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 شرٍط الٌّشر
 ، لقانونية لفقهية   لنو  لمتعلقة  مجلة  لأبحا  سا تعنى بنشر  لنو بالد في مجا 

لقانونية  لشرعية لفقهية   لية محكمة، تهتم   صلتها بالعلو  يمية  كا ،  هي مجلة علمية 
لمعالجة بأسلو علمي  موثق. لتي لم يتم نشرها سابقا ،   لأصيلة ،   بالأبحا 

  جوبا في شكل ملف مرفق لمقالا  ،ترسل  نا لمد  ني للمجلة  لإل كتر لبريد            عبر 
لمقا مكتوبا ببرنامج  لخط بالعربية  Microsoft word يشترط  يكو   Transparent، نوع 

arabic  لخط    قيا لأجنبية فنوع  للغة  ما   ،Time New Roman  قيا   . 

  نى لمقا كحد  عى في حجم  قصى    ير لإحالا    صفحة  حد  صفحة ، بما فيها 
لباحث ملخصا ، مع ضر  لصفحا ترقيما متسلسلا ،  يرفق  مش،   يجب  ترقم  لهو

لمفتاحية. لكلما   إ 

  جعة ،  يبقى مضمونها تحت لمر لتعديل   لمقبولة محل طلب  لنصوص  يمكن  تكو 
 . حد لمقا  لية صاحب   مسؤ

  لمقا ني، على صاحب  لإل كتر لبريد  لهيئة ،  لجامعة   سم  لكامل ،  سمه   يحد 
تية. لذ  بالإضافة إلى مرفق يحتو ملخصا للسير 

  ،لمنهجية يا :  لمستو لعلمي على مختلف  لبحث  لمرسلة  تلتز بأصو  لما  يشترط في 
سلت للنشر في كتا    .لتوثيق ،     لا تكو قد نشر   خر  ية 

 . لتحرير ،  لا تعا إلى صاحبها ، نشر  لم تنشر جعة هيئة  لمرسلة لمر لما   تخضع 

 . لمنشو منفصلة  ضمن كتا لمو   للمجلة حق إعا نشر 

 . جهة نظرها لمجلة لا يعبر بالضر عن   ما تنشر 

 . لمنشو لاعتبا فنية بحتة لمو   يخضع ترتيب 

 لم ني للمجلة : قالاترسل  لال كتر لبريد   revuenawazil@gmail.com عبر 
  راء أصحابها و لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو البحوث المنشورة في هذ المجلة تعبر عن 

 . المركز
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 التحرٗررئ٘س ّ٘ئٔ كلؤ 

 

لاسلا شرعة  ختا لها من  لأمة لما  لحمد لل  ه مرشد هذ  لرحيم ،  لرحما  لل  ه          بسم 
جا ،  متز لدين حتى تمتز بدمه  لحمه   منهاجا ، معين من  به خير على فهم حقائق هذ 

لقطر  لبحر سياحا   لتي لا تنسى ،  كيف يحصى  لتي لا تحصى  مننه  نحمد على نعمه 
لمهتد ث لل  ه فهو  عوجاجا ، من يهد  فا   نحر تكبناها  لتي  من  جاجا ،  نستغفر لذنوبنا 

لرسالة  نو  ية  لحكمة   لرحمة  ينبوع  نصلي  نسلم على عين  ئه علاجا،  يضلل فلن تجد لد
لبصائر سيدن جمعين ،  بعدلأبصا   له  صحبه   ا محمد  على 

عما مهما للرقي  ساسية   كيز  لعلمية  في غيرها ،  لمجلا  لعلمي سو في  لنشر  يعتبر 
لعلمي لتخصصا ، إ يمكن من خلاله للباحثين  بالبحث  لعلمية  مختلف  لمجالا  في شتى 

لمساهمة  لمتوصل إليها للرقي بالمجتمع   لنتائج  تهم لتوظيف  بتكا في من تقديم بحوثهم  
هم بشكل  عند  كمانهضته، لباحثو من تقييم بحوثهم  تحديد مستو لعلمي يمكن  لنشر   

ساسيا لإمكانية  لذ يعد شرطا  لعلمي  لبحو للتحكيم  كل نشر جديد بعد إخضاع هذ 
 نشرها.

لموسومة بمجلة  ل الفقهية و القانونية ها هي  مجلتنا  لثاني  النوا ها  ، تصد في عد
لمس قي ، مما يدخلها إلى عالم لتؤكد  لر لعلمي  لإصد  لموسو ، لهذ  لمقصد  لمرسو ،   ا 

لباحثين      ها مجلة محكمة ، يشر على هيئتها ثلة من  لعلمي بامتيا ، باعتبا لفكر   لبحث 
لمتميزين في مجالا  لدكاتر   . لقانو يعة    لشر

لمجلة إلى  لمشكلا  تهد  لفقهية من  لمعاصر معالجة  لنو  لمستجد   لقضايا 
لإسلامية يعة  لشر لقانو جهة نظر  لمبتكر ، بالإضافة إلى    لبحو  ل تي يعد ها   نشر 



لبحث  تنمية  جل إثر  لقانوني ة من  لشرعي ة  لمتعل قة بالقضايا  لعلمي ة  لمجالا  لباحثو في 
لمجالا  .لعلمي في هذ 

يعةكما تهد إلى  لشر لعلمية في نطا  لحركة  تجاها  سا  متابعة  لد لقانو 
يف بال كتب  لتعر يق  لتي  لإسلامية عن طر لبحو  لجامعية  لرسائل  لحديثة،  لترجما 

لعلمية لند   ، لمؤتمر  .تُقد  في 

لمرتبطة بمجا :  لأبحا  لعمو تهتم بنشر كل    هي على 

لشرعية - لفقه.لعلو   ، لاسيما نو 

لقانو - .نيةلعلو  لقانو يعة   لشر لتي تتقاطع فيها  لمجالا   ، خصوصا 

كة  لمشا لمساهمة   جها ، إلى  ئر  من خا لجز ل كفا من   لهذ فإننا ندعو جميع 
لمجلة ، بما يرسلونه من مقالا  ما يشرفوننا به  من مساهما ، بإيجابية، لتطوير هذ 

لموفق للسد ،  عليه  لل  ه  لك   ين لهم  . شاكر لاعتما    لاتكا  
 
 

يـر                                                             رئيس هيئة التحر
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 الس٘د هصطفى أحود أبَ الخ٘ر /  د أ.                                                                                 
 هصر  –سقبزٗق جبهعٔ ال -كل٘ٔ الحقَق   

 هلخص :

لجديد لعا        لمصر  لمصر بأغلبية 2012لدستو  لشعب  قر  لذ   64 ، %
لقانو  يا فى  لنظر حد  بية ل كونه جا على  لعر لدساتير  هم  لذ يعد بحق من 

لمجتمع  ليه  صل  خر من  ، حيث تضمن فى ثنايا  معاهد لدستو علانا  لى من  لد
مة  يعلو من قيمة كر سلطتها،  لة  لد لفر من  لإنسا  لتى تحمى  لإنسا  ثيق حقو  مو
لى عصو  جتماعية، تعيدنا  لة  عد مة  كر ية  لعيش بحر يحافظ على حقه فى  يحمى  لإنسا 

. هر لز لإسلامية   لحضا 
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Abstract  

The new Egyptian constitution for 2012, which was approved by the 

Egyptian people by a majority of 64%, which is one of the most important Arab 

constitutions because it is based on the latest theories in the constitutional law. It 

included in other folds of the international community of human rights 

declarations, Of the state and its authority, and of the value of human dignity 

and protect and preserve the right to live in freedom, dignity and social justice, 

which brings us back to the era of the glorious Islamic civilization. 

 هقدهٔ 

لحديثة، سو        لة  لد نه نص على كافة مقوما  لجديد  لدستو  من مآثر هذ 
ليا  لم يكتف بالنص فقط بل   لاجتماعية،  لثقافية  ية  لاقتصا ية  لعسكر لسياسية 

لمقوما لمقوما  من ضمن هذ  لمحافظة عليها،  سائل تنميتها  ية، حيث عد  لحماية  لاقتصا
لتنمية  لمنهج،  لمنبع  قتصا مصر من حيث  لتى يقو عليها  لمقوما  لدستو هذ 
لاجتماعية، بل  لة  لعد تلك هى  لمصر كله  تفرقة،  لشعب  لأمثل لصالح  لاستخد 

ئيسيا لها. فاعلا  يكا فيها  لمصر شر لشعب  جعل  لدستو    
لثالث يؤكد       لمجتمع بالفصل  لة  لد لأ بعنو مقدما  لبا  لك ما  فى 

تين ) لما ية، حيث نصت فى  لاقتصا لمقوما  لإسلامى 25 21بشأ  لوقف  ( منه على 
لمصر  لشعب  تشجيع  عايتها،  لة بتنميتها  لد لتى تلتز  ية  لاقتصا لمو  كمو ها من 

