـراهق,ن�

Sam Jones,Girl knocked out in 'happy slap' craze, May 2005,published

: https://www.theguardian.com/uk/2005/may/20/ukcrime.mobilephones&prev=search

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

مــن��ســرة،�أو�الفقــر�الــذي�يعانيــه،�فينــدفع�تحــت�تــأث,!�تلــك�العوامــل�نحــو��انفصــالهما،�أو�ا�ــرض،�أو�وفــاة�فــرد�

ممارسة�بعض�السلوكيات�العدوانية�كاçيذاء�ا�بهج�بما�يتضمنه�من�حاNت�مزعجة�ومحرجة

  ا'بهج��يذاءجريمة��أركان

ترتكــز�فكــرة�جريمــة�Pيــذاء�ا�ــبهج�ع�ــى�قيــام�الجــاني�بارتكــاب�أحــد�zع


ــــا�\ــــي�الفــــروع�،�ثــــم�نشــــرها�إ�ــــى�ãخــــرين�،ا�جÌــــ�Óعليــــه،�وتصــــوير�أو�تســــجيل�الواقعــــةìوســــنب,ن�أركــــان�كــــل�م

  جرائم��عتداء�البدني�أو�الجن���

إذ��Nيوجـــد�أي�خـــف�بـــأن�،إ�ـــى�أحكـــام�قـــانون�العقوبـــات�النافـــذ�هـــذه�الجـــرائم

يشــكل�جريمــة�تقليديــة�تــدخل�ضــمن�القــانون�ا�ــذكور،�ومــن�ثــم�يعاقــب�مرتك�
ــا�بالعقوبــة�ا�قــررة�لهــا،�وحســب�

التكييــــف�القــــانوني�ا�حــــدد�فيمــــا�إذا�كانــــت�مــــن�الجــــرائم��خقيــــة�كجــــرائم�العــــرض�أو�خــــد

  2.الخ...الضرب�أو�القتل�جرائم�zعتداء�ع�ى��شخاص�كالجرح�أو 

وعليه�فأن�تحديد�أركان�هذه�الجرائم�يكون�بالرجوع�إ�ى�نصوص�قانون�العقوبات�النافذ�ليسـتخلص�


ـا،�ونحيـل�إ�ـى�مـا�ورد�\ـي�شـروح�فقهـاء�القـانون�الجنـائي�Úا�أحكام�الركن,ن�ا�ادي�وا�عنـوي؛�لـذا�لـن�نتطـرق�إل
ìم

  .\ي�كتب�قانون�العقوبات�القسم�الخاص

  التسجيل��جريمة�التصوير�أو 

يتحقـــق�الـــركن�ا�ـــادي�\ـــي�هـــذه�الجريمـــة�بمجـــرد�،�و مـــادي�ومعنـــوي : تتكـــون�جريمـــة�التصـــوير�مـــن�ركنـــ,ن�

ــجيل�أو�تصــوير�فعــل�zعتــداء�\ــي�مســرح�الجريمــة،�ســواء�أكــان�النشــاط�ا�رتكــب�مــن�الجــرائم�الجســدية

الجنســـــية،�وتتحقـــــق�الجريمـــــة�حÐـــــ�Óلـــــو�انتفـــــت�العقـــــة�بينـــــه�وبـــــ,ن�مرتكـــــب�الســـــلوك�

اســـتقل�نشـــاط�هـــذا�الشـــخص�عـــن�zعتـــداء�الـــذي�يـــتم�تصـــويره،�ففعـــل�التصـــوير�أو�الت

�لفعل�zعتداء
ً
    4.مباشرا

                                         
 .84سم,!�حامد�عبد�العزيز�الجمال،�مرجع�سابق،�ص

م�نظـــم�zتصـــاNت�وا�علومـــاتجـــرائ(الجـــرائم�الناشـــئة�عـــن�اســـتخدام�الهواتـــف�النقالـــة�محمـــود�محمـــد�محمـــود�جـــابر،�

  .384،�ص

للضـرب�مـن�قبـل�بعـض�ا�ـراهق,ن�) مـن�بك�ـي�\ـي�ضـوا&ي�مانشسـGCSE( �!i(طالبـة�\ـي�( ففي�قضية�تعرضت�فتاة�مراهقـة�تـدÑى�بيكـي�سـميث

  .ن�شلل�مؤقت،�وقد�تم�تصوير�zعتداء�وتداول�الفيديو�بعد�يوم�واحد�من�الحادث

,Girl knocked out in 'happy slap' craze, May 2005,published on 

https://www.theguardian.com/uk/2005/may/20/ukcrime.mobilephones&prev=search  

  .174طارق�عفيفي�صادق،�مرجع�سابق،�ص
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

انفصــالهما،�أو�ا�ــرض،�أو�وفــاة�فــرد�

ممارسة�بعض�السلوكيات�العدوانية�كاçيذاء�ا�بهج�بما�يتضمنه�من�حاNت�مز

أركان: ا'طلب�الثالث

ترتكــز�فكــرة�جريمــة�Pيــذاء�ا�ــبهج�ع�ــى�قيــام�الجــاني�بارتكــاب�أحــد�zع  

ا�جÌــــ�Óعليــــه،�وتصــــوير�أو�ت�ضــــد

  :الثثة�ãتية

جرائم��عتداء�البدني�أو�الجن: الفرع�[ول 

هـــذه�الجـــرائم�نرجـــع�\ـــي

يشــكل�جريمــة�تقليديــة�تــدخل�ضــمن�القــانون�ا�ــذكور،�ومــن�ثــم�يعاقــب�مرتك

التكييــــف�القــــانوني�ا�حــــدد�فيمــــا�إذا�كانــــت�مــــن�الجــــرائم��خقيــــة�كجــــرائم�العــــرض�أو�خــــد

جرائم�zعتداء�ع�ى��ش

وعليه�فأن�تحديد�أركان�هذه�الجرائم�يكون�بالرجوع�إ�ى�نصوص�قانون�العقوبات�النافذ�ليسـتخلص�


ـا،�ونحيـل�إ�ـى�مـا�ورد�\ـي�شـروح�فقهـاء�القـانون�الجنـائي�Úا�أحكام�الركن,ن�ا�ادي�وا�عنـوي؛�لـذا�لـن�نتطـرق�إل
ìم

\ي�كتب�قانون�العقوبات�القسم�الخاص

جريمة�التصوير�أو : الفرع�الثاني

تتكـــون�جريمـــة�التصـــوير�مـــن�ركنـــ,ن�

تســجيل�أو�تصــوير�فعــل�zعتــداء�\ــي�مســرح�الجريمــة،�ســواء�أكــان�النشــاط�ا�رتكــب�مــن�الجــرائم�الجســدية

الجنســـــية،�وتتحقـــــق�الجريمـــــة�حÐـــــ�Óلـــــو�انتفـــــت�العقـــــة�بينـــــه�وبـــــ,ن�مرتكـــــب�الســـــلوك�

اســـتقل�نشـــاط�هـــذا�الشـــخص�عـــن�zعتـــداء�الـــذي�يـــتم�تصـــويره،�ففعـــل�التصـــوير�أو�الت

�لفعل�zعتداء
ً
مباشرا

                                                          
سم,!�حامد�عبد�العزيز�الجمال،�مرجع�سابق،�ص.د 1
محمـــود�محمـــد�محمـــود�جـــابر،�.د�2

،�ص2018الحديث،�Pسكندرية،�
ففي�قضية�تعرضت�فتاة�مراهقـة�تـدÑى�بيكـي�سـميث 3

ن�شلل�مؤقت،�وقد�تم�تصوير�zعتداء�وتداول�الفيديو�بعد�يوم�واحد�من�الحادثع�ى�أثره�م

طارق�عفيفي�صادق،�مرجع�سابق،�ص.د�4
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�Nجيل�مقطع�فيديو�أو�بالتقاط�صور�عادية،�و

�للت �أخرى �أداة �أي �استخدم �أم �الذكي �الهاتف �ع"!�كام,!ا سجيل�تم

�توافر�القصد� �تتطلب oÐال� �العمدية �الجرائم �من تعد

�ي �أي �عناصر�الجريمة �بجميع
ً
�عا�ا �يكون �أن �بعدم�يجب علم

�با�عتدى�عليه،�ومع�ذلك�تتجه�
ً
جيل�أو�التصوير،�وان�من�شأن�فعله�أن�يلحق�ضررا

\ي�هذه�الجريمة�بأي��راميPجيتحقق�السلوك�

إ�ى�الغ,!�سواء�أكان�) مشاهد�العنف

 (...� �zنi!نت �ع"!�شبكة ال"!يد�(أم

�Nا�وتداولها،�و
Úع�الناس�عل،�أم�ع"!�طباعة�الصور�واط


اÚع�شخص�واحد�عل  4.جيل�أو�الصور�بل�يكفي�اط

�oÐبأن�الصور�ومقاطع�الفيديو�ال�
ً
يفi!ض�لقيام�الجريمة�أن�يكون�الجاني�عا�ا

�أو�ا�قاطع� �الصور �بمضمون
ً
�عا�ا يكون

�بأن�
ً
�ف�تتحقق�الجريمة،�وأن�يكون�عا�ا

ً
ا�نشورة،�فإذا�قام�بنشر�صور�اعتداء�غ,!�عمدي�كحادث�س,!�مث

يمة،�وأن�جيل،�فإن�جهل�ذلك�انتفت�الجر 

�
ً
�خط,!ا

ً
جل�ع"!�مواقع�التواصل�zجتماÑي�يشكل�مساسا

�ا�عتدى�عليه��ضرار  �يتعرض�لها oÐال�،


م�معارف�ا�عتدى�عليه�خاصÚ7.بما�ف    

�من�الجريمة�التقليدية،�ذلك�
ً
ا�بهج�اشد�ضررا

يمة��و�ى�فباçضافة�حية،�أما�\ي�الجر 

صور�zعتداء،�كلية�الشريعة�الجامعة��ردنية،�مجلة�الجامعة�Pسمية�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nومن�الجدير�بالذكر�أن�الجريمة�أما�أن�تتحقق�بتسجيل�مقطع�فيديو�أو�بالتقاط�صور�عادية،�و

�فسواء 
ا}� �ترتكب oÐال� �الوسيلة �للت�
م �أخرى �أداة �أي �استخدم �أم �الذكي �الهاتف �ع"!�كام,!ا تم

  1.كالكام,!ات�الرقمية�وغ,!ها

� �هذه �فأن �ا�عنوي �الركن �عن �توافر�القصد� الجريمةأما �تتطلب oÐال� �العمدية �الجرائم �من تعد

� �العلم �بعنصريه �العام �وPرادةالجنائي ،� �يإذ �أي �عناصر�الجريمة �بجميع
ً
�عا�ا �يكون �أن يجب

�با�عتدى�عليه،�ومع�ذلك�تتجه�
ً
سجيل�أو�التصوير،�وان�من�شأن�فعله�أن�يلحق�ضررا

�ما�يi!تب�عليه�من�نتائج�Pجراميإرادته�إ�ى�ممارسة�النشاط�
ً
   2.قاصدا

  جريمة�النشر

�مادي�ومعنوي 
ً
يتحقق�السلوك�،�و تتكون�جريمة�النشر�من�ركن,ن�أيضا

مشاهد�العنف( نشاط�يقوم�به�الجاني�ويس�
دف�من�ورائه�نشر�التسجيل�أو�الصور�

� �النقالة �الهواتف �الوسائط( ع"!�شبكة �متعددة �الرسائل ،� ...) البلوتوث


ا�وتداولها،�وz (...3�Nلكi!وني،�اليوتيوب،�مواقع�التواصل�zجتماÑيÚع�الناس�عل،�أم�ع"!�طباعة�الصور�واط

يشi!ط�لقيام�الجريمة�أن�يطلع�جميع�الناس�ع�ى�التسجيل�أو�الصور�بل�يكفي�اطع�

�بأن�الصور�ومقاطع�الفيديو�ال�oÐف ،الركن�ا�عنوي 
ً
يفi!ض�لقيام�الجريمة�أن�يكون�الجاني�عا�ا

�شخص�ما، �تمس�بسمعة �اعتداءات ��5مثل �أو�ا�قاطع��أنأي �الصور �بمضمون
ً
�عا�ا يكون

�بأن�
ً
�ف�تتحقق�الجريمة،�وأن�يكون�عا�ا

ً
ا�نشورة،�فإذا�قام�بنشر�صور�اعتداء�غ,!�عمدي�كحادث�س,!�مث

من�شأن�النشاط�الذي�يقوم�به�أن�يؤدي�إ�ى�نشر�الصور�أو�التسجيل،�فإن�جهل�ذلك�انتفت�الجر 

  . 6تتجه�إرادته�بعد�تحقق�هذا�العلم�إ�ى�ارتكاب�الجريمة�

�
ً
�خط,!ا

ً
ومن�الجدير�بالذكر�أن�نشر�zعتداء�ا�سجل�ع"!�مواقع�التواصل�zجتماÑي�يشكل�مساسا

�تفاقم� �إذ�أن�ذلك�يؤدي�إ�ى � �ضرار حية�وسمعته�ومستقبله،

�شخاصجيت�ال�oÐيتم�نشرها�تشاهد�من�قبل�العديد�من�

�من�الجريمة�التقليدية،�ذلك��Pيذاءوهذا�\ي�اعتقادنا�ا�تواضع�ما�يجعل�جريمة�
ً
ا�بهج�اشد�ضررا

أن�الضرر�\ي�الحالة��خ,!ة�يقتصر�ع�ى�الضرر�البدني�الذي�يلحق�بالضحية،�أما�\ي�الجر 

                                         

صور�zعتداء،�كلية�الشريعة�الجامعة��ردنية،�مجلة�الجامعة�Pسمية�محمد�محمود�ع�ي�الطوالبة�وع�ي�سليمان�ع�ي�الصالح،�ا�سؤولية�الجنائية�عن�نشر�

  .98-97،�ص�2018،�)1(،�العدد�)26(للدراسات�الشرعية�والقانونية،�ا�جلد�

  .مرجع�سابق

  .175طارق�عفيفي�صادق،�مرجع�سابق،�ص

.  

  .98-97بة�وع�ي�سليمان�ع�ي�الصالح،�مرجع�سابق،�ص�

. 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ومن�الجدير�بالذكر�أن�الجريمة�أما�أن�تتحقق�بت

�فسواء 
ا}� �ترتكب oÐال� �الوسيلة 
م�

كالكام,!ات�الرقمية�وغ,!ها

  � �هذه �فأن �ا�عنوي �الركن �عن أما

� �العلم �بعنصريه �العام الجنائي

�با�عتدى�عليه،�ومع�ذلك�تتجه�
ً
مشروعية�فعل�التسجيل�أو�التصوير،�وان�من�شأن�فعله�أن�يلحق�ضررا

إرادته�إ�ى�ممارسة�النشاط�

جريمة�النشر: الفرع�الثالث

�مادي�ومعنوي 
ً
تتكون�جريمة�النشر�من�ركن,ن�أيضا

نشاط�يقوم�به�الجاني�ويس�
دف�من�ورائه�نشر�الت

� �النقالة �الهواتف ع"!�شبكة

zلكi!وني،�اليوتيوب،�مواقع�التواصل�zجتماÑي

يشi!ط�لقيام�الجريمة�أن�يطلع�جميع�الناس�ع�ى�الت

الركن�ا�عنوي أما�

�ت �نشرها، �يريد �تمس�بسمعة �اعتداءات مثل

�بأن�
ً
�ف�تتحقق�الجريمة،�وأن�يكون�عا�ا

ً
ا�نشورة،�فإذا�قام�بنشر�صور�اعتداء�غ,!�عمدي�كحادث�س,!�مث

من�شأن�النشاط�الذي�يقوم�به�أن�يؤدي�إ�ى�نشر�الصور�أو�الت

تتجه�إرادته�بعد�تحقق�هذا�العلم�إ�ى�ارتكاب�الجريمة�

ومن�الجدير�بالذكر�أن�نشر�zعتداء�ا�

�تفاقم� �إذ�أن�ذلك�يؤدي�إ�ى � بكرامة�الضحية�وسمعته�ومستقبله،

سجيت�ال�oÐيتم�نشرها�تشاهد�من�قبل�العديد�من�فالصور�والت

وهذا�\ي�اعتقادنا�ا�تواضع�ما�يجعل�جريمة�

أن�الضرر�\ي�الحالة��خ,!ة�يقتصر�ع�ى�الضرر�البدني�الذي�يلحق�بال

                                                          
  .174نفسه،��ص�ا�رجع 1
محمد�محمود�ع�ي�الطوالبة�وع�ي�سليمان�ع�ي�الصال. د 2

للدراسات�الشرعية�والقانونية،�ا�جلد�
مرجع�سابقفؤاد�بنصغ,!،�.د�3
طارق�عفيفي�صادق،�مرجع�سابق،�ص.د 4
.فؤاد�بنصغ,!،�مرجع�سابق.د 5
بة�وع�ي�سليمان�ع�ي�الصالمحمد�محمود�ع�ي�الطوال. د�6
.مرجع�سابقفؤاد�بنصغ,!،�.د 7
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�منه �هو�أشد�وطأة �ا�عنوي�، وهو�الضرر

�عن�التشه,!�به،�خاصة�أن�هذا�الجريمة�كث,!�ما�تس�
دف�فئات�يكون�التشه,!�{
ا�اشد�من�أي�اعتداء�

  .ن�هذه�الظاهرة�ابتدأت�ب,ن�تلك�الفئات

�ع�ى�واقعة�عمدية،�
ً
جيل�أو�التصوير�أو�النشر�منصبا

�سمة� �يمس �مادي �اعتداء �كل �تشمل �فإ�
ا �ثم �ومن ،
ً
�جنسيا �أم

ً
�بدنيا �اعتداًء �الواقعة �هذه �تشكل وان

�الجسم�كالجرح�والضرب� �سمة �أم�الحق�\ي القتل،

  .الخ..والتعذيب�،�أم�الحق�\ي�حماية�العرض�كالفعل�ا�خل�بالحياء�

�من� �تستبعد �فإ�
ا �ثم �ومن �فقط، �zعتداءات�ا�ادية �تنحصر�\ي �ا�ذكورة �الجرائم �أن oÌيع� وهذا

،�ويرجع�السبب�\ي��الخليه�كالقذف�أو�السب�أو�ال�
ديد�

ا�عتدي،��إليهذلك�إ�ى�أن�طبيعة�هذه�الجرائم�تقت�oÔüوجود�اعتداء�مادي،�يتحقق�به�الغرض�الذي��
دف�

وا�تمثل�بإظهار�ا�ج�ÓÌعليه�\ي�وضع�مه,ن،�والتلفظ�القو�ي��Nيحقق�ذلك�الغرض�Öنه�ح�ÓÐوأن�تم�بصورة�

  ا'بهج�وفقا�للنصوص�العقابية�النافذة�

ـــــجيل�zعتـــــداءات�ا�اديــــة�الÐـــــ�oتمـــــس�جســـــد�

ية��ساسية�من�zعتداء�ا�ادي�هـو�الحصـول�ع�ـى�التسـجيل�أو�


ائيـة�ا�تمثلـةìعتـداء�لـم�يكـن�غايـة�\ــي�ذاتـه،�بـل�وسـيلة�للوصـول�إ�ـى�الغايـة�الzكمــا�(الصـور،�ومـن�ثـم�فـإن�هـذا�

�أن�مرتكب�zعتداء�ا�ادي�يعاقب�حسب�التكييف�القان
ً
وني�للجريمة�بالعقوبات�الـواردة�وذكرنا�أيضا

ســجيل�أو�التصــوير�والنشـر،�فمــا�هــو�

  مدى�إمكانية�تجريم�فعل�التسجيل�والتصوير�وفقا�لقانون�العقوبات�النافذ

ــــجيل�والتصـــوير�وفقـــا�للقواعــــد�التقليديـــة�للمســــاهمة�

التبعية،�بينما�ذهب�رأي�آخر�إ�ى�أ�
ا�تجرم�وفقا�لقواعد�حرمة�الحياة�الخاصة�أو�ما�يسم�Óحماية�الصورة،�\ي�

حـــ,ن�أتجــــه�الفريـــق�الثالــــث�إ�ــــى�أ�
ـــا�تجــــرم�وفقــــا�للقواعـــد�ا�تعلقــــة�باNمتنـــاع�عــــن�تقــــديم�مســـاعدة�لشــــخص�\ــــي�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�يضاف� �الضحية، �الذي�يتحمله �البدني �الضرر �آخر �إليهإ�ى �منه�ضرر هو�أشد�وطأة

�عن�التشه,!�به،�خاصة�أن�هذا�الجريمة�كث,!�ما�تس�
دف�فئات�يكون�التشه,!�{
ا�اشد�من�أي�اعتداء�

ن�هذه�الظاهرة�ابتدأت�ب,ن�تلك�الفئاتمادي�تتعرض�له،�كا�راهق,ن�وطلبة�ا�دارس�وNسيما�أ

�ع�ى�واقعة�عمدية،�
ً
ويشi!ط�لقيام�الجريمة�أن�يكون�نشاط�التسجيل�أو�التصوير�أو�النشر�منصبا

�سمة� �يمس �مادي �اعتداء �كل �تشمل �فإ�
ا �ثم �ومن ،
ً
�جنسيا �أم

ً
�بدنيا �اعتداًء �الواقعة �هذه �تشكل وان

�كجرائم� �الحياة �الحق�\ي �أنصبت�ع�ى �الجسم�كالجرح�والضرب�الشخص�سواء �سمة �أم�الحق�\ي القتل،

والتعذيب�،�أم�الحق�\ي�حماية�العرض�كالفعل�ا�خل�بالحياء�

�من� �تستبعد �فإ�
ا �ثم �ومن �فقط، �zعتداءات�ا�ادية �تنحصر�\ي �ا�ذكورة �الجرائم �أن oÌيع� وهذا

ليه�كالقذف�أو�السب�أو�ال�
ديد�نطاقها�الجرائم�القولية�ال�N�oÐتمس�بدن�ا�عتدى�ع

ذلك�إ�ى�أن�طبيعة�هذه�الجرائم�تقت�oÔüوجود�اعتداء�مادي،�يتحقق�به�الغرض�الذي�

وا�تمثل�بإظهار�ا�ج�ÓÌعليه�\ي�وضع�مه,ن،�والتلفظ�القو�ي��Nيحقق�ذلك�الغرض�Öنه�ح�ÓÐوأن�تم�بصورة�

   1.عليه�وفق�نصوصه�الواردة�\ي�قوان,ن�العقوبات

  ا'بحث�الثاني

ا'بهج�وفقا�للنصوص�العقابية�النافذة���يذاءمدى�إمكانية�مواجهة�جريمة�

�
ً
ا�ــــبهج�ينصـــــب�ع�ـــــى�تصــــوير�أو�تســـــجيل�zعتـــــداءات�ا�اديــــة�الÐـــــ�oتمـــــس�جســـــد��Pيـــــذاء إنبينــــا�ســـــابقا

ية��ساسية�من�zعتداء�ا�ادي�هـو�الحصـول�ع�ـى�التا�عتدى�عليه�أو�عرضه�من�أجل�نشرها،�فالغا


ائيـة�ا�تمثلـةìعتـداء�لـم�يكـن�غايـة�\ــي�ذاتـه،�بـل�وسـيلة�للوصـول�إ�ـى�الغايـة�الzالصـور،�ومـن�ثـم�فـإن�هـذا�

  . بإهانة�ا�عتدى�عليه�

�أن�مرتكب�zعتداء�ا�ادي�يعاقب�حسب�التكييف�القان
ً
وذكرنا�أيضا

\ـي�القــوان,ن�العقابيــة�النافـذة،�وأن�ا�شــكلة�لــدينا�æـي�بصــدد�مــن�يقـوم�بالتســجيل�أو�التصــوير�والنشـر،�فمــا�هــو�

  الحكم�بالنسبة�له�؟

مدى�إمكانية�تجريم�فعل�التسجيل�والتصوير�وفقا�لقانون�العقوبات�النافذ

يم�فع�ـــي�التســــجيل�والتصـــوير�وفقـــا�للقواعــــد�التقليديـــة�للمســــاهمة�اتجـــه�جانـــب�مــــن�الفقـــه�نحـــو�تجــــر 

التبعية،�بينما�ذهب�رأي�آخر�إ�ى�أ�
ا�تجرم�وفقا�لقواعد�حرمة�الحياة�الخاصة�أو�ما�يسم�Óحماية�الصورة،�\ي�

حـــ,ن�أتجــــه�الفريـــق�الثالــــث�إ�ــــى�أ�
ـــا�تجــــرم�وفقــــا�للقواعـــد�ا�تعلقــــة�باNمتنـــاع�عــــن�تقــــديم�مســـاعدة�لشــــخص�\ــــي�

  :سنب,ن�ذلك�\ي�ثثة�فروع�متتالية
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ال �الذي�يتحمله �البدني �الضرر إ�ى

النا��EÔعن�التشه,!�به،�خاصة�أن�هذا�الجريمة�كث,!�ما�تس�
دف�فئات�يكون�التشه,!�{
ا�اشد�من�أي�اعتداء�

مادي�تتعرض�له،�كا�راهق,ن�وطلبة�ا�دارس�وNسيما�أ

ويشi!ط�لقيام�الجريمة�أن�يكون�نشاط�الت

�سمة� �يمس �مادي �اعتداء �كل �تشمل �فإ�
ا �ثم �ومن ،
ً
�جنسيا �أم

ً
�بدنيا �اعتداًء �الواقعة �هذه �تشكل وان

�كجرائم� �الحياة �الحق�\ي �أنصبت�ع�ى الشخص�سواء

والتعذيب�،�أم�الحق�\ي�حماية�العرض�كالفعل�ا�خل�بالحياء��Pيذاءوالعنف�و

�من� �تستبعد �فإ�
ا �ثم �ومن �فقط، �zعتداءات�ا�ادية �تنحصر�\ي �ا�ذكورة �الجرائم �أن oÌيع� وهذا

نطاقها�الجرائم�القولية�ال�N�oÐتمس�بدن�ا�عتدى�ع

ذلك�إ�ى�أن�طبيعة�هذه�الجرائم�تقت�oÔüوجود�اعتداء�مادي،�يتحقق�به�الغرض�الذي�

وا�تمثل�بإظهار�ا�ج�ÓÌعليه�\ي�وضع�مه,ن،�والتلفظ�القو�ي��Nيحقق�ذلك�الغرض�Öنه�ح�ÓÐوأن�تم�بصورة�

عليه�وفق�نصوصه�الواردة�\ي�قوان,ن�العقوباتعلنية�فأنه�يعاقب�

مدى�إمكانية�مواجهة�جريمة�

  �
ً
بينــــا�ســـــابقا

ا�عتدى�عليه�أو�عرضه�من�أجل�نشرها،�فالغا


ائيـة�ا�تمثلـةìعتـداء�لـم�يكـن�غايـة�\ــي�ذاتـه،�بـل�وسـيلة�للوصـول�إ�ـى�الغايـة�الzالصـور،�ومـن�ثـم�فـإن�هـذا�

 
ً
بإهانة�ا�عتدى�عليه�) اشرنا�سابقا

�أن�مرتكب�zعتداء�ا�ادي�يعاقب�حسب�التكييف�القان  
ً
وذكرنا�أيضا

\ـي�القــوان,ن�العقابيــة�النافـذة،�وأن�ا�شــكلة�لــدينا�æـي�بصــدد�مــن�يقـوم�بالت

الحكم�بالنسبة�له�؟

مدى�إمكانية�تجريم�فعل�التسجيل�والتصوير�وفقا�لقانون�العقوبات�النافذ: ا'طلب�[ول 

اتجـــه�جانـــب�مــــن�الفقـــه�نحـــو�تجــــر   

التبعية،�بينما�ذهب�رأي�آخر�إ�ى�أ�
ا�تجرم�وفقا�لقواعد�حرمة�الحياة�الخاصة�أو�ما�يسم�Óحماية�الصورة،�\ي�

حـــ,ن�أتجــــه�الفريـــق�الثالــــث�إ�ــــى�أ�
ـــا�تجــــرم�وفقــــا�للقواعـــد�ا�تعلقــــة�باNمتنـــاع�عــــن�تقــــديم�مســـاعدة�لشــــخص�\ــــي�

سنب,ن�ذلك�\ي�ثثة�فروع�متتاليةخطر،�و 
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جــة�تــوافر�شــروط�ا�ســاهمة�مــن�تعــدد�للجنــاة�

،�أحـــدهما�يرتكـــب��قـــلخصـــ,ن�اثنـــ,ن�ع�ـــى�

قوم�بتصويره�ونشره،�أما�وحدة�الجريمـة�فpـ�oتتحقـق�بوحـدة�النتيجـة�الÐـ�oيرمـي�إ�ـى�تحقيقهـا�

نشــــر�الصــــور�محــــل�وهــــو�واحــــد،��إجرامــــي

ولكنه�يفرق� 1جيل،�وعليه�فإن�هذا�zتجاه�يضفي�صفة�ا�ساهم�التبøي�ع�ى�من�يقوم�بالتصوير�والنشر،

يكـــــون�مـــــن�قـــــام�بالتصـــــوير�هـــــو�الســـــبب�وراء�وقـــــوع�الجريمـــــة،�وذلـــــك�بـــــان�تكـــــون�

�لعتـداء�بغـض�النظـر�عـن�الغايـة�
ً
ارتكبت�من�الغ,!�بناًء�ع�ـى�طلبـه�هـو،�ففـي�هـذه�الحالـة�يعـد�مصـدرا

التحـــريض،�وتتمثـــل�هـــذه�الفرضـــية�بإثـــارة�zعتـــداء�{
ـــدف�

أن�يكـــــون�الشـــــخص�قـــــد�أتاحـــــت�لـــــه�الظـــــروف�مشـــــاهدة�الجريمـــــة�حـــــال�ارتكا{
ـــــا،�

مســؤوليته�الجنائيــة�ع�ــى�أســاس�ا�ســاعدة،�

ويشـــــ,!�الـــــبعض�إ�ـــــى�أن�الشـــــريك�هنـــــا�لـــــم�يقـــــدم�أي�مســـــاعدة�ماديـــــة�للجـــــاني�وإنمـــــا�تواجـــــد�\ـــــي�مســـــرح�

�zعتـداء،�وا�عـروف�أن�ا�سـاهمة�التبعيـة�تحتـاج�إ�ـى�ارتكـاب�نشـاط�
ً
�له�مسـتغ

ً
�مغايرا

ً
الجريمة�وارتكب�نشاطا

�لـه،�ولكـن�القضـاء�عـدل�عـن�هـذا�ا�بـدأ�\ـي�السـنوات�
ً
نتفاء�ا�سـؤولية�تبعـا

�
ً
�خ,ـــ!ة،�واقــــر�بقيـــام�ا�ســــاهمة�التبعيــــة�بنشـــاط�ا�شــــاهد�الســــل×o،�ع�ـــى�أن�يشــــكل�هــــذا�الســـلوك�الســــل×�oدعمــــا

ب�وبنــاًء�عليــه،�ذهــب�جانــب�مــن�الفقــه�إ�ــى�نفــس�zتجــاه�الــذي�ذهــ

�بكـــام,!ا�
ً
إليـــه�القضـــاء�وأقـــر�بصـــفة�ا�ســـاهم�التبøـــي�ع�ـــى�الشـــخص�الـــذي�يوجـــد�بـــ,ن�مجموعـــة�معتـــدين�ومـــزودا

يعد�جريمة�تتصـل�بالشـباب�\ـي��صـل�وترتكـب�

ســـنة�) 17(ســـنة�وãخــر�) 19(احــدهما��تـــتلخص�وقــائع�هـــذه�القضــية�بقيـــام��شخصــ,ن�يبلـــغ

ـحبه،�وأثنـاء�ارتكـاب�الفعـل�طلـب�أحـدهما�مـن�فتـاة�تبلـغ�مـن�العمـر�

�لكنـه�رفـض،�فأقـدمت�ع�ـى�تسـجيل�الواقعـة�) 40
ً
سـنتا

م�مشـــاهدته�ع"ـــ!�ثانيـــة،�وقـــد�أدى�هـــذا�zعتـــداء�إ�ـــى�وفـــاة�ا�عتـــدى�عليـــه�بســـبب�تمـــزق�الطحـــال�مـــن�أثـــر�الضـــرب،�وقـــد�تـــم�نشـــر�هـــذا�ا�قطـــع�إ�ـــى�ãخـــرين،�و�أتـــيح�لهـــ

،�وقــد�قضــت�2008ينظرهــا�القضــاء�ال"!يطــاني�\ــي�عــام�

نوات�،�أمـا�سـ) 6(سنوات،�وع�ى�ا��
م�الثـاني�بـالحجز��ـدة�


ـا�Úمة�ا�ساعدة�وتسهيل�ارتكاب�جريمة�القتل،�وحكمت�عل
�بـالحجز��ـدة��بعـّدهاجيل�zعتداء�ع"!�الهاتف�النقال�فقد�أدان�
ا�ا�حكمة�ب�
ً
�تبعيـا

ً
مسـاهما

حسـب�مـا�صـرح�بـه�" Happy Slapping"تصـويرب�سـاهمة�التبعيـة�تـدخل�

Happy Slapping:published on: https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

Emma Henry and agencies 'Happy slap' death girl convicted in legal first, Feb 2008, published on: 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1578655/Happy

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  ا'ساهمة�التبعية

يــذهب�هــذا�الــرأي�إ�ــى�اعتبــار�الفعــل�مســاهمة�تبعيــة�بحجــة�تــوافر�شــروط�ا�ســاهمة�مــن�تعــدد�للجنــاة�

ا�ـــبهج�يتطلـــب�فعليـــا�لتحققـــه�وجـــود�شخصـــ,ن�اثنـــ,ن�ع�ـــى��اçيـــذاءووحـــدة�للجريمـــة،�ف

قوم�بتصويره�ونشره،�أما�وحدة�الجريمـة�فpـ�oتتحقـق�بوحـدة�النتيجـة�الÐـ�oيرمـي�إ�ـى�تحقيقهـا�

إجرامــــيأ�
ــــا�تنصــــب�\ــــي�مشــــروع��أN الجنــــاة،�فع�ــــى�الــــرغم�مــــن�تعــــدد�أفعــــالهم�

جيل،�وعليه�فإن�هذا�zتجاه�يضفي�صفة�ا�ساهم�التبøي�ع�ى�من�يقوم�بالتصوير�والنشر،


اìب,ن�عدة�فرضيات�م:  

يكـــــون�مـــــن�قـــــام�بالتصـــــوير�هـــــو�الســـــبب�وراء�وقـــــوع�الجريمـــــة،�وذلـــــك�بـــــان�تكـــــون��أن :[و�ـــــىالفرضـــــية�

�لعتـداء�بغـض�النظـر�عـن�الغايـة�
ً
ارتكبت�من�الغ,!�بناًء�ع�ـى�طلبـه�هـو،�ففـي�هـذه�الحالـة�يعـد�مصـدرا

التحـــريض،�وتتمثـــل�هـــذه�الفرضـــية�بإثـــارة�zعتـــداء�{
ـــدف�مســـؤوليته�الجنائيـــة�ع�ـــى�أســـاس�

أن�يكـــــون�الشـــــخص�قـــــد�أتاحـــــت�لـــــه�الظـــــروف�مشـــــاهدة�الجريمـــــة�حـــــال�ارتكا{
ـــــا،��:الفرضـــــية�الثانيـــــة


ــا�بتســجيل�وقــائع�zعتــداء،�ìتــبفيســتغل�الواقعــة�ويســتفيد�م!iمســؤوليته�الجنائيــة�ع�ــى�أســاس�ا�ســاعدة،��وت

ل�واقعة�zعتداء�والقيام�بتصويرهاوتتمثل�هذه�الفرضية�باستغ.2  

ويشـــــ,!�الـــــبعض�إ�ـــــى�أن�الشـــــريك�هنـــــا�لـــــم�يقـــــدم�أي�مســـــاعدة�ماديـــــة�للجـــــاني�وإنمـــــا�تواجـــــد�\ـــــي�مســـــرح�

�zعتـداء،�وا�عـروف�أن�ا�سـاهمة�التبعيـة�تحتـاج�إ�ـى�ارتكـاب�نشـاط�
ً
�له�مسـتغ

ً
�مغايرا

ً
الجريمة�وارتكب�نشاطا

�لـه،�ولكـن�القضـاء�عـدل�عـن�هـذا�ا�بـدأ�\ـي�السـنوات�ايجابي،�مما�يع�oÌانتفاء�zشi!اك�وا
ً
نتفاء�ا�سـؤولية�تبعـا

�
ً
�خ,ـــ!ة،�واقــــر�بقيـــام�ا�ســــاهمة�التبعيــــة�بنشـــاط�ا�شــــاهد�الســــل×o،�ع�ـــى�أن�يشــــكل�هــــذا�الســـلوك�الســــل×�oدعمــــا

وبنــاًء�عليــه،�ذهــب�جانــب�مــن�الفقــه�إ�ــى�نفــس�zتجــاه�الــذي�ذهــ .يحفــز�الفاعــل�ع�ــى�ارتكــاب�الجريمــة

�بكـــام,!ا�
ً
إليـــه�القضـــاء�وأقـــر�بصـــفة�ا�ســـاهم�التبøـــي�ع�ـــى�الشـــخص�الـــذي�يوجـــد�بـــ,ن�مجموعـــة�معتـــدين�ومـــزودا

يعد�جريمة�تتصـل�بالشـباب�\ـي��صـل�وترتكـب��Pيذاءçضفاء�الحيوية�ع�ى�zعتداء،�واستندوا�\ي�ذلك�إ�ى�أن�

                                         
تـــتلخص�وقــائع�هـــذه�القضــية�بقيـــام��شخصــ,ن�يبلـــ،�و "Waterhouse"تبÌــ�Óالقضــاء�zنجل,ـــOي�أحكــام�ا�ســـاهمة�التبعيــة�\ـــي�قضــية�

،�وركلـه�ع�ـى��رض�وسـحبه،�وأثنـاء�ارتكـاب�الفعـل�طلـب�أحـدهما�مـن�فتـاة�تبلـ2007\ـي�) 29(البالغ�من�العمـر�" Waterhouse"حية�ا�دعو�


ـا�هاتفـه�النقـال،�وقـد�طلبـت�تلـك�الفتـاةÚ40(مـن�الضـحية�أن�يمنحهـا�مبلـغ��سنة�أن�تصـور�الواقعـة�بعـد�أن�سـلم�إل

ثانيـــة،�وقـــد�أدى�هـــذا�zعتـــداء�إ�ـــى�وفـــاة�ا�عتـــدى�عليـــه�بســـبب�تمـــزق�الطحـــال�مـــن�أثـــر�الضـــرب،�وقـــد�تـــم�نشـــر�هـــذا�ا�قطـــع�إ�ـــى�ãخـــرين،�و�أتـــيح�لهـــ

ينظرهــا�القضــاء�ال"!يطــاني�\ــي�عــام�" Happy Slapping"اســم�الضــحية،�وæــي�أول�قضــية�تتعلــق�بـــاçيذاء�ا�ــبهج�ســميت�هــذه�القضــية�ب

سنوات،�وع�ى�ا��
م�الثـاني�بـالحجز��ـدة�) 7(بإدانة�مرتك×�oجريمة�القتل�هذه�بالحكم�ع�ى�أحد�ا��
م,ن�باçيداع�\ي�مؤسسة��حداث��دة�


ـا�Úمة�ا�ساعدة�وتسهيل�ارتكاب�جريمة�القتل،�وحكمت�عل
جيل�zعتداء�ع"!�الهاتف�النقال�فقد�أدان�
ا�ا�حكمة�ب�


ـا�محاكمـة�ناجحـة��ـ�
م�باÚسـاهمة�التبعيـة�تـدخل�إلحاقهـا�ب"!نـامج�تـدريب،�وتعـد�هـذه�أول�قضـية�تـتم�ف�

  :ينظر�ا�واقع�Pلكi!ونية

https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping       
nry and agencies 'Happy slap' death girl convicted in legal first, Feb 2008, published on: 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1578655/Happy-slap-death-girl-convicted-in-legal-first.html
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا'ساهمة�التبعية: الفرع�[ول 

يــذهب�هــذا�الــرأي�إ�ــى�اعتبــار�الفعــل�مســاهمة�تبعيــة�ب

ووحـــدة�للجريمـــة،�ف

قوم�بتصويره�ونشره،�أما�وحدة�الجريمـة�فpـ�oتتحقـق�بوحـدة�النتيجـة�الÐـ�oيرمـي�إ�ـى�تحقيقهـا�zعتداء�وãخر�ي

الجنــــاة،�فع�ــــى�الــــرغم�مــــن�تعــــدد�أفعــــالهم�

التسجيل،�وعليه�فإن�هذا�zتجاه�يضفي�صفة�ا�ساهم�التبøي�ع�ى�من�يقوم�بالتصوير�والنشر،


اìب,ن�عدة�فرضيات�م

الفرضـــــية�

�لعتـداء�بغـض�النظـر�عـن�الغايـة��الجريمة
ً
ارتكبت�من�الغ,!�بناًء�ع�ـى�طلبـه�هـو،�ففـي�هـذه�الحالـة�يعـد�مصـدرا

مســـؤوليته�الجنائيـــة�ع�ـــى�أســـاس��وتi!تـــبا�نشـــودة،�

  .التصوير

الفرضـــــية�الثانيـــــة


ــا�بتìفيســتغل�الواقعــة�ويســتفيد�م

وتتمثل�هذه�الفرضية�باستغ

ويشـــــ,!�الـــــبعض�إ�ـــــى�أن�الشـــــريك�هنـــــا�لـــــم�يقـــــدم�أي�مســـــاعدة�ماديـــــة�للجـــــاني�وإنمـــــا�تواجـــــد�\ـــــي�مســـــرح�

�zعتـداء،�وا�عـروف�أن�ا�سـاهمة�التبعيـة�تحتـاج�إ�ـى�ارتكـاب�نشـاط�
ً
�له�مسـتغ

ً
�مغايرا

ً
الجريمة�وارتكب�نشاطا

ايجابي،�مما�يع�oÌانتفاء�zشi!اك�وا

�
ً
�خ,ـــ!ة،�واقــــر�بقيـــام�ا�ســــاهمة�التبعيــــة�بنشـــاط�ا�شــــاهد�الســــل×o،�ع�ـــى�أن�يشــــكل�هــــذا�الســـلوك�الســــل×�oدعمــــا

�
ً
يحفــز�الفاعــل�ع�ــى�ارتكــاب�الجريمــةمعنويــا

�بكـــام,!ا�
ً
إليـــه�القضـــاء�وأقـــر�بصـــفة�ا�ســـاهم�التبøـــي�ع�ـــى�الشـــخص�الـــذي�يوجـــد�بـــ,ن�مجموعـــة�معتـــدين�ومـــزودا

çضفاء�الحيوية�ع�ى�zعتداء،�واستندوا�\ي�ذلك�إ�ى�أن�

                                                          
تبÌــ�Óالقضــاء�zنجل,ـــOي�أحكــام�ا�ســـاهمة�التبعيــة�\ـــي�قضــية� 1

بالضرب�ع�ى�وجه�الضحية�ا�دعو�


ـا�هاتفـه�النقـال،�وقـد�طلبـت�تلـك�الفتـاة) 15(Úسنة�أن�تصـور�الواقعـة�بعـد�أن�سـلم�إل

ثانيـــة،�وقـــد�أدى�هـــذا�zعتـــداء�إ�ـــى�وفـــاة�ا�عتـــدى�عليـــه�بســـبب�تمـــزق�الطحـــال�مـــن�أثـــر�الضـــرب،�وقـــد�تـــم�نشـــر�هـــذا�ا�قطـــع�إ�ـــى�ãخـــرين،�و�أتـــيح�لهـــ) 15(�ــدة�

ســميت�هــذه�القضــية�بو ،�الهواتــف�النقالــة

بإدانة�مرتك×�oجريمة�القتل�هذه�بالحكم�ع�ى�أحد�ا��
م,ن�باçيداع�\ي�مؤسسة��حداث��دة�" Leeds"محكمة�


ـا�Úمة�ا�ساعدة�وتسهيل�ارتكاب�جريمة�القتل،�وحكمت�عل
الفتاة�ال�oÐقامت�بتسجيل�zعتداء�ع"!�الهاتف�النقال�فقد�أدان�
ا�ا�حكمة�ب�


ـا�محاكمـة�نا،�فضـ�عـن�سـنت,نÚإلحاقهـا�ب"!نـامج�تـدريب،�وتعـد�هـذه�أول�قضـية�تـتم�ف


ام�\ي�بريطانياâzونية. جهاز�!iلكPينظر�ا�واقع�

nry and agencies 'Happy slap' death girl convicted in legal first, Feb 2008, published on: 

first.html 
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جريمـة،�و�يكشـف�\ـي�الوقـت�نفسـه�

فصــــل��إنوينتقــــد�هــــذا�الــــرأي�جانــــب�مــــن�الفقــــه�الفرنýــــ�oÔبحجــــة�

�غ,ـــ!�مقبـــول�Öنـــه�يخفـــي�مجموعـــة�ا�صـــالح�ا�وجـــودة�بـــ,ن�
ً
ـــجيل�يعـــد�أمـــرا

وبـدون�التصـوير�مـا�كـان�يتصـور�أن�يتحقـق�zعتـداء،�

ـــجيل�يعتمـــد�ع�ـــى�zعتـــداء�والعكـــس،��مـــر�الـــذي�يجعـــل�مرتكـــب�التســـجيل�أقـــرب�إ�ـــى�

ا�ـبهج��Pيـذاءمـن�ا�سـاهمة�التبعيـة،�يضـاف�إ�ـى�ذلـك�أن�

،�وهــو�مــا�يتنــاقض�مــع�ا�ســاهمة�الÐــ�oتقــوم�ع�ــى�وحــدة�الفعــل�

  )حماية�الصورة

ن�\ي�أن��Nتنتج�صورته�و�Nإ�ى�أن�ا�قصود�بالحق�\ي�الصورة�هو�حق�كل�إنسا

تنشر�إ�Nبرضاه�أيا�كانت�وسيلة�Pنتاج�تقليدية�أم�حديثة،�وهذا�الحق�يخول�صاحبه�zعi!اض�ع�ـى�أي�عمـل�

هــذا�ذهــب�وتبعــا�لــذلك��2مــن�شــأنه�أن�يــؤدي�إ�ــى�نشــر�هــذه�الصــورة�أو�عرضــها�ولــو�كــان�ذلــك�\ــي�نطــاق�محــدود،

�لـــــنص�ا�ـــــادة�
ً
مـــــن�قـــــانون�العقوبـــــات�) 1 -226(ان�
اكـــــا

 3ــجيل�أو�نقـــل�صــورة�شــخص�دون�رضـــائه،

\ي�zبتدائية�هذا�التكييف�\ي�الحكم�الذي�أصدرته�\ي�القضية�ال�oÐارتكبت�

وتتلخص�تلك�القضية�بقيام�تلميذ�بتصوير�اعتداء�بدني�ارتكبه�زميله�ع�ى�معلمته،�ثم�

جيل�ع"!�وسائل�Pعـم�ا�رئيـة�وا�سـموعة،�وقـد�

ا�تعلقـــة�) 6 -223(ق�ا�ــادة�ــجيل�بجــريمت,ن�أحــدهما�وفــ

ا�تعلقـة�با�سـاس�بحرمـة�الحيـاة�) 1

�طا�ا�يقتصر�دخولها�ع�ى��شخاص�
ً
�خاصا

ً
وبررت�ا�حكمة�حكمها�بأن�القاعة�الدراسية�تعد�مكانا

�لحرمـة�الحيـاة�
ً
تـأذن�بتصـوير�الواقعـة�ونقلهـا،�فـإن�الجـاني�يعـد�من�
كـا

��؛ذ�جزئــي��ــدة�ســتة�أشــهر�مــن�العقوبــة
ً
وذلــك�نظــرا

وانتقـــد�هـــذا�zتجـــاه�ع�ـــى�اعتبـــار�أنـــه�يتطلـــب�Nنطباقـــه�ارتكـــاب�الفعـــل�بمكـــان�

العامـــة،�ممـــا�يـــؤدي�إ�ـــى���مـــاكنا�ـــبهج�يكـــون�\ـــي�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�ع�ـى�ارتكـاب�ال
ً
جريمـة،�و�يكشـف�\ـي�الوقـت�نفسـه�ضمن�مجموعة،�وأن�القيام�بتسـجيل�zعتـداء�يعـد�تشـجيعا

وينتقــــد�هــــذا�الــــرأي�جانــــب�مــــن�الفقــــه�الفرنýــــ�oÔب�،عــــن�دخولــــه�\ــــي�القصــــد�الجرمــــي�للمجموعــــة

�غ,ـــ!�مقبـــول�Öنـــه�يخفـــي�مجموعـــة�ا�صـــال
ً
نشـــاط�مرتكـــب�zعتـــداء�ومرتكـــب�التســـجيل�يعـــد�أمـــرا

وبـدون�التصـوير�مـا�كـان�يتصـور�أن�يتحقـق�zعتـداء،�ة،�فالهدف�من�الجريمة�هو�نشر�الصور،�

�عـــن�أن�فعـــل�التســـجيل�يعتمـــد�ع�ـــى�zعتـــداء�والعكـــس،��مـــر�الـــذي�يجعـــل�مرتكـــب�الت
ً
فضـــ

مـن�ا�سـاهمة�التبعيـة،�يضـاف�إ�ـى�ذلـك�أن�) مرتكب�الجريمة�مـع�غ,ـ!ه(  �صلية

،�وهــو�مــا�يتنــاقض�مــع�ا�ســاهمة�الÐــ�oتقــوم�ع�ــى�وحــدة�الفعــل�نفســه�ينفــذا�\ــي�الوقــتجريمــة�مركبــة�مــن�فعلــ,ن�

 نيستدÑي�البحث�عن�وصف�آخر�يكون�أك�!�ا
ً
  1.طباقا

حماية�الصورة( حرمة�الحياة�الخاصةجريمة�انMyاك�

إ�ى�أن�ا�قصود�بالحق�\ي�الصورة�هو�حق�كل�إنسابداية�Nبد�من�Pشارة�

تنشر�إ�Nبرضاه�أيا�كانت�وسيلة�Pنتاج�تقليدية�أم�حديثة،�وهذا�الحق�يخول�صاحبه�zعi!اض�ع�ـى�أي�عمـل�

مــن�شــأنه�أن�يــؤدي�إ�ــى�نشــر�هــذه�الصــورة�أو�عرضــها�ولــو�كــان�ذلــك�\ــي�نطــاق�محــدود،

�لـــــنص�ا�ـــــادة���ـــــى�أنـــــهPيـــــذاء�ا�ـــــبهج�عجانـــــب�مـــــن�الفقـــــه�إ�ـــــى�تكييـــــف�
ً
ان�
اكـــــا

الفرنýــoÔ،�والÐــ�oعاقبــت�ع�ـــى�ان�
ــاك�حرمــة�الحيـــاة�الخاصــة�ع"ــ!�تســجيل�أو�نقـــل�صــورة�

zبتدائية�هذا�التكييف�\ي�الحكم�الذي�أصدرته�\ي�القضية�ال�oÐارتكبت�" Versailles "تبنت�محكمة�جنح�

Porch"،وتتلخص�تلك�القضية�بقيام�تلميذ�بتصوير�اعتداء�بدني�ارتكبه�زميله�ع�ى�معلمته،�ثم��

سجيل�ب,ن�التميذ،�وأعقب�ذلك�نشر�التسجيل�ع"!�وسائل�Pعـم�ا�رئيـة�وا�سـموعة،�وقـد�

ان�
ــت�ا�حكمــة�\ــي�حكمهــا�إ�ــى�إدانــة�ا�ـــ�
م�مرتكــب�التســجيل�بجــريمت,ن�أحــدهما�وفــ

1-226(بعدم�تقديم�ا�ساعدة�لشـخص�\ـي�حالـة�خطـر،�و�خـرى�وفـق�ا�ـادة�

�طا�ا�يقتصر�دخولها�ع�ى��
ً
�خاصا

ً
وبررت�ا�حكمة�حكمها�بأن�القاعة�الدراسية�تعد�مكانا

�لحرمـة�الحيـاة��ا�سموح�لهم�بذلك،�وبما�أن��ستاذة�لم
ً
تـأذن�بتصـوير�الواقعـة�ونقلهـا،�فـإن�الجـاني�يعـد�من�
كـا

ذ�جزئــي��ــدة�ســتة�أشــهر�مــن�العقوبــةالخاصــة،�وحكمــت�عليــه�بــالحبس��ــدة�ســنة�مــع�وقــف�تنفيــ

وانتقـــد�هـــذا�zتجـــاه�ع�ـــى�اعتبـــار�أنـــه�يتطلـــب�Nنطباقـــه�ارتكـــاب�الفعـــل�بمكـــان� .لديـــه�Nنتفـــاء�الســـوابق�Pجراميـــة


ـــا�Úيرتكـــب�ف�oـــÐت�الNيـــذاءاص،�وا�عـــروف�أن�اغلـــب�الحـــاPا�ـــبهج�يكـــون�\ـــي��

خذ�{
ذا�التكييف��فعال
ُ
    5.إذا�ما�أ

                                         
  .وما�بعدها
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ضمن�مجموعة،�وأن�القيام�بت

عــــن�دخولــــه�\ــــي�القصــــد�الجرمــــي�للمجموعــــة

نشـــاط�مرتكـــب�zعتـــداء�ومرتكـــب�الت

ة،�فالهدف�من�الجريمة�هو�نشر�الصور،�الرئيس��طراف

�عـــن�أن�فعـــل�التســـجيل�يعتمـــد�ع�ـــى�zعتـــداء�والعكـــس،��مـــر�الـــذي�يجعـــل�مرتكـــب�الت
ً
فضـــ

�صليةصورة�ا�ساهمة�

جريمــة�مركبــة�مــن�فعلــ,ن�

يستدÑي�البحث�عن�وصف�آخر�يكون�أك،�و Pجرامي

جريمة�انMyاك�: الفرع�الثاني

بداية�Nبد�من�Pشارة�  

تنشر�إ�Nبرضاه�أيا�كانت�وسيلة�Pنتاج�تقليدية�أم�حديثة،�وهذا�الحق�يخول�صاحبه�zعi!اض�ع�ـى�أي�عمـل�

مــن�شــأنه�أن�يــؤدي�إ�ــى�نشــر�هــذه�الصــورة�أو�عرضــها�ولــو�كــان�ذلــك�\ــي�نطــاق�محــدود،

جانـــــب�مـــــن�الفقـــــه�إ�ـــــى�تكييـــــف�ال

الفرنýــoÔ،�والÐــ�oعاقبــت�ع�ـــى�ان�
ــاك�حرمــة�الحيـــاة�الخاصــة�ع"ــ!�ت

تبنت�محكمة�جنح�و 

Porcheville" ثانوية�

قام�بنشر�هذا�التسجيل�ب,ن�التميذ،�وأعقب�ذلك�نشر�الت

ان�
ــت�ا�حكمــة�\ــي�حكمهــا�إ�ــى�إدانــة�ا�ـــ�
م�مرتكــب�الت

بعدم�تقديم�ا�ساعدة�لشـخص�\ـي�حالـة�خطـر،�و�خـرى�وفـق�ا�ـادة�

�طا�ا�يقتصر�دخولها�ع�ى���4الخاصة،
ً
�خاصا

ً
وبررت�ا�حكمة�حكمها�بأن�القاعة�الدراسية�تعد�مكانا

ا�سموح�لهم�بذلك،�وبما�أن��ستاذة�لم

الخاصــة،�وحكمــت�عليــه�بــالحبس��ــدة�ســنة�مــع�وقــف�تنفيــ

Nنتفـــاء�الســـوابق�Pجراميـــة


ـــا�خـــÚيرتكـــب�ف�oـــÐت�الNاص،�وا�عـــروف�أن�اغلـــب�الحـــا

�فعالالكث,!�من��إفت
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جـــة�أن�جريمـــة�ان�
ـــاك�حرمـــة�الحيـــاة�الخاصـــة�غالبـــا�مـــا�تســـ�
دف�الشخصـــيات�ذات�

هرة�وهــو�مــا��Nيتحقــق�\ــي�Pيــذاء�ا�بهج،كمــا�أن��خ,ــ!ة�تعــد�جريمــة�تبعيــة�وليســت�

أصلية،إذ�تتطلب�وجود�جريمة�سابقة�Öجل�أن�تتحقق�ع�ـى�العكـس�مـن�جريمـة�ان�
ـاك�حرمـة�الحيـاة�الخاصـة�

ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�إ�ــــى�تكييــــف�الفعــــل�بأنــــه�جريمــــة�zمتنــــاع�عــــن�تقــــديم�ا�ســــاعدة�لشــــخص�\ــــي�

من�قانون�العقوبات�الفرنýـoÔ،�ومـن�ثـم�يكـون�مرتكـب�فعـل�التصـوير�

�\ي�هذه�الجريمة�طا�ا�أمتنع�عن�تقديم�مساعدة�بإمكانه�تقديم
ً
�أصليا

ً
ها�دون�تعريض�نفسه�جيل�فاع


ـــاzبتدائيـــة�ا�شـــار�Úه�\ـــي�حكمهـــا�ا�تعلـــق�إل�أعـــ

�أن�اشــــi!اط�انتفــــاء�أســــاسوينتقــــد�هــــذا�الــــرأي�ع�ــــى�

Öن�تدخلـــــه�çنقـــــاذ��؛انطبـــــاق�الـــــنص�ع�ـــــى�هـــــذه�الوقـــــائع

ا�عتـدى�عليـه�قـد�يفسـر�مـن�قبـل�ا�عتـدي�ع�ـى�أنـه�اسـتفزاز،�ممـا�يدفعـه�للـرد�بـالقوة�ع�ـى�هـذا�الشـخص�الــذي�

كمـا�أن�الفعـل�قـد��Nيشـكل�خطـرا�حقيقيـا�ع�ـى�حيـاة�ا�جÌـ�Óعليـه،�ومـن�ثـم�فـأن�الفعـل�يخـرج�

لهـذا�الــنص،�كمـا�يخــرج�أيضـا�\ـي�حــال�تـم�التصــوير�بعـد�zن�
ـاء�مــن�تقـديم�ا�ســاعدة�

هــــذا�مــــن�جهــــة،�ومــــن�جهــــة�أخــــرى�يحــــظ�أن�التكييــــف�هنــــا�يقتصــــر�ع�ــــى�تجــــريم�فعــــل�التصــــوير�دون�أن�يمتــــد�

\ــــي�للنشــــر،�وهــــذا��خ,ــــ!�يكــــون�\ــــي�العــــادة�بعــــد�ان�
ــــاء�zعتــــداء�وبعيــــدا�عــــن�حالــــة�الخطــــر�الÐــــ�oاشــــi!طها�ا�شــــرع�

  مدى�إمكانية�تجريم�فعل�النشر�وفقا�لقانون�العقوبات�النافذ

تبـــاين�الفقـــه�أيضـــا�\ـــي�تجـــريم�فعـــل�النشـــر�لوقـــائع�zعتـــداء�ع"ـــ!��الهواتـــف�أو�zنi!نـــت،�وانقســـموا�إ�ـــى�

فقــا�للقواعــد�التقليديــة�لجريمــة�هتــك�العــرض،�والثــاني�يجرمــه�وفقــا�لقواعــد�

  :   ع�ى�النحو�ãتي

قــــانون�أحكــــام�ه�هتــــك�عــــرض�يــــدخل�ضــــمن�

ويســـتند�هـــذا�الـــرأي�\ـــي�ت"!يـــر�وجهـــة�نظـــره�ع�ـــى�طبيعـــة�الفعـــل�مـــن�حيـــث�وقوعـــه�ع�ـــى�جســـد�

بنظر�zعتبار�واقع�oÐالتسجيل�والنشر،�

�للتحقيـق�لـم�تقتصـر 
ً
،�ذلـك�أن�الواقعـة�الÐـ�oكانـت�محـ

ً
ع�ـى�zعتـداء�ع�ـى�جسـد��ويبدو�قصور�هـذا�الـرأي�جليـا

 .90،�ص2021،�السنة�العاشرة،�سبتم"!�

 

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كـــذلك�انتقـــد�بحجـــة�أن�جريمـــة�ان�
ـــاك�حرمـــة�الحيـــاة�الخاصـــة�غالبـــا�مـــا�تســـ�
دف�الشخصـــيات�ذات�

هرة�وهــو�مــا��Nيتحقــق�\ــي�Pيــذاء�ا�بهج،كمــا�أن��خ,ــ!ة�تعــد�جريمــة�تبعيــة�وليســت�النفــوذ�أو�ا�ســؤولية�أو�الشــ

أصلية،إذ�تتطلب�وجود�جريمة�سابقة�Öجل�أن�تتحقق�ع�ـى�العكـس�مـن�جريمـة�ان�
ـاك�حرمـة�الحيـاة�الخاصـة�


اâتكون�جريمة�أصلية�متحققة�بذا�oÐ1.ال   

 عدم�تقديم�ا'ساعدة�لشخص�Rي�خطرجريمة�

ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�إ�ــــى�تكييــــف�الفعــــل�بأنــــه�جريمــــة�zمتنــــاع�عــــن�تقــــديم�ا�ســــاعدة�لشــــخص�\ــــي�


ا�\ي�ا�ادة�Úومـن�ثـم�يكـون�مرتكـب�فعـل�التصـوير�) 6- 223(خطر،�ا�نصوص�عل�،oÔـýمن�قانون�العقوبات�الفرن

�\ي�هذه�الجريمة�طا�ا�أمتنع�عن�تقديم�مساعدة�بإمكانه�تقديم
ً
�أصليا

ً
جيل�فاع

zبتدائيـــة�ا�شـــار�" Versailles "أو�غ,ـــ!ه�للخطـــر،�وهـــو�مـــا�أكدتـــه�محكمـــة�جـــنح�

Happy Slapping "ــــي�ثانويــــة��\ "Porcheville"�،وينتقــــد�هــــذا�الــــرأي�ع�ــــى�

انطبـــــاق�الـــــنص�ع�ـــــى�هـــــذه�الوقـــــائع�نيـــــةيحـــــد�مـــــن�إمكا�
ـــــدد�ا�صـــــور�أو�غ,ـــــ!ه

ا�عتـدى�عليـه�قـد�يفسـر�مـن�قبـل�ا�عتـدي�ع�ـى�أنـه�اسـتفزاز،�ممـا�يدفعـه�للـرد�بـالقوة�ع�ـى�هـذا�الشـخص�الــذي�

كمـا�أن�الفعـل�قـد��Nيشـكل�خطـرا�حقيقيـا�ع�ـى�حيـاة�ا�جÌـ�Óعليـه،�ومـن�ثـم�فـأن�الفعـل�يخـرج�

لهـذا�الــنص،�كمـا�يخــرج�أيضـا�\ـي�حــال�تـم�التصــوير�بعـد�zن�
ـاء�مــن�تقـديم�ا�ســاعدة��عـن�نطـاق�التكييــف�وفقـا

هــــذا�مــــن�جهــــة،�ومــــن�جهــــة�أخــــرى�يحــــظ�أن�التكييــــف�هنــــا�يقتصــــر�ع�ــــى�تجــــريم�فعــــل�التصــــوير�دون�أن�يمتــــد�

للنشــــر،�وهــــذا��خ,ــــ!�يكــــون�\ــــي�العــــادة�بعــــد�ان�
ــــاء�zعتــــداء�وبعيــــدا�عــــن�حالــــة�الخطــــر�الÐــــ�oاشــــi!طها�ا�شــــرع�

  3.ا�بهج�Pيذاءلذا�فإن�هذا�النص��Nيكفي�لنطباق�ع�ى�

مدى�إمكانية�تجريم�فعل�النشر�وفقا�لقانون�العقوبات�النافذ

تبـــاين�الفقـــه�أيضـــا�\ـــي�تجـــريم�فعـــل�النشـــر�لوقـــائع�zعتـــداء�ع"ـــ!��الهواتـــف�أو�zنi!نـــت،�وانقســـموا�إ�ـــى�

فقــا�للقواعــد�التقليديــة�لجريمــة�هتــك�العــرض،�والثــاني�يجرمــه�وفقــا�لقواعــد�أحــدهما�يجرمــه�و 


ا كل�وسنب,نوالثالث�وفقا�للقواعد�ا�تعلقة�بالنشر،�ìتي�مãع�ى�النحو�

 هتك�عرضجريمة�

ه�هتــــك�عــــرض�يــــدخل�ضــــمن�ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�إ�ــــى�تكييــــف�هــــذا�الفعــــل�ع�ــــى�أنــــ

ويســـتند�هـــذا�الـــرأي�\ـــي�ت"!يـــر�وجهـــة�نظـــره�ع�ـــى�طبيعـــة�الفعـــل�مـــن�حيـــث�وقوعـــه�ع�ـــى�جســـد�

بنظر�zعتبار�واقع�oÐالت��خذا�عتدى�عليه،�وا�تمثلة�\ي�الكشف�عن�أجزاء�من�جسمه،�دون�

�للتحقيـق�لـم�تقتصـر 
ً
،�ذلـك�أن�الواقعـة�الÐـ�oكانـت�محـ

ً
ويبدو�قصور�هـذا�الـرأي�جليـا

                                         
 .348حزام�فتيحة،�مرجع�سابق،�ص�

  .وما�بعدها�254فتحية�محمد�قوراري،�مرجع�سابق،�ص�

،�السنة�العاشرة،�سبتم"!�)10(ة�العا�ية،�العدد�ي،�تجريم�تصوير�Pيذاء�ونشره،�مجلة�كلية�القانون�الكويتي
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كـــذلك�انتقـــد�ب

النفــوذ�أو�ا�ســؤولية�أو�الشــ

أصلية،إذ�تتطلب�وجود�جريمة�سابقة�Öجل�أن�تتحقق�ع�ـى�العكـس�مـن�جريمـة�ان�
ـاك�حرمـة�الحيـاة�الخاصـة�


اâتكون�جريمة�أصلية�متحققة�بذا�oÐال

جريمة�: الفرع�الثالث

ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�إ�ــــى�تكييــــف�الفعــــل�بأنــــه�جريمــــة�zمتنــــاع�عــــن�تقــــديم�ا�ســــاعدة�لشــــخص�\ــــي�


ا�\ي�ا�ادة�Úخطر،�ا�نصوص�عل

�\ي�هذه�الجريمة�طا�ا�أمتنع�عن�تقديم�مساعدة�بإمكانه�تقديم
ً
�أصليا

ً
أو�التسجيل�فاع

أو�غ,ـــ!ه�للخطـــر،�وهـــو�مـــا�أكدتـــه�محكمـــة�جـــنح�

Happy Slapping"بواقعــــة�

الخطـــــر�الـــــذي��
ـــــدد�ا�صـــــور�أو�غ,ـــــ!ه

ا�عتـدى�عليـه�قـد�يفسـر�مـن�قبـل�ا�عتـدي�ع�ـى�أنـه�اسـتفزاز،�ممـا�يدفعـه�للـرد�بـالقوة�ع�ـى�هـذا�الشـخص�الــذي�

كمـا�أن�الفعـل�قـد��Nيشـكل�خطـرا�حقيقيـا�ع�ـى�حيـاة�ا�جÌـ�Óعليـه،�ومـن�ثـم�فـأن�الفعـل�يخـرج��2تدخل�لõنقاذ،

عـن�نطـاق�التكييــف�وفقـا

هــــذا�مــــن�جهــــة،�ومــــن�جهــــة�أخــــرى�يحــــظ�أن�التكييــــف�هنــــا�يقتصــــر�ع�ــــى�تجــــريم�فعــــل�التصــــوير�دون�أن�يمتــــد�

للنشــــر،�وهــــذا��خ,ــــ!�يكــــون�\ــــي�العــــادة�بعــــد�ان�
ــــاء�zعتــــداء�وبعيــــدا�عــــن�حالــــة�الخطــــر�الÐــــ�oاشــــi!طها�ا�شــــرع�

لذا�فإن�هذا�النص��Nيكفي�لنطباق�ع�ى�النص؛�

مدى�إمكانية�تجريم�فعل�النشر�وفقا�لقانون�العقوبات�النافذ: ا'طلب�الثاني

تبـــاين�الفقـــه�أيضـــا�\ـــي�تجـــريم�فعـــل�النشـــر�لوقـــائع�zعتـــداء�ع"ـــ!��الهواتـــف�أو�zنi!نـــت،�وانقســـموا�إ�ـــى�  

أحــدهما�يجرمــه�و : ثثــة�اتجاهــات

والثالث�وفقا�للقواعد�ا�تعلقة�بالنشر،�القذف،�

جريمة�: الفرع�[ول 

ذهــــب�جانــــب�مــــن�الفقــــه�إ�ــــى�تكييــــف�هــــذا�الفعــــل�ع�ــــى�أنــــ

ويســـتند�هـــذا�الـــرأي�\ـــي�ت"!يـــر�وجهـــة�نظـــره�ع�ـــى�طبيعـــة�الفعـــل�مـــن�حيـــث�وقوعـــه�ع�ـــى�جســـد��4،النافـــذ العقوبـــات

ا�عتدى�عليه،�وا�تمثلة�\ي�الكشف�عن�أجزاء�من�جسمه،�دون�

�للتحقيـق�لـم�تقتصـر 
ً
،�ذلـك�أن�الواقعـة�الÐـ�oكانـت�محـ

ً
ويبدو�قصور�هـذا�الـرأي�جليـا

                                                          
حزام�فتيحة،�مرجع�سابق،�ص�.د�1
فتحية�محمد�قوراري،�مرجع�سابق،�ص�.د�2
ع�ي�عبد�القادر�القهو6ي،�تجريم�تصوير�Pيذاء�ونشره،�مجلة�كلية�القانون�الكويتي.د.أ�3
يمثل ھذا ا&تجاه الفقه اAماراتي الذي يدخله ضمن أحكام المادة  4
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ـــا�ìع�oÔــÕــاــجيل�والنشـــر،�ومــن�ثـــم�فـــإن�التغا
âمـــن�العقـــاب���Nوإف

رغـم�zنتقـاد�ا�وجـه�لهـذا�– Pمـاراتي

بـــة�العامـــة�هـــذه�الواقعـــة�ع�ـــى�أ�
ـــا�هتـــك�عـــرض،�وذلـــك�\ـــي�

أمــام�محكمــة�جــزاء�رأس�الخيمــة،�وتــتلخص�وقــائع�هــذه�القضــية�باتفــاق�شــقيق,ن�

ــOلهم،�لõيقــاع�بشـخص�كــان�يعاكســها،�وعنــدما�حضــر�للم	ــOل�قامــا�بضــربه�
1     

�باعتبـــــار�
ً
البـــــدني�والجنýـــــ�oÔيشـــــكل�مساســـــا

�2،النافـذقـانون�العقوبـات� ة�القـذف�الـواردة�\ـي


ا�التسـجيل�إ�ـى�ا�عتـدى�عليـهìيتضـم�oـÐينتقـد�و �.ر�أن�نشـر�الصـور�يتضـمن�إسـناد�مضـمون�الوقـائع�ال

وفصــلهما�) zعتــداء،�التســجيل،�النشــر


ما�وصف�مستقل،�وهذا�يؤدي�إ�ـى�تجزئـة�وحـدة�ìالجريمـة،�كمـا�أن�العقوبـة�وإفراد�لكل�م

،�كمــا�أ�
ــا��Nتنطــوي�ع�ــى�قصـــد�Pجــرام

   3.ا�ساس�با�عتدى�عليه�وتحق,!ه،�وإن�أغلب�الحاNت�ال�oÐترتكب�تكون�لغرض�التسلية�وzستمتاع

جــــرائم�ا�ــــبهج�يكــــون�وفقــــا�للنصــــوص�التقليديــــة�ا�تعلقــــة�ب

مــن�قــانون�العقوبــات�ع�ــى�معاقبــة�كــل�مــن�يقــوم�بنشــر�

م��ÓÐا�خلة�بالحياء،��فعالرسائل�تمس�بالكرامة�Pنسانية�ع�ى�نحو�جسيم�بسبب�ما�تتضمنه�من�العنف�أو�

يـــورو،�) 7500(ســـنوات�وغرامــة�تصـــل�إ�ـــى�

وطا�ا�أن�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�تنطوي�ع�ى�مشـاهد�تتسـم�بـالعنف�\ـي�حـال�zعتـداءات�البدنيـة،�وأفعـا�Nمخلـة�

قبـل��حـداث�وNسـيما�أ�
ـا�ظـاهرة�منتشـرة�

�4وفقـا�للمـادة�ا�ــذكورة،�جـرائم�النشـر 

وإنمـا�بالتصـوير�والنشـر��،ا�ـبهج��Nيقـوم�بالنشـر�فقـط

رائم�النشر�وإهمال�التصوير�يعد�قصورا��Nيمكن��خذ�به،�فض�عـن�اخـتف�القصـد�

�ــــرح�كــــون�القصــــد�مــــن�النشــــر�هــــو�ا
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ـــا�ìع�oÔــÕالتســجيل�والنشـــر،�ومــن�ثـــم�فـــإن�التغا�
ً
ــحية�وحســـب،�وإنمــا�تشـــمل�أيضـــا

Pمـاراتيشهد�القضـاء�و . يمكن�التسليم�به،�وهو�ما�يؤكد�قصور�النصوص�النافذة

بـــة�العامـــة�هـــذه�الواقعـــة�ع�ـــى�أ�
ـــا�هتـــك�عـــرض،�وذلـــك�\ـــي�أول�قضـــية�مـــن�هـــذا�النـــوع،�وقـــد�كيفـــت�النيا

أمــام�محكمــة�جــزاء�رأس�الخيمــة،�وتــتلخص�وقــائع�هــذه�القضــية�باتفــاق�شــقيق,ن�) 2005/ 1136

مـع�شــقيق�
م�ع�ــى�ترتيــب�موعــد�\ــي�م	ــOلهم،�لõيقــاع�بشـخص�كــان�يعاكســها،�وعنــدما�حضــر�للم

1.ه،�ومن�ثم�نشر�التصوير�ع"!�الهاتف�النقالثم�تجريده�من�مبسه�وتصوير 

 قذفجريمة�

�باعتبـــــار��إ�ـــــى�أن�نشـــــر�صـــــور�zعتـــــداءذهـــــب�جانـــــب�آخـــــر�مـــــن�الفقـــــه�
ً
البـــــدني�والجنýـــــ�oÔيشـــــكل�مساســـــا

ة�القـذف�الـواردة�\ـيا�عتدى�عليه�ومكانتـه،�ممـا�يتـيح�إمكانيـة�تطبيـق�نصـوص�جريمـ


ا�التسـجيل�إ�ـى�ا�عتـدى�عليـهìيتضـم�oـÐر�أن�نشـر�الصـور�يتضـمن�إسـناد�مضـمون�الوقـائع�ال


ــا���فعــالهــذا�الــرأي�Öنــه�يقتüــ�oÔتجزئــة�ìيتكــون�م�oــÐيــذاءالPعتــداء،�الت(ا�ــبهج��z


ما�وصف�مستقل،�وهذا�يؤدي�إ�ـى�تجزئـة�وحـدة��،ìوإفراد�لكل�م

Pجــراموهــذا��Nيتناســب�مــع�خطــورة�هــذا�النــوع�مــن��،�شــد

ا�ساس�با�عتدى�عليه�وتحق,!ه،�وإن�أغلب�الحاNت�ال�oÐترتكب�تكون�لغرض�التسلية�وzستمتاع

  جرائم�النشر

ا�ــــبهج�يكــــون�وفقــــا�للنصــــوص�التقليديــــة�ا�تعلقــــة�ب�Pيــــذاءب�ع�ــــى�يــــرى�هــــذا�zتجــــاه�أن�العقــــا

مــن�قــانون�العقوبــات�ع�ــى�معاقبــة�كــل�مــن�يقــوم�بنشــر�) 24-227(؛�كــون�ا�شــرع�الفرنýــ�oÔنــص�\ــي�ا�ــادة�

رسائل�تمس�بالكرامة�Pنسانية�ع�ى�نحو�جسيم�بسبب�ما�تتضمنه�من�العنف�أو�


ـــا�أو�اســـتقبالها�Úع�علســـنوات�وغرامــة�تصـــل�إ�ـــى�) 3(بــالحبس��ـــدة�كـــان�بإمكـــان�الحــدث�Pطـــ

وطا�ا�أن�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�تنطوي�ع�ى�مشـاهد�تتسـم�بـالعنف�\ـي�حـال�zعتـداءات�البدنيـة،�وأفعـا�Nمخلـة�

قبـل��حـداث�وNسـيما�أ�
ـا�ظـاهرة�منتشـرة�بالحياء�\ي�حال�zعتـداءات�الجنسـية،�وبمـا�أ�
ـا�متاحـة�لõطـع�مـن�

جـرائم�النشـر دخل�ضــمن�تـ الـذلك�فأ�
ـ�بـ,ن�فئـات�الشـباب�وبالتحديـد�فئــات�ا�ـراهق,ن؛


ـا�أن�ìتجـاه�منتقـد�مـن�عـدة�جهـات،�مzيـذاءلكن�هذا�Pيقـوم�بالنشـر�فقـط��Nا�ـبهج�

رائم�النشر�وإهمال�التصوير�يعد�قصورا��Nيمكن��خذ�به،�فض�عـن�اخـتف�القصـد�معا،�وتكييفها�وفقا�لج

كــــون�القصــــد�مــــن�النشــــر�هــــو�ا\ــــي�الفعلــــ,ن�غالبــــا،�فقــــد�يتــــوافر�القصــــد�ألجرمــــي�\ــــي�فعــــل�التصــــوير،�بينمــــا�ي

                                         
  .وما�بعدها�259ص� ،�مرجع�سابق،

  .من قانون العقوبات ا&تحادي) 372(حكام المادة يمثل ھذا ا&تجاه الفقه اAماراتي الذي يدخله ضمن أ

  .وما�بعدها�259ص� ،�مرجع�سابق،

 .389-388محمود محمد محمود جابر، مرجع سابق، ص

  .348-347حزام�فتيحة،�مرجع�سابق،�ص
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الت
ً
الضــحية�وحســـب،�وإنمــا�تشـــمل�أيضـــا