ل لعو لفضيلة  قتصر على على  لمصر  لشعب  عى  لتى غابت قليلا عن ثقافة  وقف 
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تلك  لفسا فيها،  ستشر  لى غير موضعها  لجها معينة، كانت تصل  تبرعا موسمية 
لتالية:       لرئيسية  لنقا  لتى تتكو من  سة  لد ية فى هذ  لمحو  لفكر 

لدستو مضمونه.  لا: مفهو 
لحماية  لقانونية.ثانيا:  طبيعتها  ية   لدستو

لوقف فى مصر . نين   ثالثا: مسير قو
لجديد  لمصر  لدستو  قا فى  ية للا لدستو لحماية   .2012بعا: 

 أٍا: هفَْم الدستَر ٍهضوًَِ

لموجو فى      لقانونية  لأنظمة  يعى فى كافة  لتشر لهر  لدستو على قمة  بع  لعالم، بعد  يتر
لأنظمة  لقانونية، فى كافة  عد  لقو لآلية تتكو بها  ين  لتد صبح  لعر عنها، حيث    
سي مركب من  بيا بل مصطلح فا لدستو ليس عر مصطلح  لعالم،  لموجو فى  لقانونية 

بي لعر للغة  خل  قد   ، لقاعد (  صاحب،  صاحب  ( لقاعد  ست( بمعنى  ة شقين)
لدستو هو مجموعة من   . لنظا ين  لتكو لتأسيس   يقصد به  لتركية،  للغة  يق  عن طر
 ) لحكم فيها )مل كي  جمهو نظا  لة )بسيطة  مركبة(،  لد لتي تحد شكل  عد  لقو
لعامة  لسلطا  ئاسية  شبه برلمانية(، مع بيا  ئاسية  برلمانية  شبة  لحكومة ) شكل 

علاقتها ببعضها، فضلا عن بيا حقو ل ختصا كل منها  ظائفها،  لة  لد تي تباشر بها 
ليا حمايتها) طر  ياتهم  حر  (.1لأفر 

ية في       لحر لسلطة  لسلمي بين  لتعايش  لدستو بأنه تنظيم  لبعض  يعر 
لة) لد خر2طا سيلة لتنظيم  (،  لة، لذلك فهو  لد لسياسي في  سيلة للتو  عرفه بأنه 

يا  حر عتد على حقو  لحكا لمنع حد تجا   لسياسية من قبل  لسلطة  سة  مما
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لتو  يحافظ على  لة،  لد لسياسي في  لتو  سيلة للحفا على  طنين، فالدستو هو  لمو
يق لة عن طر لد لة) لسياسي في  لد لسياسية في  لسلطة  سة   (.3تنظيم مما

يقة تغيير       لدستو تكو طر لجامد هى  لدستو   ، منها مر لدساتير نوعا منها جامد 
لتغيير،  لدستو سهل  لمر فهو  لدستو  ما   ، إجر معقد غلبية كبير  صعبة حيث تتطلب 

لدستو  ستو عرفى،  ستو مكتو  ثيقة هنا  لذ يصد فى  لدستو  لمكتو هو 
هو  لعرفى  لدستو  هنا  لدساتير منها،  غلبية  بة،  هى مكتو  ) لدستو ثيقة  يطلق عليها ) 
هذ  يطانى،  لبر لدستو  لدساتير  شهر هذ  بق عرفية  يتكو من سو لمكتو  لدستو غير 

. لدساتير يكا يكو غير موجو  لنوع من 
يقة        لطر طية،  يمقر يقة  طر طية  يمقر يقة غير  يقتين، طر لدساتير عا بطر توضع 

لتى يتم  هى  لمعينة،  لجمعية  يقة  طر لمنتخبة  لتأسيسية  لجمعية  يقة  طية تتكو من طر لديمقر
لجمعية  يقة  لأخذ بطر تم  نها،  تم هجر ئيس  ملك،  لحاكم سو كا  تعيينها من قبل 

،  جمعية تأسيسية منتخبة لتأسيسي لثو لشعب كما حد فى تونس بعد  لمنتخبة مباشر من  ة 
لتأسيسية كما  لجمعية  عضا  لبرلما بأنتخا  لبرلما ثم يقو  نتخا  يق  جتين، عن طر على 

ستو عا  لثو   .  2012حد فى مصر بعد 
لدساتي      ضع  طية فى  لديمقر يقة غير  لطر لعقد، ما  يقة  لمنحة  طر يقة  ر تتكو من طر

لفقه على هذ  عا  لشعب  لحاكم  لدستو بمثابة عقد ما بين  لدستو  لفقه  عتبر  حيث 
لعمل  نتهى  يقة  لطر هذ  لشعب،  فر  لفر فى مركز مسا لكافة  لحاكم  نها تضع  يقة  لطر

لملك عا ما تكو فى  لمنحة  يقة  ما طر لشعب بها،  لملك بمنح  ية حيث يقو  لدستو يا 
لفقه  لماضى، لذلك هجرها  صبحت من  يضا قد هجر  يقة  لطر هذ  لدستو منحة منه، 

طية.   يمقر يقة غير  طلق عليها طر  لدستو حيث 
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، حيث تتولى  لدخو فى تفصيلا لعامة   لمبا  لدستو على  ينص عا فى 
ئح للو نين  لدستو على عبا  لقو لك غالبا ما ينص فى  يضاحها،  لتفصيلا   بيا هذ 

لفقه مصطلح  طلق عليها  لدساتير  لمنصو عليها فى  نين  لقو تلك   ) لقانو لك  ينظم   (   
لموضوعى ير   لمعيا  ما   ، لدستو ثيقة  لشكلى فى بيا  لأساسية( طبقا للمعيا  نين  لقو  (

ني لتقنين موضوعا مهمة تتعلق بالمقوما لقو لتى تتنا بالتنظيم  نين  لقو لأساسية هى  ن 
تتعلق بأحد  لدستو  ثيقة  لتى تذكر فى  نين  لقو لمختلط عرفها بأنها  لمعيا  لة،  لأساسية للد

لة. لأساسية للد  لمقوما 
لفق       ، لدساتير بالإلغا  بالثو لثو تنتهى حيا  لدستو مجمع على   ه 

لفتر  ستو جديد فى  ها عمل  ستو لة بإلغا  لممكن  تقو  من  لدساتير،  تسقط 
. لد لشعو  ل كبير فى حيا  لتحولا   لمهمة 

 ثبً٘ب: الحوبٗٔ الدستَرٗٔ ٍطب٘عتْب القبًًَ٘ٔ

لتش      لهر  بع على قمة  لدستو يتر لقانونية كرنا من قبل   لأنظمة  يعى فى كافة  ر
لقر  لتنفيذية ثم  للائحة  لقانو ثم  لدستو ثم  لهر من  يتكو هذ  لعالم،  لموجو فى 
لدستو  لا تخالف  ية يجب  لإ لقر  ئح  للو نين  لقو لك  كافة  يعنى   ، لإ

ل لقانو   إلا عد هذ  عدها،  ، فى  قاعد من قو ستو لإ غير  لقر  للائحة  
لا يجو مخالفتها بأ  لجميع،  ية على  لو متيا  لها  قو من  حماية  ية  لدستو لحماية 

. لأشكا  شكل من 
لمنفذ لها،       ية  لإ لقر  ئح  للو نين  لقو ية على  لدستو لرقابة  جد  لذلك 

م ية  لدستو لرقابة  صد هذ  لسابقة تكو قبل  لرقابة  قابة لاحقة،  ما  قابة سابقة  ا 
لذ تعر عليه  لدستو  لمجلس  يقة تأخذ بها فرنسا حيث  لطر هذ  ئح،  للو نين  لقو
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ما  ية،  لدستو لطعن عليها بعد  ها لا يجو  فى حا صد ها،  ئح قبل صد للو نين  لقو
للاحقة فتتمثل فى ية قانو  نص  لرقابة  ستو ما بعد  لتى يطعن  لعليا  ية  لدستو لمحكمة 

لمطعو عليه من  لنص  ية   لدستو ئح، فإ قضى بعد  للو ية لائحة من  ستو فيه  عد 
لمتحد  لولايا  فى مقدمتها  لعالم،  غلب   لمنتشر فى  للاحقة هى  لرقابة   ، لوجو

غي مصر  يكية  .لأمر لد  رهما من 
لجديد لعا       لمصر  لما )2012لدستو  يقتين، حيث نص فى  خذ بالطر  175 )

 ، لقاهر لعليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة  ية  لدستو لمحكمة  لدستو على  )  من هذ 
ختصاصاته لقانو  يحد  ئح،  للو نين  لقو ية  ستو ، تختص  غيرها بالفصل فى  لأخر ا 

نين  لقو ية  للاحقة لدستو لرقابة  لما نصت على  هذ  مامها(  لتى تتبع  لإجر  ينظم 
لما ) ئح، بينما نصت فى   لما حصر 177للو كرتها  نين  لقو لسابقة لبعض  لرقابة  ( على 

لرئاسية  للانتخابا  لسياسية  لحقو  لمنظمة لمباشر  نين  لقو قد هى  لمحلية،  يعية  لتشر
لمنتخبة كما  لمجالس  لعليا بحل  ية  لدستو لمحكمة  لمشرع بذلك تفا صد حكم من  قصد 

لشعب   .2012حد فى مجلس 
لما )      عا 177فقد  لنو مشر ية  مجلس  لجمهو ئيس  ( على  ) يعر 

للانتخا لسياسية  لحقو  لمنظمة لمباشر  نين  لمحكمة لقو لمحلية على  يعية  لتشر لرئاسية  با 
لشأ  ها فى هذ  تصد قر  . ير مد مطابقتها للدستو ها، لتقر صد لعليا قبل  ية  لدستو
جا  ها للقر  صد إلا عد عد  لامر عليها ،  يخ عر  بعو يوما من تا خلا خمسة 

لمحكمة عد مطا لمقترحة ، فإ قر  جب للنصو  لدستو  كثر لأحكا  بقة نص  
للاحقة  لى للرقابة  لأ لفقر  ليها فى  لمشا  نين  لقو لا تخضع  ها،  عما مقتضى قر

لما ) .(.175لمنصو عليها فى  لدستو  ( من 
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      ، عد لى قاعد من قو تستند  ئح بالدستو  للو نين  لقو لذلك يجب  تستظل كافة 
لرقابة حتى يكتب له لقو بأ  عة، يمكننا  غير مشر إلا باتت لقيطة  عية  لمشر لحيا  ا 

لحماية  قابة قانونية  قضائية، مما يجعل  للاحقة تعلو على   لسابقة   ية سو  لدستو
يد  يعى،  لتشر لهر  لدستو على عر  بع  لحماية كما تر بع على عر  ية لشئ ما تتر لدستو

لمشرع  يضفى عليه حماية لك على  ستدعى  ، مما  ل كبير قيمته  ية  لدستو لحماية  همية محل 
لما  لمصر حمايته فى  لدستو  لمشرع  ضفى عليه  لذ  لوقف  هذ ينطبق على  ية،  ستو

لجديد عا 25)  لدستو  لثالث من 2012( من  لبند  سة فى  له بالد هذ ما سو نتنا  ،
لبح  ث.       هذ 

 ثبلثب: هس٘رٓ قَاً٘ي الَقف فى هصر 

بة بن نمر عندما تولى قضا مصر ) يو للوقف كا تو نشا  -115 من فكر فى 
لملك 728-723ه = 120 من خلافة هشا بن عبد  صبحت (4)( فى  يخ  لتا لك  من   ،

لشرعى) قا فى مصر تابعة للقضا  قا مسئولية مشتركة 5لأ لأ صبحت   (. حيث 
لإ  لذ يتولى  قا  لأ يو  لحكومة ممثلة فى  لعا  لإشر  لذ له  لقضا  بين 
يخ فى  لتا قا على مد  لأ ين  لقد تطو  لوكلا  لنظا  سطة  تيا  بو لفعلية 

مثلتها  :( 6)شكا عد من 
نشأ 1835فى عا  - قا»محمد على باشا  سميت   لأ لديو  « يو  يعتبر هذ 

. قا لأ قبة  مر لحديث لإ  لعصر   هيئة فى 
قا قطاعا من « مجلس » تم تشكيل  مجلس نظا 1851فى عا  - لأ صبحت 

. قا لأ لعمومية  لمعا   نظا 

لأ بإعا1878فى عا  - لخديو عبا  . قا  قا لأ يو    تنظيم 
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يا 1882فى عا  - إ ستقلت ماليا  لعمومية  لمعا  قا عن نظا  لأ نفصلت   
. قا لأ يو عمو   طلق عليها 

يو عمو 1895فى عا  - جر  لخديو بالتصديق على لائحة  مر عالى من   صد 
تشكيل مجل لديو  ختصا  لأمر  بين هذ  قا  ختصاصاته.لأ لأعلى  قا  لأ  س 

سها 1913فى عا  - قا ير لأ مر عاليا بإنشا نظا  لثانى  لخديو عبا حلمى  صد   
لآ  لوضع حتى  ستمر هذ  لأعلى.  قا  لأ نه مجلس يسمى مجلس  ير( يعا ناظر )

. قا لأ  بوجو  
ضع قانو للوقف فى - لا  كانت   بد محا لميلا  ين  لعشر لقر  ية  مصر منذ بد

نين،  لقو يعية، مجلس شو  لتشر لمجالس  عضا  لملا  لة على يد عد من كبا  محا
يعة  لتشر لثانية عا  –لجمعية  لة  لمحا لمصر على 1926ثم جا  لو  فقة مجلس   بمو

لعد بوصية لجنة مؤلفة من كبا  لقانو لوضع قانو مذكر   جا  لعلما 
، ثم جا محا ثالثة عا  قا لنظا على  1932للأ لحكومة قانونا لمحاسبة   بوضع 

لخامس من  لعقد  ية  فى بد لشرعى  لقضا  قا بدلا من  لأ ما   لمحاسبة  تكو 
ن قا  لميلا تم تشكيل لجنة لوضع قانو للأ ين  لعشر تهت منه فى ما لقر 

ستمر مناقشته لمد ثلا سنو حتى صد 1943 لمصر  لبرلما  لى  حالته  تمت   
قم » بعنو 1946عا  لمصر 1946لسنة  48لقانو  لوقف  يت عليه « بتنظيم  جر ثم 

همها ما يلى:  تعديلا قانونية عديد 
قم  - لوقف على  1952لسنة  180لقانو  لوقف بإلغا نظا  لغا نظا  لخ ير ) غير 

.) لذ  لأهلى  
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قم  - قم  1952لسنة  342لقانو  لسابق  لقانو  حكا  لسنة  180بتعديل بعض 
1952. 

قم  - ير 1953لسنة  247لقانو  : خا بحق  لأ ئيسيين  تنا موضوعين   
لوقف على جهة  لثانى:  كا  لوقف،  قا فى تعديل مصا  لنظر عليه لأ بر كا 

لنظر لنفسه  لمعين بالاسم. قف  لو قا ما لم يشتر  لأ لقانو لو   بحكم هذ 
قم  - قم  1953لسنة  547لقانو  لقانو  حكا  حيث  1953لسنة  247بتعديل نص 

. لوقف لنفسه فقط  غير لاشتر بالنظر فى  قف فى  لو لقانو حق   قصر 
قم  - قم 1954لسنة  296لقانو  لقانو  حكا   .1953لسنة  247 بتعديل بعض 

قم  - لموقوفة على جها 1957لسنة  152لقانو  عية  لز ضى  لأ ستبد   بتنظيم 
 لبر.

قم  - قم 1957لسنة  30لقانو  لقانو  حكا   .1953لسنة  247 بتعديل بعض 

قم  - لق1958لسنة  1لقانو  حكا  قم  بتعديل بعض   .  1957لسنة  152انو 

قم  - قم  1958لسنة  51لقانو  لقانو  حكا   .1957لسنة  152بتعديل بعض 

قم  - نتهى فيها 1958لسنة  122لقانو  لتى  لأعيا  قا   لأ يل    بتخو
ية خا مصر. قامة عا لمستحقو يقيمو   لوقف متى كا 

قم  - لوقف فى  1960لسنة  55لقانو  لوقف )خاصة  نتهى فيها  لتى  لأعيا  شأ قسمة 
 لأهلى(.

قم  - لوقف.1960لسنة  56لقانو  نتهى فيها  لتى  لأعيا    فى شأ تسليم 
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قم  - لى 1962لسنة  44لقانو  قا  لأ لتى تديرها   لوقفية  لأعيا   بشأ تسليم 
لأ تها نيابة عن   لتالية لإ  قالجها 

قم  - قم 1970لسنة  28لقانو  لقانو  لنظر على 1953لسنة  247 بتعديل   بشأ 
قا فى  لأ ضافت حق   لبر حيث  فها على جها  تعديل مصا ية  لخ ير قا  لأ
قف   لو سر  لأفر من  حد  لصر  فيهما معا  لإ  فى  لنظر مع توكيلها فى 

 من غيرهم.