يمكن�التسليم�به،�وهو�ما�يؤكد�قصور�النصوص�النافذة

أول�قضـــية�مـــن�هـــذا�النـــوع،�وقـــد�كيفـــت�النيا�-الـــرأي

1136(القضــية�رقــم�

مـع�شــقيق�
م�ع�ــى�ترتيــب�موعــد�\ــي�م

ثم�تجريده�من�مبسه�وتصوير 

جريمة�: الفرع�الثاني

ذهـــــب�جانـــــب�آخـــــر�مـــــن�الفقـــــه�

ا�عتدى�عليه�ومكانتـه،�ممـا�يتـيح�إمكانيـة�تطبيـق�نصـوص�جريمـ


ا�التع�ـى�اعتبـاìيتضـم�oـÐر�أن�نشـر�الصـور�يتضـمن�إسـناد�مضـمون�الوقـائع�ال

هــذا�الــرأي�Öنــه�يقتüــ�oÔتجزئــة�

،بعضهما�عن�بعض

�شــدســتكون�للوصــف�

ا�ساس�با�عتدى�عليه�وتحق,!ه،�وإن�أغلب�الحاNت�ال�oÐترتكب�تكون�لغرض�التسلية�وzستمتاع

جرائم�النشر: الفرع�الثالث

يــــرى�هــــذا�zتجــــاه�أن�العقــــا  

؛�كــون�ا�شــرع�الفرنýــ�oÔنــص�\ــي�ا�ــادة�النشــر

رسائل�تمس�بالكرامة�Pنسانية�ع�ى�نحو�جسيم�بسبب�ما�تتضمنه�من�العنف�أو�


ـــا�أو�اســـتقبالها��مــاÚع�علكـــان�بإمكـــان�الحــدث�Pطـــ

وطا�ا�أن�جريمة�Pيذاء�ا�بهج�تنطوي�ع�ى�مشـاهد�تتسـم�بـالعنف�\ـي�حـال�zعتـداءات�البدنيـة،�وأفعـا�Nمخلـة�

بالحياء�\ي�حال�zعتـداءات�الجنسـية،�وبمـا�أ�
ـا�متاحـة�لõطـع�مـن�

بـ,ن�فئـات�الشـباب�وبالتحديـد�فئــات�ا�ـراهق,ن؛


ـا�أن�ìتجـاه�منتقـد�مـن�عـدة�جهـات،�مzلكن�هذا�

معا،�وتكييفها�وفقا�لج

\ــــي�الفعلــــ,ن�غالبــــا،�فقــــد�يتــــوافر�القصــــد�ألجرمــــي�\ــــي�فعــــل�التصــــوير،�بينمــــا�ي

   5.فقط

                                                          
،�مرجع�سابق،قوراري �فتحية�محمد.د 1
يمثل ھذا ا&تجاه الفقه اAماراتي الذي يدخله ضمن أ 2
،�مرجع�سابق،قوراري �فتحية�محمد.د 3
محمود محمد محمود جابر، مرجع سابق، ص.د 4
حزام�فتيحة،�مرجع�سابق،�ص.د�5
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ء�ا�ــبهج�أن�النصــوص�العقابيــة�النافــذة��Nيمكــن�أن�تواجــه�جريمــة�Pيــذا


ا�كانــت�قاصــرة�عــن�ìذكرهــا�الفقــه�وحــاول�ع"!هــا�إدراج�الجريمــة�ضــم�oــÐن�كــل��وصــاف�الÖ�،بأفعالهــا�ا�تعــددة

اســــتيعاب�الواقعــــة�وPحاطــــة�{
ــــا،�وأمــــام�فشــــل�ا�حـــــاوNت�الفقهيــــة�الســــابقة�\ــــي�ضــــمها�إ�ــــى�نصــــوص�القـــــوان,ن�

حـو�تشـريع�قـانون�جديـد�يكفـل�بالفعـل�الحـد�

  ا'واجهة�التشريعية�وفقا�للنصوص�العقابية�الخاصة

الـــــواردة�\ـــــي�قـــــانون��Pجراميـــــة �وصـــــاف

ا�ــبهج�ا�تم,ــOة،�لــم�يكــن�مــن�بــد�إ�Nأن�يتــدخل�ا�شــرع�

ا�شـرع�الفرنýـ�oÔضـرورة�ذلـك�فبـادر�

ون�قـان�بإصـدار ا�بهج،�وتج�ى�هـذا�التنظـيم�

�أضـيف�إ�ـى�القـانون�
ً
�قانونيـا

ً
أدرج�\ي�قانون�العقوبات�النافذ،�وذلك�باستحداث�نصا

\ــــي��Pجــــرامعليــــه�تســــمية�قــــانون�الوقايــــة�مــــن�

نون�ا�ــذكور�ســنبحث�الكيفيــة�الÐــ�oنظــم�


ـــا�نفـــي�الجريمـــة�Úقـــرر�ف�oـــÐت�الNعـــن�الحـــا�
ـــا�ا�شـــرع�جريمـــة�Pيـــذاء�ا�ـــبهج�ومـــا�رتبـــه�لهـــا�مـــن�عقوبـــات،�فضـــ}

،�وان�كـان�قـد�أنتقـد�مـن�
ً
�دقيقـا

ً
ا�بهج�\ي�القانون�الجديد�تنظيما


ا،�وسنب,ن�أهم�ما�جاء�\ي�هذا�القانون�من�أحكامìتضم�oÐجانب�الفقه�\ي�بعض��حكام�ال:  

�–zعتـــــداء�( ا�ـــــبهج�حســـــب�القـــــانون�الفرنýـــــ�oÔواقعـــــة�تتكـــــون�مـــــن�ثـــــث�أفعـــــال�

مـن�) 222(الÐـ�oحـددها�ا�شـرع�\ـي�ا�ـادة�

سجيل�وقائع�zعتداءات�ا�ذكورة�\ـي�

،�وهذا�يع�oÌ)اتف�او�الكام,!ا�الرقمية

�عـــّد ـــجيل�مـــرتبط�تمـــام�zرتبـــاط�باNعتـــداء�ا�رتكـــب،�لـــذلك�نجـــد�ا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔقـــد�نـــص�ع�ـــى�

،�أي�أنـه�يتسـاوى�\ـي�العقوبـة�مـع�نفسـها


ا،âوتتحقـــق�بقيـــام��1ا�شـــرع�جريمـــة�قائمـــة�بـــذا

الجاني�بأي�نشاط�من�شأنه�أن�يؤدي�إ�ى�اطع�الغ,!�ع�ى�صور�zعتداء،�و�Nيشi!ط�لتحقق�الجريمة�أن�يطلع�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

أن�النصــوص�العقابيــة�النافــذة��Nيمكــن�أن�تواجــه�جريمــة�Pيــذا�ويظهــر�لنــا�ممــا�ســبق�ذكــره،


ا�كانــت�قاصــرة�عــن�ìذكرهــا�الفقــه�وحــاول�ع"!هــا�إدراج�الجريمــة�ضــم�oــÐن�كــل��وصــاف�الÖ�،بأفعالهــا�ا�تعــددة

اســــتيعاب�الواقعــــة�وPحاطــــة�{
ــــا،�وأمــــام�فشــــل�ا�حـــــاوNت�الفقهيــــة�الســــابقة�\ــــي�ضــــمها�إ�ــــى�نصــــوص�القـــــوان,ن�

حـو�تشـريع�قـانون�جديـد�يكفـل�بالفعـل�الحـد�النافذة،�فأن�مواجه�
ا��Nيمكن�أن�تتحقق�إ�Nعن�طريق�السـøي�ن


ا،�وهو�ما�سنتعرف�عليه�\ي�ا�بحث�التا�يìم.  

  ا'بحث�الثالث

ا'واجهة�التشريعية�وفقا�للنصوص�العقابية�الخاصة

�وصـــــافçضـــــفاء�أحـــــد��ةبعـــــد�أن�استعرضـــــنا�محـــــاوNت�الفقـــــه�العديـــــد

ا�ــبهج�ا�تم,ــOة،�لــم�يكــن�مــن�بــد�إ�Nأن�يتــدخل�ا�شــرع��Pيــذاءيعــة�جريمــة�العقوبــات،�والÐــ�oلــم�تصــمد�أمــام�طب

ا�شـرع�الفرنýـ�oÔضـرورة�ذلـك�فبـادر��أدرك،�وقـد�Pجرامبنصوص�خاصة�ليضع�حد�لهذا�النوع�ا�ستحدث�من�

�يكفل�للمجتمع�حماية�ضد�خطر�
ً
�قانونيا

ً
ا�بهج،�وتج�ى�هـذا�التنظـيم��Pيذاءإ�ى�صياغة�تنظيما

�أضـيف�إ�ـى�القـانون��Pجرام
ً
�قانونيـا

ً
أدرج�\ي�قانون�العقوبات�النافذ،�وذلك�باستحداث�نصا

عليــــه�تســــمية�قــــانون�الوقايــــة�مــــن��وأطلــــقا�ــــبهج،��Pيــــذاءعاقــــب�بمقتضــــاه�ع�ــــى�

نون�ا�ــذكور�ســنبحث�الكيفيــة�الÐــ�oنظــم�،�ووفقــا�للقــا)3/3/2007(وأجــازه�ا�جلــس�الدســتوري�\ــي�


ـــا�نفـــي�الجريمـــة�Úقـــرر�ف�oـــÐت�الNعـــن�الحـــا�
ـــا�ا�شـــرع�جريمـــة�Pيـــذاء�ا�ـــبهج�ومـــا�رتبـــه�لهـــا�مـــن�عقوبـــات،�فضـــ}

  :  وإباحة�الفعل،�وهو�ما�سنبينه�\ي�ا�طلب,ن�ãتي,ن

  ا'بهج��يذاءالتنظيم�القانوني�لجريمة�

�oÔýيذاءجريمة�نظم�ا�شرع�الفرنPوان�كـان�قـد�أنتقـد�مـن���،
ً
�دقيقـا

ً
ا�بهج�\ي�القانون�الجديد�تنظيما


ا،�وسنب,ن�أهم�ما�جاء�\ي�هذا�القانون�من�أحكامìتضم�oÐجانب�الفقه�\ي�بعض��حكام�ال

ا�ـــــبهج�حســـــب�القـــــانون�الفرنýـــــ�oÔواقعـــــة�تتكـــــون�مـــــن�ثـــــث�أفعـــــال��Pيـــــذاءتعـــــد�جريمـــــة�

الÐـ�oحـددها�ا�شـرع�\ـي�ا�ـادة��Pجراميـة �فعـال،�ويتمثل�zعتـداء�بارتكـاب�أحـد�)

قانون�العقوبات�النافذ،�بينما�يتمثل�التسجيل�بقيام�الجاني�بتصوير�أو�تسجيل�وقائع�zعتداءات�ا�ذكورة�\ـي�

اتف�او�الكام,!ا�الرقميةكاله(التصوير�أو�التسجيل��أجهزةهذه�ا�ادة�أثناء�ارتكا{
ا�باستخدام�أحد�

ـــجيل�مـــرتبط�تمـــام�zرتبـــاط�باNعتـــداء�ا�رتكـــب،�لـــذلك�نجـــد�ا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔقـــد�نـــص�ع�ـــى�

�\ي�الجريمـة�ويعاقـب�
ً
نفسـها�عقوبـة�الجريمـة�ا�رتكبـةبجيل�شريكا


ا،�عـــّدهالعكـــس�مـــن�التســـجيل��أمـــا�النشـــر�فع�ـــىâا�شـــرع�جريمـــة�قائمـــة�بـــذا

الجاني�بأي�نشاط�من�شأنه�أن�يؤدي�إ�ى�اطع�الغ,!�ع�ى�صور�zعتداء،�و�Nيشi!ط�لتحقق�الجريمة�أن�يطلع�

                                         
 .من�قانون�العقوبات�النافذ

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ويظهــر�لنــا�ممــا�ســبق�ذكــره،  


ا�كانــت�قاصــرة�عــن�ìذكرهــا�الفقــه�وحــاول�ع"!هــا�إدراج�الجريمــة�ضــم�oــÐن�كــل��وصــاف�الÖ�،بأفعالهــا�ا�تعــددة

اســــتيعاب�الواقعــــة�وPحاطــــة�{
ــــا،�وأمــــام�فشــــل�ا�حـــــاوNت�الفقهيــــة�الســــابقة�\ــــي�ضــــمها�إ�ــــى�نصــــوص�القـــــوان,ن�

النافذة،�فأن�مواجه�
ا��Nيمكن�أن�تتحقق�إ�Nعن�طريق�السـøي�ن


ا،�وهو�ما�سنتعرف�عليه�\ي�ا�بحث�التا�يìم

بعـــــد�أن�استعرضـــــنا�محـــــاوNت�الفقـــــه�العديـــــد

العقوبــات،�والÐــ�oلــم�تصــمد�أمــام�طب

بنصوص�خاصة�ليضع�حد�لهذا�النوع�ا�ستحدث�من�

�يكفل�للمجتمع�حماية�ضد�خطر�
ً
�قانونيا

ً
إ�ى�صياغة�تنظيما

Pجرامبشأن�الوقاية�من�

عاقــــب�بمقتضــــاه�ع�ــــى�) 3-33-222(بــــرقم�

وأجــازه�ا�جلــس�الدســتوري�\ــي��)5/3/2007(


ـــا�نفـــي�الجريمـــة�Úقـــرر�ف�oـــÐت�الNعـــن�الحـــا�
ـــا�ا�شـــرع�جريمـــة�Pيـــذاء�ا�ـــبهج�ومـــا�رتبـــه�لهـــا�مـــن�عقوبـــات،�فضـــ}

وإباحة�الفعل،�وهو�ما�سنبينه�\ي�ا�طلب,ن�ãتي,ن

التنظيم�القانوني�لجريمة�: ا'طلب�[ول 

�oÔýنظم�ا�شرع�الفرن


ا،�وسنب,ن�أهم�ما�جاء�\ي�هذا�القانون�من�أحكامìتضم�oÐجانب�الفقه�\ي�بعض��حكام�ال

تعـــــد�جريمـــــة�

)النشر�–التسجيل�

قانون�العقوبات�النافذ،�بينما�يتمثل�الت

هذه�ا�ادة�أثناء�ارتكا{
ا�باستخدام�أحد�

أن�فعـــل�التســـجيل�مـــرتبط�تمـــام�zرتبـــاط�باNعتـــداء�ا�رتكـــب،�لـــذلك�نجـــد�ا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔقـــد�نـــص�ع�ـــى�

�\ي�الجريمـة�ويعاقـب�
ً
مرتكب�التسجيل�شريكا

أمـــا�النشـــر�فع�ـــى،�مرتكـــب�zعتـــداء

الجاني�بأي�نشاط�من�شأنه�أن�يؤدي�إ�ى�اطع�الغ,!�ع�ى�صور�zعتداء،�و�Nيشi!ط�لتحقق�الجريمة�أن�يطلع�

                                                          
من�قانون�العقوبات�النافذ) 3-33- 222( ا�ادة 1
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،�فا�شــــــرع�الفرنýــــــ�oÔبحســــــب�مــــــا�
ً
،�بــــــل�يكفــــــي�أن�يكــــــون�zطــــــع�محــــــتم

ً
ــــــجيل�فعــــــ

  1.ر�جرم�النشر�\ي�حد�ذاته�ولم�يتطلب�zطع�الفع�ي


ـا�القـائم�بالنشـر�شـخص�Úيكـون�ف�oـÐت�الNي�الحـا\ويرجع�سبب�تجريم�النشر�كجريمة�مستقلة�إ�ى�ت

ـــجيل،�وأن�لـــم�يكـــن�هنـــاك�مـــانع�مـــن�أن�يتحـــد�شـــخص�ا�ســـجل�والناشـــر،�أو�

ا�ــــبهج�يتطلـــب�لتحققــــه�أن�ينصـــب�ع�ــــى�تصــــوير�جريمـــة�مــــن�الجــــرائم�

�oÔــýــا�\ــي�قــانون�العقوبــات�ونشــرها،�وقــد�قصــر�ا�شــرع�الفرن
Úيــذاءالتقليديــة�ا�نصــوص�علPا�ــبهج�ع�ــى�جــرائم��

ا�ـــبهج��Nيشـــمل�كــل�zعتـــداءات�الــواردة�\ـــي�قـــانون�

مــــــن�) 31 -222إ�ــــــى��23-222(و�) 1 -

بجــرائم�zعتــداء��القســم�[ول وعليــه�فــإن�التجــريم�يشــمل�قســم,ن�مــن�الجــرائم�فقــط،�يتمثــل�

البـــــدني�العمــــدي،�واســـــتث�ÓÌمـــــن�ذلـــــك�


مـا�\ـي�ا�ـادت,ن�Úو��1-624(البدني�العمديـة�البسـيطة�ا�نصـوص�عل

العمــــدي�الــــذي�يحقــــق��Pيــــذاءاًء�ع�ــــى�هــــذا�zســــتثناء�فــــإن�

أن�التسجيل�والنشر��اعتبار ا�بهج�يقتصر�ع�ى�الحاNت�ال�oÐتنطوي�ع�ى�قدر�من�الجسامة،�ع�ى�

كـــــان�الفعـــــل��إذا إNوآدميتـــــه،�وهـــــذه��Nيمكـــــن�أن�تتحقـــــق�

��oـــpالجنســـية،���فعـــالا�جرمـــة،�ف

ا�جرمـة�\ـي�القـانون،�باسـتثناء�جـنح�zعتـداءات�الجنسـية�مثـل�العـرض�الجنýـoÔ،�والحـث�

،�4ا�ـــبهج�جريمـــة�القتـــل�العمـــدي�يـــذاء

مـن�قبــل��انتقــدسـلك�ا�ا�ـبهج،�وهــذا�

والناشــر،�فبالنســبة�للمعتــدي�يتحقــق�التعــدد�عنــدما��

النشــر�بنفســه،�وعنــدها�يكــون�مرتكــب�لــثث�جــرائم��نــا


ـا�Úفيكـون�مرتكـب�لجريمـة�التسـجيل�وف�،
ً
ـجيل�والنشـر�أيضـا

سـواء��أيضـايتحقـق�عنـد�اشـi!اكه�\ـي�zعتـداء�،�كما�)الحبس�خمس�سنوات�والغرامة

�\ـــي�النشـــر،�كمـــا�قـــد�يســـاهم�\ـــي�
ً
�أصـــليا

ً
�\ـــي�التســـجيل�وفـــاع

ً
ـــجيل�والنشـــر،�فيكـــون�شـــريكا

ع�ى�ذلك�ما�حـدث�\ـي�مدينـة�تونـغ����مثلة،�ومن��فعال

�إ�ى�م	Oله�مـع�حفيدتـه�ماريـان�البالغـة�مـن�العمـر�
ً
 سـنوات،�3جد�متجها

) سـنة�حمـزة�ل,ـOاي�15(و)كـوك�سـنة�ليـون�ال�16(،�وتم�الحكم�ع�ى�ا��
م,ن�البـالغ,ن�

  

'Happy slapping' teenagers jailed for attack on grandfather Leon Elcock, 16, and Hamza Lyzai, 15, guilty of 

manslaughter after attacking man in front of his granddaughter, ,published on: 

https://www.theguardian.com/uk/2010/jul/26/happy
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

،�فا�شــــــرع�الفرنýــــــ�oÔبحســــــب�مــــــا�
ً
،�بــــــل�يكفــــــي�أن�يكــــــون�zطــــــع�محــــــتم

ً
الغ,ــــــ!�ع�ــــــى�الصــــــور�أو�التســــــجيل�فعــــــ

ر�جرم�النشر�\ي�حد�ذاته�ولم�يتطلب�zطع�الفع�يو وص�عليه�\ي�القانون�ا�ذك


ـا�القـائم�بالنشـر�Úيكـون�ف�oـÐت�الNي�الحـا\ويرجع�سبب�تجريم�النشر�كجريمة�مستقلة�إ�ى�ت

آخـــر�غ,ـــ!�مرتكـــب�zعتـــداء�أو�التســـجيل،�وأن�لـــم�يكـــن�هنـــاك�مـــانع�مـــن�أن�يتحـــد�

  2.كب�zعتداء�والناشر،�ويطلق�ع�ى�هذه�الحالة�التعدد�ا�ادي

ا�ــــبهج�يتطلـــب�لتحققــــه�أن�ينصـــب�ع�ــــى�تصــــوير�جريمـــة�مــــن�الجــــرائم��Pيــــذاءومـــن�الجــــدير�بالـــذكر�أن�

�oÔــýــا�\ــي�قــانون�العقوبــات�ونشــرها،�وقــد�قصــر�ا�شــرع�الفرن
Úالتقليديــة�ا�نصــوص�عل

ا�ـــبهج��Nيشـــمل�كــل�zعتـــداءات�الــواردة�\ـــي�قـــانون��Pيــذاءســـبيل�الحصـــر،�وهــذا�يعÌـــ�oأن��ع�ــى

-14 -222إ�ــــــى���1 -222: (فقــــــط�الجــــــرائم�الــــــواردة�\ــــــي�ا�ــــــواد

وعليــه�فــإن�التجــريم�يشــمل�قســم,ن�مــن�الجــرائم�فقــط،�يتمثــل�

البـــــدني�العمــــدي،�واســـــتث�ÓÌمـــــن�ذلـــــك��Pيـــــذاءوال"!بريــــة��و�عمـــــالع�ــــى�ســـــمة�الشـــــخص،�وا�تمثلــــة�بالتعـــــذيب�


مـا�\ـي�ا�ـادت,ن��Pيذاءمادة�ضارة�ومخالفات�Úالبدني�العمديـة�البسـيطة�ا�نصـوص�عل

اًء�ع�ــــى�هــــذا�zســــتثناء�فــــإن�وبنــــ .مــــن�قــــانون�العقوبــــات�الفرنýــــ�oÔالنافــــذ

ا�بهج�يقتصر�ع�ى�الحاNت�ال�oÐتنطوي�ع�ى�قدر�من�الجسامة،�ع�ى�

وآدميتـــــه،�وهـــــذه��Nيمكـــــن�أن�تتحقـــــق��Pنســـــانمـــــة�ايســـــ�
دف�ا�ســـــاس�بكر 

��فعـــالمـــن��القســـم�الثـــانيأمـــا� .نشـــور�ع�ـــى�قـــدر�مـــن�الجســـامة

ا�جرمـة�\ـي�القـانون،�باسـتثناء�جـنح�zعتـداءات�الجنسـية�مثـل�العـرض�الجنýـoÔ،�والحـث���فعال

  3.ع�ى�ا�مارسات�الجنسية

يـــذاءP ومـــن�الجـــدير�بالـــذكر�أن�ا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔاســـتبعد�مـــن�نطـــاق�

ا�ـبهج،�وهــذا��Pيــذاءــجيل�واقعـة�قتــل�ونشـرها�فــإن�مرتك�
ـا��Nيؤاخــذ�بجـرم�

                                         
  .175ابق،�صطارق�عفيفي�صادق،�مرجع�س

�التســجيلا�ــبهج�بصــور�متعــددة�فهــو�يمتــد�ليشــمل�كــل�مــن�ا�عتــدي�ومرتكــب��Pيــذاءيتحقــق�التعــدد�ا�ــادي�\ــي�جريمــة�

نــاأحيا،�كمــا�قــد�يتــو�ى�)ُيســأل�هنــا�عــن�واقعــة�اعتــداء�وعــن�اشــi!اك�\ــي�التســجيل�والنشــر

�\ـي�جريمـة�التسـجيل
ً
،�فيكـون�مرتكـب�لجريمـة�الت)فاعل�\ي�جريمة�zعتداء�والنشر�وشـريكا

ً
،�أمـا�مرتكـب�التسـجيل�فيتحقـق�التعـدد�عـن�التسـجيل�والنشـر�أيضـا


ا�يستحق�العقوبة�Úعتداء�الواقع،�وجريمة�النشر�وفzالحبس�خمس�سنوات�والغرامة(الخاصة�بالنشر�يستحق�عقوبة�

�\ـــي�النشـــر،�كمـــا�قـــد�يســـاهم�\ـــي��إذابـــالتحريض�أو�zتفـــاق�أو�ا�ســـاعدة،�وأخ,ـــ!ا�الناشـــر�يتحقـــق�
ً
�أصـــليا

ً
�\ـــي�التســـجيل�وفـــاع

ً
أتحـــد�مرتكـــب�التســـجيل�والنشـــر،�فيكـــون�شـــريكا

  .  أعه�\ي�zشi!اك�ا�ذكورة

  .وما�بعدها�274،�مرجع�سابق،�ص�

�بالنسبة�للدول�
ً
�فعالا�بهج�إذا�وصل�حد�القتل�شأنه�شأن�بقية��Pيذاءحيث�تعاقب�ع�ى���خرى يحظ�العكس�تماما

�إ�ى�م	Oله�مـع�حفيدتـه�ماريـان�البالغـة�مـن�العمـر��67من�ا�راهق,ن�ع�ى�رجل�يبلغ�من�العمر��اثنان
ً
سنة�بعد�خروجه�من�ا�سجد�متجها

،�وتم�الحكم�ع�ى�ا��
م,ن�البـالغ,ن�أسبوعمما�أدى�إ�ى�وفاته�بعد��إصحه باçمكان.ي�لم�يكن�


ا�الضحايا�من�أجل�ا�تعة�أخرى جن�بعد�أن�اعi!فا�بالذنب�والقتل�،�واشi!اكهما�\ي�اعتداءات�Úدفوا�ف
  . اس�

'Happy slapping' teenagers jailed for attack on grandfather Leon Elcock, 16, and Hamza Lyzai, 15, guilty of 

ter attacking man in front of his granddaughter, ,published on: 

https://www.theguardian.com/uk/2010/jul/26/happy-slapping-teenagers-jailed-manslaughter 
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

الغ,ــــــ!�ع�ــــــى�الصــــــور�أو�الت

وص�عليه�\ي�القانون�ا�ذكمنص


ـا�القـائم�بالنشـر��Úيكـون�ف�oـÐت�الNي�الحـا\ويرجع�سبب�تجريم�النشر�كجريمة�مستقلة�إ�ى�ت

آخـــر�غ,ـــ!�مرتكـــب�zعتـــداء�أو�الت

كب�zعتداء�والناشر،�ويطلق�ع�ى�هذه�الحالة�التعدد�ا�اديمرت

ومـــن�الجــــدير�بالـــذكر�أن�

�oÔــýــا�\ــي�قــانون�العقوبــات�ونشــرها،�وقــد�قصــر�ا�شــرع�الفرن
Úالتقليديــة�ا�نصــوص�عل

ع�ــى�هـــامحــددة�أورد

فقــــــط�الجــــــرائم�الــــــواردة�\ــــــي�ا�ــــــواد�وإنمــــــاالعقوبــــــات،�

وعليــه�فــإن�التجــريم�يشــمل�قســم,ن�مــن�الجــرائم�فقــط،�يتمثــل�. القــانون�النافــذ

ع�ــــى�ســـــمة�الشـــــخص،�وا�تمثلــــة�بالتعـــــذيب�

مادة�ضارة�ومخالفات��بإعطاء Pيذاء

مــــن�قــــانون�العقوبــــات�الفرنýــــ�oÔالنافــــذ) 1- 625

ا�بهج�يقتصر�ع�ى�الحاNت�ال�oÐتنطوي�ع�ى�قدر�من�الجسامة،�ع�ى��Pيذاءجريمة�

يســـــ�
دف�ا�ســـــاس�بكر ) ا�ـــــبهج�Pيـــــذاء(

نشـــور�ع�ـــى�قـــدر�مـــن�الجســـامةا�ســـجل�وا�

�فعالوتشمل�سائر�

ع�ى�ا�مارسات�الجنسية

ومـــن�الجـــدير�بالـــذكر�أن�ا�شـــرع�الفرنýـــ�oÔاســـتبعد�مـــن�نطـــاق�

فـإذا�تـم�تســجيل�واقعـة�قتــل�ونشـرها�فــإن�مرتك

                                                          
طارق�عفيفي�صادق،�مرجع�س.د�1
يتحقــق�التعــدد�ا�ــادي�\ــي�جريمــة� 2

ُيســأل�هنــا�عــن�واقعــة�اعتــداء�وعــن�اشــi!اك�\ــي�الت(يشــi!ك�\ــي�التســجيل�والنشــر

�\ـي�جريمـة�الت(
ً
فاعل�\ي�جريمة�zعتداء�والنشر�وشـريكا


ا�يستحق�العقوبة�Úعتداء�الواقع،�وجريمة�النشر�وفzيستحق�عقوبة�

بـــالتحريض�أو�zتفـــاق�أو�ا�ســـاعدة،�وأخ,ـــ!ا�الناشـــر�يتحقـــق�

zشi!اك�ا�ذكورةوسائل��بإحدىzعتداء�

،�مرجع�سابق،�ص�قوراري �فتحية�محمد.د�3

�بالنسبة�للدول��4
ً
يحظ�العكس�تماما

اثنانجنوب�لندن�عندما�اعتدى�

ب�هذا�zعتداء�تلف�دما.ي�لم�يكن�وسبّ 

سنة�بالسجن�بعد�أن�اعi!فا�بالذنب�والقتل�،�واشi!اكهما�\ي�اعتداءات�

'Happy slapping' teenagers jailed for attack on grandfather Leon Elcock, 16, and Hamza Lyzai, 15, guilty of 
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موقـف�غ,ــ!�م"ـ!ر�و�Nمفهـوم�،�ويــؤدي�إ�ـى�نتــائج�متناقضـة�باعتبــار�أن�ا�شـرع�جــرم�

،��Nبــل�Pيــذاءن�الجســامة،�ومــن�بــاب�أو�ـى�أن�يجــرم�القتــل�الــذي�يعـد�أشــد�مــن�

ونــرى�باعتقادنــا�ا�تواضـــع�أن�موقــف�ا�شـــرع�الفرنýــ�oÔكـــان�موفقــا�باســـتبعاد�القتــل�مـــن�نطــاق�جـــرائم�

بهج�قــد��Nتتناســب�مــع�جســامة�Pيــذاء�ا�ــبهج،�وذلــك�لخطــورة�هــذا�النــوع�مــن�الجــرائم�وأن�عقوبــات�Pيــذاء�ا�ــ

هـــذه�الخطــــورة،�لــــذا�فــــأن�بقاءهــــا�محكومــــة�بالنصــــوص�التقليديــــة�الــــواردة�\ــــي�قــــانون�العقوبــــات�يعــــد�أك�ــــ!�نفعــــا�

وتحقيقا�للردع�العام�بحكم�جسامة�العقوبة�ا�قررة�لها،�ويمكن�للمشرع�أن�يضـيف�تعـدي�لنصـوص�القـانون�


ا�تبعــا�Nخــتف�الفعــل�ا�كــون�لهــا�âيــذاء�ا�ــبهج�عقوبــات�تختلــف�\ــي�شــدPتــب�ع�ــى�ارتكــاب�جريمــة�!iي

،�)1-222(ـــجيل�Öفعـــال�التعـــذيب�و�عمـــال�ال"!بريـــة�الـــواردة�\ـــي�ا�ـــادة�

ــجن�الــذي��Nيتعــدى�الخمــس�عشــرة�سـنة،�وتشــدد�إ�ــى�ا�ؤبــد�أن�كانــت�هــذه�الجريمــة�ســابقة�

لجناية�أخرى�أو�معاصرة�أو�Nحقـة�لهـا،�ويسـتث�ÓÌمـن�ذلـك�جنايـات�القتـل�وzغتصـاب،�\ـي�حـ,ن�شـددت�الفقـرة�


ـا�ìة�إذا�تـوافرت�أحـد�الظـروف�ا�شـددة،�وم

�\ـي�عمـر�الخامسـة�عشـر،�أو�أحـد��صـول،�أو�شـخص�يعـاني�مـرض،�
ً
حية�قاصـرا

،�أو�باستعمال�السح�وال�
ديد�وغ,!ه�من�الظروف�العشرة�

سـنة�إذا�) 30(كما�شددت�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة�نفسها�العقوبة�إ�ى�السجن��دة�

ســنة،�أو�ع�ــى�شــخص�يعــاني�مــن�مــرض�أو�

هـة�قصور�بدني�أم�عق�ي�أو�إعاقة�أو�ضعف�بسبب�ك"!�سنه،�أو�تكون�امرأة�حامل،�وإذا�ترتب�ع�ى�الجريمة�عا

�ÓÔــــüســــنة�وفقـــا�للفقــــرة�الخامســــة�مــــن�ا�ــــادة�نفســــها،�وإذا�أف


ا،�أمـا�عـن�واقعـة�تسـجيل�العنـف�فـأن�العقوبـة�ìجن�ا�ؤبد�وفقا�للفقرة�السادسة�م

ســنة�إذا�أفضـــت��ــوت�الضـــحية�) 15

دون�قصـــــد،�وتحـــــول�للمؤبـــــد�وفقـــــا�للفقـــــرة�الســـــابعة�أن�تـــــوافرت�إحـــــدى�الظـــــروف�ا�شـــــددة�الـــــواردة�\ـــــي�الفقـــــرة�

ســـــنة�) 15(�ـــــدة�)  23(ـــــجيل�جريمـــــة�zغتصـــــاب�وفقـــــا�للفقـــــرة�

،�\ــي�حـــ,ن�تكـــون�عقوبـــة�)24(�شــددة�الـــواردة�\ـــي�الفقـــرة�

  2.يورو) 7500(سنوات�والغرامة�ال�oÐتصل�إ�ى�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

موقـف�غ,ــ!�م"ـ!ر�و�Nمفهـوم�،�ويــؤدي�إ�ـى�نتــائج�متناقضـة�باعتبــار�أن�ا�شـرع�جــرم��وعــّده ،جانـب�كب,ـ!�مــن�الفقـه

ن�الجســامة،�ومــن�بــاب�أو�ـى�أن�يجــرم�القتــل�الــذي�يعـد�أشــد�مــن�الــذي�يصــل�إ�ــى�درجـة�مــ

      1.العمدي

ونــرى�باعتقادنــا�ا�تواضـــع�أن�موقــف�ا�شـــرع�الفرنýــ�oÔكـــان�موفقــا�باســـتبعاد�القتــل�مـــن�نطــاق�جـــرائم�

Pيــذاء�ا�ــبهج،�وذلــك�لخطــورة�هــذا�النــوع�مــن�الجــرائم�وأن�عقوبــات�Pيــذاء�ا�ــ

هـــذه�الخطــــورة،�لــــذا�فــــأن�بقاءهــــا�محكومــــة�بالنصــــوص�التقليديــــة�الــــواردة�\ــــي�قــــانون�العقوبــــات�يعــــد�أك

وتحقيقا�للردع�العام�بحكم�جسامة�العقوبة�ا�قررة�لها،�ويمكن�للمشرع�أن�يضـيف�تعـدي�لنصـوص�القـانون�

  .  فا�مشددا�للعقوبةالخاصة�بالقتل�بأن�يجعل�تسجيل�الفعل�ونشره�ظر 

  öثار�ا'��تبة�ع�ى�جريمة��يذاء�ا'بهج


ا�تبعــا�Nخــتف�الفعــل�ا�كــون�لهــا�âيــذاء�ا�ــبهج�عقوبــات�تختلــف�\ــي�شــدPتــب�ع�ــى�ارتكــاب�جريمــة�!iي

فـــإذا�كـــان�الفعـــل�ا�رتكـــب�هـــو�جريمـــة�تســـجيل�Öفعـــال�التعـــذيب�و�عمـــال�ال"!بريـــة�الـــواردة�\ـــي�ا�ـــادة�

ســجن�الــذي��Nيتعــدى�الخمــس�عشــرة�سـنة،�وتشــدد�إ�ــى�ا�ؤبــد�أن�كانــت�هــذه�الجريمــة�ســابقة�

لجناية�أخرى�أو�معاصرة�أو�Nحقـة�لهـا،�ويسـتث�ÓÌمـن�ذلـك�جنايـات�القتـل�وzغتصـاب،�\ـي�حـ,ن�شـددت�الفقـرة�


ـا�سـن) 20(من�ا�ادة�ا�ـذكورة�\ـي�أعـه�العقوبـة�إ�ـى�السـجن��ـدة�ìة�إذا�تـوافرت�أحـد�الظـروف�ا�شـددة،�وم

�\ـي�عمـر�الخامسـة�عشـر،�أو�أحـد��صـول،�أو�
ً
ع�ى�سبيل�ا�ثال�أن�يكون�الضحية�قاصـرا

الخ،�أو�باستعمال�السح�وال�
ديد�وغ,!ه�من�الظروف�العشرة�..جز،�أو�يكون�قاضيا،�محلفا،�محاميا�

كما�شددت�الفقرة�الرابعة�من�ا�ادة�نفسها�العقوبة�إ�ى�الالواردة�\ي�ا�ادة�ا�ذكورة،�

ســنة،�أو�ع�ــى�) 15(ارتكبــت�مــن�قبــل�عصــابة�منظمــة�أو�وقعــت�ع�ــى�قاصــر�لــم�يبلــغ�

قصور�بدني�أم�عق�ي�أو�إعاقة�أو�ضعف�بسبب�ك"!�سنه،�أو�تكون�امرأة�حامل،�وإذا�ترتب�ع�ى�الجريمة�عا

ســــنة�وفقـــا�للفقــــرة�الخامســــة�مــــن�ا�ــــادة�نفســــها،�وإذا�أفüــــ�ÓÔ) 30(جـــز�دائــــم،�فــــأن�العقوبــــة�تكــــون�الســــجن�


ا،�أمـا�عـن�واقعـة�تìالفعل�إ�ى�ا�وت�تكون�السجن�ا�ؤبد�وفقا�للفقرة�السادسة�م

15(وفقــا�للفقــرة�الســـابعة�مــن�ا�ـــادة�ا�ــذكورة�ســـابقا�تصــل�إ�ـــى�الســجن��ـــدة�

دون�قصـــــد،�وتحـــــول�للمؤبـــــد�وفقـــــا�للفقـــــرة�الســـــابعة�أن�تـــــوافرت�إحـــــدى�الظـــــروف�ا�شـــــددة�الـــــواردة�\ـــــي�الفقـــــرة�

الثالثـــــة�ســـــالفة�الـــــذكر،�وتكـــــون�العقوبـــــة�عنـــــد�تســـــجيل�جريمـــــة�zغتصـــــاب�وفقـــــا�للفقـــــرة�

�شــددة�الـــواردة�\ـــي�الفقـــرة�وتشــدد�إ�ـــى�العشـــرين�ســنة�إن�تـــوافرت�أحـــد�الظـــروف�ا

سنوات�والغرامة�ال�oÐتصل�إ�ى�) 5(الحبس��دة�) z)27عتداءات�الجنسية��خرى�وفقا�للفقرة�
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

جانـب�كب,ـ!�مــن�الفقـه

الــذي�يصــل�إ�ــى�درجـة�مــ�Pيـذاء

العمدي�Pيذاءيعد�ذروة�

ونــرى�باعتقادنــا�ا�تواضـــع�أن�موقــف�ا�شـــرع�الفرنýــ�oÔكـــان�موفقــا�باســـتبعاد�القتــل�مـــن�نطــاق�جـــرائم�

Pيــذاء�ا�ــبهج،�وذلــك�لخطــورة�هــذا�النــوع�مــن�الجــرائم�وأن�عقوبــات�Pيــذاء�ا�ــ

هـــذه�الخطــــورة،�لــــذا�فــــأن�بقاءهــــا�محكومــــة�بالنصــــوص�التقليديــــة�الــــواردة�\ــــي�قــــانون�العقوبــــات�يعــــد�أك

وتحقيقا�للردع�العام�بحكم�جسامة�العقوبة�ا�قررة�لها،�ويمكن�للمشرع�أن�يضـيف�تعـدي�لنصـوص�القـانون�

الخاصة�بالقتل�بأن�يجعل�ت

öثار�ا'��تبة�ع�ى�جريمة��يذاء�ا'بهج: ا'طلب�الثاني


ا�تبعــا�Nخــتف�الفعــل�ا�كــون�لهــا�âيــذاء�ا�ــبهج�عقوبــات�تختلــف�\ــي�شــدPتــب�ع�ــى�ارتكــاب�جريمــة�!iي

فـــإذا�كـــان�الفعـــل�ا�رتكـــب�هـــو�جريمـــة�ت

تكـون�العقوبــة�الســجن�الــذي��Nيتعــدى�الخمــس�عشــرة�سـنة،�وتشــدد�إ�ــى�ا�ؤبــد�أن�كانــت�هــذه�الجريمــة�ســابقة�

لجناية�أخرى�أو�معاصرة�أو�Nحقـة�لهـا،�ويسـتث�ÓÌمـن�ذلـك�جنايـات�القتـل�وzغتصـاب،�\ـي�حـ,ن�شـددت�الفقـرة�

من�ا�ادة�ا�ـذكورة�\ـي�أعـه�العقوبـة�إ�ـى�ال) 3(

ع�ى�سبيل�ا�ثال�أن�يكون�ال

عاهة،�عجز،�أو�يكون�قاضيا،�محلفا،�محاميا�

الواردة�\ي�ا�ادة�ا�ذكورة،�

ارتكبــت�مــن�قبــل�عصــابة�منظمــة�أو�وقعــت�ع�ــى�قاصــر�لــم�يبلــ

قصور�بدني�أم�عق�ي�أو�إعاقة�أو�ضعف�بسبب�ك"!�سنه،�أو�تكون�امرأة�حامل،�وإذا�ترتب�ع�ى�الجريمة�عا

أو�عجـــز�دائــــم،�فــــأن�العقوبــــة�تكــــون�ال

الفعل�إ�ى�ا�وت�تكون�ال

وفقــا�للفقــرة�الســـابعة�مــن�ا�ـــادة�ا�ــذكورة�ســـابقا�تصــل�إ�ـــى�ال

دون�قصـــــد،�وتحـــــول�للمؤبـــــد�وفقـــــا�للفقـــــرة�الســـــابعة�أن�تـــــوافرت�إحـــــدى�الظـــــروف�ا�شـــــددة�الـــــواردة�\ـــــي�الفقـــــرة�

الثالثـــــة�ســـــالفة�الـــــذكر،�وتكـــــون�العقوبـــــة�عنـــــد�ت

وتشــدد�إ�ـــى�العشـــرين�ســنة�إن�تـــوافرت�أحـــد�الظـــروف�ا

zعتداءات�الجنسية��خرى�وفقا�للفقرة�

                                                          
،�مرجع�سابق،�ص�قوراري �فتحية�محمد.د�1
مرجع�سابق،��قوراري،�فتحية�محمد.د�2
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مــــن�قــــانون�) 3-33- 222(لنشــــر�\ــــي�ا�ــــادة�

ح�وæي�أقل�وهذه�الجريمة�تعد�من�الجن

oÔýي�قانون�العقوبات�النافذ��نّص  ا�شرع�الفرن\

�Nنتفــــاء�
ً
�يؤخــــذ�مرتك�
ــــا�بالعقــــاب�نظــــرا

�:لــك�الحــالت,ن�مــن�ناحيــة�أخــرى،�وهمــا

ا�ـبهج�إذا�كـان�القصـد�مـن�تسـجيل�

ة�إثبات�وقوع�الجريمة،�وذلك�بتوثيق�ارتكا{
ـا�ع"ـ!�اسـتخدام�كـام,!ا�الهواتـف�النقالـة�أم�الكـام,!ا�الرقميـة�

أمــا�\ــي�الحالــة�الثانيــة�فــيحظ�. ــجيل�فقــط�دون�zعتــداء

�
ً
لفاعـــل�\ـــي�إطـــار�حريـــة�Pعـــم،�وذلـــك�تحقيقـــا

طا�ــا��إرادتــهوضــرورة�إعــم�الجمهــور،�فيكــون�للفاعــل�حريــة�تصــوير�أي�شــخص�دون�

،�وهـذا�يعÌـ�oأن�zسـتثناء�قاصـر�ع�ـى�

�للقـــــانون�ا�ــــذكور،�ومهنـــــة�الصـــــحافة�\ــــي�فرنســـــا�تقتصـــــر�ع�ـــــى�
ً
وفقـــــا

�لهــم�ويمنحــون�
ً
مــن�قبــل�" البطاقــة�الصــحفية"ا

�ـى�أثـر�التطـورات�التقنيـة�الحديثـة،�وكـان�أول�ظهـور�

،�بـــ,ن�فئـــات�ا�ـــراهق,ن�وخاصـــة�طلبـــة�ا�ـــدارس،�وبـــدأت�تنتشـــر�\ـــي�الكث,ـــ!�مـــن�الدول،وبســـبب�

ـ!�الــدول�تعمـل�ع�ـى�تطويـع�النصــوص�

  :ومقi!حات
ا،�ومن�خل�دراسة�هذه�الجريمة�توصلنا�إ�ى�جملة�استنتاجات�

هـــــو�واقعـــــة���فعـــــال،�أول�هـــــذه�إجراميـــــة

مع�مراعاة�طبيعة�(ويقصد�{
ا�ارتكاب�إحدى�الجرائم�التقليدية�الواردة�\ي�قانون�العقوبات�

�نشرها�إ�ى�الغ,!
ً
 .خ,!ا


ما�يقوم�بفعل�من�ìه،���فعالكل�واحد�مكمـا�ا�ذكورة�أعـ

 .!�من�فعل�مما�يؤدي�إ�ى�تحقق�حالة�التعدد�ا�ادي

1Happy Slapping ,published on: https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

2 Happy slapping published on: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slap

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

لنشــــر�\ــــي�ا�ــــادة�لجريمــــة�احــــدد�عقوبـــة�قــــد��ا�شــــرع�الفرنýــــoÔوأخ,ـــ!ا�نجــــد�أن�

وهذه�الجريمة�تعد�من�الجن1.يورو) 75,000(خمس�سنوات�والغرامة�بمبلغ�العقوبات�بالحبس��دة�

  .خطورة�مما�سبق�Pشارة�إليه

ا�شرع�الفرنoÔýوقبل�أن�نختم�هذا�ا�وضوع��Nبد�من�Pشارة�إ�ى�أن�

�مــــن�
ً
�يؤخــــذ�مرتكا�ــــبهج،�فــــ�Pيــــذاء إباحــــة أســــبابتحققهمــــا�ســــببا

لــك�الحــالت,ن�مــن�ناحيــة�أخــرى،�وهمــامــن�ناحيــة،�وÖهميــة�الغــرض�الــذي�تســøى�إ�ــى�تحقيقــه�ت

  .إثبات�الجرائم�وحرية�Pعم

ا�ـبهج�إذا�كـان�القصـد�مـن�ت�Pيـذاء أفعـالا�شـرع�الفرنýـ�oÔأجـاز�ففي�الحالة��و�ـى�يحـظ�أن�

ة�إثبات�وقوع�الجريمة،�وذلك�بتوثيق�ارتكا{
ـا�ع"ـ!�اسـتخدام�كـام,!ا�الهواتـف�النقالـة�أم�الكـام,!ا�الرقميـة�

\ــي�هــذه�الحالــة�ع�ــى�فعــل�التســجيل�فقــط�دون�zعتــداء�Pباحــة

oÔـــýفعـــل� ا�شـــرع�الفرن�
ً
�ا�ـــبهج�إذا�مارســـه�ا�Pيـــذاءأجـــاز�أيضـــا

ً
لفاعـــل�\ـــي�إطـــار�حريـــة�Pعـــم،�وذلـــك�تحقيقـــا

وضــرورة�إعــم�الجمهــور،�فيكــون�للفاعــل�حريــة�تصــوير�أي��Pخباريــة

،�وهـذا�يعÌـ�oأن�zسـتثناء�قاصـر�ع�ـى�)29/7/1981(الواردة��ي�قانون�حرية�الصحافة�الصادر�\ي�

�للقـــــانون�ا�ــــذكور،�ومهنـــــة�الصـــــحافة�\ــــي�فرنســـــا�تقتصـــــر�ع�ـــــى��أعمـــــالهمرســــون�فئــــة�الصـــــحفي,ن�الـــــذين�يما
ً
وفقـــــا

�رئيســالصــحفي,ن�ا�حiــ!ف,ن�الــ,
ً
�لهــم�ويمنحــون�ن�يتخــذون�مــن�الصــحافة�نشــاطا

ً
ا

   2.لجنة�تمثل�نقابات�الصحفي,ن�ومنظمات�الصحافة

�ـى�أثـر�التطـورات�التقنيـة�الحديثـة،�وكـان�أول�ظهـور�ا�ـبهج�جريمـة�مسـتحدثة�ظهـرت�ع�Pيـذاء

،�بـــ,ن�فئـــات�ا�ـــراهق,ن�وخاصـــة�طلبـــة�ا�ـــدارس،�وبـــدأت�تنتشـــر�\ـــي�الكث,ـــ!�مـــن�الدول،وبســـبب�

حداثـة�الجريمـة�لـم�تكــن�هنالـك�تشـريعات�خاصـة��كافح�
ــا،�لـذا�نجـد�أك�ـ!�الــدول�تعمـل�ع�ـى�تطويـع�النصــوص�


ا،�ومن�خل�دراسة�هذه�الجريمة�توصلنا�إ�ى�جملة�استنتاجات�العقابية�النافذة��واجه�

إجراميـــــة أفعـــــالتحتـــــوي�ع�ـــــى�ثثـــــة��مركبـــــة�ا�ـــــبهج�جريمـــــة�Pيـــــذاء

ويقصد�{
ا�ارتكاب�إحدى�الجرائم�التقليدية�الواردة�\ي�قانون�العقوبات�

�نشرها�إ�ى�الغ,!أارتكا{
ا،�و �أثناءثم�القيام�بتسجيل�الواقعة�،�
ً
خ,!ا


ما�يقوم�بفعل�من��أشخاصترتكب�الجريمة�من�قبل�ثثة�ìكل�واحد�م

يقوم�أحدهم�بارتكاب�أك�!�من�فعل�مما�يؤدي�إ�ى�تحقق�حالة�التعدد�ا�ادي

                                         
https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping   

https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping  

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وأخ,ـــ!ا�نجــــد�أن�

العقوبات�بالحبس��دة�

خطورة�مما�سبق�Pشارة�إليه

وقبل�أن�نختم�هذا�ا�وضوع��Nبد�من�Pشارة�إ�ى�أن�

�مــــن��عــــّد ع�ــــى�حــــالت,ن�
ً
تحققهمــــا�ســــببا

مــن�ناحيــة،�وÖهميــة�الغــرض�الــذي�تســøى�إ�ــى�تحقيقــه�ت�ألجرمــيالقصــد�

إثبات�الجرائم�وحرية�Pعم

ففي�الحالة��و�ـى�يحـظ�أن�

ة�إثبات�وقوع�الجريمة،�وذلك�بتوثيق�ارتكا{
ـا�ع"ـ!�اسـتخدام�كـام,!ا�الهواتـف�النقالـة�أم�الكـام,!ا�الرقميـة�الواقع

Pباحــةالــخ،�وتقتصــر�..

ا�شـــرع�الفرنýـــoÔأن�

Pخباريــةلخدمــة�الوقــائع�

الواردة��ي�قانون�حرية�الصحافة�الصادر�\ي��باÖحكامتقيد�

فئــــة�الصـــــحفي,ن�الـــــذين�يما

الصــحفي,ن�ا�حiــ!ف,ن�الــ,

لجنة�تمثل�نقابات�الصحفي,ن�ومنظمات�الصحافة

  الخاتمة

Pيـذاءجريمة�

،�بـــ,ن�فئـــات�ا�ـــراهق,ن�وخاصـــة�طلبـــة�ا�ـــدارس،�وبـــدأت�تنتشـــر�\ـــي�الكث,ـــ!�مـــن�الدول،وبســـبب�2004لهـــا�\ـــي�عـــام�

حداثـة�الجريمـة�لـم�تكــن�هنالـك�تشـريعات�خاصـة��كافح�
ــا،�لـذا�نجـد�أك

العقابية�النافذة��واجه�

Pيـــــذاءأن� -1

ويقصد�{
ا�ارتكاب�إحدى�الجرائم�التقليدية�الواردة�\ي�قانون�العقوبات��،zعتداء

،�)الجريمة

ترتكب�الجريمة�من�قبل�ثثة� -2

يقوم�أحدهم�بارتكاب�أك�يمكن�أن
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تـتم� ،�ولـذا�نجـد�أن�اغلـب�حـاNت�ارتكا{
ـا

�oـÐم�الN¢ــاأحـدهما�مـادي�يتمثـل�بـا
Úيعان 

مـــن�جـــراء�ارتكـــاب�الفعـــل،�وهـــو�يتبـــاين�حســـب�شـــدة�الجريمـــة،�وãخـــر�معنـــوي�يمـــس�شـــعور�

�مــا�تنشـــر�ع"ــ!�مواقـــع�
ً
عتــدى�عليــه،�بســـبب�مــا�يعانيـــه�مــن�ام�
ــان�لكرامتـــه،�خاصــة�أن�الواقعـــة�غالبــا

 .!�سوء�مما�لو�ارتكبت�الجريمة�بطريقة�تقليدية

العــــام�القــــائم�ع�ــــى�العلــــم��ألجرمــــيا�ــــبهج�جريمــــة�عمديــــة�تتطلــــب�تــــوافر�القصــــد�

 . جيل�أو�النشر�نتيجة�خطأ

ا�ـبهج،�وقـد�تناولهـا��Pيـذاءالفرن�oÔýأول�قانون�يصدر��عالجـة�جريمـة�

أنه��،�لكن�مما�يعاب�ع�ى�هذا�القانون 

ا�ــبهج�\ـي�حـاNت�وردت�ع�ــى�سـبيل�الحصــر،�

 . بعض�zستثناءات�أيضاع�ى�هذه�

  

،�وذلــك�بتنظــيم�\ــي�تصــد�
ا�لõيــذاء�ا�ــبهج

لهـا�جريمـة�Pيـذاء�ا�ـبهج�بكـل�تفاصـيلها،�ويضـع�

تجريم�فعل�النشر�كجريمـة�مسـتقلة�

 
ً
 .  جيل�وفرض�عقوبة�تكفل�تحقيق�الردع�العام�والخاص�معا

العمـــل�ع�ـــى�نشـــر�الـــوÑي�والثقافـــة�حـــول�خطـــورة�هـــذا�الفعـــل�وNســـيما�بـــ,ن�طلبـــة�ا�ـــدارس�والجامعـــات�

ـــب�عليـــــه�مـــــن�أضـــــرار��ع�ـــــى�مســـــتقبل�الجـــــاني�بمـــــا�يتعـــــرض�لـــــه�مـــــن� وتـــــوعي�
م�بمـــــدى�مـــــا�يمكـــــن�أن�يi!تــ

وضــع�رقابــة�فعالــة�ع�ــى�وســائل�التواصــل�zجتمــاÑي،�وذلــك�بإنشــاء�فريــق�عمــل�بالتعــاون�بــ,ن�الجهــات�


ا،�مستعين,ن�\ي�ذلك�ìعتداءات�والحد�مzالقضائية�والوزارات�ذات�الشأن،�للعمل�ع�ى�رصد�جميع�

خفيف�من�شدة�أضرار�هذه�الجريمة،�وذلك�بالعمل�ع�ى�إتف�التسجيت�

أو�حــذفها�مــن�مواقــع�التواصــل�zجتمــاÑي،�ووضــع�مكافــأة�لكــل�مــن�يبــادر�إ�ــى�تبليــغ�الجهــات�ا�ختصــة�

عـن�وجــود�اعتـداءات�إيــذاء�مــبهج،�فضـ�عــن�إتاحــة�الفرصـة�للجــاني�ليصــلح�خطـأه،�وذلــك�بمصــالحة�

 .ن�ذلك�أن�يخفف�من��ضرار�ال�oÐلحقت�به

ــــــحايا�وتـــــــوف,!�الــــــدعم�النفýـــــــ�oÔلهــــــم�وNســـــــيما�بالنســــــبة�للطلبـــــــة�

         .ي،�ووضع�إجراءات�للمحاكمة�تضمن�سرعة�حسمها

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�للتسـلية�وzسـتمتاع�سـانPنالجريمة�إ�ى�جعل�
ً
،�ولـذا�نجـد�أن�اغلـب�حـاNت�ارتكا{
ـامحـ

 .قبل�ا�راهق,ن

أحـدهما�مـادي�يتمثـل�بـا¢Nم�الÐـ�o: أن�الضـرر�ا�i!تـب�ع�ـى�هـذه�الجريمـة�يشـمل�صــورت,ن�اثنـ,ن

مـــن�جـــراء�ارتكـــاب�الفعـــل،�وهـــو�يتبـــاين�حســـب�شـــدة�الجريمـــة،�وãخـــر�معنـــوي�يمـــس�شـــعور�

�مــا�تنشـــر�ع"ــ!�مواقـــع�
ً
عتــدى�عليــه،�بســـبب�مــا�يعانيـــه�مــن�ام�
ــان�لكرامتـــه،�خاصــة�أن�الواقعـــة�غالبــا

التواصل�zجتماÑي،�مما�يجعل��مر�أك�!�سوء�مما�لو�ارتكبت�الجريمة�بطريقة�تقليدية

ا�ــــبهج�جريمــــة�عمديــــة�تتطلــــب�تــــوافر�القصــــد��Pيــــذاءتعــــد�جريمــــة�

،�وبالتا�ي��Nيمكن�أن�تتحقق�إذا�حصل�التسجيل�أو�النشر�نتيجة�خطأ

الفرن�oÔýأول�قانون�يصدر��عالجـة�جريمـة��Pجراميعد�قانون�الوقاية�من�

�
ً

ا�وحاNت��أركا�
ابالتنظيم�من�كل�جوان�
ا�مبيناâاوعقوبا
،�لكن�مما�يعاب�ع�ى�هذا�القانون إباح�

ا�ــبهج�\ـي�حـاNت�وردت�ع�ــى�سـبيل�الحصــر،��Pيـذاء أساسـهاحصـر�الجـرائم�التقليديــة�الÐـ�oتقـوم�ع�ــى�

ع�ى�هذه��وأوردإذ�أنه�حددها�بجرائم�zعتداء�البدني�والجن�oÔýفقط،�

  :فأن�ا'ق��حات�ال��Êانت�ØÞإل�Mا�البحث�تتمثل�با�تيوعليه�

\ــي�تصــد�
ا�لõيــذاء�ا�ــبهج�إ�ــى�zســتفادة�مــن�التجربــة�الفرنســيةا�شــرع�العرا�ــي�

جريمـة�Pيـذاء�ا�ـبهج�بكـل�تفاصـيلها،�ويضـع�قانون�ع�ى�غـرار�مـا�فعلـه�ا�شـرع�الفرنýـ�oÔيعـالج�فيـه�


ا�\ي�الجرائم�التقليدية،âتجريم�فعل�النشر�كجريمـة�مسـتقلة�وأن�ينص�ع�ى��عقوبات�أشد�عن�مثي

 
ً
جيل�وفرض�عقوبة�تكفل�تحقيق�الردع�العام�والخاص�معا

العمـــل�ع�ـــى�نشـــر�الـــوÑي�والثقافـــة�حـــول�خطـــورة�هـــذا�الفعـــل�وNســـيما�بـــ,ن�طلبـــة�ا�ـــدارس�والجامعـــات�

ـــب�عليـــــه�مـــــن�أضـــــرار��ع�ـــــى�مســـــتقبل�الجـــــاني�بمـــــا�يتعـــــرض�لـــــه�مـــــن� وتـــــوعي�
م�بمـــــدى�مـــــا�يمكـــــن�أن�يi!تــ

 .أضرار�خط,!ةعقوبات،�وا�ج�ÓÌعليه�بما�يتعرض�له�من�

وضــع�رقابــة�فعالــة�ع�ــى�وســائل�التواصــل�zجتمــاÑي،�وذلــك�بإنشــاء�فريــق�عمــل�بالتعــاون�بــ,ن�الجهــات�


ا،�مستعين,ن�\ي�ذلك�ìعتداءات�والحد�مzالقضائية�والوزارات�ذات�الشأن،�للعمل�ع�ى�رصد�جميع�

 .بالخ"!اء�الفني,ن�\ي�مجال��من�أ�علوماتي

خفيف�من�شدة�أضرار�هذه�الجريمة،�وذلك�بالعمل�ع�ى�إتف�التاتخاذ�التداب,!�الزمة�للت

أو�حــذفها�مــن�مواقــع�التواصــل�zجتمــاÑي،�ووضــع�مكافــأة�لكــل�مــن�يبــادر�إ�ــى�تبليــ

عـن�وجــود�اعتـداءات�إيــذاء�مــبهج،�فضـ�عــن�إتاحــة�الفرصـة�للجــاني�ليصــل

ن�ذلك�أن�يخفف�من��ضرار�ال�oÐلحقت�بها�ج�ÓÌعليه�أن�كان�من�شأ

تســــــهيل�إجـــــــراءات�الشــــــكوى�أمـــــــام�الضــــــحايا�وتـــــــوف,!�الــــــدعم�النفýـــــــ�oÔلهــــــم�وNســـــــيما�بالنســــــبة�للطلبـــــــة�

ا�راهق,ن،�فض�عن�الدعم�الص,ي،�ووضع�إجراءات�للمحاكمة�تضمن�سرعة�حسمها
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


دف� -3âالجريمة�إ�ى�جعل�

قبل�ا�راهق,نمن�

أن�الضـرر�ا�i!تـب�ع�ـى�هـذه�الجريمـة�يشـمل�صــورت,ن�اثنـ,ن -4

مـــن�جـــراء�ارتكـــاب�الفعـــل،�وهـــو�يتبـــاين�حســـب�شـــدة�الجريمـــة،�وãخـــر�معنـــوي�يمـــس�شـــعور�الضـــحية�

�مــا�تنشـــر�ع"ــ!�مواقـــع�ا�
ً
عتــدى�عليــه،�بســـبب�مــا�يعانيـــه�مــن�ام�
ــان�لكرامتـــه،�خاصــة�أن�الواقعـــة�غالبــا

التواصل�zجتماÑي،�مما�يجعل��مر�أك

تعــــد�جريمــــة� -5

 Pيمكن�أن�تتحقق�إذا�حصل�الترادةو�Nوبالتا�ي��،

يعد�قانون�الوقاية�من� -6

بالتنظيم�من�كل�جوان

حصـر�الجـرائم�التقليديــة�الÐـ�oتقـوم�ع�ــى�

إذ�أنه�حددها�بجرائم�zعتداء�البدني�والجن�oÔýفقط،�

وعليه�

ا�شــرع�العرادعــوة� -1

قانون�ع�ى�غـرار�مـا�فعلـه�ا�شـرع�الفرنýـ�oÔيعـالج�فيـه�


ا�\ي�الجرائم�التقليدية،âعقوبات�أشد�عن�مثي

 عن�ال
ً
تسجيل�وفرض�عقوبة�تكفل�تحقيق�الردع�العام�والخاص�معا

العمـــل�ع�ـــى�نشـــر�الـــوÑي�والثقافـــة�حـــول�خطـــورة�هـــذا�الفعـــل�وNســـيما�بـــ,ن�طلبـــة�ا�ـــدارس�والجامعـــات� -2

ـــب�عليـــــه�مـــــن�أضـــــرار��ع�ـــــى�مســـــتقبل�الجـــــاني�بمـــــا�يتعـــــرض�لـــــه�مـــــن� وتـــــوعي�
م�بمـــــدى�مـــــا�يمكـــــن�أن�يi!تــ

عقوبات،�وا�ج�ÓÌعليه�بما�يتعرض�له�من�

وضــع�رقابــة�فعالــة�ع�ــى�وســائل�التواصــل�zجتمــاÑي،�وذلــك�بإنشــاء�فريــق�عمــل�بالتعــاون�بــ,ن�الجهــات� -3


ا،�مستعين,ن�\ي�ذلك�ìعتداءات�والحد�مzالقضائية�والوزارات�ذات�الشأن،�للعمل�ع�ى�رصد�جميع�

بالخ"!اء�الفني,ن�\ي�مجال��من�أ�علوماتي

اتخاذ�التداب,!�الزمة�للت -4

أو�حــذفها�مــن�مواقــع�التواصــل�zجتمــاÑي،�ووضــع�مكافــأة�لكــل�مــن�يبــادر�إ�ــى�تبليــ

عـن�وجــود�اعتـداءات�إيــذاء�مــبهج،�فضـ�عــن�إتاحــة�الفرصـة�للجــاني�ليصــل

ا�ج�ÓÌعليه�أن�كان�من�شأ

تســــــهيل�إجـــــــراءات�الشــــــكوى�أمـــــــام�ال -5

ا�راهق,ن،�فض�عن�الدعم�الص
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لغــرض�ا�حافظــة��Pجـرامالنـوع�مــن�

قـد�تتعـرض�للتلـف�إذا�) ـجيل�والصـور 

تفعيل�التعاون�الدو�ي�لستفادة�من�خ"!ات�الـدول�ا�تقدمـة�\ـي�طـرق�تصـد�
ا�لهـذا�النـوع�ا�سـتحدث�

ا�ركـــز�القـــومي�: القـــاهرة،1طـــارق�عفيفـــي�صـــادق،�الجـــرائم�zلكi!ونيـــة�جـــرائم�الهـــاتف�ا�حمـــول،�ط

�فخــري�عبـدالرزاق�صــل×o،�شـرح�قــانون�العقوبـات�القســم�الخـاص،�طبعــة�منقحـة�ومزيــدة،

جـــــرائم�نظـــــم�(ود�جـــــابر،�الجـــــرائم�الناشـــــئة�عـــــن�اســـــتخدام�الهواتـــــف�النقالـــــة�

  .2018ا�كتب�الجامøي�الحديث،�

،�مجلــــــة�"-دراســــــة�مقارنــــــة-أحكــــــام�جريمــــــة�Pيــــــذاء�ا�ــــــبهج�بواســـــطة�الهــــــاتف�النقــــــال

،�مجلـة�البحـوث�القانونيـة�"ا�سئولية�ا�دنية�عـن�Pيـذاء�ا�ـبهج

كويتيـة�العا�يـة،�،�مجلة�كلية�القانون�ال

ا�ســؤولية�الجنائيـة�عــن�نشـر�صــور�

مجلة�الجامعة�Pسمية�للدراسات�الشرعية�والقانونية،�

،�مجلــة�الشــريعة�والقــانون،�العــدد�
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النـوع�مــن�تـدريب�الفئــات�العاملـة�\ــي�التحقيـق�ع�ــى�كيفيـة�التعامــل�مـع�هــذا�


ـا�وNسـيما�أ�
ـا�أدلـة�فنيـة���دلـةìمقـاطع�التسـجيل�والصـور (ا�تحصـلة�م

 . لم�يحسن�استخدامها

تفعيل�التعاون�الدو�ي�لستفادة�من�خ"!ات�الـدول�ا�تقدمـة�\ـي�طـرق�تصـد

  .من�الجرائم

 العربية

طـــارق�عفيفـــي�صـــادق،�الجـــرائم�zلكi!ونيـــة�جـــرائم�الهـــاتف�ا�حمـــول،�ط

 .لõصدارات�القانونية

فخــري�عبـدالرزاق�صــل×o،�شـرح�قــانون�العقوبـات�القســم�الخـاص،�طبعــة�منقحـة�ومزيــدة،.د

 .2016شركة�العاتك،�

ود�جـــــابر،�الجـــــرائم�الناشـــــئة�عـــــن�اســـــتخدام�الهواتـــــف�النقالـــــة�ود�محمـــــد�محمـــــ

ا�كتب�الجامøي�الحديث،�: ،�الكتاب��ول،�بدون�طبعة،�Pسكندرية)zتصاNت�وا�علومات

أحكــــــام�جريمــــــة�Pيــــــذاء�ا�ــــــبهج�بواســـــطة�الهــــــاتف�النقــــــال"حـــــزام�فتيحــــــة،�

  .2021،�)2(،�العدد�)5(سية�العا�ية،�ا�جلد�

ا�سئولية�ا�دنية�عـن�Pيـذاء�ا�ـبهج"سم,!�حامد�عبد�العزيز�،�.د

 ).2019(،�أبريل��)68(وzقتصادية،�العدد�

،�مجلة�كلية�القانون�ال"تجريم�تصوير�Pيذاء�ونشره"ع�ي�عبد�القادر�،�.د.أ

  .2021،�السنة�العاشرة،�سبتم"!�)10

ا�ســؤولية�الجنائيـة�عــن�نشـر�صــور�"ع�ـي�ســليمان�ع�ـي،�،�و�الصــالح�،محمـد�محمــود�ع�ـي. د،�

مجلة�الجامعة�Pسمية�للدراسات�الشرعية�والقانونية،�،�كلية�الشريعة�الجامعة��ردنية،�

  . 2018،�)1(،�العدد�)26

،�مجلــة�الشــريعة�والقــانون،�العــدد�"ا�ــبهج�Pيـذاءالناشــئة�عــن��الجنائيــة�ا�ســؤولية"فتحيـة�محمــد،�

2010.  
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تـدريب�الفئــات�العاملـة�\ــي�التحقيـق�ع�ــى�كيفيـة�التعامــل�مـع�هــذا� -6

�دلـةع�ـى�

لم�يحسن�استخدامها

تفعيل�التعاون�الدو�ي�لستفادة�من�خ"!ات�الـدول�ا�تقدمـة�\ـي�طـرق�تصـد -7

من�الجرائم

  ا'راجع

العربية�جعا'را  •

  الكتب-أو�

طـــارق�عفيفـــي�صـــادق،�الجـــرائم�zلكi!ونيـــة�جـــرائم�الهـــاتف�ا�حمـــول،�ط.د -1

لõصدارات�القانونية

2- ،oدالحـدي�

شركة�العاتك،��: ب,!وت

ود�محمـــــد�محمـــــمحمـــــ. د -3

zتصاNت�وا�علومات

  ا'قا�ت-ثانيا

حـــــزام�فتيحــــــة،�.د -1

سية�العا�ية،�ا�جلد�السيا

د،�الجمال -2

وzقتصادية،�العدد�

أ،�القهو6ي -3

10(العدد�

،�الطوالبـة -4

،�كلية�الشريعة�الجامعة��ردنية،�"zعتداء

26(ا�جلد�

فتحيـة�محمــد،�.د -5

)42(�،2010
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،�بحـــث�"ا�ســـؤولية�الجنائيـــة�لتصـــوير�ضـــحايا�الجريمـــة

10/2022:(     

http://wameedalfikr.com/wp 
  :مقال�منشور�ع�ى�ا�وقع�zلكi!وني�

ع�ــــى��2017،�مقــــال�منشــــور��عــــام�"

//www.da3waa.com/2017/02/bloghttp:  

1-Alex Mattbews,Schoolboy battered by gang of teens armed with metal bar in 

shocking park attack, 2018, published on: 

https://www.thesun.co.uk/news/7867718/schoolboy

bar-park-attack . /  

2-Emma Henry and agencies 'Happy slap' death girl convicted in legal first, Feb 2008, 

published on: https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1578655/Happy

girl-convicted-in-legal-first.html

3- Sam Jones,Girl knocked out in 'happy slap' craze, May 2005,published

: https://www.theguardian.com/uk/2005/may/20/ukcrime.mobilephones&prev=search

4-Happy slapping' teenagers jailed for attack on grandfather Leon Elcock, 16, and 

Hamza Lyzai, 15, guilty of manslaughter after attacking man in front of his 

granddaughter, ,published on: 

slapping-teenagers-jailed-manslaughter

5-Happy Slapping ,published on: 

6-Happy Slapping ,published on: 

  7-Hans Durrer, Happy Slapping, Oder ist nur wirklich, was dokumentiert ist?, 

Dezember 2006, published on :

https://www.medienheft.ch/dossier/bibliothek/d26_DurrerHans.html

8-Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera 

Phones, Happy Slapping: puplished on 

9-The meaning and origin of the expression: Happy slapping,published on: 

https://www.phrases.org.uk/meanings/170890.htm

10-What is 'happy slapping'?,

:https://www.bbc.co.uk/newsround/13905969
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  ا'واقع��لك��ونية

ا�ســـؤولية�الجنائيـــة�لتصـــوير�"زينــة�زه,ـــ!�محمـــد�شـــيت،�بشـــار�حمـــد�انجــاد،�

10/ 7تــــــــــــــــــــــــاريخ�الزيــــــــــــــــــــــــارة�(منشــــــــــــــــــــــــور�ع�ــــــــــــــــــــــــى�ا�وقــــــــــــــــــــــــع�Pلكi!ونــــــــــــــــــــــــي�
content/uploads/2020/06-http://wameedalfikr.com/wp

مقال�منشور�ع�ى�ا�وقع�zلكi!وني�, "ا�بهج�Pيذاءالصفع�ا�بهج�أو�"محمد�أبضار�،�

post_888.html-http://www.da3waa.com/2017/02/blog     

"تجــــريم�تســــجيل�ونشــــر�مشــــاهد�العنــــف�الجنýــــoÔ"فــــؤاد�بنصــــغ,!،�

post_888.html-//www.da3waa.com/2017/02/blog :ا�وقع�zلكi!وني

  :[جنبية
Alex Mattbews,Schoolboy battered by gang of teens armed with metal bar in 

shocking park attack, 2018, published on: 

https://www.thesun.co.uk/news/7867718/schoolboy-battered-gang-teens

Emma Henry and agencies 'Happy slap' death girl convicted in legal first, Feb 2008, 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1578655/Happy

first.html  

,Girl knocked out in 'happy slap' craze, May 2005,published

https://www.theguardian.com/uk/2005/may/20/ukcrime.mobilephones&prev=search

g' teenagers jailed for attack on grandfather Leon Elcock, 16, and 

Hamza Lyzai, 15, guilty of manslaughter after attacking man in front of his 

granddaughter, ,published on: https://www.theguardian.com/uk/2010/jul/26/happy

manslaughter  

Happy Slapping ,published on: https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

ping ,published on: https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping

Hans Durrer, Happy Slapping, Oder ist nur wirklich, was dokumentiert ist?, 

Dezember 2006, published on : 

https://www.medienheft.ch/dossier/bibliothek/d26_DurrerHans.html   

Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera 

, Happy Slapping: puplished on http://www.monu.org/monu5/happySL.pdf

The meaning and origin of the expression: Happy slapping,published on: 

https://www.phrases.org.uk/meanings/170890.html 

What is 'happy slapping'?, June 2011 ,published on

https://www.bbc.co.uk/newsround/13905969 
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ا'واقع��لك��ونية-ثالثا

زينــة�زه,ـــ!�محمـــد�شـــيت،�بشـــار�حمـــد�انجــاد،�.د -1

منشــــــــــــــــــــــــور�ع�ــــــــــــــــــــــــى�ا�وقــــــــــــــــــــــــع�Pلكi!ونــــــــــــــــــــــــي�
content/uploads/2020/06

محمد�أبضار�،� -2

 post_888.html

فــــؤاد�بنصــــغ,!،�.د -3

ا�وقع�zلكi!وني

[جنبيةا'صادر� •
Alex Mattbews,Schoolboy battered by gang of teens armed with metal bar in 

teens-armed-metal-

Emma Henry and agencies 'Happy slap' death girl convicted in legal first, Feb 2008, 

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1578655/Happy-slap-death-

,Girl knocked out in 'happy slap' craze, May 2005,published on 

https://www.theguardian.com/uk/2005/may/20/ukcrime.mobilephones&prev=search  

g' teenagers jailed for attack on grandfather Leon Elcock, 16, and 

Hamza Lyzai, 15, guilty of manslaughter after attacking man in front of his 

https://www.theguardian.com/uk/2010/jul/26/happy-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping 

https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping      
Hans Durrer, Happy Slapping, Oder ist nur wirklich, was dokumentiert ist?, 

Peter Mörtenböck and Helge Mooshammer, Urban Violence in the Age of Camera 

http://www.monu.org/monu5/happySL.pdf 

The meaning and origin of the expression: Happy slapping,published on: 

June 2011 ,published on 
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  ا'حظورات�Rي�تجارة�ُحِ�ّي�ا'رأة�من�الذهب�وبيان�الحكم�الشرÂي�ف�Mا

Prohibitions in the trade of women’s gold jewelry and the explanation of the 

  

  .أستاذة�مساعدة�Rي�الدعوة�والعقيدة�والفلسفة

emnmetieb36@gmail.com 

�من�التاجر�وا�شi!ي�\ي�كث,!�
ً
لُح�ّي�من�النوازل�الفقهية�الضرورية؛�حيث�أن�ك

من��حيان�يقع�\ي�هذه�ا�حظورات،�وقد�بينت�هذه�الدراسة�ا�يدانية�صور��الوقوع�\ي�هذه�ا�حاذير،�فبعد�

ثم�بيان�ا�حظورات�بيان�نتائج�Pحصاء�التحلي�ي�ذا�الحدود�ا�كانية�ا�حددة�وال�oÐشملت�البائع�وا�شi!ي،�


ا،�تب,ن�أنه�ُيحَرم�بيع�الُح�ّي�ومعه�غ,!ه�بجنسه�ح�ÓÐيفصل�عن�ا�صاحب�له،�Úا�رتكبة�مع�تفصيل�الحكم�ف

ين،� كذلك�ُيحرم�ا�تاجرة�بالذهب�من�خل�البورصة،�الشيكات،�الكمبيالة�والسند�Pذني،�وبالتقسيط�أو�الدَّ

oÌي�الّديÑد�الرقابة�وفرض�بعض�ا�خالفات�ونشر�الو.  

  .فقه�ا�عامت،�الحظر�وPباحة،�ا�حظورات،�تجارة�الُحِ�ّي�من�الذهب
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ا'حظورات�Rي�تجارة�ُحِ�ّي�ا'رأة�من�الذهب�وبيان�الحكم�الشرÂي�ف�Mا

  "دراسة�تحليلية�وصفية" 

s in the trade of women’s gold jewelry and the explanation of the 

legal ruling in it 

 "A descriptive analytical study"

  دكتورة�إيمان�متعب�عياش

أستاذة�مساعدة�Rي�الدعوة�والعقيدة�والفلسفة

emnmetieb36@gmail.com: ال�tيد��لك��وني

  ملخص

�من�التاجر�وا�شi!ي�\ي�كث,!�تعد�قضية�محظورات�تجارة�ا
ً
لُح�ّي�من�النوازل�الفقهية�الضرورية؛�حيث�أن�ك

من��حيان�يقع�\ي�هذه�ا�حظورات،�وقد�بينت�هذه�الدراسة�ا�يدانية�صور��الوقوع�\ي�هذه�ا�حاذير،�فبعد�

بيان�نتائج�Pحصاء�التحلي�ي�ذا�الحدود�ا�كانية�ا�حددة�وال�oÐشملت�البائع�وا�شi!ي،�


ا،�تب,ن�أنه�ُيحَرم�بيع�الُح�ّي�ومعه�غ,!ه�بجنسه�ح�ÓÐيفصل�عن�ا�صاحب�له،�Úا�رتكبة�مع�تفصيل�الحكم�ف

كذلك�ُيحرم�ا�تاجرة�بالذهب�من�خل�البورصة،�الشيكات،�الكمبيالة�والسند�Pذني،�وبالتقسيط�أو�الد

د�الرقابة�وفرض�بعض�ا�خالفات�ونشر�الوÑي�الّديoÌوخرجت�الدراسة�ببعض�التوصيات�ا�همة�كتشدي

فقه�ا�عامت،�الحظر�وPباحة،�ا�حظورات،�تجارة�الُحِ�ّي�من�الذهب: 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا'حظورات�Rي�تجارة�ُحِ�ّي�ا'رأة�من�الذهب�وبيان�الحكم�الشرÂي�ف�Mا

s in the trade of women’s gold jewelry and the explanation of the 

تعد�قضية�محظورات�تجارة�ا

من��حيان�يقع�\ي�هذه�ا�حظورات،�وقد�بينت�هذه�الدراسة�ا�يدانية�صور��الوقوع�\ي�هذه�ا�حاذير،�فبعد�

بيان�نتائج�Pحصاء�التحلي�ي�ذا�الحدود�ا�كانية�ا�حددة�وال�oÐشملت�البائع�وا�شi!ي،�


ا،�تب,ن�أنه�ُيحَرم�بيع�الُح�ّي�ومعه�غ,!ه�بجنسه�ح�ÓÐيفصل�عن�ا�صاحب�له،�Úا�رتكبة�مع�تفصيل�الحكم�ف

كذلك�ُيحرم�ا�تاجرة�بالذهب�من�خل�البورصة،�الشيكات،�الكمبيالة�والسند�Pذني،�وبالتقسيط�أو�الد

وخرجت�الدراسة�ببعض�التوصيات�ا�همة�كتشدي

: الكلمات�ا'فتاحية

  

  

  

  

  



 2022ديسمبر 2022

  Page 259 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

Abstract 

Prohibitions in the trade of women

"A descriptive analytical study"

 

The issue of the prohibitions of the jewelery trade is one of the necessary jurisprudential 

calamities. As both the merchant and the buyer often fall into these prohibitions

study showed the images of falling into the

gold, after showing the results of the analytical statistics with specific spatial limits

the seller and the buyer, and then e

ruling in it, it was found that it is forbidden to sell jewelry with someone else of his gender until he 

is separated from his companion

exchange, checks, bills and promissory notes

with some important recommendations such as imposing control and spreading religious 

awareness. 