قا حاليا 1971لسنة  80قم لقانو  - لأ لتى تدير  هى  ية  لمصر قا  لأ  بإنشا هيئة 
لتالية(. لفقر  كثر )فى   سو نتعر عليها 

قم  - لتى 1973لسنة  42لقانو  لخ ير  لتابعة للوقف  عية  لز ضى  لأ  باستر 
يعه لم يتم تو عى  لز لعامة للإصلا  لهيئة  لعقا كانت قد تسلمتها  ستر  كذ  ا 

لتصر فيها. لم يتم  لمحافظا  لتى كانت قد تسلمتها  ضى   لأ

قم  - لموقوفة.1982لسنة  43لقانو  لأعيا  لاحكا على  نها    فى شأ 

جه  لمو  تعديلها منها على  خر عديد لإلغا بعض  نين  لى جانب عد قو هذ 
قم  لقانو  : قم 1947نة لس 78لإجما لقانو  قم 1952لسنة  124،  لقانو   ،399 

قم 1953لسنة  لقانو  قم 1953لسنة  649،  لقانو  قم 1959لسنة  273،  لقانو   ،
قم 1960لسنة  264، 133، 92، 29 1954لسنة  277 لقانو  ، 1964لسنة  36، 

قم  ية با1969لسنة  41لقانو  لجمهو ئيس  قم ، ثم قر  ، تلك 1971لسنة  80لقانو 
مقو مهم  لوقف كمو  لسابقة لم تنص على  لدساتير  لوقف فى مصر، علما بأ  نين  مسير قو

ية فى مصر. لاقتصا لحيا    من مقوما 
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 م2012رابعب: الحوبٗٔ الدستَرٗٔ لاٍقبف فى الدستَر الوصرى الجدٗد 

لمصر      لدستو  ، بعد 2012لعا   جا  للا كثر من  نتقالية طالت   بعد فتر 
،  صاحبها  لولا لم تكن متعسر كثير ل كن  لمخا صعبا  حد سياسية مهمة فكا 
يتها  ستو لى قضى بعد  لأ لتأسيسية  ، فبعد مسير قصير للجمعية  لخضو لمتاعب  بعض 

تم تشكيل جمعية تأس نهت عملها قبل قليل من لغيت بحكم قضائى،  لتى  هى  خر  يسية 
لخميس  لصا يو  لدستو  لإعلا  لم ينقذها سو  لسابق  لحكم ببطلانها كما حكم فى 

لثانية عملها 22/1/2012 لتأسيسية  لجمعية  نهت  لتى صاحبته، فقد  لسياسية  لأحد   ،
ستو لحكم بعد  لماضى قبل  يسمبر  لثانى من  بطلانها.قبل   يتها 

لخامس عشر       لى كانت فى  لأ لمصر على مرحلتين  لدستو  لأستفتا على  قد تم 
يسمبر عا  لشهر 2012من  ين من   لعشر لثانى  لثانية تمت بعدها بأسبوع  فى   

لمرحتلين بنسبة  لأستفتا فى مجمل  جا نتيجة   ، لعا لدستو64نفس  فقة على  ، % مو
يطالى بنسبة  لإ لدستو  لعالم يلية  ستفتا على مستو  ستو فى  على نسبة فا بها  % 61هى 

لفرنسى بنسبة  لمستقر فى 54ثم  يا  لنظر فقا لأحد  لدستو جا  لحق يقا  هذ   ،%
لعديد  لعديد  نه تضمن  مر غير جامد، فضلا عن  ستو مكتو  ، فهو  لدستو لفقه 

.من  لدستو لفقه  لحديثة فى   لمبا 
من )       حد عشر بند  يباجة مكونة من  لدستو من  ، 236قد تكو هذ  ( ما

لمو من  لأ )  لبا   ، بو لة 30حتى  1قسمت على خمسة  لد ختص بمقوما   )
لمو من ) لأ   ، لسياسية لل7حتى  1لمجتمع، فى ثلاثة فصو ية فى ( للمقوما  لمصر لة  د

لمو من ) لثانى  لفصل   ، لجديد لى فى مصر  لأ لمدنية  ية  لجمهو لثانية  ية  حتى  8لجمهو
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لمو من )13 لثالث  لفصل  لأخلاقية،  لاجتماعية  ( للمقوما 30حتى 14( للمقوما 
لمو من ) لثانى  لبا  ية.  تكو81حتى  31لاقتصا  ، يا لحر بعة ( للحقو   من 

لمو من ) لأ   ، لمو من )42حتى  31فصو لثانى  لشخصية،  لحقو  ( 57حتى  43( 
لمو من  لثالث  لسياسية،  لمدنية  ية، 73حتى  58لحقو  لاقتصا لاجتماعية  ( للحقو 

لمو من ) بع  . 81حتى  74لر يا لحر لحقو   ( لضمانا 
لمو      لثالث  تكو من خمس 199حتى  82 من لبا  لعامة،  لسلطا  ( بعنو 

لمو من )  لأ   ، لمو 131حتى 82فصو لثانى  لفصل  يعية،  لتشر لخا بالسلطة   )
لمو من 167حتى  132من )  لثالث  لفصل  لتنفيذية،  لخا بالسلطة  حتى  168( 

ل182 بع  لر لفصل  لقضائية،  خا بالسلطة  خا بنظا 192حتى  183مو من)(   )
لمو من ) لخامس  لفصل  لمحلية  لمو من )199حتى  193لإ  بع  لر لبا   .)200 

لمو 216حتى  لأ   ، تكو من خمسة فصو لرقابية  لأجهز  لمستقلة  لهيئا  خا   )
لمو من203حتى  200من ) لثانى  لفصل  لمشتركة،  ( خا 206حتى  204) ( للأحكا 

لما  لاجتماعى، تكو من  لاقتصا  لخا بالمجلس  لثالث  لفصل  لرقابية،  بالأجهز 
لمو من )207) لوطنية للانتخابا  لمفوضية  بع بعنو  لر لفصل  (، 211حتى  208(، 

لمو من  لمستقلة  لخامس للهيئا  لخامس للأ216حتى  212لفصل  لبا  حكا (. 
لمو من ) لختامية  لأ بعنو تعديل 236حتى  217لانتقالية  تكو من ثلاثة فصو   )

تين ) لما لمو من )218  217لدستو  حكا عامة  لثانى  لفصل  (، 225حتى  219(، 
لمو من ) نتقالية  حكا  لثالث  لتنظيمى 236حتى  226لفصل  لهيكل  (. هذ هو 

ل  .2012مصر لعا للدستو 
لأخذ بالمنهج       نص على  عتمد  سلامية،  لجديد بصبغة  لمصر  لدستو  جا 

ين  لإسلا  لثانية منه على  ) لما  نص فى  ية،  لاقتصا لأمو  خاصة فى  لإسلامى 
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لرئيسى لمصد  لإسلامية  يعة  لشر مبا  لرسمية،  بية لغتها  لعر للغة  لة،  يع،  لد للتشر
تين  لما حة فى  لإسلامى صر لوقف  تطبيقا لذلك نص على  لإسلامى،  يل  لتمو عتمد صيغ 

لإسلامى فى 22  21) لنهج  عتما  تأكيد على  تشجيعها،  لوقف  ( منه لإحيا سنة 
يؤخذ   بعة منه على   )  لر لما  لدستو فى  ية نص  لاقتصا خاصة  لة  لد مقوما 

لإسلامية(. هيئة يعة  لمتعلقة بالشر لشئو  يف فى  لشر هر  لعلما بالأ  كبا 
لتى نصت على        لذكر  لثانية منه سالفة  توضيح للما  لدستو على بيا  نص 

لما ) يع( فى  لرئيسى للتشر لمصد  لإسلامية  يعة  لشر لتى نصت على 219)مبا  ( منه 
لإسلامية يعة  لشر ها  )مبا  مصا لفقهية،  لأصولية  عدها  قو لكلية،  لتها  تشمل 

لمصر قد نص على  لدستو  لما فإ  لجماعة( تطبيقا لهذ  لسنة  هل  ، فى مذهب  لمعتبر
لمسلمين، مما  جماعة  لسنة  هل  لمستقر فى مذهب  لمعتبر  لفقهية للوقف،  لة  لأ لأسس 

لمنصو عليه ف لوقف  لجماعة، على يجعل  لسنة  هل  ستقر فى مذهب  ، هو ما  لدستو ى هذ 
يعة  لمتعلقة بالشر لشئو  توضيح كافة  تفسير  يف بيا  لشر هر  لعلما بالأ  تتولى هيئة كبا 

لوقف طبعا.    منها   لإسلامية 
يق غير م       ضع، منها بطر لوقف فى عد مو لجديد على  لمصر  لدستو  باشر قد نص 

لما ) لى نص فى  لأ لحالة  حة، ففى  يق مباشر  صر ( على  ) تلتز 8منها ما هو بطر
لمعلو  من  لمجتمع(  فر  لتضامن بين  لاجتماعى  لتكافل  حم  لتر لة بتيسير سبل  لد
لاجتماعى  لتكافل  حم  لتر ليا  سائل  هم سبل  لإسلامى من  لوقف  بالضر  

لزمت نفسها ل لة كمؤسسة  لد ضحة على   لالة  لنص يد  لشعب، فهذ  فر  تضامن بين 
لشعب  لاجتماعى بين طبقا  لوقف تدعيما للتضامن  حيا سنة  كافة مؤسساتها  بضر 

. لتز سلطة طبقا للدستو لة  صبح سياسة  لوقف  لمختلفة،     لمصر 
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لث      لحالة  عتبا ما فى  لتشجيع عليه،  حمايته  لوقف  حة على  لنص صر هى  انية 
نه  ية للاقتصا مصر، مما يعنى  لاقتصا لوقف –من مقوما  ية  -  لسيا لمو  صبح من 

ية  لاقتصا لمو  ية على غير من  لو حماية  متيا  لمصر مما يجعل له  لاقتصا  لة  للد
لدست لة، حيث نص  لثالث للد لفصل  لمجتمع فى  لة  لد لمعنو مقوما  لأ  لبا  و فى 

لثانية فى عمر  ية  لجمهو لى  لأ لمدنية  ية  لجمهو ية  لمصر لة  ية للد لاقتصا لخا بالمقوما 
لمديد.      مصر 

لما )      عه21نصت  عة بأنو لمشر لمل كية  لة  لد لدستو على  )تكفل  ا ( من هذ 
لنص يد على   ( هذ  لقانو فقا لما ينظمه  تحميها،  لوقف  لخاصة  نية  لتعا لعامة 
لمتمثلة فى  يتمتع بحمايتها  لتى تقو عليها  لأساسيا  عتبا من  لة  لد لوقف يتمتع بكفالة 

عتر بأهميته  لوقف  حيا لسنة  تلك  لغير،  لاعتد عليه من قبل  يم  لمهم فى  تجر
نين  لقو ساسيا  من  لمنظم للوقف قانونا  لقانو  عتبا  يد على  ية،  لاقتصا لتنمية 

نين. لقو لتطبيق على غيرها من  ية فى  لو لأ فى  لمرتبة  ية فى  لعا نين  لقو لتى تعلو  ية   لدستو
لما )      لوقف 25كما نصت  لة بإحيا نظا  لد تشجيعه. ( على  )تلتز  لخ ير 

ئد على مستحقيها،  يع عو تو ها  ستثما له،  مو إ  يقة  يحد طر لوقف،  لقانو  ينظم 
لعمل  لخ ير  لوقف  لة بأحيا نظا  لد لتز  لنص صريح فى  هذ  قف.(  لو فقا لشر 

ل لوقف فى  يس  لإعلا  فى تد سائل  لوسائل سو فى  مد على تشجيعه بكافة 
 ، لخ ير لوقف  تباع سنة  لمصر على  لشعب  لتى تشجع  لمطبوعا  إصد   ، لجامعا
لأساسية كما  نين  لقو لوقف من  لوقف، يعنى  قانو  لقانو ينظم  لما على   لنص فى 

لمنظم للوقف  ي لأساسى  لقانو  لدستو  لسابقة من  لما  طالبت  نفا.  كرنا  حد سبق 
لتنمية  كتها فى عملية  مد مشا ها  ستثما كيفية  لوقف  مو  سائل   ليا  طر 
حتر   لى مستحقيه،  صوله  ضما  لة،  لأساسية للد لمو  ية، لأنه من  لاقتصا
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مه فيما لا  ستخد عد  لوقف،  ها صاحب  لتى يحد له للجها  مو توجيه  لوقف،  صحا 
لصحة  يخصص لصحة يستثمر فى  لوقف على  لتعليم  لتعليم يستثمر فى  لوقف على  له،   

قف(.  لو فقا لشر  (  ،  هكذ
لجديد  ية بالو  يع تنمو توكولا لإنشا مشا قا توقع بر لأ إعمالا لذلك بد  

عتين بالف 12بتكلفة  نشا مز عا  لمشر من بين تلك  خلة على مساحة مليا جنيه  لد فر  ر
خلة،  30 عي بالد مجمع تصنيع  علا  ية  سمد عضو مصنع  مع غلا  صو  ، لف فد

لصحي؛  لصر  فا على ميا  لج تر با  لجوجو سعة من نباتا  عة مساحا  ع  مشر
جني  ني  نتا حيو عا  جة، بالإضافة لمشر لطائر بالخا يو محركا  مصنع لإنتا 

لمحافظة  كز  سو عامة بمر إنشا  لطبيعية،  لميا  مصنع لتعبئة   ، لطفلي بمركز بلا للطو 
مكانية تنفيذ  لرئيسية، مع  لطر  محطا عامة على  لجائلين  لباعة  لخمسة؛ للقضا على ظاهر 

سكانية، بالإضافة لا إنشا تجمعا  صفها،  ية  ستكما مشرعا خاصة بإنشا طر حيو
لمحافظة منذ فتر لاتفا عليه مع  لذ تم  لإسكا  ع   .مشر

 الخبتؤ

لجديد لعا       لمصر  لدستو  سنة   فى2012فى صفحا قليلة عرضنا لوجة نظر 
لأساسية  لمو  لوقف من  عتبا  تشجيعها  حيائها  لعمل على  مها  حتر كيفية  لوقف 
لدستو مضمونه،  لمخصصة لمفهو  لى  لأ لنقطة  بع، ففى  لة، فقد بينا فى نقا   ية للد لسيا

لد لحكم فى  لذ يبين نظا  لة  لأسا للد لقانو  لدستو يعتبر  كرنا   مد حيث  لة 
لتى  لعرفية  لغالبة  هى  بة  لمكتو لدساتير  ع  نو لة  لد لثلا فى  لسلطا  ختصاصا 
طا صعبة  لذ يتطلب شر لجامد  يضا للدستو  يطانى،  لبر لدستو  نقضت لم يبق منها سو 

لانتها من  ، كما يتم  يق سهله ميسو لذ يتم تعديله بطر لمر  لدستو  لدستو سو لتعديله، 
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منها ثو  لد  لشعو  لثو فى فتر مهمة من حيا  يق  يناير  25بإلغائه عن طر
2011. لجديد من بركاتها  تعديله تعديلا كبير لمصر  لدستو   ، حيث كا 

لقانونية،       طبيعتها  ية  لدستو لحماية  مضمو  مفهو  ضحنا مد  لثانية  لنقطة  فى 
لتى لم تذكر فيه،  لتى لدستو تعلو على غيرها  حة فى  لتى تذكر صر لموضوعا  تمثلت فى كو  

هو  ها  ستو إلا عد بعد  لدستو  ئح بظل من  للو نين  لقو لذلك يجب  تستظل كافة 
لذ جا بعنو م لثالث  لبند  فى   ، لمخالف للدستو لقانونى  لنص  عد على  سير بمثابة حكم 

ية من لمسير بد لوقف فى مصر تتبعنا تلك  نين  ( فى خلافة 728-723ه = 120-115)قو
لأخير قم ) لقانو  ية حتى  لبد لملك، حيث     . 1971( عا 80هشا بن عبد 

لجديد        لمصر  لدستو  قا فى  ية للا لدستو لحماية  بع بعنو  لر لبند  ثم كا 
لد2012 يعة ، حيث نص  سس للأخذ بالشر ضع فقد  لوقف فى عد مو لمصر على  ستو 

كل مهمة تفسير كافة  لثانية منه ثم  لما  يع فى  لرئيسى للتشر لمصد  لإسلامية حيث جعلها 
لما ) نص فى  يف،  لشر هر  لعلما بالأ لإسلامية لهيئة كبا  ( منه على 219ما يتعلق بالشئو 

لسنة  هل  لاسلامية. مذهب  يعة  لشر لأخذ بمبا  لأسا فى  لمسلمين هو   جماعة 
ية،       لاقتصا لتنمية  لشعب فى  فر  لثامنة منه على تشجيع مساهمة  لما  نص فى 

لتكافل  لية للتحقيق  لوقف كسياسة  عتما  يق غير مباشر تشجيع  بطر لك ضمنيا  يعنى 
، ثم نص ف لمصر لشعب  لما )بين طبقا  حمايتها 21ى  لة  كفالتها  لد لتز  ( منه على 

لما ) حة فى  نص صر لوقف،  لخاصة  لة بالعمل على 25للمل كية  لد لتز  ( منه على 
لتى  جة  لأ ستثما مو فى  لعمل على  لإسلامى  لوقف  إحيا سنة  حماية  تشجيع 

يق  لك عن طر يكو  لوقف،  ثائق  يجر  فى  يشجعه  لوقف  ضع قانو يحمى 
ت لأعتد عليه،  لوقف.   منعه   هم مظاهر حماية   لك من 
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 هلخص :

لانحلا  يقة  لنظر عن طر جية بغض  لز بطة  لر نحلا  لمترتبة عن  لآثا  هم   من 
لخلع ، نجد  لتطليق   لطلا   يق  لمشرع سو عن طر لمرتبطة بالحضانة ، فقد نظم  لمسائل 

لذين  لأشخا  ين حد من هم  لأسر ،  عد قانو  لعا للحضانة بموجب قو لإطا  ئر  لجز
لحاضن ،  بالنتيجة  فرها في  جب تو لو لشر  هم  لحضانة ، مع تبيا  لحق قانونا في  لهم 

لحاضن للشر لحضانة كجز بمجر خر  لك نجد  سقو  لمتطلبة قانونا ،  بالنتيجة لكل   
عتبر   ين  ئر بتبنيه  لجز لمشرع  لمحضو هو عبا عن مصطلح مر ، حسنا فعل  مصلحة 

لحضانة . سنا  لك  لمحضو هو كافي لإسقا  قبل   كل مسا بمصلحة 
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 الكلوبت الوفتبح٘ٔ :

لأسر  –لحضانة  لمحضو . –لحاضن  –لمحضو  –قانو   مصلحة 

Abstract : 

One of the most important consequences of the dissolution of the marital 

relationship regardless of the way of dissolution, whether through divorce, divorce 

or divorce, we find issues related to custody, the Algerian legislator organized the 

general framework of custody under the rules of family law, where determined 

who are legally entitled to The result is that the child's interest is a flexible term. 