Keywords: jurisprudence of transactions

trade. 

  :Ï،�والصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا،�وع�ى�آله�وصحبه�ومن�وzه،�وبعد

!ة�وقوع�التاجر�أو�ا�شi!ي�\ي�ا�حاذير�الشرعية�سواء�بقصد�

�الجرم،�ارتأت�الباحثة�أن�تسلط�الضوء�ع�ى�هذه�القضي ة�أو�دون�قصد�ومدى�خطورة�حرمة�ارتكاب�هذا

�التطبيقات� �هذه �مثل �\ي �الشرÑي �الحكم �بيان �ومحاولة �الوصفي �التحلي�ي �Pحصاء �منهجية �ع�ى معتمدة

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي
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Prohibitions in the trade of women’s gold jewelry and the explanation of the legal ruling in it

ive analytical study" 

The issue of the prohibitions of the jewelery trade is one of the necessary jurisprudential 

calamities. As both the merchant and the buyer often fall into these prohibitions

study showed the images of falling into the legal prohibitions when trading women

 after showing the results of the analytical statistics with specific spatial limits

 and then explaining the prohibitions committed With the details of the 

 it was found that it is forbidden to sell jewelry with someone else of his gender until he 

is separated from his companion, as well as it is forbidden to trade in gold through the stock 

 bills and promissory notes, and in installments or debt, and the study came out 

with some important recommendations such as imposing control and spreading religious 

: jurisprudence of transactions, prohibition and permissibility, prohibitions

Ï،�والصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا،�وع�ى�آله�وصحبه�ومن�وzه،�وبعد

�من�ك�!ة�وقوع�التاجر�أو�ا�شi!ي�\ي�ا�حاذير�الشرعية�سواء�بقصد�
ً
�من�أهمية�تجارة�الذهب،�وانطقا

ً
انطقا

�الجرم،�ارتأت�الباحثة�أن�تسلط�الضوء�ع�ى�هذه�القضي أو�دون�قصد�ومدى�خطورة�حرمة�ارتكاب�هذا

�التطبيقات� �هذه �مثل �\ي �الشرÑي �الحكم �بيان �ومحاولة �الوصفي �التحلي�ي �Pحصاء �منهجية �ع�ى معتمدة

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

planation of the legal ruling in it 

The issue of the prohibitions of the jewelery trade is one of the necessary jurisprudential 

calamities. As both the merchant and the buyer often fall into these prohibitions, and this field 

legal prohibitions when trading women’s jewelry of 

 after showing the results of the analytical statistics with specific spatial limits, which included 

With the details of the 

 it was found that it is forbidden to sell jewelry with someone else of his gender until he 

 as well as it is forbidden to trade in gold through the stock 

 and the study came out 

with some important recommendations such as imposing control and spreading religious 

 prohibitions, gold jewelry 

  :قدمةم

Ï،�والصة�والسم�ع�ى�رسول�هللا،�وع�ى�آله�وصحبه�ومن�وzه،�وبعدالحمد

�من�ك
ً
�من�أهمية�تجارة�الذهب،�وانطقا

ً
انطقا

�الجرم،�ارتأت�الباحثة�أن�تسلط�الضوء�ع�ى�هذه�القضي أو�دون�قصد�ومدى�خطورة�حرمة�ارتكاب�هذا

�التطبيقات� �هذه �مثل �\ي �الشرÑي �الحكم �بيان �ومحاولة �الوصفي �التحلي�ي �Pحصاء �منهجية �ع�ى معتمدة
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العملية�اليومية�ا�حرمة��\ي�سبيل�مكافحة��هذا�الفساد��وإفادة�وتوعية�عباد�هللا�\ي�معرفة��حكام�الزمة�


ا�التاجر�أو�ا�شi!ي�\ي�تجارة�الح�ي�

  ما�æي�التوصيات�ا�قi!حة�للحد�من�هذه�ا�شكلة؟


ا�الناس�عند�التجارة�بالح�ي�من�الذهب،�وذلك�من�خل�Ú

zستبيان�ا�يداني�ا�وزع�ع�ى�فئة�واسعة�من�شرائح�ا�جتمع،�وبيان�الحكم�و�الحلول�الفقهية�ا�ستنبطة�من�

�للربح�الوافر 
ً
للتّجار،�ومن�جهٍة�أخرى���جدا


ا�البائع�أو�ا�شi!ي�بقصد�أو�بدون�قصد�\ي�تجارة�الذهبÚيقع�ف�oÐتسليط�الضوء�ع�ى�ا�حظورات��ال.  


ا�باعتبار�أ�
ا�نوازل�فقهية�Úواقعية�،جديدة،�شديدة(الرد�ع�ى�هذه��خطاء�وبيان�الفتوى�الشرعية�ف (Ðوال�o

�الفقهاء�واستنباطهم�للحكم�الشرÑي�من�نصوص�القرآن�الكريم�و�الس,!ة� تتطلب�اج�
اد�واستدNل�جمهور

  .وأ�
ا�كفيلة�باستيعاب�جميع�النوازل�العصرية�ا�ستجدة

هـ�\ي�كلية�1418وæي�أطروحته�للماجست,!�عام�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

العملية�اليومية�ا�حرمة��\ي�سبيل�مكافحة��هذا�الفساد��وإفادة�وتوعية�عباد�هللا�\ي�معرفة��حكام�الزمة�

:  

MNاجاءت�هذه�الدراسة�لتجيب�عن�عدة�تساؤ�ت،�م:  

ما�æي�نتائج�Pحصاء�التحلي�ي�للمحرمات�أو�ا�حاذير�الشرعية�ال�oÐيرتك�
ا�التاجر�أو�ا�شi!ي�\ي�تجارة�الح�ي�

ما�æي�التوصيات�ا�قi!حة�للحد�من�هذه�ا�شكلة؟و�ما�هو�الحكم�الشرÑي�لهذه�ا�حاذير�؟

  


ا�الناس�عند�التجارة�بالح�ي�من�الذهب،�وذلك�من�خل�جاءت�هذه�الدراسة�لبيان�ا�حظورات�ال�oÐيقع�فÚ

zستبيان�ا�يداني�ا�وزع�ع�ى�فئة�واسعة�من�شرائح�ا�جتمع،�وبيان�الحكم�و�الحلول�الفقهية�ا�ستنبطة�من�

  

�للربح�الوافر 
ً
تنبع�أهمية�هذه�الدراسة�من�جهة�أهمية�الذهب�كمصدر�ُمغٍر�جدا

  .ك�الُحِ�ّي�عند�ا�رأة�


ا�البائع�أو�ا�شi!ي�بقصد�أو�بدون�قصد�\ي�تجارة�الذهبÚيقع�ف�oÐتسليط�الضوء�ع�ى�ا�حظورات��ال


ا�باعتبار�أ�
ا�نوازل�فقهية�Úالرد�ع�ى�هذه��خطاء�وبيان�الفتوى�الشرعية�ف

�الفقهاء�واستنباطهم�للحكم�الشرÑي�من�نصوص�القرآن�الكريم�و�الس,!ة� تتطلب�اج�
اد�واستدNل�جمهور

 .كون�أن�هذه�الدراسة�ميدانية�أضافت�أهمية�ع�ى�أهمي�
ا�

وأ�
ا�كفيلة�باستيعاب�جميع�النوازل�العصرية�ا�ستجدة, Pسهام�\ي�إبراز�شمولية�الشريعة

  :دراسات�السابقة

وæي�أطروحته�للماجست,!�عام�, للباحث�فهد�ا�ط,!ي �اتـخاذ�الذهب�والفضة�و�تجار��Mما

  الشريعة�بجامعة�Pمام

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

العملية�اليومية�ا�حرمة��\ي�سبيل�مكافحة��هذا�الفساد��وإفادة�وتوعية�عباد�هللا�\ي�معرفة��حكام�الزمة�

  .لهم�

:مشكلة�الدراسة

جاءت�هذه�الدراسة�لتجيب�عن�عدة�تسا

ما�æي�نتائج�Pحصاء�التحلي�ي�للمحرمات�أو�ا�حاذير�الشرعية�ال�oÐيرتك 

ما�هو�الحكم�الشرÑي�لهذه�ا�حاذير�؟و�من�الذهب؟

  :هدف�الدراسة

جاءت�هذه�الدراسة�لبيان�ا�حظورات�ال�oÐيقع�ف

zستبيان�ا�يداني�ا�وزع�ع�ى�فئة�واسعة�من�شرائح�ا�جتمع،�وبيان�الحكم�و�الحلول�الفقهية�ا�ستنبطة�من�

  .�دلة�الشرعية

  :أهمية�ا'وضوع

تنبع�أهمية�هذه�الدراسة�من�جهة�أهمية�الذهب�كمصدر�ُمغر.1

ك�الُحِ�ّي�عند�ا�رأة�
ُّ
أهمية�َتَمل


ا�البائع�أو�ا�شi!ي�بقصد�أو�بدون�قصد�\ي�تجارة�الذهب.2Úيقع�ف�oÐتسليط�الضوء�ع�ى�ا�حظورات��ال


ا�باعتبار�أ�
ا�نوازل�فقهية�.3Úالرد�ع�ى�هذه��خطاء�وبيان�الفتوى�الشرعية�ف

�الفقهاء�واستنباطهم�للحكم�الشرÑي�من�نصوص�القرآن�الكريم�و�الس,!ة� تتطلب�اج�
اد�واستدNل�جمهور

  .النبوية�الشريفة

كون�أن�هذه�الدراسة�ميدانية�أضافت�أهمية�ع�ى�أهمي�
ا�. 5

Pسهام�\ي�إبراز�شمولية�الشريعة. 6

دراسات�السابقةال

اتـخاذ�الذهب�والفضة�و�تجار�.1

الشريعة�بجامعة�Pمام
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�قديمة�� �الرسالة �هذه �أن �إ�ى �باçضافة ،� �وا�عامت�إ�Nالقليل �التطبيقات�ا�عاصرة �الرسالة �تذكر�هذه لم


اÚتحتاج�إ�ى�تسليط�الضوء�عل�oÐهناك�الكث,!�من�ا�ستجدات�ال.  

،�للباحث�صدام�عبد�القادر�عبدهللا�حس,ن،�

 .م2003

والفضة�يخضع�لشروط�عقد�البيع،�و�قد�توصل�البحث�إ�ى�أن�علة�الربا�

\ي�الذهب�و�الفضة�æي�مطلق�الثمنية،�و�أن�الثمنية�ما�زالت�موجودة�\ي�الذهب�\ي�هذا�العصر،�و�قد�تعددت�


ا�الحديثة،�و�الصور�الحديثة�و�الحكمìا�القديمة�و�م
ìصور�بيع�و�شراء�الذهب�و�الفضة�\ي�هذه��يام،�فم�

�إذا� �و�محرمة 
ا،Úف� �الذهب�و�الفضة �تحققت�شروط�بيع �إذا �جائزة �أ�
ا �البيوع �من �الصور �هذه �\ي العام

�تجارة� �الناس�بمحظورات �وقوع �تقيس�مدى �إحصائية �دراسة �كو�
ا oÐدراس� 
ا،تم,Oتìع� �الشروط تخلفت

  

�ا�اجست,!�\ي� �لنيل�درجة بحث�تكمي�ي

/ فضيلة�الشيخ�الدكتـور : ناصر�بن�عبد�الكريم�بن�عبدهللا�ال"!كاتي،�إشـــراف

�ا�شi!ي�والبائع�من� 
ا}� �يقع oÐا�حظورات�ال� �تركز�ع�ى � �تعت"!�دراسة�ميدانية�حديثة أ�
ا

�وبيان� �وا�ستجدة، �الواقعية �القضايا �وممسة �الواسعة، � �ا�كانية �ذو�الحدود �Pحصائي �zستبيان خل

�تجارة� �وصف�ا�حظورات�\ي �\ي �الوصفي، ا�نهج

الذهب�،�وا�نهج�Pحصائي�التحلي�ي�الوصفي�واستنباط�النتائج�ثم�zعتماد�ع�ى�ا�نهج�العلم�oالذي�يرد�ع�ى�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�قديمة�� �الرسالة �هذه �أن �إ�ى �باçضافة ،� �وا�عامت�إ�Nالقليل �التطبيقات�ا�عاصرة �الرسالة �تذكر�هذه لم


اجدا،�ففي�ظل�هذا�التطور�Úتحتاج�إ�ى�تسليط�الضوء�عل�oÐهناك�الكث,!�من�ا�ستجدات�ال

،�للباحث�صدام�عبد�القادر�عبدهللا�حس,ن،�بيع�الذهب�والفضة��وتطبيقاته�ا'عاصرة�Rي�الفقه��سzمي

2003إشراف�الدكتور�عبد�ا�جيد�صح,ن،�أطروحة�ماجست,!�الجامعة��ردنية،�

والفضة�يخضع�لشروط�عقد�البيع،�و�قد�توصل�البحث�إ�ى�أن�علة�الربا��بينت�هذه�الدراسة�أن�بيع�الذهب

\ي�الذهب�و�الفضة�æي�مطلق�الثمنية،�و�أن�الثمنية�ما�زالت�موجودة�\ي�الذهب�\ي�هذا�العصر،�و�قد�تعددت�


ا�الحديثة،�و�الصور�الحديثة�و�الحكمìا�القديمة�و�م
ìصور�بيع�و�شراء�الذهب�و�الفضة�\ي�هذه��يام،�فم

�إذا� �و�محرمة 
ا،Úف� �الذهب�و�الفضة �تحققت�شروط�بيع �إذا �جائزة �أ�
ا �البيوع �من �الصور �هذه �\ي العام

�تجارة� �الناس�بمحظورات �وقوع �تقيس�مدى �إحصائية �دراسة �كو�
ا oÐدراس� 
ا،تم,Oتìع� �الشروط تخلفت

  .لذهب�وتسليط�الضوء�ع�ى�هذه�الصور�وبيان�حكمها�عند�جمهور�الفقهاء

� �لنوازل�الذهب�والفضة �ا'عامzت�ا'الية(ية �ا�اجست,!�\ي��،)Rي �لنيل�درجة بحث�تكمي�ي

ناصر�بن�عبد�الكريم�بن�عبدهللا�ال"!كاتي،�إشـــراف/ الفقه�ا�قارن،�إعداد�الطالب�

  .2008خالد�بن�زيد�الوذيناني،��جامعة�Pمام�محمد�بن�سعود،�

�ا�شi!ي�والبائع�من� 
ا}� �يقع oÐا�حظورات�ال� �تركز�ع�ى � �تعت"!�دراسة�ميدانية�حديثة أ�
ا

�وبيان� �وا�ستجدة، �الواقعية �القضايا �وممسة �الواسعة، � �ا�كانية �ذو�الحدود �Pحصائي �zستبيان خل


ا, وجمع�أدل�
ا, �حكام�الشرعية�لعباد�هللا�بتمحيصهاâوتبي,ن�جزئيا.  

  :راسة

�ع�ى �البحث�تقوم �\ي �منهجية �تم�اعتماد �الدراسة �هذه �تجارة�: \ي �وصف�ا�حظورات�\ي �\ي �الوصفي، ا�نهج

الذهب�،�وا�نهج�Pحصائي�التحلي�ي�الوصفي�واستنباط�النتائج�ثم�zعتماد�ع�ى�ا�نهج�العلم�oالذي�يرد�ع�ى�

  .لهامشكلة�البحث�ويب,ن�الحكم�الشرÑي�وا�حاولة�\ي�إيجاد�الحلول�

  .تكونت�خطة�الدراسة�من�مقدمة�ومبحثان�وخاتمة

  .\ي�خطة�الدراسة،�ومنهجها،�وأهمي�
ا

  .Rي�بيان�مفهوم�النوازل�وخصائص�الذهب�وشروط�بيعه

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�قديمة�� �الرسالة �هذه �أن �إ�ى �باçضافة ،� �وا�عامت�إ�Nالقليل �التطبيقات�ا�عاصرة �الرسالة �تذكر�هذه لم

جدا،�ففي�ظل�هذا�التطور�

بيع�الذهب�والفضة��وتطبيقاته�ا'عاصرة�Rي�الفقه��سzمي.2

إشراف�الدكتور�عبد�ا�جيد�صح,ن،�أطروحة�ماجست,!�الجامعة��ردنية،�

بينت�هذه�الدراسة�أن�بيع�الذهب

\ي�الذهب�و�الفضة�æي�مطلق�الثمنية،�و�أن�الثمنية�ما�زالت�موجودة�\ي�الذهب�\ي�هذا�العصر،�و�قد�تعددت�


ا�الحديثة،�و�الصور�الحديثة�و�الحكمìا�القديمة�و�م
ìصور�بيع�و�شراء�الذهب�و�الفضة�\ي�هذه��يام،�فم

�إذا� �و�محرمة 
ا،Úف� �الذهب�و�الفضة �تحققت�شروط�بيع �إذا �جائزة �أ�
ا �البيوع �من �الصور �هذه �\ي العام

�تجارة� �الناس�بمحظورات �وقوع �تقيس�مدى �إحصائية �دراسة �كو�
ا oÐدراس� 
ا،تم,Oتìع� �الشروط تخلفت

لذهب�وتسليط�الضوء�ع�ى�هذه�الصور�وبيان�حكمها�عند�جمهور�الفقهاء

�الفقه.3 �لنوازل�الذهب�والفضة�[حكام ية

الفقه�ا�قارن،�إعداد�الطالب�

خالد�بن�زيد�الوذيناني،��جامعة�Pمام�محمد�بن�سعود،�

�oÐدراس�O,يم� �ا�شi!ي�والبائع�من��وما 
ا}� �يقع oÐا�حظورات�ال� �تركز�ع�ى � �تعت"!�دراسة�ميدانية�حديثة أ�
ا

�وبيان� �وا�ستجدة، �الواقعية �القضايا �وممسة �الواسعة، � �ا�كانية �ذو�الحدود �Pحصائي �zستبيان خل

�حكام�الشرعية�لعباد�هللا�بتمحيصها

راسةمنهجية�الد

�ع�ى �البحث�تقوم �\ي �منهجية �تم�اعتماد �الدراسة �هذه \ي

الذهب�،�وا�نهج�Pحصائي�التحلي�ي�الوصفي�واستنباط�النتائج�ثم�zعتماد�ع�ى�ا�نهج�العلم�oالذي�يرد�ع�ى�

مشكلة�البحث�ويب,ن�الحكم�الشرÑي�وا�حاولة�\ي�إيجاد�الحلول�

  : خطة�الدراسة

تكونت�خطة�الدراسة�من�مقدمة�ومبحثان�وخاتمة

\ي�خطة�الدراسة،�ومنهجها،�وأهمي�
ا�ا'قدمة

Rي�بيان�مفهوم�النوازل�وخصائص�الذهب�وشروط�بيعه: ا'بحث�[ول 
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  .صور�بيع�وشراء�الُح�ّي�ال��Êقد�تكون�محل�إشكال�شرÂي


ا�\ي�هذه�الدراسةÚتم�التوصل�إل�oÐرض�أهم�التوصيات�والنتائج�ال.  

والنازلة�الشدة�من�شدائد�. )1(يدل�ع�ى�هبوط�الoÔèء�ووقوعه

،�وتطلق�بشكل�عام�ع�ى�ا�سائل�والوقائع�ال�oÐتستدÑي�


ا،�سواء�أكانت�هذه�الحوادث�ìتحتاج�لفتوى�تبي�oÐتشمل�جميع�الحوادث�ال�ÓÌذا�ا�ع
والنوازل�{

َرِة�
َ
َقنط

ُ ْ
َقَناِط,ِ!�ا�

ْ
َبِن,َن�َوال

ْ
َساِء�َوال ِ

ّ
َهَواِت�ِمَن�الن

آِب 
َ ْ
ُه�ِعنَدُه�ُحْسُن�ا�

َّ
َياۖ��َوالل نْ  4"َحَياِة�الدُّ

ْو�
َ
اِنًيا،�َول

َ
ْيِه�ث

َ
ى�ِإل

َ
ْبَت2

َ
Nَهٍب�

َ
ِن�آَدَم�َواٍد�ِمْن�ذ

ى�َمْن�َتاَب 
َ
 5»ُه�َع�

 -هـ�1399عبد�السم�محمد�هارون،�ب,!وت،�دار�الفكر،�

� 1406زه,!�عبد�ا�حسن�سلطان�،�ب,!وت،�مؤسسة�الرسالة،� ،��1986 -هـ

1408 � أبو�البصل،�عبد�. 471،�ص2م،�ط�1988 -هـ

 ١٣٧٤ي،�القاهرة،�مطبعة�عي�ÓÔýالبابي�الحل×�oوشركاه،�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

صور�بيع�وشراء�الُح�ّي�ال��Êقد�تكون�محل�إشكال�شرÂي حا�ت�أو


ا�\ي�هذه�الدراسةÚتم�التوصل�إل�oÐرض�أهم�التوصيات�والنتائج�ال

  .Rي�بيان�مفهوم�النوازل�وخصائص�الذهب�وشروط�بيعه

  مفهوم�النوازل 

� � يدل�ع�ى�هبوط�الoÔèء�ووقوعه) ن�ز�ل�( جمع�نازلة،�وجذرها
2( .  

،�وتطلق�بشكل�عام�ع�ى�ا�سائل�والوقائع�ال�oÐتستدÑي�» æي�الحادثة�ال�oÐتحتاج�إ�ى�حكم�شرÑي


ا،�سواء�أكانت�هذه�الحوادث�ìتحتاج�لفتوى�تبي�oÐتشمل�جميع�الحوادث�ال�ÓÌذا�ا�ع
والنوازل�{

  )3( .مستجدة�متكررة�أم�نادرة�الحدوث،�وسواء�أكانت�قديمة�أم

  خصائص�الذهب�

َساِء�َوال:" تعشق�النفس�البشرية�الذهب؛�قال�تعا�ى ِ
ّ
َهَواِت�ِمَن�الن �الشَّ اِس�ُحبُّ َن�ِللنَّ ُزّيِ

َحرْ 
ْ
َعاِم�َوال

ْ
ن
َ ْ
َمِة�َو� َسوَّ

ُ ْ
ْيِل�ا�

َ
خ

ْ
َياۖ��َواللِة�َوال نْ َحَياِة�الدُّ

ْ
ِلَك�َمَتاُع�ال

َٰ
ِثۗ��ذ

َم ": 
َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
�َص� ِoّ×ِ

َهب«: ( َعِن�النَّ
َ
اَن�Nِْبِن�آَدَم�َواٍد�ِمْن�ذ

َ
ْو�ك

َ
ل

ى�َمن
َ
ُه�َع�

َّ
َ!اُب،�َوَيُتوُب�الل

ُّ
iال�

َّ
Nاْبِن�آَدَم�ِإ�

َ
�َجْوف

ُ َ
êَيْم�

َ
Nا،�َو

ً
اِلث
َ
ْيِه�ث

َ
ى�ِإل

َ

                                         

عبد�السم�محمد�هارون،�ب,!وت،�دار�الفكر،�: ،�تحقيقمعجم�مقاييس�اللغة ،)هـ395: ا�تو\ى(أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي�oÌالرازي،�

417 .  

زه,!�عبد�ا�حسن�سلطان�،�ب,!وت،�مؤسسة�الرسالة،��،ل�اللغةمجم  ،)هـ395: ا�تو\ى(أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي�oÌالرازي،�

 1408حامد�صادق�قني×o،�دار�النفائس�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�: ،�تحقيقمعجم�لغة�الفقهاء

  .206،�ص1،�مؤسسة�الرسالة،�جزل ا'دخل�إ�ى�فقه�النوا

محمد�فؤاد�عبد�البا�ي،�القاهرة،�مطبعة�عي�ÓÔýالبابي�الحل×�oوشركاه،�: تحقيق�صحيح�مسلم،،�)هـ ٢٦١ - ٢٠٦: (،�ت النيسابوري،�أبو�الحس,ن�مسلم�بن�الحجاج

  .725،�ص2،�ج1048،�رقم�)لو�أن�Nبن�ادم�وادي,ن: (كتاب�الزكاة،�باب

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

حا�ت�أو: ا'بحث�الثاني


ا�\ي�هذه�الدراسةويتم�ع:الخاتمة�Úتم�التوصل�إل�oÐرض�أهم�التوصيات�والنتائج�ال

Rي�بيان�مفهوم�النوازل�وخصائص�الذهب�وشروط�بيعه: ا'بحث�[ول 

مفهوم�النوازل : ا'طلب�[ول 

�: النوازل�لغة � جمع�نازلة،�وجذرها

 O	2(ل�بالناسالدهر�ت

æي�الحادثة�ال�oÐتحتاج�إ�ى�حكم�شرÑي«: واصطحا

 
ً
�شرعيا

ً

ا،�سواء�أكانت�هذه�الحوادث�. حكماìتحتاج�لفتوى�تبي�oÐتشمل�جميع�الحوادث�ال�ÓÌذا�ا�ع
والنوازل�{

متكررة�أم�نادرة�الحدوث،�وسواء�أكانت�قديمة�أم

خصائص�الذهب�: ا'طلب�الثاني�

تعشق�النفس�البشرية�الذهب؛�قال�تعا�ى

ْي
َ
خ

ْ
ِة�َوال ِفضَّ

ْ
َهِب�َوال

َّ
ِمَن�الذ

ِحيَحْ,ِن�" َوِ\ي� ": الصَّ

اٍن 
َ
ُه�ث
َ
اَن�ل

َ
�َيمك

َ
Nا،�َو

ً
اِلث
َ
ْيِه�ث

َ
ى�ِإل

َ
ْبَت2

َ
N�،

                                                          
أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي�oÌالرازي،�،�أبو�الحس,ن  1

417،�ص5،�ج1م،�ط1979

أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي�oÌالرازي،�،�أبو�الحس,ن   2

  .863،�ص3،�ج2ط

معجم�لغة�الفقهاءقلع�ي،�محمد�رواس،��3

ا'دخل�إ�ى�فقه�النواالناصر،�

 .14ال�عمران،�4
النيسابوري،�أبو�الحس,ن�مسلم�بن�الحجاج 5

كتاب�الزكاة،�بابم،��١٩٥٥ -هـ�
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إن�من�خصائص�الذهب�أنه��Nيتأثر�بالعوامل�الخارجية،�؛�فهو��Nيصدأ�لذلك�نجده�منذ�العصور�القديمة،�

فقوة�الذهب�الشرائية��Nتتغ,!�بشكل�كب,!�كما�يحدث�\ي�العمت�

 )1(. ويمكن�استخدامها�\ي�أيام�ا�حن�و�زمان

�Oأن�ل"!ادته��oÔء�من�صفاته،�ويتم,

�بالدواء�؛�ف�opتقي�ضعف�القلب�ويدخل�\ي�عج�داء�الثعلب�،�ويجلو� الفائدة�العظيمة�\ي�حال�تم�خلطها

�وإن�اتخذ�منه�مي�واكتحل�به�قّوى�الع,ن� ،
ً
�سريعا �ي"!أ � �الكّي �ومن�كان�به�مرض�يحتاج�إ�ى 
ا

�oÐال� �الكب,!ة �للمفاسد
ً
�وا�عامت�ودفعا �استقرار�النقود �ع�ى

ً
�حفاظا �الربوية؛ ��موال �بيع �\ي سم

  .الشروط�الزم�تطبيقها

مبادلة�النقدين،�ف�يجوز�للعاقدين�أو�Öحدهما�اشi!اط�التأجيل،�فإن�اشi!طاه�فسد�العقد،�Öن�

،�جامعة�Pمام�محمد�بن�سعود�Pسمية،�سنة�النشر�

م،�1994/هـ�1415, ،�ب,!وت،��مؤسسة�الرسالة،زاد�ا'عاد�Rي�هدي�خ���العباد

،�5،�ج2م،�ط1986 -هـ�1406دار�الكتب�العلمية،��بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائع،

شمس�. 40،�ص5ج،�ب,!وت،�دار�الفكر�للطباعة،� شرح�مختصر�خليل�للخر&��

منصور�بن�يونس��الحنب�ى،. 24،�ص2،�جم1994 -هـ�1415

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

إن�من�خصائص�الذهب�أنه��Nيتأثر�بالعوامل�الخارجية،�؛�فهو��Nيصدأ�لذلك�نجده�منذ�العصور�القديمة،�

فقوة�الذهب�الشرائية��Nتتغ,!�بشكل�كب,!�كما�يحدث�\ي�العمت�وقيمة�الذهب�Nتتغ,!�ويتم,�Oبثبات�سعره؛�

ويمكن�استخدامها�\ي�أيام�ا�حن�و�زمان, ويعت"!�الذهب��من�ا�عادن�ال�oÐيمكن�ادخارها�أزمنة�طويلة

ومن�خصائصه�أنه�إذا�دفن�\ي��رض��Nيتأثر�و�Nيضره�الi!اب،�و�Nينقصه��oÔء�من�صفاته،�ويتم,

�بالدواء�؛�ف�opتقي�ضعف�القلب�ويدخل�\ي�عج�داء�الثعلب�،�ويجلو� الفائدة�العظيمة�\ي�حال�تم�خلطها

�وإن�اتخذ�منه�مي�واكتحل�به�قّوى�الع,ن� ،
ً
�سريعا �ي"!أ � �الكّي �ومن�كان�به�مرض�يحتاج�إ�ى 
ا

  شروط�بيع�الذهب�والفضة�

�oÐال� �الكب,!ة �للمفاسد
ً
�وا�عامت�ودفعا �استقرار�النقود �ع�ى

ً
�حفاظا �الربوية؛ ��موال �بيع �\ي سم

الشروط�الزم�تطبيقهاتi!تب�ع�ى�الربا؛�فكان�Nبد�من�سّن�القواعد�الفقهية�واستنباط�

  شروط�بيع�الذهب�بالذهب��والفضة�بالفضة

  شرط��التقابض�أو�الحلول 

مبادلة�النقدين،�ف�يجوز�للعاقدين�أو�Öحدهما�اشi!اط�التأجيل،�فإن�اشi!طاه�فسد�العقد،�Öن�

  .)3(قبض�البدل,ن�مستحق�قبل�zفi!اق،�و�جل�يفوته،�فيفسد�العقد

                                         
،�جامعة�Pمام�محمد�بن�سعود�Pسمية،�سنة�النشر�)Rي�ا'عامzت�ا'الية([حكام�الفقهية�لنوازل�الذهب�والفضة�ال"!كاتي،�ناصر�بن�عبد�الكريم�بن�عبد�هللا،�

زاد�ا'عاد�Rي�هدي�خ���العباد ،)هـ751: ا�تو\ى(ابن�قيم�الجوزية�،�محمد�بن�أبي�بكر�بن�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين،��

بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�الشرائع،،�)هـ�587: ا�تو\ى(عء�الدين،�أبو�بكر�بن�مسعود�بن�أحمد�الكاساني�الحنفي�

شرح�مختصر�خليل�للخر&��،�)هـ1101: ا�تو\ى(محمد�بن�عبد�هللا�الخر��oÔا�الكي�،�و�عبد�هللا،�

1415،�دار�الكتب�العلمية،�مغ��Ðا'حتاج،�)هـ977: ا�تو\ى(الدين،�محمد�بن�أحمد�الخطيب�الشربي�oÌالشافøي�

   .262،�ص3جكشاف�القناع�عن�م�ن��قناع،�،�)هـ1051: ا�تو\ى(بن�صح�الدين�ابن�حسن�بن�إدريس،�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

إن�من�خصائص�الذهب�أنه��Nيتأثر�بالعوامل�الخارجية،�؛�فهو��Nيصدأ�لذلك�نجده�منذ�العصور�القديمة،�

وقيمة�الذهب�Nتتغ,!�ويتم,�Oبثبات�سعره؛�

   .الورقية

ويعت"!�الذهب��من�ا�عادن�ال�oÐيمكن�ادخارها�أزمنة�طويلة

ومن�خصائصه�أنه�إذا�دفن�\ي��رض��Nيتأثر�و�Nيضره�الi!اب،�و�Nينقصه�

�بالدواء�؛�ف�opتقي�ضعف�القلب�ويدخل�\ي�عج�داء�الثعلب�،�ويجلو� الفائدة�العظيمة�\ي�حال�تم�خلطها

�وإن�اتخذ�منه�مي�واكتحل�به�قّوى�الع,ن� ،
ً
�سريعا �ي"!أ � �الكّي �ومن�كان�به�مرض�يحتاج�إ�ى الع,ن�ويقو�
ا

  2.وجها

شروط�بيع�الذهب�والفضة�: ا'طلب�الثالث

 P� �ال�oÐشدد �الكب,!ة �للمفاسد
ً
�وا�عامت�ودفعا �استقرار�النقود �ع�ى

ً
�حفاظا �الربوية؛ ��موال �بيع �\ي سم

تi!تب�ع�ى�الربا؛�فكان�Nبد�من�سّن�القواعد�الفقهية�واستنباط�

 
ً
شروط�بيع�الذهب�بالذهب��والفضة�بالفضة: أو�

شرط��التقابض�أو�الحلول .1

مبادلة�النقدين،�ف�يجوز�للعاقدين�أو�Öحدهما�اشi!اط�التأجيل،�فإن�اشi!طاه�فسد�العقد،�Öن��الحلول�\ي

قبض�البدل,ن�مستحق�قبل�zفi!اق،�و�جل�يفوته،�فيفسد�العقد

                                                          
ال"!كاتي،�ناصر�بن�عبد�الكريم�بن�عبد�هللا،��1

  .17م،�ص2008

ابن�قيم�الجوزية�،�محمد�بن�أبي�بكر�بن�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين،���2

  .284،�ص4،�ج27ط

  
عء�الدين،�أبو�بكر�بن�مسعود�بن�أحمد�الكاساني�الحنفي�: انظر�3

و�عبد�هللا،�أب: وانظر. 219ص

الدين،�محمد�بن�أحمد�الخطيب�الشربي�oÌالشافøي�

بن�صح�الدين�ابن�حسن�بن�إدريس،�
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وع�ى�تسمية�بيع�الذهب�, �الفقهاء�ع�ى�تسمية�بيع�الذهب�بالذهب�أو�الفضة�بالفضة�مراطلة�

�والتقابض�\ي� �والحلول �الوزن �\ي �ا�ماثلة �ا�راطلة �\ي واشi!طوا

وأصل�ذلك�ما�رواه�Pمام�أحمد�ومسلم�عن�عبادة�بن�الصامت�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�

فضة�بالفضة�وال"!�بال"!�والشع,!�بالشع,!�والتمر�بالتمر�وا�لح�با�لح�مث�بمثل�سواء�

  2".  1تم�إذا�كان�يدا�بيد�

ْجِلِس 
َ ْ
�ا� َقاُبُض�ِ\ي �َوالتَّ وُل

ُ
�فتقابض�3ُحل ،

4  

�أن� �يتقابضا �أن �قبل �افi!قا �إذا �ا�تصارف,ن �من�أهل�العلم�أن �كل�من�نحفظ�عنه أجمع

رى�أن�يتم�تبادل�العملت,ن�\ي�ا�جلس�و�Nيجوز�تأجيل�

وبما�أن�العمت�الورقية�تقوم�مقام�الذهب�والفضة�وهذا�ما�قرره�مجمع�الفقه�Pسمي�الدو�ي�فإنه�يشi!ط�

  .ذا�فإن�شرط�التقابض�كان��Nبد�منه��سواء�أكان�\ي�حال�ا�راطلة،�أو�\ي�حال�الصرف

 َ!iِ
ْ
�قبل�اف ْ,ِن

َ
َبَدل

ْ
�تقابض�ال اق��ِبُدوِن

اَنا�حاضرين�
َ
َرة�َدَراِهم�َسَواء�ك

ْ
و�ِديَنارا�ِبعش

َ
َباَع�ِديَنارا�ِبِديَنار�أ

  1َعاِقدين

�زين�الدين�بن�إبراهيم�بن�محمد� ابن�نجيم�ا�صري  ،

�أ بو�الوليد�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد�ابن�رشد،

بو�الحسن�ع�ي�بن�محمد�بن�محمد�بن�حبيب�البصري،�

. 77،�ص5جالشيخ�عادل�أحمد�عبد،���- الشيخ�ع�ي�محمد�معوض�

،�1ج�،�7م،�ط1989-هـ 1409زه,!�الشاويش،�ا�كتب�Pسمي،�

  

 -هـ�1422نان�ب,!وت،�دار�الفكر،�،�لبمرقاة�ا'فاتيح�شرح�مشكاة�ا'صابيح

منار�مصدر�سابق،�.  77،�ص5،�جالحاوي�الكب��مصدر�سابق،�

،�حلب�،�ا�طبعة�العلمية،�معالم�السóن،�)هـ388: ا�تو\ى

  .155،�ص1،�صرف�العملة�مع�تأجيل�القبض،�ج

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الفقهاء�ع�ى�تسمية�بيع�الذهب�بالذهب�أو�الفضة�بالفضة�مراطلة�

�آخر�أو�العكس�صرفا �والتقابض�\ي�. ثمن �والحلول �الوزن �\ي �ا�ماثلة �ا�راطلة �\ي واشi!طوا

  .واشi!طوا�\ي�الصرف�التقابض�\ي�مجلس�العقد�فقط

وأصل�ذلك�ما�رواه�Pمام�أحمد�ومسلم�عن�عبادة�بن�الصامت�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�

فضة�بالفضة�وال"!�بال"!�والشع,!�بالشع,!�والتمر�بالتمر�وا�لالذهب�بالذهب�وال

فإذا�اختلفت�هذه��صناف�فبيعوا�كيف�شئتم�إذا�كان�يدا�بيد�

� ��-اِفøِيُّ ُه
َّ
�الل �("  -َرِحَمُه �ِبَيٍد �ا") : َيًدا ُه �ِمنْ �ا�َوُيْسَتَفاُد َقاُبُض�ِ\ي �َوالتَّ وُل