The Algerian legislator did well to adopt it where he considered that any harm to 

the interests of the child is the right of the child to the custody of the child. 

Enough to drop and But assigning custody. 

key words :                                             

Custody - Family law - Custody - Custody - Beneficiary's custody 

 

 : هقدهٔ

لتي  لخاصية  هي  جين  لز لطمأنينة  بين  حة  لر لأنس  لز تحقيق  هد  من ضمن  
ليها  جا لتسكنو  نفسكم  ياته  خلق ل كم من  من  لز لقوله تعالى ))  تلتصق بعقد 

)) لك لآيا لقو يتفكر حمة  في    1جعل بينكم مو 
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لدين على  لو حسن تكيفهم إ حفا  بنائهم  لفعا في سلو  لأثر  لأسر له  تماسك 
عامة  لذين هم  لتفاهم  لرحمة  لمو  لأنس  لتماسك  لعقلي ، غير   لنفسي  فقهم  تو
لى  تؤ  لأسر  لحيا ببنا  لهين ، فقد تعصف مشاكل  جية ليست بالأمر  لز بطة  لر

لمرجو  لغاية  لز .لتنافر فتنتفي   من 
با    خر  حتى لا يهضم حق طر على حسا طر  لحيا مستحيلة  حتى لا تصبح 

لى ظر  لك لضر قاهر   لل  ه  لى  لحلا  بغض  عتبر  نه  لطلا مع  لإسلا 
لأسر  فر  علاجا للتخلص من شقا محتم قد يمتد ليشمل  لتي تجعله   ستثنائية ملحة 

لإصلا للتوفيق يذهب كل منهما لحيا جديد . جميعها  سائل   ، فإ لم تجد جميع 
لز من   لناتج ين عن هذ  لأطفا  لطلا مسألة حضانة  لمترتبة عن  لنتائج  بر  هم 

لمحافظة عليهم .  كيفية  من يكفلهم  لأطفا  لتي تطرحها حو مصير   لمشاكل 
لذ  لإشكا  سة يتجلى في مايلي :  على هذ فإ  لد  تد حوله هذ 

لمحضو ؟. عا مصلحة  لقانونية في مر لمنظومة   ما مد نجاعة 
نا لإشكا تقو لإجابة عن سالف  لحضانة ؟    سة  لمتطلبة لمما لقانونية  لشر  سة  لد

لى حالا سقو  ( بالإضافة  لأ لمحو  لحق )  سة هذ  لمخو لهم قانونا مما لأشخا   
لثاني( . لمحو  لمطالبة به )  جا  لحق    هذ 

الوحَر اأٍل:الضوبًبت القبًًَ٘ٔ لترس٘خ هصلحٔ الوحضَى فٖ ظل التشرٗع 
 رٕ الجسائ

لتي تم  لمحضو  جية فإ مبد  فكر مصلحة  لز بطة  لر نحلا  ثا  لحضانة من  لما كانت 
لم يعطى له مدلو ، فهي  يف  لأسر لم ير لها تعر يعية في قانو  لتشر لا  تبنيها من طر 
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من سن لآخر فهي غير مقترنة بزمن معين بل مرنة  تية تختلف من طفل لآخر،   قاعد 
 مطاطة.

ن ه هنا خصائص  لا  لمحضو ،  لتي تحد بموجبها مصلحة  لدقيقة  لمعايير  غم غيا 
ها في مايلي : بر  تنفر بها يمكن 

تية  شخصية ، بمعنى تتعلق بكل طفل على حد  - لمحضو هي  عا مصلحة   قاعد مر
لى كل طفل على حد  ي لقاضي  لأسا ينظر  حد مصلحته، فما كا يصلح ،  على هذ 

لب لطفل  لى  لعهد بالولا لا يصلح بالضر  لعمرلطفل حديث  لسابعة من  سة   لسا  .الغ 
لمحضو ليست قاعد ثابتة ، بل هي قابلة للتغيير ، فما كا  - عا مصلحة   قاعد مر

خر . ما  قت معين قد لا يصلح له في   يصلح للمحضو في 
يس  لقانونية لتكر لضمانا  كبر من  تر تحت معنى محد  من  لمحضو  فمصلحة 
لحضانة  كذلك ترتيب مستحقي  لمشرع في مستحقي  لتي تطلبها  لشر  لمحضو نجد  مصلحة 
شتر  يوفر  لمحضو من خلا  همية مصلحة  سبا سقوطها ،   من هنا تبر  لحضانة  

لحضانة  لأ مسكنا ملائم لحضانة  هذ   على شيئ فهو يد على قدسية  ا تما فيه 
لأسر  يعا  لشرع  تشر حكا   .2مكانتها في ظل 

لإستقلالية عن  لحضانة مستقل كل  سة  لأ لمما لذ يجب  يوفر  لملائم  فالسكن 
لنفقة لمحضو  لو  مبالغ  حتياجا  لنفقة لتغطية  مه بدفع  لا جز  لتز لمدفوعة لا تلبي 

لمحضو .  حتياجا   صغير من 
فع  لحضانة   سة  مه بتوفير مسكن ملائم لمما لتز لتنصل من   من ثم لا يمكن للز 
نه لا يعد كونه فلا بسيط مع تقديم بطاقة مهنة  لدفع  خله ضئيل   يجا بحجة   بد 
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لز لتي يقدمها  لدفوع  لحضانة  لفلا ، فكل  لمنجر عن  لقانوني  مه  لقيا بإلتز للتنصل من 
لعليا في  لمحكمة  ليه  هبت  لحضانة  هو ما  سة  لسكن لمما لمطلقة من حقها في  لا تعفي 

تها  .  3حد قر
بطة  لر لمنجر عن فك  ما  لإلتز لأ بكل  لمحضو تتطلب  يلتز   لأ مصلحة 

لتز لك  جية  من  لمحضو  يدفع لز توفير سكن ملائم يترعرع فيه  لنفقة  مه بدفع مبالغ 
لز بأ   فع  ية، فإ  لتقدير فقا لسلطتهم  لموضوع  لذ يقد قضا  يجا  لإ بد 
ليه  هب  فع غير مقبو  مخالف لما  خلا معتبر هو  ظيفة تتقاضى مقابلها  لمحضو تما 

لما  نه " في حالة  72لمشرع من خلا نص  لتي تنص على  ئر   لجز لأسر  من قانو 
لك فعليه  لحضانة سكنا ملائما للحاضنة ،   تعذ  سة  لأ  يوفر لمما لطلا يجب على 
لمتعلق  لقضائي  لأ للحكم  جية حتى تنفيذ  لز لحاضنة في بيت  يجا ، تبقى  لإ فع بد 

 بالسكن "
لمحضو  ت لز لسكن فمصلحة  لى حين توفير  جية  لز لحاضنة في بيت  تطلب بقا 

لحضانة . 4ملائم سة   لمما
لحضانة سة  لمخصص لمما لسكن  نه لا يجو  يكو  لصد  لإشا في هذ  هو  5مع 

لمجز يعتبر شيئا  لشيئ  لمنطق يقضي بأ  لز فيه ، لأ  لذ يعيش  ضي للمنز  لأ لطابق 
جة  صا حد،  م يب من مسكنه ، فالز لز توفير مسكن قر ن ثم فإنه يمنع على 

لمحكمة  لمجا بينهما مستحيلة  هو ما قضت به  لمعاشر   لطلا مما يجعل  جنبية عنه بعد 
تها  حد قر  .6لعليا في 

لمحضو لفا لمحضو تتطلب  يتم تسليم  لى ما سبق فإ مصلحة  لشخص  بالإضافة  ئد 
لعقابي من خلا  لمشرع  فقا لما قر  لجنائية  لمسائلة  لك تحت طائلة  لذ قضي لمصلحته  
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى لثاني العدد ا ىىىىىىىن  23ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028أف

لما  مة من  3287نص  لى سنة  بغر نه " يعاقب بالحبس من شهر  لتي تنص على   500 
خر لا يقو بتسليم قاصر قضي في شأ حضانته 5.000لى  لأ   شخص  لأ    

لمطالبة به ،  كذلك كل من ب لحق في  لى من له  لمعجل  بحكم نهائي  حكم مشمو بالنفا 
لغير على  بعد عنه  حمل  ضعه فيها   لتي  لأماكن  كل له حضانته  من  خطفه ممن 

لك بغير تحايل  عنف . قع  بعا حتى  لو   خطفه  
لى ثلا سنو   لحبس  بة  ية  تز عقو لأبو لسلطة  سقطت  عن 8كانت قد 

 ".لجاني
ئر   لجز يع  لتشر لحضانة في ظل  لحق في  سة  لمرتبطة بمما لأحكا  سة   بالتالي فإ 
فرها  جب تو لو لشر  لمحضو تتطلب بالضر تحديد  لقانونية لترسيخ مصلحة  لضمانا 

لى مستحقي  لإشا  لا( مع ضر  لحاضن )  لحضانة ) ثانيا( . في 
لحاضن فرها في  جب تو لو لشروط   أولا : 