ُ
ُحل

ْ
ل

4.البدل,ن�قبل�zفi!اق،�سواء�أكان�الصرف�بيع�جنس�بجنسه�أم�بغ,!�جنسه

�أن� �يتقابضا �أن �قبل �افi!قا �إذا �ا�تصارف,ن �من�أهل�العلم�أن �كل�من�نحفظ�عنه أجمع

رى�أن�يتم�تبادل�العملت,ن�\ي�ا�جلس�و�Nيجوز�تأجيل�فلذلك�يشi!ط�\ي�عملية�بيع�عملة�بأخ

  .قبض�إحداهما�وإن�حصل�التأجيل�فالعقد�باطل

وبما�أن�العمت�الورقية�تقوم�مقام�الذهب�والفضة�وهذا�ما�قرره�مجمع�الفقه�Pسمي�الدو�ي�فإنه�يشi!ط�

  5.\ي�بيع�هذه�العمت�بغ,!ها�من�العمت�التقابض�و�Nيجوز�التأجيل

ذا�فإن�شرط�التقابض�كان��Nبد�منه��سواء�أكان�\ي�حال�ا�راطلة،�أو�\ي�حال�الصرف

�تقابض�ال �َيصح�ِبُدوِن
َ
Nنه�

َ
بياَعات�أ

ْ
�من�َساِئر�ال تصَّ �اخْ َما قدر�ِإنَّ

ْ
س�َوال

ن
َ
ِإذا�عقدا�عقد�الّصْرف�ِبأ

َ
اَنا�حاضرين��َعاِقدين�بأنفسهما�ف

َ
َرة�َدَراِهم�َسَواء�ك

ْ
و�ِديَنارا�ِبعش

َ
َباَع�ِديَنارا�ِبِديَنار�أ

َعاِقدين
ْ
iَِ!اق�ال

ْ
َقاُبض�قبل�اف َعقد�العقد�َوينفذ�ِإذا�وجد�التَّ ِإنُه�ينْ

َ
و�Nف

َ
َوقت�العقد�أ

                                         
 .1209،�ص�1584،�رقم�حديث�3مصدر�سابق،�صحيح�مسلم،�كتاب�البيوع،�باب�الربا،�ج

�ا'عامzت �الذهب�والففقه �و\ي �ا�عادن�عامة �\ي �ا�تاجرة �ج، �ص2ضة، ابن�نجيم�ا�صري : انظر. 208،

� �دار�الكتاب�Pسمي،�طالبحر�الرائق�شرح�ك�ïóالدقائق، ،2� �أ. ص6�،209ج، ابن�رشد،

�1425 حديث،القاهرة�،�دار�البداية�ا'جMyد،� بو�الحسن�ع�ي�بن�محمد�بن�محمد�بن�حبيب�البصري،�أ�ا�اوردي،: انظر�.212،�ص3م،�ج�2004 -هـ

الشيخ�ع�ي�محمد�معوض�: ،�تحقيقالحاوي�الكب���Rي�فقه�مذهب��مام�الشافåي�وهو�شرح�مختصر�ا'زني

زه,!�الشاويش،�ا�كتب�Pسمي،�: ،�تحقيقمنار�السبيل�Rي�شرح�الدليل،�)هـ1353: ا�تو\ى(اهيم�بن�محمد�بن�سالم�

مرقاة�ا'فاتيح�شرح�مشكاة�ا'صابيح،�)هـ1014: ا�تو\ى(محمد،�أبو�الحسن�نور�الدين�ا��الهروي�القاري�

  .1917،�ص

مصدر�سابق،�. 212،�ص3،�جبداية�ا'جMyد�وMÇاية�ا'قتصدمصدر�سابق،�. 209،�ص6مصدر�سابق،�البحر�الرائق،�ج

ا�تو\ى(حمد�بن�محمد�بن�إبراهيم�بن�الخطاب�البسoÐ،�أبو�سليمان�الخطابي،�. 333،�ص

  .69،�ص

،�صرف�العملة�مع�تأجيل�القبض،�ج�م2005 -هـ�1426،�بيت�ا�قدس،��فقه�التاجر�ا'سلم،���ÓÔمحمد�بن�عفانة

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وقد�اصطلح�الفقهاء�ع�ى�تسمية�بيع�الذهب�بالذهب�أو�الفضة�بالفضة�مراطلة�

�أو�بأي� �آخر�أو�العكس�صرفابالفضة ثمن

واشi!طوا�\ي�الصرف�التقابض�\ي�مجلس�العقد�فقط, مجلس�العقد�

وأصل�ذلك�ما�رواه�Pمام�أحمد�ومسلم�عن�عبادة�بن�الصامت�ر�oÔÕهللا�عنه�أن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�

الذهب�بالذهب�وال: قال

فإذا�اختلفت�هذه��صناف�فبيعوا�كيف�ش, بسواء�يدا�بيد�

� اِفøِيُّ �َوالشَّ ْحَمُد
َ
�أ اَل

َ
ق

البدل,ن�قبل�zفi!اق،�سواء�أكان�الصرف�بيع�جنس�بجنسه�أم�بغ,!�جنسه

�ابن�ا�نذر �أن�: [قال �يتقابضا �أن �قبل �افi!قا �إذا �ا�تصارف,ن �من�أهل�العلم�أن �كل�من�نحفظ�عنه أجمع

فلذلك�يشi!ط�\ي�عملية�بيع�عملة�بأخ]. الصرف�فاسد

قبض�إحداهما�وإن�حصل�التأجيل�فالعقد�باطل

وبما�أن�العمت�الورقية�تقوم�مقام�الذهب�والفضة�وهذا�ما�قرره�مجمع�الفقه�Pسمي�الدو�ي�فإنه�يشi!ط�

\ي�بيع�هذه�العمت�بغ,!ها�من�العمت�التقابض�و�Nيجوز�التأجيل


ذا�فإن�شرط�التقابض�كان��Nبد�منه��سواء�أكان�\ي�حال�ا�راطلة،�أو�\ي�حال�الصرفو{

قدر�ِإن
ْ
س�َوال

ْ
ِجن

ْ
َحاد�ال د�اّتِ

فِعنْ

ِإذا�عقدا�عقد�الّصر
َ
َعاِقدين�بأنفسهما�ف

ْ
ال

َعقد�العقد�َوينفذ�ِإذا�وجد�الت ُه�ينْ ِإنَّ
َ
و�Nف

َ
َوقت�العقد�أ

                                                          
مصدر�سابق،�صحيح�مسلم،�كتاب�البيوع،�باب�الربا،�ج�1
�مجموعة�من�ا�ؤلف,ن�2 �ا'عامzت، فقه

� �(ا�عروف، �)هـ�1138ت�بعد ،

بداية�ا'جMyد،�،�)هـ595: ا�تو\ى(

الحاوي�الكب���Rي�فقه�مذهب��مام�الشافåي�وهو�شرح�مختصر�ا'زني،�)هـ450: ا�تو\ى(

اهيم�بن�محمد�بن�سالم�ابن�ضويان،�إبر : انظر

.333ص

  
محمد،�أبو�الحسن�نور�الدين�ا��الهروي�القاري�) سلطان(ع�ي�بن� 3

،�ص5باب�الربا،�ج،�1م،�ط2002
مصدر�سابق،�البحر�الرائق،�ج�4

،�ص1،�جالسبيل�Rي�شرح�الدليل

،�ص2ج�،�1م،�ط�1932 -هـ� 1351
حسام�الدين�بن�مو��ÓÔمحمد�بن�عفانة 5
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�الجلوس�و�Nطول�مصاحب�
م �\ي �وقع�
ما �إذا ا

�فيه �الفورية �فاشi!طوا �ا�الكية  2.وخالفهم

�الصرف�هو� �أن�التقابض�\ي � �العلماء �واتفق�جمهور ،
ً
�ناجزا �الصرف�أن�يقع �أن�من�شرط� فاتفق�الفقهاء

�\ي�طريق�
َ
من�مجلسهما�ومشيا�معا

� �فقال �وسلم �هللا�عليه �ص�ى o×الن� �سأل �أنه �هللا�عنه oÔÕابن�عمر�ر� �فأبيع�:" وعن �بالبقيع، �Pبل �أبيع إني

ما�لم�تفi!قا���Nبأس�أن�تأخذها�بسعر�يومها

اِن 
َ
�الَحَدث �ْبِن ْوِس

َ
�أ �ْبِن � َماِلِك اَل

َ
�ق ُه نَّ

َ
�أ ، :

اِب�
َّ
ط
َ
�: َد�ُعَمَر�ْبِن�الخ مَّ

ُ
َهَبَك�،�ث

َ
ِرَنا�ذ

َ
أ

�َرُسوَل� ِإنَّ
َ
َهَبُه�،�ف

َ
�ذ ْيِه

َ
�ِإل نَّ ُ!دَّ

َ
i
َ
ْو�ل
َ
�أ ُه

َ
�َوِرق ُه

 
َّ
Nِع,ِ!� َوَهاءَ  َهاءَ  ِرًبا�ِإ ِع,ُ!�ِبالشَّ ،�َوالشَّ

ِم�
ْ
ْهِل�الِعل

َ
َد�أ ا�ِعنْ

َ
ى�َهذ

َ
�،�َوالَعَمُل�َع�

iلة�أن�ا�تبايعان�لم�يفNقا�قبل�التقابض�فأشبه�ما�لو�،ووجه�الد!

�البدNن�\ي�الجنس�كبيع�الذهب�بالذهب�أو�الفضة�بالفضة،�فإنه�يجب� �اتحدا �إذا هذا�الشرط�خاص�فيما

�باتفاق�العل �\ي�الجودة،�و�Nع"!ة�بالصناعة�والصياغة�وهذا �\ي�الوزن�وإن�اختلفا 
ماìإن�التماثل�بي� ماء،�أما

�بيد
ً

ما�إذا�كان�يداìما�كبيع�الذهب�بالفضة�فيجوز�التفاضل�بي
Ú7.اختلفا�\ي�جنس 

                                                                                 
  .27،�ص3،�جتحفة�الفقهاء،�كتاب�الصرف

شمس�الدين�محمد�بن�عبد�هللا�الزركoÔè،�:  انظر

أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�بن�سمة�بن�عبد�ا�لك�بن�

  .79،�ص3،�ج2،�ط�1417،�ب,!وت،�دار�البشائر�Pسمية،�

�Ð4،�جم1968 -هـ�1388،�مكتبة�القاهرة،�ا'غ�،

،�4،�ج�م1990/هـ1410وت،�دار�ا�عرفة،�،�ب,![م

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الجلوس�و�Nطول�مصاحب�
م, و�Nيشi!ط�التقابض�الفوري�عقب�العقد� �\ي و�Nيضر�طول�لب�
ما

�الفقهاء �جمهور �عند �باÖبدان �التفرق �قبل �فيه. القبض �الفورية �فاشi!طوا �ا�الكية وخالفهم

�الصرف�هو� �أن�التقابض�\ي � �العلماء �واتفق�جمهور ،
ً
�ناجزا �الصرف�أن�يقع �أن�من�شرط� فاتفق�الفقهاء

�\ي�طريق�القبض�\ي�ا�جلس�وإن�تراMى�ما�لم�يفi!ق�ا�تبايعان�بأبدا�
ما�ح�ÓÐلو�قاما�
َ
من�مجلسهما�ومشيا�معا

  3.!�ثم�تقابضا�صح�الصرف

� �فقال �وسلم �هللا�عليه �ص�ى o×الن� �سأل �أنه �هللا�عنه oÔÕابن�عمر�ر� وعن

�Nبأس�أن�تأخذها�بسعر�يومها:" بالدنان,!�وآخذ�بالدراهم،�وأبيع�بالدراهم�واخذ�بالدنان,!،�فقال

�  حدثنا
ُ
َتْيَبة

ُ
� ق اَل

َ
َنا: ق

َ
ث   َحدَّ

ُ
ْيث

َّ
�َعْن  الل �ِشَهاٍب  ، �َعْن  اْبِن ْو ،

َ
�أ �ْبِن َماِلِك

َقاَل 
َ
َراِهَم�،�ف �الدَّ

ُ
ِرف

َ
ط��َيْصط

َ
َد�ُعَمَر�ْبِن�الخ ِه�َوُهَو�ِعنْ

َّ
�ْبُن�ُعَبْيِد�الل

ُ
َحة

ْ
ل
َ
ط

َقاَل 
َ
َك�،�ف

َ
ْعِطَك�َوِرق

ُ
�ن اِدُمَنا

َ
ا�َجاَء�خ

َ
�ِإذ   ُعَمُر  ِتَنا

َ
ِه�،�ل

َّ
�َوالل

َّ

َ
ُ!دك

َ
i
َ
ْو�ل
َ
�أ ُه

َ
�َوِرق ُه ُتْعِطَينَّ

اَل 
َ
�ق َم

َّ
�َوَسل   الَوِرُق  :ِه

َّ
Nَهِب�ِرًبا�ِإ

َّ
  ِبالُ"ّ!ِ  َوالُ"!ُّ  ، َوَهاءَ  َهاءَ  ِبالذ

َّ
Nِرًبا�ِإ

 
َّ
Nْمِر�ِرًبا�ِإ ْمُر�ِبالتَّ ا�ِعن : َوَهاءَ  َهاءَ  ،�َوالتَّ

َ
ى�َهذ

َ
�َحَسٌن�َصِحيٌح�،�َوالَعَمُل�َع�

ٌ
ا�َحِديث

َ
َهذ

،ووجه�الدNلة�أن�ا�تبايعان�لم�يف5iَيًدا�ِبَيٍد : �َهاَء�َوَهاَء�،�َيُقوُل�

  6..كانا�\ي�سفينة�تس,!�{
ما�راكب,ن

�البدNن�\ي�الجنس�كبيع�الذهب�بالذهب�أو�الفضة�بالفضة،�فإنه�يجب� �اتحدا �إذا هذا�الشرط�خاص�فيما

�باتفاق�العل �\ي�الجودة،�و�Nع"!ة�بالصناعة�والصياغة�وهذا �\ي�الوزن�وإن�اختلفا 
ماìالتماثل�بي

�بيد
ً

ما�إذا�كان�يداìما�كبيع�الذهب�بالفضة�فيجوز�التفاضل�بي
Úاختلفا�\ي�جنس

                                                                                                                        
تحفة�الفقهاء،�كتاب�الصرف،�)هـ540نحو�: ا�تو\ى(بن�أحمد�بن�أبي�أحمد،�أبو�بكر�عء�الدين�السمرقندي�

  .813،�ص1،�باب�تقابض�البدل,ن،�جفقه�ا'عامzت

�،oÔانظر. 12،�ص7فكر،�ج،�دار�الفتح�القدير،�) هـ861: ا�تو\ى(كمال�الدين�محمد�بن�عبد�الواحد�السيوا�

أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�بن�سمة�بن�عبد�ا�لك�بن�الطحاوي،�. 472،�ص3،�ج1،�ط� م�1993 -هـ� 1413،�شرح�الزرك��� ،�)ه772: ا�تو\ى

،�ب,!وت،�دار�البشائر�Pسمية،��عبد�هللا�نذير�أحمد. د،��ف�العلماءمختصر�اختz ،��ه321: ا�تو\ى،��

 .283،�ص4582رواه�النسائي،�كتاب�البيوع،�باب�بيع�الفضة�بالذهب�وبيع�الذهب�بالفضة�،�رقم�

  .761،�ص2،�ج2065صحيح�البخاري،�كتاب�البيوع،�باب�الشع,!�بالشع,!،�حديث�رقم�

�،oÔهـ620: ا�تو\ى(أبو�محمد�موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد�بن�محمد�بن�قدامة�الجماعي�ي�ا�قد�(�،�Ðا'غ

[م ، )هـ204: ا�تو\ى(أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إدريس�بن�العباس،�الشافøي،�.  192،�ص2ج

 . 141،�ص4،�ج�ا'غ�Ðمصدر�سابق،�. 211،�ص3،�ج�بداية�ا'جMyد
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إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

و�Nيشi!ط�التقابض�الفوري�عقب�العقد�

�الفقهاء �جمهور �عند �باÖبدان �التفرق �قبل القبض

�الصرف�هو� �أن�التقابض�\ي � �العلماء �واتفق�جمهور ،
ً
�ناجزا �الصرف�أن�يقع �أن�من�شرط� فاتفق�الفقهاء

القبض�\ي�ا�جلس�وإن�ترا

�أو�أك�!�ثم�تقابضا�ص
ً
واحد�مي

� �فقال �وسلم �هللا�عليه �ص�ى o×الن� �سأل �أنه �هللا�عنه oÔÕابن�عمر�ر� وعن

بالدنان,!�وآخذ�بالدراهم،�وأبيع�بالدراهم�واخذ�بالدنان,!،�فقال

  4"وبينكما��oÔء

�: ودليل�اخر حدثنا

�الد
ُ
ِرف

َ
وُل�َمْن�َيْصط

ُ
ق
َ
ُت�أ

ْ
َبل

ْ
ق
َ
أ

َقاَل 
َ
َك�،�ف

َ
ْعِطَك�َوِرق

ُ
�ن اِدُمَنا

َ
ا�َجاَء�خ

َ
�ِإذ ِتَنا

ْ
ائ

اَل 
َ
�ق َم

َّ
�َوَسل ْيِه

َ
�َعل ُه

َّ
ى�الل

َّ
�َص� ِه

َّ
الل

 ِربً 
َّ
Nْمُر�ِبالت َوَهاءَ  َهاءَ  ا�ِإ ،�َوالتَّ

ْوِلِه�
َ
�َهاَء�َوَهاَء�،�َيُقوُل�: َوَمْع�ÓÌَق

َّ
Nِإ

كانا�\ي�سفينة�تس,!�{
ما�راكب,ن

  :شرط�التماثل.2

�البدNن�\ي�الجنس�كبيع�الذهب�بالذهب�أو�الفضة�بالفضة،�فإنه�يجب� �اتحدا �إذا هذا�الشرط�خاص�فيما

�باتفاق�العل �\ي�الجودة،�و�Nع"!ة�بالصناعة�والصياغة�وهذا �\ي�الوزن�وإن�اختلفا 
ماìالتماثل�بي

�بيد
ً

ما�إذا�كان�يداìما�كبيع�الذهب�بالفضة�فيجوز�التفاضل�بي
Úاختلفا�\ي�جنس

                                               
بن�أحمد�بن�أبي�أحمد،�أبو�بكر�عء�الدين�السمرقندي��محمد�1
فقه�ا'عامzتمصدر�سابق،��2
كمال�الدين�محمد�بن�عبد�الواحد�السيواابن�الهمام،��3

ا�تو\ى(الزرك�oÔèا�صري�الحنب�ي،�

�سلمة��زدي�الحجري�ا�صري 
رواه�النسائي،�كتاب�البيوع،�باب�بيع�الفضة�بالذهب�وبيع�الذهب�بالفضة�،�رقم��4
صحيح�البخاري،�كتاب�البيوع،�باب�الشع,!�بالشع,!،�حديث�رقم� 5
أبو�محمد�موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد�بن�محمد�بن�قدامة�الجماعي�ي�ا�قد�مة،ابن�قدا�6

 .39ص
ج�البحر�الرائقمصدر�سابق،�� 7

بداية�ا'جMyدمصدر�سابق،�.  56ص

  



 2022ديسمبر 2022

  Page 266 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

�ِ!ّ"ُ
ْ
�ِبال ُّ!"ُ

ْ
�َوال ِة ِفضَّ

ْ
�ِبال

ُ
ة ِفضَّ

ْ
�َوال َهِب

َّ
�ِبالذ َهُب

ِبيعُ 
َ
�ف
ُ
ْصَناف

َ
�َهِذِه�� َفتْ

َ
َتل ا�اخْ

َ
ِإذ
َ
وا��ف

�ِبَيٍد  �َيًدا اَن
َ
�ك ا

َ
 1"�ِإذ

!ط�تماثل�البدل,ن�\ي�بيع�الذهب�عند�اتحاد�الجنس،�فإن�اختلف�الجنس�جاز�التفاضل
ُ
i2.فقد�اش  

ٍل . ن 
ْ
�ِبِمث

ً


ْ
فَضِة�َوْزًنا�. ِمث

ْ
�ِبال

ُ
ِفضة

ْ
َوال

�ب,ن�) بمثل( �التماثل �يشi!ط oÌيع


ا�أيًضا�الوزن�فالحديث�يدل�ع�ى�Úأن�ا�عيار�ف�oÌيع

وجوب�تحقيق�ا�ماثلة�\ي�بيع�الربوي�بجنسه�وذلك��Nيكون�إ�Nبمعيار�معلوم�مقداره�بالشرع�أو�بالعادة�وزًنا�أو�

�قال �وسلم �هللا�عليه �رسول�هللا�ص�ى �أن �هللا�عنه oÔÕالصامت�ر� �بن �عبادة 
ا،�: " وعنìوعي� الذهب�ت"!ها


ا،�وال"!�بال"!�مدي�بمدي،�والشع,!�بالشع,!�مدي�بمدي،�والتمر�بالتمر�مدي�بمدي،�ìوالفضة�بالفضة�ت"!ها�وعي


ود�Úمع�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�يوم�خي"!�نبايع�ال� كنا

  �N ."6تبيعو�الذهب�بالذهب�إ�Nوزنا�بوزن

ُفَقَهاُء�
ْ
ْيِل،�َوال

َ
ك

ْ
�ِبال

َ
Nَوْزِن�

ْ
�ِبال ا

َ
َساِوي�ِ\ي�َهذ

ِبا
َ
�ف
ً
اَن�َمِكي

َ
ْيِل ِن،�َوَما�ك

َ
ك

ْ
  7.ل

� ِ!ّ"ُ
ْ
�ِبال َّ!"ُ

ْ
�: "الحديث�إ�ى�قوِلِه ... " ِة،�َو�Nال

َّ
Nِإ

� َّo× فاُضِل؛�Öّن�النَّ ِم�بالتَّ
ْ
ِل�\ي�فساِد�الَبْيِع�كالِعل

ُ
َماث

هاشم�محمد�ع�ي�مهدي،�دار�: لجنة�من�العلماء�برئاسة�ال"!فسور 

  .142،�ص2بالذهب،�ج

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�روي�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال �َوال: "ما َهِب
َّ
�ِبالذ َهُب

َّ
الذ

ْمُر�ِبال ا�اخِْع,ِ!�َوالتَّ
َ
ِإذ
َ
ٍل�َسَواًء�ِبَسَواٍء�َيًدا�ِبَيٍد�ف

ْ
�ِبِمث

ً


ْ
ِح�ِمث

ْ
ل ِ

ْ
ُح�ِبا�

ْ
ل ِ

ْ
ْمِر�َوا� تَّ

�ِبَيد �َيًدا اَن
َ
�ك ا

َ
�ِإذ ُتْم

ْ
�ِشئ

َ
ف

!ط�تماثل�البدل,ن�\ي�بيع�الذهب�عند�اتحاد�الجنس،�فإن�اختلف�الجنس�جاز�التفاضل
ُ
iفقد�اش

الذَهُب�ِبالذَهِب�َوْزًنا�ِبَوْزٍن :"ودليل�اخر�ع�ى�ذلك�قوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

ُهَو�ِرًبا
َ
Oَاَد�ف

َ
iو�اْس

َ
َمْن�َزاَد�أ

َ
  3".ف

� �كو�
ما �حالة �الكيل N� �الوزن �الذهب �\ي  (فا�عيار�الشرÑي
ً
�) مث

ً
(مقاب

�بمثل(
ً

ا�أيًضا�الوزن�فالحديث�يدل�ع�ى�) الفضة�بالفضة�وزًنا�بوزن�مثÚأن�ا�عيار�ف�oÌيع

وجوب�تحقيق�ا�ماثلة�\ي�بيع�الربوي�بجنسه�وذلك��Nيكون�إ�Nبمعيار�معلوم�مقداره�بالشرع�أو�بالعادة�وزًنا�أو�

�قال �وسلم �هللا�عليه �رسول�هللا�ص�ى �أن �هللا�عنه oÔÕالصامت�ر� �بن �عبادة وعن


ا،�وال"!�بال"!�مدي�بمدي،�والشع,!�بالشع,!�مدي�بمدي،�والتمر�بالتمر�مدي�بمدي،�ìوالفضة�بالفضة�ت"!ها�وعي

  5". �مدي�بمدي،�فمن�زاد�أو�ازداد�فقد�أربى


ود�:" ب,ن�عبيد�ر�oÔÕهللا�عنه�قالÚمع�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�يوم�خي"!�نبايع�ال� كنا

�Nتبيعو�الذهب�بالذهب�إ�Nوزنا�بوزن:"أوقية�الذهب�بالدينارين�والثثة،�فقال�رسول�هللا�عليه�وسلم

َساِوي،�َوُيوِج " 
َّ
�oاْعِتَباَر�الت ِÔüَت

�ِبالَيقْ ا
َ
َساِوي�ِ\ي�َهذ

َّ
�الت وَن

ُ
�َيك نْ

َ
ُب�أ

ِبا
َ
�ف
ً
اَن�َمِكي

َ
َوْزِن،�َوَما�ك

ْ
ِبال
َ
اَن�َمْوُزوًنا�ف

َ
َما�ك

َ
ْرِع،�ف ُل�ِبِمْعَياِر�الشَّ

ُ
َماث

��Nَتِبيُعوا�: "- عليه�الّسم ِ!ّ"ُ
ْ
�ِبال َّ!"ُ

ْ
ِة،�َو�Nال ِفضَّ

ْ
�بال

َ
ة ِفضَّ

ْ
�ال

َ
Nَهِب،�َو

َّ
َهَب�بالذ

َّ
الذ

ماءُ "  ًنا�بَع,ٍن،�َيًدا�َبيٍد 
ّ
ِل�\ي�فساِد�الَبْيِع�كالِعل: فقال�العل

ُ
َماث الجهُل�\ي�التَّ

َل�\ي�العَدِد 
ْ
ْيِل�واِ�ث

َ
�الّسواَء�\ي�الك

َ
َرط

َ
  1. ه�الّسم�ش

                                         
  .211،�ص1587 2970،�رقم�3صحيح�مسلم،�كتاب�ا�ساقاة،�باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�ج

  .24،�ص2،�ج

  .453،�ص3074،�رقم�3باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�جاقاة،�

وي،�
َ
َرمي�الَعل

ُ
لجنة�من�العلماء�برئاسة�ال"!فسور : مراجعة،�الكوكب�الوهاج�شرح�صحيح�مسلممحمد��م,ن�بن�عبد�هللا��

  .307،�ص7ج،�1

 .498،�ص3،�ج3349: الصرف،�حديث�رقم�: و�داوود�\ي�كتاب�البيوع،�باب�

 .693،�ص1588صحيح�مسلم،�كتاب�ا�ساقاة،�باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�رقم�

بالذهب،�ج�،�حديث��Nتبيعوا�الذهبإحكام�[حكام�شرح�عمدة�[حكام�أبي�الفتح،�تقي�الدبن�محمد�بن�دقيق�العيد،

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�روي�عن�الن×�oص�ى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال: ودليل�ذلك ما

ْمُر�ِبال ِع,ِ!�َوالتَّ ِع,ُ!�ِبالشَّ َوالشَّ

ُتم
ْ
�ِشئ

َ
ْيف

َ
ك

!ط�تماثل�البدل,ن�\ي�بيع�الذهب�عند�اتحاد�الجنس،�فإن�اختلف�الجنس�جاز�التفاضل
ُ
iفقد�اش

ودليل�اخر�ع�ى�ذلك�قوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم

ٍل . ِبَوْزٍن 
ْ
�ِبِمث

ً


ْ
و�اس. ِمث

َ
َمْن�َزاَد�أ

َ
ف

� �كو�
ما �حالة �الكيل N� �الوزن �الذهب �\ي فا�عيار�الشرÑي

(تباع�) و(العوض,ن�

وجوب�تحقيق�ا�ماثلة�\ي�بيع�الربوي�بجنسه�وذلك��Nيكون�إ�Nبمعيار�معلوم�مقداره�بالشرع�أو�بالعادة�وزًنا�أو�

 
ً
  4.كي

�قال �وسلم �هللا�عليه �رسول�هللا�ص�ى �أن �هللا�عنه oÔÕالصامت�ر� �بن �عبادة وعن


ا،�وال"!�بال"!�مدي�بمدي،�والشع,!�بالشع,!�مدي�بمدي،�والتمر�بالتمر�مدي�بمدي،�ìوالفضة�بالفضة�ت"!ها�وعي

وا�لح�با�لح�مدي�بمدي،�فمن�زاد�أو�ازداد�فقد�أربى

ب,ن�عبيد�ر�oÔÕهللا�عنه�قال�وعن�فضالة

أوقية�الذهب�بالدينارين�والثثة،�فقال�رسول�هللا�عليه�وسلم

� ُه
ُ
ْول
َ
�" ق �ِبَوْزٍن " َوْزًنا

ُل�ِبِمع
ُ
َماث ُه�َيِجُب�التَّ نَّ

َ
ُروا�أ رَّ

َ
ق

ه�
ُ
عليه�الّسم-وقول

َسواًء�بَسَواٍء،�َعْيًنا�بَع,ٍن،�َيًدا�َبيد

يعلي
َ
�الّسواَء�\ي�الك

َ
َرط

َ
ه�الّسم�ش

                                                          
صحيح�مسلم،�كتاب�ا�ساقاة،�باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�ج�1
،�جمغ��Ðا'حتاجمصدر�سابق،��2
اقاة،�صحيح�مسلم،�كتاب�ا�س�3
وي،�الهرري،��4

َ
َرمي�الَعل

ُ
محمد��م,ن�بن�عبد�هللا��


اج،ì1م،�ط�٢٠٠٩ -هـ� ١٤٣٠ا�
و�داوود�\ي�كتاب�البيوع،�باب�رواه�أب 5
صحيح�مسلم،�كتاب�ا�ساقاة،�باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�رقم� 6

أبي�الفتح،�تقي�الدبن�محمد�بن�دقيق�العيد،�7
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�: ((التماثل�\ي�القدر�بقوله: وقد�شرط�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�\ي�التعامل�\ي�أموال�الربا��ثثة�أشياء،��ول 
ً
مث

: الثاني�والثالثÖن�ا�ماثلة�أعم�من�أن�تكون�\ي�القدر�بخف�ا�ساواة،�

 
ً
  2. فإنه�دال�ع�ي�الشرط,ن�جميعا

�Nالدينار�بالدينار،�والدرهم�بالدرهم�

  4. ن�ونوعهما�اشi!ط�فيه�التماثل�والحلول،�والتقابض�\ي�ا�جلس

؛�Öن�الخيار�إنما�شرع�لتبي,ن�5اتفق�جمهور�العلماء�عدم�جواز�خيار�الشرط�\ي�عقد�الصرف،�وإ�Nيعت"!�فاسد

ا�بانتفاء�العلة�فينب2ي��فضل�فيؤخذ�أو�ا�فضول�فيi!ك،�والعاقبة��\ي�ا�عاوضات�والكل�منتف�هاهنا�فقطعن

�وجود� �مع �ا�بادلة �فتصح �التماثل، �باستثناء �السابقة، �الحالة �يشi!ط�\ي �ما �يشi!ط�لصح�
ا �ا�بادلة وهذه

�اخ �كيف�فإذا تلفت��صناف�فبيعوا

� �النقدين �أحد �بيع �\ي �ا�طلق �البيع �شروط �عن �زائد �شرط �أي ��Nيشi!ط �أنه �ع�ى �الفقهاء الذهب�(اتفق

  .لة�الربوية،�كبيع�ذهب�بتمر

                                                                                 
ليماني�وعائشة�بنت�الحس,ن� محمد�بن�الحس,ن�السُّ

،��عبد�الحميد�هنداوي . د: ا�حقق،�)الكاشف�عن�حقائق�السóن

الدكتور�حسن�محمد�مقبو�ي�: حقيق،�ت) هـ�732: 

الزحي�ي،�الفقه�: وانظر. 234،�ص4،�ج2،�ط�م1992

 .23،�ص5ج�،1م،�ط

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وقد�شرط�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�\ي�التعامل�\ي�أموال�الربا��ثثة�أشياء،��ول 

Öن�ا�ماثلة�أعم�من�أن�تكون�\ي�القدر�بخف�ا�ساواة،�)) سواء�بسواء: ((وأكده�بقوله

�بيد((الحلول�والتقابض،�بقوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�
ً
 )) يدا

ً
فإنه�دال�ع�ي�الشرط,ن�جميعا

الدينار�بالدينار،�والدرهم�بالدرهم��N:"- ص�ى�هللا�عليه�وسلم��-قال�رسول�هللا��-ر�ÓÔÕهللا�عنه

ن�ونوعهما�اشi!ط�فيه�التماثل�والحلول،�والتقابض�\ي�ا�جلسوهذا�يدل�ع�ى�أنه�إذا�اتحد�جنس�العرض,

  الخلو�عن�خيار�الشرط

اتفق�جمهور�العلماء�عدم�جواز�خيار�الشرط�\ي�عقد�الصرف،�وإ�Nيعت"!�فاسد

�فضل�فيؤخذ�أو�ا�فضول�فيi!ك،�والعاقبة��\ي�ا�عاوضات�والكل�منتف�هاهنا�فقطعن

  6.أن�نقطع�بانتفاء�ا�علول 

 مبادلة�الذهب�بالفضة�أو�الفضة�بالذهب

�فتص �التماثل، �باستثناء �السابقة، �الحالة �يشi!ط�\ي �ما �يشi!ط�لصح�
ا �ا�بادلة وهذه

�وسلم �ذلك�قوله�ص�ى�هللا�عليه �و�صل�\ي �اخ«: التفاضل�ب,ن�البدل,ن، فإذا

  )7(»تم�إذا�كان�يًدا�بيد

  مبادلة�الذهب�والفضة�بأحد�[صناف�الربوية�[خرى�

� �النقدين �أحد �بيع �\ي �ا�طلق �البيع �شروط �عن �زائد �شرط �أي ��Nيشi!ط �أنه �ع�ى �الفقهاء اتفق

لة�الربوية،�كبيع�ذهب�بتمربأحد��صناف�الربوية��خرى�ال�oÐتختلف�معهما�\ي�الع

                                                                                                                        
ق�عليه،�عا'سالك�Rي�شرح�ا'وطأ�مالك،�)هـ543: ا�تو\ى(،�القا�oÔÕمحمد�بن�عبد�هللا�

ّ
محمد�بن�الحس,ن�الس: ل

رب�Pسمي،ط
َ
 .25،�صم�2007 -هـ� 1428،�� 6،�ج1َدار�الغ

الكاشف�عن�حقائق�السóن(،�شرح�الطي���ع�ى�مشكاة�ا'صابيح�ا'سمى�بـ�) هـ743(،�شرف�الدين�الطي×o،��الحس,ن�بن�عبد�هللا

  .2125،�ص7،�باب�الربا،�ج�م�1997 -هـ�

  .685،�ص4568: أخرجه�النسائي،�كتاب�البيوع�،�باب�بيع�الدينار�بالدينار،�رقم�الحديث

: ا�تو\ى(،�رسوخ�[حبار�Rي�منسوخ�[خبار حاق�إبراهيم�بن�عمر�بن�إبراهيم�بن�خليل�الجع"!ّي،�

  .416ص�م،��1988 -هـ� 1�،1409،�ط1لبنان،�مؤسسة�الكتب�الثقافيه،�ج

1992 -هـ�1412،�ب,!وت-دار�الفكر،�رد�ا'حتار ،)هـ1252: ا�تو\ى(،� عبد�العزيز�عابدينحمد�أم,ن�بن�عمر�بن�

 .P3110سمي�وأدلته،�دار�الكلم�الطيب،�ص

م،�ط 1994سمي،�دار�الغرب�P �-،�ب,!وتالذخ��ة ،)هـ684: ا�تو\ى(،��أبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريس

  .693،�ص1588صحيح�مسلم،�كتاب�ا�ساقاة،�باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�رقم�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

وقد�شرط�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�\ي�التعامل�\ي�أموال�الربا��ثثة�أشياء،��ول 

وأكده�بقوله)) بمثل

الحلول�والتقابض،�بقوله�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

ر�ÓÔÕهللا�عنه�-وعن�أبي�هريرة


ماì3" فضل�بي  

وهذا�يدل�ع�ى�أنه�إذا�اتحد�جنس�العرض,

الخلو�عن�خيار�الشرط. 3

اتفق�جمهور�العلماء�عدم�جواز�خيار�الشرط�\ي�عقد�الصرف،�وإ�Nيعت"!�فاسد

�فضل�فيؤخذ�أو�ا�فضول�فيi!ك،�والعاقبة��\ي�ا�عاوضات�والكل�منتف�هاهنا�فقطعن

أن�نقطع�بانتفاء�ا�علول 

 
ً
مبادلة�الذهب�بالفضة�أو�الفضة�بالذهب: ثانيا

�فتص �التماثل، �باستثناء �السابقة، �الحالة �يشi!ط�\ي �ما �يشi!ط�لصح�
ا �ا�بادلة وهذه

�وسلم �ذلك�قوله�ص�ى�هللا�عليه �و�صل�\ي التفاضل�ب,ن�البدل,ن،

شئتم�إذا�كان�يًدا�بيد

 
ً
مبادلة�الذهب�والفضة�بأحد�[صناف�الربوية�[خرى�: ثالثا

� �النقدين �أحد �بيع �\ي �ا�طلق �البيع �شروط �عن �زائد �شرط �أي ��Nيشi!ط �أنه �ع�ى �الفقهاء اتفق

بأحد��صناف�الربوية��خرى�ال�oÐتختلف�معهما�\ي�الع)  والفضة

                                               
القا�oÔÕمحمد�بن�عبد�هللا�أبو�بكر�ابن�العربي،��1

ليماني رب�Pسمي،ط،�السُّ
َ
َدار�الغ

شرف�الدين�الطي×o،��الحس,ن�بن�عبد�هللا 2

هـ� 1417الرياض،�مكتبة�نزار،�
أخرجه�النسائي،�كتاب�البيوع�،�باب�بيع�الدينار�بالدينار،�رقم�الحديث�3
الدين،�أبو�إسحاق�إبراهيم�بن�عمر�بن�إبراهيم�بن�خليل�الجع"!ّي،��برهان4

لبنان،�مؤسسة�الكتب�الثقافيه،�ج�-،�ب,!وت��هدل
حمد�أم,ن�بن�عمر�بن��ابن�عابدين، 5

Pسمي�وأدلته،�دار�الكلم�الطيب،�ص
أبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريسالقرا\ي،� 6
صحيح�مسلم،�كتاب�ا�ساقاة،�باب�الصرف�وبيع�الذهب�بالورق�نقدا،�رقم�   7
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�الفضة�بالح�ي�الفضة�ا�عمولة�ويعطيه�إجارته؛�Öن�

مبادلة�الذهب�أو�الفضة�بمال�غ,!�ربوي،�

نتائج�التحليل��حصائي�للمحظورات�ال��Êيقع�ف�Mا�البائع�وا'ش��ي�Rي�تجارة�

�تتعلق� oÐال� ��سئلة �من �مجموعة �ع�ى �يحتوي �الذي oالعلم� �البحث �أدوات أحد

�ا�جتمع� �شرائح �ع�ى �عرضها �تم oÐوال� � �الذهب �تجارة �\ي �وا�شi!ي �البائع �ِقَبل �من رتكبة
ُ
�ا� با�حظورات


اÚبغرض�جمع�ا�علومات�عن�هذه�الظاهرة�أو�ا�شكلة�وإيجاد�الفتوى�ف�oÌالفلسطي.  

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�Nخ,!�\ي�أن�يصارف�الرجل�الصائغ�الفضة�بالح�ي�الفضة�ا�عمولة�ويعطيه�إجارته؛�Öن�: "قال�Pمام�الشافøي

 
ً
  1."هذا�الورق�بالورق�متفاض

  مبادلة�الذهب�أو�الفضة�بمال�غ���ربوي 

مبادلة�الذهب�أو�الفضة�بمال�غ,!�ربوي،��اتفق�الفقهاء�أيضا�ع�ى�عدم�اشi!اط�الشروط�الخاصة�السابقة�\ي

   2. كذهب�بعقار،�وأنه��Nيشi!ط�فيه�إ�Nشروط�البيع�ا�طلق

نتائج�التحليل��حصائي�للمحظورات�ال��Êيقع�ف�Mا�البائع�وا'ش��ي�Rي�تجارة�

  .تعريف�با�ستبيان�ومجتمع�الدراسة�وأسئلMyا

�zستبيان �هذا �تتعلق��يعت"! oÐال� ��سئلة �من �مجموعة �ع�ى �يحتوي �الذي oالعلم� �البحث �أدوات أحد

�ا�جتمع� �شرائح �ع�ى �عرضها �تم oÐوال� � �الذهب �تجارة �\ي �وا�شi!ي �البائع �ِقَبل �من رتكبة
ُ
�ا� با�حظورات


اÚبغرض�جمع�ا�علومات�عن�هذه�الظاهرة�أو�ا�شكلة�وإيجاد�الفتوى�ف�oÌالفلسطي

ش��ي 
ُ
  : وذج�استبيان�ا'

ّصّدق�عليه�من�البنك
ُ
  .تشi!ي�الذهب�بالشيك�العادي�غ,!�ا�

  .تتاجر�بالذهب�عن�طريق�البورصة

  .تشi!ي�الذهب�بالكمبياNت�والسند�Pذني

  .تشi!ي�الذهب�بالبطاقة�zئتمانية

  .تشi!ي�الذهب�ع"!�التلفون�أو�Pنi!نت

  .يفصل�البائع�ذهبك�ا�حجر�عندما�تبيعه�له

  .تشi!ي�الذذهب�بالدين�أو�التقسيط

                                         
 

  .31،�ص1،�ط[حكام�الفقهية�لنوازل�الذهب�والفضةال"!كاتي،�ناصر�بن�عبد�الكريم�،�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

قال�Pمام�الشافøي

 
ً
هذا�الورق�بالورق�متفاض

مبادلة�الذهب�أو�الفضة�بمال�غ���ربوي : رابعا

اتفق�الفقهاء�أيضا�ع�ى�عدم�اشi!اط�الشروط�الخاصة�السابقة�\ي

كذهب�بعقار،�وأنه��Nيشi!ط�فيه�إ�Nشروط�البيع�ا�طلق

نتائج�التحليل��حصائي�للمحظورات�ال��Êيقع�ف�Mا�البائع�وا'ش��ي�Rي�تجارة�: ا'طلب�الرابع

  .الذهب

 
ً
تعريف�با�ستبيان�ومجتمع�الدراسة�وأسئلMyا: أو�

�zستبيان �هذا يعت"!

�ا�جتمع� �شرائح �ع�ى �عرضها �تم oÐوال� � �الذهب �تجارة �\ي �وا�شi!ي �البائع �ِقَبل �من رتكبة
ُ
�ا� با�حظورات


اÚبغرض�جمع�ا�علومات�عن�هذه�الظاهرة�أو�ا�شكلة�وإيجاد�الفتوى�ف�oÌالفلسطي

  : أسئلة�الدراسة

ش��ي نم
ُ
وذج�استبيان�ا'

ّصّدق�عليه�من�البنك
ُ
تشi!ي�الذهب�بالشيك�العادي�غ,!�ا�

تتاجر�بالذهب�عن�طريق�البورصة

تشi!ي�الذهب�بالكمبياNت�والسند�Pذني

تشi!ي�الذهب�بالبطاقة�zئتمانية

تشi!ي�الذهب�ع"!�التلفون�أو�Pنi!نت

يفصل�البائع�ذهبك�ا�ح

تشi!ي�الذذهب�بالدين�أو�التقسيط

                                                          
 .35،�ص[م�مصدر�سابق�،�1
ال"!كاتي،�ناصر�بن�عبد�الكريم�،�2
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ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  .يشi!ط�البائع�عليك�شروط�معينة�عند�بيع�الذهب


ا�أرواحÚي�الذهب�ا�رسوم�عليه�رسومات�ف!iتش.  

  :نموذج�استبيان�البائع

َصّدق�عليه�من�البنك
ُ
  .تبيع�الذهب�بالشيك�العادي�غ,!�ا�

  .تتاجر�بالذهب�عن�طريق�البورصة

  .Pذني�تبيع�الذهب�بالكمبياNت�والسند

  .تبيع�الذهب�الذهب�بالبطاقة�Pئتمانية

  .تبيع�الذهب�ع"!�التلفون�أو�Pنi!نت

  .حجر

  .تبيع�الذهب�بالدين�أو�التقسيط

  .تتم�إبراء�بعض�الشروط�عند�بيع�الذهب�للمشi!ي 


ا�أرواحÚتبيع�الذهب�ا�رسوم�عليه�رسومات�ف.  

  تحليل�نتائج�استبيان�البائع

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

2 1 2 2 2 1  4 1  

1 1 3 3 2 1 1 1 

3 3 3 1 4 2 2 1 

1 2 1 1 3 1 4 1 

3 2 4 3 3 2 4 2 

2 3 3 3 2 3 1 1 

1 1 2 2 2 1 1 1 

3 2 3 3 2 1 1 2 

2 1 3 3 2 2 1 2 

1 2 3 1 4 3 1 1 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يشi!ط�البائع�عليك�شروط�معينة�عند�بيع�الذهب


ا�أرواحÚي�الذهب�ا�رسوم�عليه�رسومات�ف!iتش

نموذج�استبيان�البائع

َصّدق�عليه�من�البنك
ُ
تبيع�الذهب�بالشيك�العادي�غ,!�ا�

تتاجر�بالذهب�عن�طريق�البورصة

تبيع�الذهب�بالكمبياNت�والسند

تبيع�الذهب�الذهب�بالبطاقة�Pئتمانية

تبيع�الذهب�ع"!�التلفون�أو�Pنi!نت

تتاجر�بالذهب�ا�حجر

تبيع�الذهب�بالدين�أو�التقسيط

تتم�إبراء�بعض�الشروط�عند�بيع�الذهب�للمشi!ي 


ا�أرواحÚتبيع�الذهب�ا�رسوم�عليه�رسومات�ف

 
ً
تحليل�نتائج�استبيان�البائع: ثانيا

Q1 Q2 عدد�zستبانات

1 1 2

2 1 1

3 2 3

4 2 1

5 3 3

6 2 2

7 1 1

8 3 3

9 1 2

10 3 1
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ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

2 2 3 2 4 3 4 2 

2 1 2 2 2 2 1 1 

2 2 3 2 4 3 4 2 

1 2 3 3 1 3 2 2 

1 2 1 1 2 2 1 1 

1 1 1 1 1 3 4 1 

1 1 2 3 2 2 1 2 

2 1 3 3 2 2 1 2 

3 2 3 3 2 1 1 2 

1 2 2 2 1 2 1 1 

2 2 3 2 4 3 4 2 

2 1 2 2 2 2 1 1 

9 9 3 5 3 6 13 12 

0.41 0.41 0.14 0.23 0.14 0.27 0.59 0.55 

9 11 6 8 12 9 2 10 

0.41 0.50 0.27 0.36 0.55 0.41 0.09 0.45 

4 2 12 9 2 7 0 0 

0.18 0.09 0.55 0.41 0.09 0.32 0.00 0.00 

0 0 1 0 5 0 7 0 

0 0 0.05 0 0.23 0 0.32 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  .تحليل�نتائج�استبيان�ا'ش��ي 

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

1 1 2 2 1 1 2 2 

1 2 2 2 1 1 1 1 

3 3 4 3 2 2 2 2 

2 2 2 3 2 1 2 2 

1 2 2 2 1 2 2 2 

1 1 2 2 2 2 1 1 

1 2 2 2 1 1 2 2 

2 3 3 2 1 1 1 2 

1 2 2 2 1 1 1 1 

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

11 1 2

12 1 2

13 1 2

14 2 1

15 1 1

16 3 1

17 3 1

18 1 2

19 3 3

20 1 1

21 1 2

22 1 2

9 12 معارض�بشدة

0.41 0.55 نسبة

9 4 معارض�

0.18 0.41

4 6 محايد

0.27 0.18

0 0 موافق

0 0

0 0 موافق�بشدة

0 0

تحليل�نتائج�استبيان�ا'ش��ي : ثانيا

Q1 Q2 عدد�zستبانات

1 1 1

2 2 1

3 3 3

4 3 2

5 2 1

6 1 1

7 2 1

8 2 2

9 2 1
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�بنسب� �الدراسة �أسئلة �شمل�
ا oÐا�حظورات�ال� �\ي �يقع !ي

  .متفاوتة�وباًء�عليه�تم�مناقشة�الحاNت�وتأصيلها�من�القواعد�الفقهية�وPفتاء�حيالها

  الحا�ت�ال��Êيقع�ف�Mا�التاجر�أو�ا'ش��ي�Rي�تجارة�الذهب

�ها�ويكون�الثمن�نقودا�ورقيه�مع�عدم�علم�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

1 1 2 2 2 2 1 1 

1 1 2 2 2 1 2 2 

1 2 2 2 2 1 2 2 

1 1 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 1 1 1 2 

1 1 2 1 2 1 1 1 

1 2 1 2 2 3 3 1 

2 2 2 2 2 2 1 1 

1 1 2 3 2 2 2 2 

1 1 3 3 2 1 1 2 

2 2 2 1 2 1 1 1 

2 2 2 2 1 1 1 1 

14 8 1 2 8 13 11 9 

0.64 0.36 0.05 0.09 0.36 0.59 0.50 0.41 

6 11 17 15 13 7 9 12 

0.27 0.50 0.77 0.68 0.59 0.32 0.41 0.55 

1 2 2 4 0 1 1 0 

0.05 0.09 0.09 0.18 0.00 0.05 0.05 0.00 

0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0.05 0 0.00 0 0.00 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

iوا�ش� �البائع �من
C

ُ
�أن�ك �الدراسة �عن�هذه �بنسب�نتج �الدراسة �أسئلة �شمل�
ا oÐا�حظورات�ال� �\ي �يقع !ي

متفاوتة�وباًء�عليه�تم�مناقشة�الحاNت�وتأصيلها�من�القواعد�الفقهية�وPفتاء�حيالها

الحا�ت�ال��Êيقع�ف�Mا�التاجر�أو�ا'ش��ي�Rي�تجارة�الذهب

�ها�ويكون�الثمن�نقودا�ورقيه�مع�عدم�علم�بيع�ح�ي�خالطه�غ��ه�من�أحجار�رخيصة�وغ�

  .ا'ش��ي�بحساب�وزن�الفص�مع�وزن�الذهب

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 1 1

14 2 2

15 2 1

16 1 1

17 3 2

18 1 1

19 3 1

20 3 2

21 1 2

14 9 معارض�بشدة

0.64 0.41 نسبة

6 7 معارض�

0.32 0.27

1 5 محايد

0.23 0.05

0 0 موافق

0 0

0 0 موافق�بشدة

0 0


ُ
�أن�ك �الدراسة �عن�هذه نتج

متفاوتة�وباًء�عليه�تم�مناقشة�الحاNت�وتأصيلها�من�القواعد�الفقهية�وPفتاء�حيالها

  

  

الحا�ت�ال��Êيقع�ف�Mا�التاجر�أو�ا'ش��ي�Rي�تجارة�الذهب:ا'بحث�الثاني

بيع�ح�ي�خالطه�غ��ه�من�أ: الحالة�[و�ى

ا'ش��ي�بحساب�وزن�الفص�مع�وزن�الذهب
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20�� �وسعر�الغرام دينار،��30غراما،

�يضيف�ثمن� �ثم �الوزن، �أساس�ذلك �ى

�تكون�قيمة��30غم�وسعر�غرام�الذهب� � دينارا

� �يضيف�ثمن�ا�صنوعية�ولنفرض�أ�
ا �ثم� دينار�فيكون�zجما�ي��40دينارا

وزن�الحجر�الكريم�مع�وزن�الذهب�فالبيع�غ,!�جائز�لوجود�جهالة�ع�ى�ا�شi!ي�

��Nأن�يحسب�الفص� �حده �وثمن�الفص�ع�ى �حده �ليحسب�وزن�الذهب�ع�ى � �اشi!ى�Pسورة �إنما �أنه إذ

�أ �مكسورا �ويكون�الثمن�ذهبا و�سبائك�جار�رخيصة�وغ��ها

�فصوص�زركون� 
اÚمن�الذهب�ف� �أراد�أن�يشi!ي�خمس,ن�خاتما 
ا��1صاحب�متجر�ح�يìثم� �ويدفع أو�غ,!ه،

  .،�فيذهب�إ�ى�تاجر�الح�ي�بالجملة،�ويختار�الخواتم�ال�oÐيريدها

�فإذ �ا�صنوعية �ثمن 
اÚويضيف�ال� �فصوصها �مع �الخواتم �بوزن �تاجر�الجملة �مع�يقوم �الخواتم �وزن �كان ا


ا�خمس,ن�غرام�ثمن�ا�صنوعية��فتكون�قيمة�الخواتم�خمسمائة�غرام�Úالفصوص�خمسمائة�غرام�يضيف�إل

�فصوصها� �مع �الخواتم �ثمن �الذهب�ا�كسور �من �غرام � �دينار�فالخمسمائة �وثثمائة �ا�كسور �الذهب من

دينار�فتكون�600ن�غرام�من�الذهب�ا�كسور�و

  .غرام�من�الخواتم�وا�صنوعية

غرام�من�الذهب��550!�من�وزن�الخواتم�مع�فصوصها�كأن�يدفع�

  . غرام�ثمن�ا�صنوعية

هذه�الصورة�من�البيع�حرام�وذلك�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�\ي�بيع�الذهب�بجنسه،�وا�ماثلة�شرط�\ي�صحة�هذا�

�\ي�حديث�فضالة�ب,ن�عبيد�ر�oÔÕهللا�عنه�قال�أتي�رسول�هللا� البيع�وقد�ورد�النص�بتحريم�هذا�البيع�كما

لزركونيــــــــــــــــوم،�يتبلـــــــــــــــــور�\ــــــــــــــــي�فصـــــــــــــــــيلة�الربــــــــــــــــاÑي،�ويســـــــــــــــــتعمل�\ــــــــــــــــي�صـــــــــــــــــناعة�الحراريــــــــــــــــات�وكحجـــــــــــــــــر�كـــــــــــــــــريم�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الحجر�الكريم �مع �وزن�Pسورة � �حجر�كريم، 
اÚف� �إسورة 20.تشi!ي�إمرأة

  .دينارا�640فدفعت�ثمن�Pسورة�

�ع �قيم�
ا �وحساب �الحجر�الكريم �مع � �Pسورة �بوزن �البائع �يضيف�ثمن�يقوم �ثم �الوزن، �أساس�ذلك �ى

�مع�الحجر�الكريم� � �كان�وزن�Pسورة �فإذا غم�وسعر�غرام�الذهب��20ا�صنوعية،

� � ��P600سورة�ع�ى�أساس�وز�
ا �يضيف�ثمن�ا�صنوعية�ولنفرض�أ�
ا �ثم� دينارا

وزن�الحجر�الكريم�مع�وزن�الذهب�فالبيع�غ,!�جائز�لوجود�جهالة�ع�ى�ا�شi!ي�فإذا�لم�يعلم�ا�شi!ي�بحساب�

��Nأن�يحسب�الفص� �حده �وثمن�الفص�ع�ى �حده �ليحسب�وزن�الذهب�ع�ى � �اشi!ى�Pسورة �إنما �أنه إذ

  .الرخيص�بسعر�الذهب

�أ �مكسورا �ويكون�الثمن�ذهبا بيع�ح�ي�خالطه�غ��ه�من�أحجار�رخيصة�وغ��ها

�فصوص�زركون� 
اÚمن�الذهب�ف� �أراد�أن�يشi!ي�خمس,ن�خاتما صاحب�متجر�ح�ي

،�فيذهب�إ�ى�تاجر�الح�ي�بالجملة،�ويختار�الخواتم�ال�oÐيريدها..ذهبا�مكسورا�أو�سبائك�ذهب

�فإذ �ا�صنوعية �ثمن 
اÚويضيف�ال� �فصوصها �مع �الخواتم �بوزن �تاجر�الجملة يقوم


ا�خمس,ن�غرام�ثمن�ا�صنوعية��فتكون�قيمة�الخواتم�خمسمائة�غرام�Úالفصوص�خمسمائة�غرام�يضيف�إل

�فصوصها� �مع �الخواتم �ثمن �الذهب�ا�كسور �من �غرام � �دينار�فالخمسمائة �وثثمائة �ا�كسور �الذهب من

ن�غرام�من�الذهب�ا�كسور�ووالثثمائة�دينار�ثمن�ا�صنوعية�أو�يدفع�له�أربعمائة�وخمس,

غرام�من�الخواتم�وا�صنوعية�50دينار�ثمن��600غرام�من�الخواتم�و��450

أو�يكون�ثمن�الخواتم�الذهب�ا�كسور�أك�!�من�وزن�الخواتم�مع�فصوصها�كأن�يدفع�


ا�ثمن�ìغرام�ثمن�ا�صنوعية50م�ذات�الفصوص�وغرام�من�الخوات�500غرام�م

هذه�الصورة�من�البيع�حرام�وذلك�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�\ي�بيع�الذهب�بجنسه،�وا�ماثلة�شرط�\ي�صحة�هذا�

�\ي�حديث�فضالة�ب,ن�عبيد�ر�oÔÕهللا�عنه�قال�أتي�رسول�هللا� البيع�وقد�ورد�النص�بتحريم�هذا�البيع�كما

                                         
�مــــــــــــــــن�ســـــــــــــــــيليكات�ا

ً
لزركونيــــــــــــــــوم،�يتبلـــــــــــــــــور�\ــــــــــــــــي�فصـــــــــــــــــيلة�الربــــــــــــــــاÑي،�ويســـــــــــــــــتعمل�\ــــــــــــــــي�صـــــــــــــــــناعة�الحراريــــــــــــــــات�وكمعـــــــــــــــــدن�يi!كــــــــــــــــب�كيماويـــــــــــــــــا

  .2658،�ص،�قاموس�ا'عانيمصدر�سابق: ،�أنظر.باسم�هياسينث�ويعت"!�الخام�الرئي�oÔýلعنصر�الزركونويم

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الحجر�الكريم �مع �وزن�Pسورة � �حجر�كريم، 
اÚف� �إسورة تشi!ي�إمرأة

فدفعت�ثمن�Pسورة�

�ع �قيم�
ا �وحساب �الحجر�الكريم �مع � �Pسورة �بوزن �البائع يقوم

�مع�الحجر�الكريم� � �كان�وزن�Pسورة �فإذا ا�صنوعية،

� � Pسورة�ع�ى�أساس�وز�
ا

  .دينارا�640

فإذا�لم�يعلم�ا�شi!ي�بحساب�

��Nأن�يحسب�الفص� �حده �وثمن�الفص�ع�ى �حده �ليحسب�وزن�الذهب�ع�ى � �اشi!ى�Pسورة �إنما �أنه إذ

الرخيص�بسعر�الذهب

بيع�ح�ي�خالطه�غ��ه�من�أ: الحالة�الثانية

  ذهب�

�فصوص�زركون� 
اÚمن�الذهب�ف� �أراد�أن�يشi!ي�خمس,ن�خاتما صاحب�متجر�ح�ي

ذهبا�مكسورا�أو�سبائك�ذهب

�فإذ �ا�صنوعية �ثمن 
اÚويضيف�ال� �فصوصها �مع �الخواتم �بوزن �تاجر�الجملة يقوم


ا�خمس,ن�غرام�ثمن�ا�صنوعية��فتكون�قيمة�الخواتم�خمسمائة�غرام�Úالفصوص�خمسمائة�غرام�يضيف�إل

�فصوصها� �مع �الخواتم �ثمن �الذهب�ا�كسور �من �غرام � �دينار�فالخمسمائة �وثثمائة �ا�كسور �الذهب من

والثثمائة�دينار�ثمن�ا�صنوعية�أو�يدفع�له�أربعمائة�وخمس,

450غرام�ثمن��450

أو�يكون�ثمن�الخواتم�الذهب�ا�كسور�أك


ا�ثمن��500ا�كسور�،ìغرام�م

هذه�الصورة�من�البيع�حرام�وذلك�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�\ي�بيع�الذهب�بجنسه،�وا�ماثلة�شرط�\ي�صحة�هذا�

�\ي�حديث�فضالة�ب,ن�عبيد�ر�oÔÕهللا�عنه�قال�أتي�رسول�هللا� البيع�وقد�ورد�النص�بتحريم�هذا�البيع�كما

                                                          
�مــــــــــــــــن�ســـــــــــــــــيليكات�ا: الزركــــــــــــــــون �1

ً
معـــــــــــــــــدن�يi!كــــــــــــــــب�كيماويـــــــــــــــــا

باسم�هياسينث�ويعت"!�الخام�الرئي�oÔýلعنصر�الزركونويم
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ا�خرز�وذهب�وæي�من�الغنائم�تباع�فأمر�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�Úدة�ف

و\ي�رواية�O "�Nع�وحده،�ثم�قال�لهم�عليه�السم�الذهب�بالذهب�وزنا�بوزن


ا�ذهب�وخرز�بالذهب�ح�ÓÐيفصل�الذهب�عن�الخر Úف�oÐدة�الز�وب,ن�سبب�هذا�الن�opفالن×�oن�Ópعن�بيع�الق

الذهب�بالذهب�: " وهو�عدم�تحقق�ا�ساواة�\ي�بيع�الذهب�الذي�\ي�القدة�مع�الذهب�الذي�دفع�ثمنا�فقال�

  1.وأمر�بفصل�الذهب�عن�الخرز�لتعلم�ا�ماثلة�الæ�oÐي�شرط�\ي�بيع�الذهب�بالذهب

  يكون�الثمن�حليا

�وقد�تحتوي�هذه�Pسورة�ع�ى�حجر� �يحتوي�ع�ى�حجر�كريم�وتدفع�ثمنه�إسورة�
ً
�ذهبيا

ً
تشi!ي�إمرأة�خاتما

�فقط�من�غ,!� 
اÚفيحسب�ثمن�الذهب�الذي�ف� �أما�Pسورة� جره�الكريم،�

يبيع�رجل�حليا�قديما�ويشi!ي�بثمنه�جديدا�فيعرض�عليه�صاحب�متجر�الذهب�شراء�الح�ي�القديم�بشرط�

ق�ع�ى�سعر�غرام�الذهب�\ي�حال�بيعه�

!�منه�\ي�حالة�البيع�ثم�يزن�الح�ي�الجديد�ويخرج�قيمته�

ا�شتملة�ع�ى�وزن�الذهب�وثمن�ا�صنوعية�ثم�يجري�ا�قاصة�ب,ن�الثمن,ن�ويدفع�صاحب�الح�ي�القديم�فارق�

غرام�،�فيخرج�البائع�ثمن�30غم�ويشi!ي�قدة�وز�
ا�

�ب,ن�الثمن,ن،��150 فيجري�مقاصة

،�رسالة�ماجست,!،��ردن،�الجامعة��ردنية،�قاته�ا'عاصرة

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�خرز�وذهب�وæي�من�الغنائم�تباع�فأمر�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�وهو�بخي"!�بقÚدة�ف

وسلم�بالذهب�الذي�\ي�القدة�ف	Oع�وحده،�ثم�قال�لهم�عليه�السم�الذهب�بالذهب�وزنا�بوزن


ا�ذهب�وخرز�بالذهب�ح�ÓÐيفصل�الذهب�عن�الخر Úف�oÐدة�الفالن×�oن�Ópعن�بيع�الق

وهو�عدم�تحقق�ا�ساواة�\ي�بيع�الذهب�الذي�\ي�القدة�مع�الذهب�الذي�دفع�ثمنا�فقال�

وأمر�بفصل�الذهب�عن�الخرز�لتعلم�ا�ماثلة�الæ�oÐي�شرط�\ي�بيع�الذهب�بالذهب

يكون�الثمن�حليابيع�ُحِ�ّي�مخالطة��حجار�رخيصة�وغ��ها�و 

�وقد�تحتوي�هذه�Pسورة�ع�ى�حجر� �يحتوي�ع�ى�حجر�كريم�وتدفع�ثمنه�إسورة�
ً
�ذهبيا

ً
تشi!ي�إمرأة�خاتما

  .كريم�أو�قد��Nتحتوي 

�فقط�من�غ,!� 
اÚفيحسب�ثمن�الذهب�الذي�ف� �أما�Pسورة� �بحجره�الكريم،� والتاجر�يحسب�وزن�الخاتم�

  .حجرها��إن�كانت�{
ا�حجر�كريم

  .رم�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�

  شراء�الح�ي�الجديد�بشرط�شراء�القديم�أو�العكس

يبيع�رجل�حليا�قديما�ويشi!ي�بثمنه�جديدا�فيعرض�عليه�صاحب�متجر�الذهب�شراء�الح�ي�القديم�بشرط�

  .أن�يشi!ي�منه�حليا�جديدا

ق�ع�ى�سعر�غرام�الذهب�\ي�حال�بيعه�صاحب�ا�تجر�يقوم�بوزن�الذهب�القديم�وإخراج�قيمته�بعد�zتفا

وشرائه�ويكون�ثمن�غرام�الذهب�\ي�حالة�الشراء�أك�!�منه�\ي�حالة�البيع�ثم�يزن�الح�ي�الجديد�ويخرج�قيمته�

ا�شتملة�ع�ى�وزن�الذهب�وثمن�ا�صنوعية�ثم�يجري�ا�قاصة�ب,ن�الثمن,ن�ويدفع�صاحب�الح�ي�القديم�فارق�

غم�ويشi!ي�قدة�وز�
ا�20ورة�قديمة�وز�
ا�السعر�إن�وجد�،�كأن�يبيع�رجل�إس

�ولنفرض�أنه� �ولنفرض�أنه��z100سورة �القدة 150ثم�يقوم�بإخراج�قيمة

  .دينارا�50ويدفع�الرجل�فوق�الثمن�وهو

                                         
قاته�ا'عاصرةبيع�الذهب�والفضة�وتطبي،��عبد�ا�جيد�محمود�صح,ن: ،�إشراف�صدام�عبد�القادر�عبد�هللا�حس,ن

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ص�ى�هللا�عليه�وسلم�وهو�بخي"!�بق

وسلم�بالذهب�الذي�\ي�القدة�ف

  .تباع�ح�ÓÐتفصل


ا�ذهب�وخرز�بالذهب�ح�ÓÐيفصل�الذهب�عن�الخر Úف�oÐدة�الفالن×�oن�Ópعن�بيع�الق

وهو�عدم�تحقق�ا�ساواة�\ي�بيع�الذهب�الذي�\ي�القدة�مع�الذهب�الذي�دفع�ثمنا�فقال�

وأمر�بفصل�الذهب�عن�الخرز�لتعلم�ا�ماثلة�الæ�oÐي�شرط�\ي�بيع�الذهب�بالذهب" وزنا�بوزن

بيع�ُحِ�ّي�مخالطة��: ا'طلب�الثالث

�وقد�تحتوي�هذه�Pسورة�ع�ى�حجر� �يحتوي�ع�ى�حجر�كريم�وتدفع�ثمنه�إسورة�
ً
�ذهبيا

ً
تشi!ي�إمرأة�خاتما

كريم�أو�قد��Nتحتوي 

�ب والتاجر�يحسب�وزن�الخاتم�

حجرها��إن�كانت�{
ا�حجر�كريم

رم�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�وهذا�مح

شراء�الح�ي�الجديد�بشرط�شراء�القديم�أو�العكس: الحالة�الرابعة

يبيع�رجل�حليا�قديما�ويشi!ي�بثمنه�جديدا�فيعرض�عليه�صاحب�متجر�الذهب�شراء�الح�ي�القديم�بشرط�

أن�يشi!ي�منه�حليا�جديدا

صاحب�ا�تجر�يقوم�بوزن�الذهب�القديم�وإخراج�قيمته�بعد�zتفا

وشرائه�ويكون�ثمن�غرام�الذهب�\ي�حالة�الشراء�أك

ا�شتملة�ع�ى�وزن�الذهب�وثمن�ا�صنوعية�ثم�يجري�ا�قاصة�ب,ن�الثمن,ن�ويدفع�صاحب�الح�ي�القديم�فارق�

السعر�إن�وجد�،�كأن�يبيع�رجل�إس

� �ولنفرض�أنه zسورة

ويدفع�الرجل�فوق�الثمن�وهو

                                                          
صدام�عبد�القادر�عبد�هللا�حس,ن 1

  .86م�،�ص2003
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عدم�تحقيق�ا�ماثلة،�ودخلت�صورة�

  .البيع�مع�الشرط�للتحايل�ع�ى�الربا�ا�تمثل�\ي�بيع�الذهب�الذهب�مع�عدم�ا�ماثلة

ويتخرج�القول�بحرمة�هذه�الصورة�من�البيع�ع�ى�مذهب��الحنفية�والشافعية�والحنابلة�ع�ى�اعتبارها�بيعت,ن�

�ع�ى� �بالحرمة �القول �يتخرج �كما ،

�يضيف�اليه� كان�وزنه�عشرين�غراما

غراما�من�الذهب�ثم�يقوم�بوزن�zسورة�فاذا�كان�وز�
ا�

  .غراما�قبلها�ثمنا�للعقد�وان�كان�أقل�من�ذلك�طلب�تكملة�ثمن�العقد�إما�من�الذهب�أو�النقود�الورقية

ن�وزن�الح�ي�القديم�أو�الذي�هو�ثمن�إذ�البائع�أضاف�ثمن�ا�صنوعية�

للح�ي�الذي�باعه�وأهمل�ا�صنوعية�\ي�الح�ي�الذي�دفع�ثمنا،�وهذا��Nيجوز�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�\ي�بيع�ح�ي�

�أعجبه� �إن �زو6ي �سأشاور ،� �له وتقول

دينارا،��فهذا�حرام�Öنه�ربا�نسيئة،�و�لعدم�جواز�خيار�الشرط�\ي�بيع�الذهب�والفضة�

 13،�ص13،�جم�1993 

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

عدم�تحقيق�ا�ماثلة،�ودخلت�صورة�هذا�البيع�غ,!�جائز�Öنه�فيه�تحايل؛�فحقيقته�بيع�الذهب�بالذهب�مع�

البيع�مع�الشرط�للتحايل�ع�ى�الربا�ا�تمثل�\ي�بيع�الذهب�الذهب�مع�عدم�ا�ماثلة

ويتخرج�القول�بحرمة�هذه�الصورة�من�البيع�ع�ى�مذهب��الحنفية�والشافعية�والحنابلة�ع�ى�اعتبارها�بيعت,ن�

� �محرمة �وæي �بيعة، �وشرط�و 1\ي �بيع �كذلك�اعتبارها �ع�ى�2هو�محرمعندهم، �بالحرمة �القول �يتخرج �كما ،

  3.وتوسعهم�ف�Mامذهب�ا�الكية�لقولهم�بسد�الذرائع�

  شراء�الح�ي�بالح�ي�مع�عدم�تحقق�ا'ماثلة

  .مث�أن�تشi!ي�إمرأة�عقدا�من�ذهب�وتدفع�ثمنه�إسورة�من�ذهب

� �يضيف�اليه�فيقوم�البائع�بحساب�ثمن�العقد�ع�ى�أساس�وزنه�ومصنوعيته�فإذا كان�وزنه�عشرين�غراما

غراما�من�الذهب�ثم�يقوم�بوزن�zسورة�فاذا�كان�وز�
ا��21غراما�واحدا�ثمن�ا�صنوعية�فيكون�ثمن�العقد�

غراما�قبلها�ثمنا�للعقد�وان�كان�أقل�من�ذلك�طلب�تكملة�ثمن�العقد�إما�من�الذهب�أو�النقود�الورقية

ن�وزن�الح�ي�القديم�أو�الذي�هو�ثمن�إذ�البائع�أضاف�ثمن�ا�صنوعية�هنا�يكون�وزن�الح�ي�الجديد�أك�!�م

للح�ي�الذي�باعه�وأهمل�ا�صنوعية�\ي�الح�ي�الذي�دفع�ثمنا،�وهذا��Nيجوز�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�\ي�بيع�ح�ي�

  4.الذهب�بح�ي�الذهب

 حكم�أخذ�الذهب�للمشاورة�عليه

� �بقيمة �ذهبا �إمرأة �تشi!ي ��400مث�أن �للبائع �فتدفع � �زو�300دينارا �سأشاور ،� �له وتقول

دينارا،��فهذا�حرام�Öنه�ربا�نسيئة،�و�لعدم�جواز�خيار�الشرط�\ي�بيع�الذهب�والفضة��100

  5.بجنس��ثمان�باتفاق

  شراء�الذهب�بالتقسيط�أو�الدين

                                         
67.  

 -هـ�1414ب,!وت،�دار�ا�عرفة،���ا'بسوط،،�)483: ا�تو\ى(،�� محمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل�شمس��ئمة

  .92��،2003،�صته�ا'عاصرةبيع�الذهب�والفضة�وتطبيقا

2003.  