لما  بيته  62عرفت  لقيا بتر تعليمه   لولد  عاية  نها " لحضانة على  لأسر  من قانو 
لسهر على حمايته  حفظ صحته  خلقه...". بيه   ين   على 

لما  على لنفس  على  ما على  لولاية تر  لنفس معا، فإنه    كانت  لما  
لما  لولاية  ليست هي  62بالرجوع لنص  لحضانة هي جز من  لأسر فا  من قانو 

خر . لحاضن شخص  لولي شخص    لولاية فقط،  يمكن  يكو 
لحضانة فيما يلي. لولاية  لفر بين   يكمن 

لتي تعد جز منها.-1 لحضانة  عم من   لولاية جز 
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.يمك-2 لجد لأ   خر  لحاضن شخص  لأ   لولي   ن  يكو 
لما -3 لعا طبقا لنص  لنظا  لولاية لأنها من  لحضانة   لتنا عن  من  87يمكن 

.. لأسر  قانو 
لأسا  على هذ  هلا للقيا بالحضانة  لحاضنة  يكونا  لحاضن    بالتالي يشتر في 

لتالي لشر  فر   ة :يجب تو
لحاضن بالغا  عاقلا  -01 لقيا بشؤ نفسه    9يجب  يكو  لمجنو  لا يستطيع 

لجنو  يكو مُْطبقا  متقطعا فكلاهما  بالتالي لا يكو له تولي شؤ غير ،  يستو في 
لقلة  لحضانة ،  لا فر بين جنو متقطع قليل  كثير ،  لو كا من  سة  مانع من مما

لعاقل فيه ب لحاضن غير  لمحضو لد  لك لأ تر  لسنة ،  حد في  لا ليو  حيث لا يأتي 
قت   كا نا  قصير .  ضر عليه ، فقد ير جنونه في  

لآخر بحاجة  لنظر عن كونه مجنونا  معتوها  حتى صغير هو  لعاقل  بغض  فغير 
لحضانة لحضانة  من ثم لا  يمكنه سة   . 10مما

يخ  لصا بتا لقر  بطا  مي 09/07/1984 من تطبيقاتها عمليا نذكر نقض   لر  ،
لى  فاقد للبصر  لحضانة  لأبنا من منطلق 11لإسنا  لأ بحضانة  عا بأحقية  لإ ، كما  

لمر يعد مخالفة للقانو ينجر عنه ثبا هذ  لأ مصابة بمر عقلي   لنقض    
 .   12حالة 

لخا لا -02 لعم  بنا  لإشا   ،مع  حم محر للمحضو لحاضن    لا يكو 
يعة  لك من شهو  سد لذ لذكر لما في  لخا لا  يحضنو  لعم   لأنثى  بنا  يحضنو 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى لثاني العدد ا ىىىىىىىن  25ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028أف

كتفى لمشرع  غم   لما  لفتنة ...، فهو  شر ضر  من  62من خلا نص 
هلا للقيا بذلك . لحاضن  ليه بإشتر  يكو  لإشا  ئر سابق  لجز لأسر   قانو 

قت    -03 لمحضو ،كأ يخر في كل  لحاضن مهملا ،  منشغلا عن   لا يكو 
لحاضن لتوحد ، كأ تكو  لك مر  لنفسية  من  لمحضو للخطر  للأمر  ة يعر 

خر تتطلب  لحاضن موظفا بولاية  ئم،  يكو  لد لغيا  موظفة في قطاع معين يحتم عليها 
سة  لحرما من مما لمر لا يمكن  يشكل سببا في  لإشا  عمل  ئم ، مع  لد سفر 

 لحضانة . 
لشر -04 حد من  لامتناع هو  لمجانية فشر عد  لحضانة  لحاضنة على   . لا تمانع 
لحضانة في بلد  -05 سة  لمحضو في بيت يبغضه، كما يشتر عد مما لإقامة مع  عد 

بيه ، مما  ين  لتنشئة على  لمحضو في  جع لمصلحة  لك  لأ ،   قا  جنبي بعيد عن 
لعلي لمحكمة  ته  فقا لما قر لقانو  لحالة مخالفة للشرع   لحضانة للأ في هذ  سنا  ا يجعل من 

تها حد قر  . 13في 
يا لا يعني  لز لحق في  لقائم بالحضانة  موطن صاحب  لمسافة بين موطن  في حين  بعد 
لاية  لحاضنة في  لآخر، كأ تقطن  ها للطر  سنا لحضانة عن طر   سقا  بالضر 

لز بولاية مستغانم ئر في حين يقطن  لمسافة بي 14لجز لحاضن  ،  بالتالي فإ بعد  ن 
، لا يمنع من  لأ لحضانة عن  يا لا يعد مبر موجبا لسقو حق  لز لحق في  صاحب 

يا لز  . 15ستعما حق 
يب محر  -06 لحاضنة بقر جت  جة بأجنبي  غير محر فإ تز لحاضنة متز  لا تكو 

لحضانة  لعم صاحب حق في  لصغير مثل عمه فإ حضانتها لا تسقط لأ  له من صلته  من 
لتعا على كفالته ،       عاية حقه ، فيتم  بينهما  لشفقة   بته منه ما تحمله على  بالطفل  قر
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لعناية به ،  عليه  جته لا يعطف عليه  لا يمكنها من  لأجنبي فإنها  تز هذ على عكس 
لتي تنمي ملكاته  لمساعد  لظر  لرحيم  لا  لجو   .فالصغير لا يجد 

يب محر قد تقع  لحاضنة بغير قر لحضانة بز  لمحضو فإ سقو  نه خدمة لمصلحة  لا 
لمثا مايلي :  ستثنا نذكر منها  على سبيل   عليه عد 

غم  - لى به  لأ تكو  لحاضنة   لأ : فإ  لطفل غير  جو من يحضن  عد 
لح لأمر  كا من يليها في  لطفل  عاجز على جها ،  كذلك  ضانة غير مأمو على 

 حضانته  متوفي .
لحضانة :  يبد حسا  - لحق في  حد ممن لهم  جها  لمحضو بعد  لأ في  ع  لا  ينا

فقا للما  لك  لسنة كاملة   نقضا  لى  لز  ئر  68لمد من يو  لجز لأسر   من قانو 

لأ  من يقو مق - لمحضو لأمه عن تر . يتر   امه 
ئري لجز لتشريع  لحضانة وفق  لحق في   ثانيا : أصحا 

لأنثى  لبلو في حين  مد حضانة  لى حين  لذكر  ية  مد حضانة  لإشا بد تجد 
لز ئر ترتيبا للمستحقي 16حتى سن  لجز لمشرع  لحضانة فقد   ما عن مستحقي   ، 

لإخلا به  مخالفته  لذ لا يجب  لترتيب  لحضانة  هو  سة  لا متى ثبت بالدليل 17مما  ،
لرعاية للمحضو  لحماية   جد للقيا بد  لحق 18على من هو  نه لا يجو تجزئة  لإشا  ، مع 

لحضانة  لذ19في  لقر  ين تم نقض  تها  حد قر لعليا في  لمحكمة  ته  قضى   هو ما قر
لحضانة  سنا  سس حكمه على  لجد لأ ، متى  لأ   لحضانة بين  لمبد بتجزئة  بخلا هذ 

لإلتحا بأمهم فضهم  لبقا   لأبنا في  غبة  سنا 20للجد بنا على  لإشا  مسألة  ، مع 
لتطليق  لطلا   يق  جية سو عن طر لز بطة  لر لخلع ،  لحضانة قد تطر في حالة فك 
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لأ مثلا في  لأ       لأ معا ،  بالتالي متى توفي  لأ   فا  كما قد تطر في حالة 
لأخير غير  لأ ل كن متى كانت هذ  لحضانة للجد من  سنا  حا فالأصل  يتم 
لحضانة  لمقر قانونا لتنتقل  لترتيب  لمحضو تتطلب تجا  منضبطة في سلوكها فإ مصلحة 

لحاضن بالحضانة م حقية  لقو بعد  لمحضو ،ل كن  عا مصلحة  لجد للأ مع مر لى  باشر 
تها  حد قر لعليا في  لمحكمة  ته   . 21يجب  يكو مبر بسبب شرعي ، هو ما قر

لتالي : لنحو  لحضانة على  ستحقا    يتم 
 .لحضانة للأ-01

مر لإسلامية   يعة  لشر ليلها في  لل  ه عليه  سلم قائلة    لمصطفى صلى  لنبي   جا 
با طلقني   نزعه مني  حجر له حو    ثديي سقيا له  عا له   بني هذ  كا بطني 
لدها فر  لد  لل  ه عليه  سلم"من فر بين  قا صل  حق به ما لم تنكحي " نت  فقا " 

لقيامة" حبته يو  بين   .لل  ه بينه 
با حتى بكى  خذ عاصم من حجرها فتجا لخطا لما طلق  عاصم    بن  عن عمر 
يحها خير له  " مسحها  حجرها   ضا فقا لل  ه عنه   ضي  لصديق  بكر  بو لى  لغلا فانطلقا 