 .193،�ص5،�جبدائع�الصنائع

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

هذا�البيع�غ,!�جائز�Öنه�فيه�تحايل؛�فحقيقته�بيع�الذهب�بالذهب�مع�

البيع�مع�الشرط�للتحايل�ع�ى�الربا�ا�تمثل�\ي�بيع�الذهب�الذهب�مع�عدم�ا�ماثلة

ويتخرج�القول�بحرمة�هذه�الصورة�من�البيع�ع�ى�مذهب��الحنفية�والشافعية�والحنابلة�ع�ى�اعتبارها�بيعت,ن�

� �محرمة �وæي �بيعة، \ي

مذهب�ا�الكية�لقولهم�بسد�الذرائع�

شراء�الح�ي�بالح�ي�مع�عدم�تحقق�ا'ماثلة: الحالة�الخامسة

مث�أن�تشi!ي�إمرأة�عقدا�من�ذهب�وتدفع�ثمنه�إسورة�من�ذهب

� فيقوم�البائع�بحساب�ثمن�العقد�ع�ى�أساس�وزنه�ومصنوعيته�فإذا

غراما�واحدا�ثمن�ا�صنوعية�فيكون�ثمن�العقد�

غراما�قبلها�ثمنا�للعقد�وان�كان�أقل�من�ذلك�طلب�تكملة�ثمن�العقد�إما�من�الذهب�أو�النقود�الورقية�21

هنا�يكون�وزن�الح�ي�الجديد�أك

للح�ي�الذي�باعه�وأهمل�ا�صنوعية�\ي�الح�ي�الذي�دفع�ثمنا،�وهذا��Nيجوز�لعدم�تحقق�ا�ماثلة�\ي�بيع�ح�ي�

الذهب�بح�ي�الذهب

حكم�أخذ�الذهب�للمشاورة�عليه: الحالة�السادسة

� �بقيمة �ذهبا �إمرأة �تشi!ي مث�أن

100فسأرجع�وأعطيك�

بجنس��ثمان�باتفاق

شراء�الذهب�بالتقسيط�أو�الدين: الحالة�السابعة
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غ,!ها�ع�ى�أن�يدفع�كل�شهر�جزءا�من�ثمنه،�كأن�يشi!ي�ذهبا�بمبلغ�

�يدفع� �وقد أشهر�ويكتب�بذلك�شيكات�أو�كمبياNت�أو�غ,!ها

  1" ساء،�وهذا�مجمع�عليه��Nيجوز�بيع�ذهب�بذهب�و�Nبفضة�ن

�Nتبيعوا�الذهب�بالذهب�إ�N: " وكما�\ي�حديث�أبي�سعيد�الخدري�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�قال�

ا�إ�Nالورق�بالذهب�رب:" oÔء�من�الثمن�،�قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

خص�شراء�ح�ي�فذهب�إ�ى�متجر�الذهب�وأخذ�ما�يرغب�به�من�الح�ي�ثم�اعطى�صاحب�ا�تجر�شيكا�

�تحقق�شرط�القبض� �لعدم �الذهب�بالشيك�العادي��Nيجوز �بيع � �فإن �الشيك�غ,!�مصدق� �هذا �كان إذا

�ويجري� �عرف�ا�تعامل,ن �\ي �الشيك�اعت"!�نقودا �Öن �الشيك�ا�صدق �ع�ى �البنكية �قياس�البطاقة

  .تداوله�عن�طريق�التظه,!�،�ويستطيع�حامله�استخدامه�بأي�وقت�وهذا�بخف�البطاقة�البنكية

شخص�يسم�Óالساحب�إ�ى�شخص�

حوب�عليه،�بأن�يدفع�مبلغا�من�النقود�\ي�تاريخ�مع,ن،�أو�قابل�للتعي,ن�Öمر�شخص�ثالث�هو�

أحمد��-،�مجموعة�من�ا�حقق,ن،�مح*�oالدين�ديب�ميستو�

 .468،�ص4،�ج�1

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

غ,!ها�ع�ى�أن�يدفع�كل�شهر�جزءا�من�ثمنه،�كأن�يشi!ي�ذهبا�بمبلخص�ذهبا�حليا�أو�سبائك�أو�

�كل�شهر� �يدفع �أن ��300ع�ى �يدفع���10دة �وقد أشهر�ويكتب�بذلك�شيكات�أو�كمبياNت�أو�غ,!ها

  .ا�شi!ي�جزءا�من�ا�بلغ�دفعة�أو�ى

�o×نه�يعت"!�نسيئة��قال�القرطÖبفضة�ن:" وهذا�حرام��Nيجوز�بيع�ذهب�بذهب�و�N

وكما�\ي�حديث�أبي�سعيد�الخدري�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�قال�


ا�غائبا�بناجزìتبيعوا�م�Nو"  

وهذا�حرام�حيث��Nيجوز�تأخ,!��oÔء�من�الثمن�،�قال�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�

  بيع�الذهب�بالشيكات

خص�شراء�ح�ي�فذهب�إ�ى�متجر�الذهب�وأخذ�ما�يرغب�به�من�الح�ي�ثم�اعطى�صاحب�ا�تجر�شيكا�

�تحقق�شرط�القبض� �لعدم �الذهب�بالشيك�العادي��Nيجوز �بيع � �فإن �الشيك�غ,!�مصدق� �هذا �كان إذا

  .ه�ليس�قبضا��شموله

�ويجري� �عرف�ا�تعامل,ن �\ي �الشيك�اعت"!�نقودا �Öن �الشيك�ا�صدق �ع�ى �البنكية �قياس�البطاقة

تداوله�عن�طريق�التظه,!�،�ويستطيع�حامله�استخدامه�بأي�وقت�وهذا�بخف�البطاقة�البنكية

  بيع�الذهب�بالكمبيالة�والسند��ذني�

�من�شخص�يسم�Óالساحب�إ�ى�
ً
صك�مكتوب�وفق�شكل�حدده�القانون،�يتضمن�أمرا

حوب�عليه،�بأن�يدفع�مبلغا�من�النقود�\ي�تاريخ�مع,ن،�أو�قابل�للتعي,ن�Öمر�

 .3  

                                         
،�مجموعة�من�ا�حقق,ن،�محا'فهم�'ا�أشكل�من�تلخيص�كتاب�مسلم،�)ه ٦٥٦ - ٥٧٨(،�أبو�العباس�أحمد�بن�عمر�بن�إبراهيم

1م،�ط�١٩٩٦ -هـ� ١٤١٧محمود�إبراهيم�بزال،�دمشق�ب,!وت،�دار�الكلم�الطيب،��-ع�ي�بديوي�

  .2354،�ص2143ما�يذكر�\ي�بيع�الطعام�والحكرة، باب البيوع،

  ). 14( ،�ص�2�،2017،�مطبعة�جامعة�فؤاد��ول،�ط،�[وراق�التجارية

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

اشi!ى�شخص�ذهبا�حليا�أو�سبائك�أو�

�كل�شهر��3000 �يدفع �أن ع�ى

ا�شi!ي�جزءا�من�ا�بلغ�دفعة�أو�ى

�o×نه�يعت"!�نسيئة��قال�القرطÖوهذا�حرام�

وكما�\ي�حديث�أبي�سعيد�الخدري�أن�رسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�قال�


ا�غائبا�بناجز.. مث�بمثل�ìتبيعوا�م�Nو

وهذا�حرام�حيث��Nيجوز�تأخ,!�

  2.."هاء�وهاء

بيع�الذهب�بالشيكات: الحالة�الثامنة�

أراد�شخص�شراء�ح�ي�فذهب�إ�ى�متجر�الذهب�وأخذ�ما�يرغب�به�من�الح�ي�ثم�اعطى�صاحب�ا�تجر�شيكا�

  .بقيمة�ا�بلغ

�تحقق�شرط�القبض� �لعدم �الذهب�بالشيك�العادي��Nيجوز �بيع � �فإن �الشيك�غ,!�مصدق� �هذا �كان إذا

ه�ليس�قبضا��شمولهبا�جلس�إذ�قبض

�ويجري� �عرف�ا�تعامل,ن �\ي �الشيك�اعت"!�نقودا �Öن �الشيك�ا�صدق �ع�ى �البنكية �قياس�البطاقة �Nيصح

تداوله�عن�طريق�التظه,!�،�ويستطيع�حامله�استخدامه�بأي�وقت�وهذا�بخف�البطاقة�البنكية

  

بيع�الذهب�بالكمبيالة�والسند��ذني�: الحالة�التاسعة

�من�: ة�æيالكمبيال
ً
صك�مكتوب�وفق�شكل�حدده�القانون،�يتضمن�أمرا

آخر�يسم�Óا�سحوب�عليه،�بأن�يدفع�مبلغا�من�النقود�\ي�تاريخ�مع,ن،�أو�قابل�للتعي,ن�Öمر�

. ا�ستفيد�أو�لحامله

                                                          
1��،o×أبو�العباس�أحمد�بن�عمر�بن�إبراهيمالقرط

ع�ي�بديوي�يوسف��-محمد�السيد�
البيوع، كتاب  صحيح�البخاري،�2
،�[وراق�التجاريةمحمد�صالح�3



 2022ديسمبر 2022

  Page 276 'انيا���ا�–إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

 

بدفع�مبلغ�مع,ن�من�النقود�عند��

  2.مبيالة


ا�القانون،�يتضمن�تعهد�محرره�بدفع�مبلغ�مع,ن�\ي�تاريخ�Úوضاع�معينة�نص�علÖصك�محرر�

�يرغب�به� أراد�صاحب�متجر�أن�يشi!ي�كمية�من�الح�ي��تجره�فيذهب�إ�ى�تاجر�الح�ي�بالجملة�ويشi!ي�ما

  .�بعد�zتفاق�ع�ى�ذلك

ض�فالثمن�\ي�هذا�البيع�وهو�النقود�لم�يتم�قبضه،�وقبض�الكمبياله�

سوق�منظمة�تقام�\ي�أماكن�معينة،�و\ي�أوقات�محددة�يغلب�أن�تكون�يومية�ب,ن�ا�تعامل,ن�

ثليات�ال�oÐتتع,ن�مقاديرها�بالكيل�أو�الوزن�أو�العد،�وذلك�بموجب�

  .1.»قوان,ن�ونظم�تحدد�قواعد�ا�عامت،�والشروط�الواجب�توفرها�\ي�ا�تعامل,ن�والسلعة�ا�تعامل�{
ا

401. (  

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :1فالكمبيالة�ورقة�تجارية�تتضمن�ثثة�أطراف

�لغ,!ه��وهو�
ً
ا��–الذي�يصدر�أمرا

ً
�–وغالبا�ما�يكون�مصرف

  .Pطع،�أو�\ي�تاريخ�مع,ن�لشخص�ثالث

  .وهو�الذي�يلOiم�بدفع�ا�بلغ�ا�ع,ن�لحامل�الكمبيالة: حوب�عليه

مبيالةوهو�حامل�الكمبيالة�الذي�يستحق�ا�بلغ�ا�ع,ن�\ي�الك


ا�القانون،�يتضمن�تعهد�محرره�بدفع�مبلÚوضاع�معينة�نص�علÖصك�محرر�

  3. مع,ن،�أو�قابل�للتعي,ن،�أو�بمجرد�Pطع�Öمر�ا�ستفيد

  : 4يشتمل�السند�Pذني�ع�ى�طرف,ن

  .محرر�الصك�الذي�يتعهد�بدفع�مبلغ�مع,ن�\ي�وقت�محدد

  .ا�ستفيد،�وهو�حامل�السند�الذي�يستحق�ا�بلغ

�يرغب�به� أراد�صاحب�متجر�أن�يشi!ي�كمية�من�الح�ي��تجره�فيذهب�إ�ى�تاجر�الح�ي�بالجملة�ويشi!ي�ما

ويعطي�تاجر�الجملة�كمبيالة�أو�سندا�إذنيا�بقيمة�ا�بلغ�بعد�zتفاق�ع�ى�ذلك

ض�فالثمن�\ي�هذا�البيع�وهو�النقود�لم�يتم�قبضه،�وقبض�الكمبياله�وهذا�غ,!�جائز�لعدم�تحقق�شرط�القب

  .أو�السند�Pذني�غ,!�كا\ي�

  بيع�الذهب�بالبورصة

سوق�منظمة�تقام�\ي�أماكن�معينة،�و\ي�أوقات�محددة�يغلب�أن�تكون�يومية�ب,ن�ا�تعامل,ن�

ثليات�ال�oÐتتع,ن�مقاديرها�بالكيل�أو�الوزن�أو�العد،�وذلك�بموجب�بيعا�وشراء،�بمختلف��وراق�ا�الية�وبا�

قوان,ن�ونظم�تحدد�قواعد�ا�عامت،�والشروط�الواجب�توفرها�\ي�ا�تعامل,ن�والسلعة�ا�تعامل�{
ا

                                         
401( ،�ص�الخدمات�ا'صرفيةزعi!ي،�عء�الدين�محمود،�) . 14( ،�ص�[وراق�التجارية

  ) .401( مصدر�سابق،�الخدمات�ا�صرفية،�ص�

 

. (  

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

فالكمبيالة�ورقة�تجارية�تتضمن�ثثة�أطراف

وهو�: الساحب: �ول 

Pطع،�أو�\ي�تاريخ�مع,ن�لشخص�ثالث

ا�سحوب�عليه: الثاني

وهو�حامل�الكمبيالة�الذي�يستحق�ا�بل: ا�ستفيد: الثالث


ا�القانون،�يتضمن�تعهد�محرره�بدفع�مبل: السند�PذنيÚوضاع�معينة�نص�علÖصك�محرر�

مع,ن،�أو�قابل�للتعي,ن،�أو�بمجرد�Pطع�Öمر�ا�ستفيد

يشتمل�السند�Pذني�ع�ى�طرف,ن

محرر�الصك�الذي�يتعهد�بدفع�مبل: �ول 

ا�ستفيد،�وهو�حامل�السند�الذي�يستحق�ا�بل: الثاني

  :صورة�ا�سألة

�يرغب�به� أراد�صاحب�متجر�أن�يشi!ي�كمية�من�الح�ي��تجره�فيذهب�إ�ى�تاجر�الح�ي�بالجملة�ويشi!ي�ما

ويعطي�تاجر�الجملة�كمبيالة�أو�سندا�إذنيا�بقيمة�ا�بل

وهذا�غ,!�جائز�لعدم�تحقق�شرط�القب

أو�السند�Pذني�غ,!�كا\ي�

بيع�الذهب�بالبورصة: الحالة�العاشرة

سوق�منظمة�تقام�\ي�أماكن�معينة،�و\ي�أوقات�محددة�يغلب�أن�تكون�يومية�ب,ن�ا�تعامل,ن�«: البورصة�æي

بيعا�وشراء،�بمختلف��وراق�ا�الية�وبا�

قوان,ن�ونظم�تحدد�قواعد�ا�عامت،�والشروط�الواجب�توفرها�\ي�ا�تعامل,ن�والسلعة�ا�تعامل�{
ا

                                                          
[وراق�التجاريةقليوبي،�سميحة،�ال: أنظر�1

مصدر�سابق،�الخدمات�ا�صرفية،�ص�) . 14( ا�صدر�السابق،�ص��2
 ) . 14( ا�صدر�zسبق،�ص��3
) . 19( ص��,ا'صدر�السابق�   4
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يتبادلها�الطرفان،��يتم�بيع�وشراء�الذهب،�أو�العمت�بطريقة�العمليات��ãجلة،�وذلك�بتحرير�عقود�كتابية

�Nت�ا�تبادلة�إ
ا�zتفاق�ع�ى�أسعار�هذه�العملية�عند�التعاقد،�بينما��Nيتم�التقابض�للذهب�أو�العمÚيتم�ف

. شهور،�وستة�شهور،�وسنةوهناك�تواريخ�تكاد�تكون�ثابتة�للعمليات�ãجلة،�وæي��دة�شهر،�وشهرين،�وثثة�

!�تداوN،�وسوقها�دائما�نشطة،�أما�العقود�ال�oÐتزيد�عن�ذلك�أي�


ا�عقد�باطل،��Nيعتد�به�شرعا،�و�Nيi!تب�عليه�Úا�حرام،�والعقد�ا�ذكور�ف
والحكم�الشرÑي�لهذه�العملية�أ�

فإذا�اختلفت�هذه��صناف�فبيعوا�

  

�بالدوNر�\ي�ا�صرف�أو�الشركة�ا� �التعامل،�فالعميل�يفتح�حسابا �\ي�هذا الية�ا�تعاملة�\ي�دخول�الربا


ا�فوائد�ربوية،�ويأخذ�ا�صرف�منه�فوائد�ربوية�ع�ى�حساب�الذهب،�هذا�إذا�دفع�العميل�Úالبورصة�ويأخذ�عل

�-التعامل�بالهامش��-كامل�قيمة�الذهب�ا�شi!ى،�أما�إذا�دفع�العميل�جزءا�من�القيمة�وكان�البا�ي�دينا�عليه�

أن�التعامل�ببورصة�الذهب�نوع�من�أنواع�ا�قامرة،�فالذهب�يشi!يه�العميل�ليس�حقيقيا،�بمع�ÓÌأنه�

�يشi!ي� ��مر�أنه �\ي �وكل�ما �أن�يقبض�معدن�الذهب�الذي�اشi!اه، �و�Nيمكنه �الحصول�عليه، �Nيستطيع

وإذا�أراد�البيع�يبيع�ما�قيد�,  -لذهب�

فليس�هناك�معدن��ذهب�يمكن�أن�يشi!يه�العميل�ويقبضه،�وإنما�

 4.يقوم�ا�تعاملون�با�ضاربة�ع�ى��سعار�ارتفاعا�وهبوطا�ح�ÓÐيربحوا�فارق�السعر

                                                                                 

  .185،�ص12،�ج2م،�ط1432الرياض،�مكتبة�ا�لك�فهد�الوطنية،�

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

يتم�بيع�وشراء�الذهب،�أو�العمت�بطريقة�العمليات��ãجلة،�وذلك�بتحرير�عقود�كتابية

�Nت�ا�تبادلة�إ
ا�zتفاق�ع�ى�أسعار�هذه�العملية�عند�التعاقد،�بينما��Nيتم�التقابض�للذهب�أو�العمÚيتم�ف

  .\ي�وقت�Nحق�\ي�ا�ستقبل،�تكون��سعار�فيه�قد�تغ,!ت�غالبا

وهناك�تواريخ�تكاد�تكون�ثابتة�للعمليات�ãجلة،�وæي��دة�شهر،�وشهرين،�وثثة�

والعمليات�ال�oÐتقل�عن�ستة�شهور�æي��ك�!�تداوN،�وسوقها�دائما�نشطة،�أما�العقود�ال�oÐتزيد�عن�ذلك�أي�
2  


ا�عقد�باطل،��Nيعتد�به�شرعا،�و�Nيi!تب�عليه�Úا�حرام،�والعقد�ا�ذكور�ف
والحكم�الشرÑي�لهذه�العملية�أ�

فإذا�اختلفت�هذه��صناف�فبيعوا�«: ملسو هيلع هللا ىلصفقد�قال�: رط�من�شروط�الصرف؛�وهو�التقابض

  3.»تم�إذا�كان�يدا�بيد

  :كما�أن�التعامل�بالذهب�بيعا�وشراء�\ي�البورصة�أيًضا�محرم�شرعا،�Öمرين

�بالدوNر�\ي�ا�صرف�أو�الشركة�ا� �التعامل،�فالعميل�يفتح�حسابا �\ي�هذا دخول�الربا


ا�فوائد�ربوية،�ويأخذ�ا�صرف�منه�فوائد�ربوية�ع�ى�حساب�الذهب،�هذا�إذا�دفع�العميل�Úالبورصة�ويأخذ�عل

كامل�قيمة�الذهب�ا�شi!ى،�أما�إذا�دفع�العميل�جزءا�من�القيمة�وكان�البا�ي�دينا�عليه�

  .الدينفإن�ا�صرف�يأخذ�منه�فوائد�ربوية�ع�ى�ذلك�

أن�التعامل�ببورصة�الذهب�نوع�من�أنواع�ا�قامرة،�فالذهب�يشi!يه�العميل�ليس�حقيقيا،�بمع�ÓÌأنه�

�يشi!ي� ��مر�أنه �\ي �وكل�ما �أن�يقبض�معدن�الذهب�الذي�اشi!اه، �و�Nيمكنه �الحصول�عليه، �Nيستطيع


ا،�ثم�تسجل��ونصات�\ي�حسابه�ìلذهب�حساب�ا�-أونصات�الذهب�ويدفع�ثم

فليس�هناك�معدن��ذهب�يمكن�أن�يشi!يه�العميل�ويقبضه،�وإنما�.. \ي�حسابه�من�أونصات�الذهب�وهكذا

يقوم�ا�تعاملون�با�ضاربة�ع�ى��سعار�ارتفاعا�وهبوطا�ح�ÓÐيربحوا�فارق�السعر

                                                                                                                        
  ).564(،�ام�السوق�Rي��سzمأحكأحمد�يوسف�،�

ْبَياِن،� الرياض،�مكتبة�ا�لك�فهد�الوطنية،��-،�السعوديةا'عامzت�ا'الية�أصالة�ومعاصرةَياِن�بن�محمد�الدُّ

 .62،�ص[حكام�الفقهية�لنوازل�الذهب�والفضة

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :العمليات�ãجلة�

يتم�بيع�وشراء�الذهب،�أو�العمت�بطريقة�العمليات��ãجلة،�وذلك�بتحرير�عقود�كتابية

�Nت�ا�تبادلة�إ
ا�zتفاق�ع�ى�أسعار�هذه�العملية�عند�التعاقد،�بينما��Nيتم�التقابض�للذهب�أو�العمÚيتم�ف

\ي�وقت�Nحق�\ي�ا�ستقبل،�تكون��سعار�فيه�قد�تغ,!ت�غالبا

وهناك�تواريخ�تكاد�تكون�ثابتة�للعمليات�ãجلة،�وæي��دة�شهر،�وشهرين،�وثثة�

والعمليات�ال�oÐتقل�عن�ستة�شهور�æي��ك

2.�دة�سنة�ف�opأقل


ا�عقد�باطل،��Nيعتد�به�شرعا،�و�Nيi!تب�عليه�Úا�حرام،�والعقد�ا�ذكور�ف
والحكم�الشرÑي�لهذه�العملية�أ�

رط�من�شروط�الصرف؛�وهو�التقابضآثاره،�لفقدان�ش

كيف�شئتم�إذا�كان�يدا�بيد

كما�أن�التعامل�بالذهب�بيعا�وشراء�\ي�البورصة�أيًضا�محرم�شرعا،�Öمرين

�بالدوNر�\ي�ا�صرف�أو�الشركة�ا�: �ول  �التعامل،�فالعميل�يفتح�حسابا �\ي�هذا دخول�الربا


ا�فوائد�ربوية،�ويأخذ�ا�صرف�منه�فوائد�ربوية�ع�ى�حساب�الذهب،�هذا�إذا�دفع�العميل�Úالبورصة�ويأخذ�عل

كامل�قيمة�الذهب�ا�شi!ى،�أما�إذا�دفع�العميل�جزءا�من�القيمة�وكان�البا

فإن�ا�صرف�يأخذ�منه�فوائد�ربوية�ع�ى�ذلك�

أن�التعامل�ببورصة�الذهب�نوع�من�أنواع�ا�قامرة،�فالذهب�يشi!يه�العميل�ليس�حقيقيا،�بمع�ÓÌأنه�: الثاني

�يشi!ي� ��مر�أنه �\ي �وكل�ما �أن�يقبض�معدن�الذهب�الذي�اشi!اه، �و�Nيمكنه �الحصول�عليه، �Nيستطيع


ا،�ثم�تìأونصات�الذهب�ويدفع�ثم

\ي�حسابه�من�أونصات�الذهب�وهكذا

يقوم�ا�تعاملون�با�ضاربة�ع�ى��سعار�ارتفاعا�وهبوطا�ح�ÓÐيربحوا�فارق�السعر

                                               
أحمد�يوسف�،�: الدريوش: أنظر� 1

ْبَياِن،� 2 أبو�عمر،�ُدْبَياِن�بن�محمد�الدُّ
  ).32(ص, سبق�تـخريجه3

[حكام�الفقهية�لنوازل�الذهب�والفضةمصدر�سابق،��4
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ا�التاجر�وا�شi!ي�\ي�تجارة�الذهب�وبيان�حكمها،�Úيقع�ف�oÐل

وهو�التقابض�, لفقدان�شرط�من�شروط�الصرف

  .كما�أن�التعامل�بالذهب�والفضة�\ي�البورصة�فيه�نوع�من�أنواع�ا�قامرة

�يريد� �من �أعجب �إن �البا�ي �تسديد وشرط

  .نشر�الوÑي�والثقافة�لجميع�شرائح�ا�جتمع�للحد�من�الوقوع�با�حظورات�فيما�يتعلق�بتجارة�الذهب

�النهج� �ع�ى �والشراء �البيع �س,!�عمليات �وPشراف�ع�ى �ا�عنية �الجهات �قبل من

�هذه� �\ي �الدين�Pسمي �لكل�من�يخالف�قواعد ��وقاف�والجهات��منية فرض�عقوبات�من�قبل�وزارة

                                                                                 

 

 

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�


ا�التاجر�وا�شi!ي�\ي�تجارة�الذهب�وبيان�حكمها،�بعد�هذا�التحليل�لنتائج�zستبيان�للمحظورات�اÚيقع�ف�oÐل

  :فإن�هذه�الدراسة�قد�خرجت�بالنتائج�والتوصيات�التالية

  .يحرم��بيع�الُحِ�ّي�ومعه�غ,!ه�بجنسه�ح�ÓÐُيفصل�عن�ا�صاحب�له

  يحرم�شراء�الح�ي�الجديد�بشرط�شراء�القديم�أو�العكس

�و  �\ي�البورصة�محرمالتعامل�بالذهب�والفضة�بيًعا لفقدان�شرط�من�شروط�الصرف, شراًء

كما�أن�التعامل�بالذهب�والفضة�\ي�البورصة�فيه�نوع�من�أنواع�ا�قامرة, ولدخول�الربا�\ي�هذا�التعامل

 يحرم�ا�تاجرة�بالذهب�عن�طريق�الشيكات�الغ,!�مصدقة

� �الثمن �من �جزء �سداد �مع �عليه �للمشاورة �الذهب �أخذ �البايحرم �تسديد وشرط

  يحرم�ا�تاجرة�بالذهب�من�خل�الكمبيالة�والسند�Pذني

  .يحرم�شراء�الذهب�بالّدين�أو�التقسيط

نشر�الوÑي�والثقافة�لجميع�شرائح�ا�جتمع�للحد�من�الوقوع�با�حظورات�فيما�يتعلق�بتجارة�الذهب

�ا�ختصة �النهج��فرض�الرقابة �ع�ى �والشراء �البيع �س,!�عمليات �وPشراف�ع�ى �ا�عنية �الجهات �قبل من

�هذه� �\ي �الدين�Pسمي �لكل�من�يخالف�قواعد ��وقاف�والجهات��منية فرض�عقوبات�من�قبل�وزارة

                                                                                                                        

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :الخاتمة

بعد�هذا�التحليل�لنتائج�zستبيان�للمحظورات�ا

فإن�هذه�الدراسة�قد�خرجت�بالنتائج�والتوصيات�التالية

  :النتائج

يحرم��بيع�الُحِ�ّي�ومعه�غ,!ه�بجنسه�ح�ÓÐُيفصل�عن�ا�صاحب�له

يحرم�شراء�الح�ي�الجديد�بشرط�شراء�القديم�أو�العكس

التعامل�بالذهب�والفضة�بيًعا�و 

ولدخول�الربا�\ي�هذا�التعامل

يحرم�ا�تاجرة�بالذهب�عن�طريق�الشيكات�الغ,!�مصدقة

� �الثمن �من �جزء �سداد �مع �عليه �للمشاورة �الذهب �أخذ يحرم

  .مشاورته

يحرم�ا�تاجرة�بالذهب�من�خل�الكمبيالة�والسند�Pذني

يحرم�شراء�الذهب�بالّدين�أو�التقسيط

  : التوصيات

نشر�الوÑي�والثقافة�لجميع�شرائح�ا�جتمع�للحد�من�الوقوع�با�حظورات�فيما�يتعلق�بتجارة�الذهب.1

�ا�ختصة.2 فرض�الرقابة

  .Pسمي

�هذه�.3 �\ي �الدين�Pسمي �لكل�من�يخالف�قواعد ��وقاف�والجهات��منية فرض�عقوبات�من�قبل�وزارة

  .ا�عامت
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� �والفضة �الذهب �لنوازل �ا'عامzت�(قهية Rي

  .م2008،�ب,!وت،�دار�الكتب�العلمية،�

 .1�،2005،�مؤسسة�الرسالة،ج

� ،� �خليل �بن �منسوخ�هيم رسوخ�[حبار�Rي

��هدل�،ط �حسن�محمد�مقبو�ي �ب,!وت1الدكتور �مؤسسة��- ، لبنان،

: تحقيق،�معجم�مقاييس�اللغة ،)

. 

 3�،1406،�ب,!وت،�مؤسسة�الرسالة،ج

ف�القناع�عن�كشا،�)هـ1051: ا�تو\ى

� ،oÐهـ388: ا�تو\ى(أبو�سليمان�حمد�بن�محمد�بن�إبراهيم�بن�الخطاب�البس(� ،�معالم�السóن،

،�القاهرة،�)دط(،�ة�ا'جMyدبداي،�)

� �الحنب�ي، �ا�صري oÔèالزرك� �هللا �عبد �بن �محمد �الدين �)ه772: ا�تو\ى(شمس � شرح�،

�ا'بسوط،�)483 دار��-ب,!وت) دط(،

�)هـ540نحو�: ا�تو\ى ،�تحفة�الفقهاء،

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� �هللا، �عبد �بن �الكريم �عبد �الفناصر�بن �[حكام �والفضة �الذهب �لنوازل قهية

،�ب,!وت،�دار�الكتب�العلمية،�)دط(،�جامعة�Pمام�محمد�بن�سعود�Pسمية،

،�مؤسسة�الرسالة،ج2ط�ا'دخل�إ�ى�فقه�النوازل،عبد�الناصر،�

�إبرا �عمر�بن �بن �إبراهيم �أبو�إسحاق �الدين �برهان ،� �خليل �بن هيم

732�� �تحقيق)هـ ��هدل�،ط: ، �حسن�محمد�مقبو�ي الدكتور

 .  م�1988 -هـ� 1409

)هـ395: ا�تو\ى(أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي�oÌالرازي،�

.م1979 -هـ�5�،1399،�ب,!وت،�دار�الفكر،�ج1عبد�السم�محمد�هارون،�ط

،�ب,!وت،�مؤسسة�الرسالة،ج2زه,!�عبد�ا�حسن�سلطان�،ط: ،�تحقيقمجمل�اللغة

ا�تو\ى(منصور�بن�يونس�بن�صح�الدين�ابن�حسن�بن�إدريس،�

 ).دت(،�3،�ج

� ،oÐأبو�سليمان�حمد�بن�محمد�بن�إبراهيم�بن�الخطاب�البس

  .م�1932 -هـ� 2،1351ا�طبعة�العلمية،�ج

)هـ595: ا�تو\ى(أبو�الوليد�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد�

  .م�2004 -هـ�1425

� �الحنب�ي، �ا�صري oÔèالزرك� �هللا �عبد �بن �محمد �الدين شمس

 . م�1993 -هـ� 3��،1413،�دار�الفكر،ج

�� محمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل�شمس��ئمة 483: ا�تو\ى(،

 .م�1993 -هـ�1414

�الدين� �أبو�بكر�عء ا�تو\ى(محمد�بن�أحمد�بن�أبي�أحمد،

 .م�1994 -هـ� 1414لبنان،�دار�الكتب�العلمية،�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

  :ا'صادر�وا'راجع

�: ال"!كاتي.1 �هللا، �عبد �بن �الكريم �عبد ناصر�بن

،�جامعة�Pمام�محمد�بن�سعود�Pسمية،)ا'الية

عبد�الناصر،�: أبو�البصل.2

�أبو�إ: الجع"!ي .3 �الدين برهان

�[خبار 732: ا�تو\ى(،

 1409الكتب�الثقافيه،�

أحمد�بن�فارس�بن�زكرياء�القزوي�oÌالرازي،�: أبو�الحس,ن�.4

عبد�السم�محمد�هارون،�ط

مجمل�اللغة  ،------------ .5

  . 1986 - هـ�

منصور�بن�يونس�بن�صح�الدين�ابن�حسن�بن�إدريس،�: الحنب�ي.6

،�ج)دط(،�م�ن��قناع

�: الخطابي.7 ،oÐأبو�سليمان�حمد�بن�محمد�بن�إبراهيم�بن�الخطاب�البس

ا�طبعة�العلمية،�ج�-،�حلب�1ط

أبو�الوليد�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�أحمد�: ابن�رشد.8

3�،1425دار�الحديث،�ج

9.oÔèالزرك :� �الحنب�ي، �ا�صري oÔèالزرك� �هللا �عبد �بن �محمد �الدين شمس

،�دار�الفكر،ج1،طالزرك���

10.�oÔýمحمد�بن�أحمد�بن�أبي�سهل�شمس��ئمة: السرخ

13�،1414ا�عرفة،ج

�الدين�: السمرقندي.11 �أبو�بكر�عء محمد�بن�أحمد�بن�أبي�أحمد،

لبنان،�دار�الكتب�العلمية،��-،�ب,!وت2،ط
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�)هـ977 �ا'حتاج، �Ðمغ� �دار�)دط(، ،

� ،� �صح,ن �محمود �ا�جيد �والفضة�عبد �الذهب بيع

زه,!�: ،�تحقيقمنار�السبيل�Rي�شرح�الدليل

: أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�بن�سمة�بن�عبد�ا�لك�بن�سلمة��زدي�الحجري�ا�صري�،�ا�تو\ى

�دار�البشائر�Pسمية،�2 �ب,!وت، ،

���ع�ى�مشكاة�ا'صابيح�ا'سمى�بـ�

 - هـ� 7�،1417،الرياض،�مكتبة�نزار،ج

-،�دار�الفكر2ط�رد�ا'حتار،،�)هـ1252

،�)دط(، شرح�مختصر�خليل�للخر&��

م�2005 -هـ�1�،1426،�بيت�ا�قدس،��ج

ق�ا'سالك�Rي�شرح�ا'وطأ�مالك
ّ
،�عل

رب�Pسمي
َ
 6�،1428،ج� ،�َدار�الغ

587� بدائع�الصنائع�Rي�ترتيب�،�)هـ

�مراجعةالكوكب�الوهاج�شرح�صحيح�مسلم �من�: ، لجنة

  .م�٢٠٠٩ -هـ�1430

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الشافøي oÌ977: ا�تو\ى( محمد�بن�أحمد�الخطيب�الشربي

  م1994 -هـ�2��،1415

�إشراف ،� �هللا�حس,ن �القادر�عبد �عبد �: صدام ،� �صح,ن �محمود �ا�جيد عبد

 م2003،�رسالة�ماجست,!،��ردن،�الجامعة��ردنية،�وتطبيقاته�ا'عاصرة

منار�السبيل�Rي�شرح�الدليل،�)هـ1353: ا�تو\ى(حمد�بن�سالم�إبراهيم�بن�م

  .م1989-هـ 1�،1409،�ا�كتب�Pسمي،ج

أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�بن�سمة�بن�عبد�ا�لك�بن�سلمة��زدي�الحجري�ا�صري�،�ا�تو\ى

�تحقيقمختصر�اختzف�العلماء � 2د�هللا�نذير�أحمد�،�طعب. د:،

،�o×شرح�الطي���ع�ى�مشكاة�ا'صابيح�ا'سمى�بـ�،�) هـ743(شرف�الدين�الحس,ن�بن�عبد�هللا�الطي

،الرياض،�مكتبة�نزار،ج)دط(عبد�الحميد�هنداوي�،�. د: ،�ا�حقق)الكاشف�عن�حقائق�السóن

1252: ا�تو\ى(،� حمد�أم,ن�بن�عمر�بن�عبد�العزيز�عابدين

  .م�1992 -هـ�

شرح�مختصر�خليل�للخر،�)هـ1101: ا�تو\ى(محمد�بن�عبد�هللا�الخر��oÔا�الكي�،�

  ).دت(،5اعة،�جب,!وت،�دار�الفكر�للطب

،�بيت�ا�قدس،��ج)دط(،�فقه�التاجر�ا'سلمحسام�الدين�بن�مو��ÓÔمحمد�،�

ا'سالك�Rي�شرح�ا'وطأ�مالك،�)هـ543: ا�تو\ى(القا�oÔÕمحمد�بن�عبد�هللا�أبو�بكر�،�

ليماني�وعائشة�بنت�الحس, ليماني،طمحمد�بن�الحس,ن�السُّ رب�Pسمي1ن�السُّ
َ
،�َدار�الغ

587: ا�تو\ى(أبو�بكر�بن�مسعود�بن�أحمد�الكاساني�الحنفي�

  .م1986 -هـ�5�،1406،�دار�الكتب�العلمية،�ج

 
ُ
�محمد��م,ن�بن�عبد�هللا�� ،� الكوكب�الوهاج�شرح�صحيح�مسلمَرمي


اج1هاشم�محمد�ع�ي�مهدي،ط: العلماء�برئاسة�ال"!فسور ì1430، 2،�ج،��دار�ا�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

�الشافøي: شمس�الدين.12 oÌمحمد�بن�أحمد�الخطيب�الشربي

2الكتب�العلمية،�ج

�إشراف.13 ،� �هللا�حس,ن �القادر�عبد �عبد صدام

وتطبيقاته�ا'عاصرة

إبراهيم�بن�م: ابن�ضويان.14

،�ا�كتب�Pسمي،ج�7الشاويش،�ط

أبو�جعفر�أحمد�بن�محمد�بن�سمة�بن�عبد�ا�لك�بن�سلمة��زدي�الحجري�ا�صري�،�ا�تو\ى: الطحاوي .15

321� مختصر�اختzف�العلماءه�،

  .ه�3�،1417ج

16.o×الطي :،�o×شرف�الدين�الحس,ن�بن�عبد�هللا�الطي

الكاشف�عن�حقائق�السóن(

  .م��1997

حمد�أم,ن�بن�عمر�بن�عبد�العزيز�عابدين: ابن�عابدين.17

هـ�4�،1412ب,!وت،�ج

محمد�بن�عبد�هللا�الخر: أبوعبد�هللا.18

ب,!وت،�دار�الفكر�للطب

حسام�الدين�بن�مو: عفانة.19

القا�oÔÕمحمد�بن�عبد�هللا�أبو�بكر�،�: ابن�العربي.20

محمد�بن�الحس,ن�الس: عليه

  .م��2007 - هـ�

أبو�بكر�بن�مسعود�بن�أحمد�الكاساني�الحنفي�: عء�الدين.21

،�دار�الكتب�العلمية،�ج2،�طالشرائع

وي�.22
َ
 : الَعل

ُ
محمد��م,ن�بن�عبد�هللا��

العلماء�برئاسة�ال"!فسور 
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مرقاة�ا'فاتيح�شرح�،�)هـ1014: ا�تو\ى

�ط �السعودية2، �مكتبة��-، الرياض،

: ا�تو\ى(قد�oÔ،�أبو�محمد�موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد�بن�محمد�بن�قدامة�الجماعي�ي�ا�

دار�الغرب��-،�ب,!وت1،�طالذخ��ة

�أشكل�من�تلخيص�كتاب� فهم�'ا

� �السيد �محمد ��-أحمد �بديوي �-يوسف�ع�ي

  .م�١٩٩٦ - 

� زاد�ا'عاد�Rي�،�)هـ751: ىا�تو\(محمد�بن�أبي�بكر�بن�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين،�

. 

�ط ،o×قني� �صادق �دار�النفائس�للطباعة�2حامد ،

الحاوي�الكب���Rي�فقه�،�)هـ450: ا�تو\ى

الشيخ�عادل�أحمد��-الشيخ�ع�ي�محمد�معوض�

،�ب,!وت،�)دط(،�فقه�ا'عامzت،�ا'تاجرة�Rي�ا'عادن�عامة�وRي�الذهب�والفضة

،�البحر�الرائق�شرح�ك�ïóالدقائق،�

محمد�فؤاد�عبد�: ،�تحقيقصحيح�مسلم

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

ا�تو\ى(أبو�الحسن�نور�الدين�ا��الهروي�القاري�: محمد) سلطان

  .م2002 -هـ�1�،1422لبنان�ب,!وت،�دار�الفكر،�ج�،1،�ط

� ْبَياِن، �الدُّ �محمد �بن �ومعاصرةَياِن �أصالة �ا'الية �طا'عامzت ،

  .م12�،1432ا�لك�فهد�الوطنية،�ج

أبو�محمد�موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد�بن�محمد�بن�قدامة�الجماعي�ي�ا�

  .م1968 -هـ�4�،1388،�مكتبة�القاهرة،�ج)دط

الذخ��ة،�)هـ684: ا�تو\ى(أبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريس�،�

  .م 1994

�بن�عمر�بن�إبراهيم، �)ه ٦٥٦ - ٥٧٨(أبو�العباس�أحمد �أشكل�من�تلخيص�كتاب�ا'، فهم�'ا

�ديب�ميستو� �الدين o*مح� �ا�حقق,ن، �من �مجموعة ،-�� �السيد �محمد أحمد

- هـ� 4�،١٤١٧،��دمشق�ب,!وت،�دار�الكلم�الطيب،ج1محمود�إبراهيم�بزال،ط

�: ابن�قيم�الجوزية� محمد�بن�أبي�بكر�بن�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين،�

.م1994/هـ�4�،1415ج, ،�ب,!وت،��مؤسسة�الرسالة،27،�ط

� �رواس، �الفقهاءمحمد �لغة �تحقيقمعجم �ط: ، ،o×قني� �صادق حامد

  .م�1988 -هـ� 1408

ا�تو\ى(حبيب�البصري،��أبو�الحسن�ع�ي�بن�محمد�بن�محمد�بن

الشيخ�ع�ي�محمد�معوض�: ،�تحقيقمذهب��مام�الشافåي�وهو�شرح�مختصر�ا'زني

  ).دت(

فقه�ا'عامzت،�ا'تاجرة�Rي�ا'عادن�عامة�وRي�الذهب�والفضةمجموعة�من�ا�ؤلف,ن،�

 .م2،1994

،�)هـ�1138ت�بعد�(زين�الدين�بن�إبراهيم�بن�محمد،�: ابن�نجيم�ا�صري 

 .م6�،1992،�دار�الكتاب�Pسمي،ج

صحيح�مسلم،�)هـ ٢٦١ - ٢٠٦: (،�ت أبو�الحس,ن�مسلم�بن�الحجاج

 .م�١٩٥٥ -هـ� ١٣٧٤اهرة،�مطبعة�عي�ÓÔýالبابي�الحل×�oوشركاه،�

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

سلطان(ع�ي�بن�.23

،�طمشكاة�ا'صابيح

�الد.24 �محمد �بن عمر�ُدْبَياِن

ا�لك�فهد�الوطنية،�ج

أبو�محمد�موفق�الدين�عبد�هللا�بن�أحمد�بن�محمد�بن�قدامة�الجماعي�ي�ا�: ابن�قدامة.25

دط(،ا'غ�Ð،�)هـ620

أبو�العباس�شهاب�الدين�أحمد�بن�إدريس�،�: القرا\ي.26

 P1�،1994سمي،ج

27.o×بن�عمر�بن�إبراهيم،: القرط� أبو�العباس�أحمد

�محمسلم �ا�حقق,ن، �من �مجموعة ،

محمود�إبراهيم�بزال،ط

ابن�قيم�الجوزية�.28

،�طهدي�خ���العباد

�: قلع�ي.29 �رواس، محمد

 1408والنشر�والتوزيع،�

أبو�الحسن�ع�ي�بن�محمد�بن�محمد�بن: ا�اوردي.30

مذهب��مام�الشافåي�وهو�شرح�مختصر�ا'زني

(،��5،�ج)دط(عبد،�

مجموعة�من�ا�ؤلف,ن،�.31

2،1994دار�الفكر،�ج

ابن�نجيم�ا�صري .32

،�دار�الكتاب�Pسمي،ج2ط

أبو�الحس,ن�مسلم�بن�الحجاج: نيسابوري.33

اهرة،�مطبعة�عي�ÓÔýالبابي�الحل×�oوشركاه،�البا�ي،�الق
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 (� �دار�2،�طفتح�القدير، ،ب,!وت،

 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر –كانون ا�ول –08العدد -المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

� ،oÔهـ861: ا�تو\ى(كمال�الدين�محمد�بن�عبد�الواحد�السيوا� (

المجلة الدولية ل�جتھاد القضائي

 

إصدارات�ا'ركز�الديمقراطي�العربي�للدراسات�ا��س��اتيجية�والسياسية�و�قتصادية،�����برل�ن�

كمال�الدين�محمد�بن�عبد�الواحد�السيوا: همام.34

 ).دت(،�7الفكر،ج

  

  

 