لصبي فيختا بنفسه"  .22منك حتى يشب 
لحضانة  لا يوجد ن سة  ية للأ في مما لو لا في  بالتالي فالأ لقضا بالسماع للأ ص يلز 

تها حد قر لعليا في  لمحكمة  لآخر ،  هو ما قضت به  لدين   لو حد   . 23ختيا 
لحضانة   لحق في  سة  لأ متى طالبت بمما نه لا يجو حرما  ليه هو  لإشا   ما تجد 

خر لا ت بيبا لامر  لمحضو  لحق للأ ليصبح  لدفع سنا هذ  عطف عليه ،  لا يجو 
لمحضو  نه من مصلحة  عا  لإ لسؤ عنه،  حتى  لد   لمحضو  تركه مع  بتخليها عن 
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لتي لا يعر  لحاضنة  هتما عن  قابة   لأكثر  لحاضنة عنه كونه  لد بعد تخلي  لبقا مع 
 . 24لها مقر ثابت

لقضا لعليا   لمحكمة  لعمر ثماني سنين   بالتالي قضت  لبالغ من  لطفل  بإسنا حضانة 
لذ حر من  لأخير  لمحضو هذ  لحضانة ،  تجا لمبد مصلحة  لأبيه ، يعد خرقا لأحكا 

مه  هو صغير  سبب معقو  .  25عطف 
 .لحضانة للأ-02

لما  ئر ، فإ حضانة 64طبقا لما جا في  لجز لأسر  لمحضو من  لمعدلة من قانو 
مر  مة    لنسا كالخا لأ  يوفر للطفل من ترعا من  لأ فعلى  لأ بعد  حق 

لولد فطيما عايته ، خاصة  كا  يصة عليه  تتولى  سنا .تكو حر نه لا يمكن  لإشا  ،مع 
لك  ،  يعد  ثبا يضة عقليا   لأ مر عا   لإ ما في لحضانة للأ بمجر  نعد

ته  حالة  هو ما قر لحكم مما يجعله قابلا للنقض فيه   لذ بني عليه  لقانوني  لأسا 
تها  حد قر لعليا في   .26لمحكمة 

يا فإنه  لز لحضانة للأ ، بالنتيجة للأ حق  سند  نه متى  لسيا  لإشا في هذ  مع 
يا في بي لز لأ حقه في  لأمر بمولو يجو  يما  ها متى تعلق  لحاضنة  بحضو ت 

لرضاعة  لمحضو مد  لعهد بالولا بحاجة للرضاعة كل ساعتين ، في حين متى تجا  حديث 
لحاضنة   لمحضو في منز  يا  لأ بز لز  لدعو ،فإنه لا يمكن  فع  لكاملة يو 

حد لعليا في  لمحكمة  تها صطحابه معه  هو ما قضت به   .  27 قر
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لأ-03  لحضانة للجد من جهة 
جها بأجنبي ،  لأ سبب  ما لوفاتها ،  لز لمحضو ،  لحضانة عن   في حالة سقو 
لجد  لك لأ  لولا ،   لإ   كتها في  ، لمشا مها مباشر لسقو ، تليها  سبا  من 

لهذ لمحضو من غيرها ،   فة  شفقة على  لأ ، فقد فضلت كثر  لأ على   فضلت 
لسبب  لأ لهذ  لجد   لأ على  لجد    .28كذلك 

لما  ئر في  لجز لمشرع  لأ  64  كا  ئر قد توقف عند   لجز لأسر  من قانو 
لسو لقانو  بية ، لا سيما  لعر نين  لقو لإسلامية ،  منه بعض  يعة  لشر  ، فإ جمهو فقها 

لما  خذ  139في  لأ   لى جد  ها  لأ بل تعد لى منه لم يتوقف عند   لأ لفقر 
لحضانة للأ ، فلأمها   علت"  .29بالقاعد " حق 

لشر لابد  تتوفر في    لأ لمحضونها مقيد بشر فنفس   بالتالي  كانت حضانة 
قامتها مع   لى عد  لأ ، بالإضافة  لولد   نتقا حضانة  كذ  جة بأجنبي،  لمتز لمحضو 

لشخصية. لأحو  لفاصل في ما  لقاضي  يد بقر من  ئما مؤ لأ يكو   لأ 
40-. لأ  لحضانة للجد من جهة 

لعقلية  لبدنية   لجد غير مسنة  سليمة في صحتها   .30 يشتر  تكو 
لنظر عما لحضانة للخالة-05 خت من   لك بغض   كانت شقيقة للأ  لا ، 

لأثر ،  تفا مع ما جا في  مه ،  في هذ  لصبي  من شفقة  لخالة على    ،   شفقة 
 " : بنة حمز لخالتها ،  قا لل  ه عليه  سلم قضى في  لنبي صلى  لبر بن عا   حيث  

ختصم عل لك عندما  " ،  قد كا  ثة لخالة  بن حا يد  لل  ه عنهم  –ي  جعفر     -ضي 
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جة جعفر ، مع  لل  ه لخالتها  هي  سو  لل  ه عنه ، فسلمها  ضي  بنة حمز  هم يحضن  ي  في 
لحاضنة . لتي تتوفر في  لشر نفسها  لخالة  نه يتوجب  تتوفر في   لإشا 

لخالة يجعل من  جو  فر   غم تو لعمة  لأ   لحضانة لأخت  سنا  لإشا   مع 
لخالة بالحضانة  .31لحكم قابل للطعن فيه لأنه مخالف للقانو متى طالبت 

 الوحَر الثبًٖ : سقَط الحضبًٔ ٍ إسٌبد الوسؤٍل٘ٔ عي خطأ الوحضَى 

خ لحاضن متى  لحضانة عن  لحضانة    هنا حالا تسقط فيها  سة  تل شر من شر مما
لحق ) ثانيا( مما يتطلب معه تحديد  لقانونية للمطالبة بهذ  لآجا  عا  لا( مع ضر مر  (

ئر ) ثالثا( . لجز يع  لتشر لمحضو في ظل  خطا   لمسؤ عن 
لحضانة  أولا :  حالا سقوط 

بطة لر نحلا  ثا  حد من  لحضانة هي  جد مانع  لما كانت  جية فهي تسقط متى  لز
لحضانة     ختلا شر من شر  لحاضن بمجر  ستها ،  من ثم فهي تسقط عن  يحو  مما

لتي يمكن تلخيصها في مايلي :   
لأ عن  -01 لت  جنبي للإقامة فيه  من ثم متى تنا لى بلد  لحاضن بالمحضو  سفر 

لحضانة تسند للأ  لولد فإ  لأخير حضانة  يا ، ل كن متى كا هذ  لز لحق في   يصبح لها 
ئر  به بالجز قا هله   لمحضو لد من يثق بهم من  مقيما بفرنسا مثلا فإنه يتوجب عليه تر 

تها  حد قر لعليا في  لمحكمة  لحضانة بسبب 32، هو ما قضت به  لعكس صحيح تسقط    ،
ق لحا في حالة  لمسافة كما هو  ئر   هو ما بعد  لجز لأ في  قامة  جنبي ،   لأ في بلد  امة 

خر لعليا في قر  لمحكمة   . 33قضت به 
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هم  -02 لزنا مثلا من  يمة  لمقر قانونا  جر لفجو ،  من  لحاضن للفسق   تيا 
لمحضو  عا مصلحة  لحضانة مع مر لأ قانونا  شرعا 34مسقطا  لحضانة عن  ، كما تسقط 

لثقة في كلاهما  لأ نظر لفقد  لى سقوطها عن   خلاقها  سو تصرفاتها بالإضافة  لفسا 
35. 

لبنا  سند حضانة  لمجلس عندما  لثابت   نه " لما كا من  لسيا   قضي في هذ 
عتبا عاطفي بالرغم من ثبو سو  خلقها يكو خرقا للقانو ،  متى كا لثلا للأ على 

لمطعو فيه " لقر  ستوجب نقض   .  36لك 
حد  -03 لعليا في  لمحكمة  يب محر  هو ما قضت به  لحاضنة بغير بغير قر  
تها لحضانة   37قر لمطالبة بحقها في  ختيا ،  من ثم يجو لها   هو عبا عن تنا غير 

لسب لثاني  هو ما  هذ  جها  لمسقط للحضانة  متى تطلقت من  لإختيا  ب غير 
لما  لحضانة  71نصت عليه  لحق في  نه " يعو  لتي تنص على  ئر   لجز لأسر  من قانو 

تها  حد قر لعليا في  لمحكمة  يضا  "  هو ما تبنته  لإختيا  .38  سبب سقوطه غير 
لما -04 لمحضو  66 كما تنص  لك بمصلحة  لحضانة تسقط بالتنا عنها ما لم يضر   

لقاضي. ضيع بحاجة لها لا يستجيب له  لأ مثلا عن حضانة  لت   فمتى تنا
لحالة تعامل  لأ في هذ  لمحضو لا يعتد به   بالتالي كل تنا يتعا  مصلحة 

لتنا عن  لإشا    لحضانة يثبت بحكم قضائي.بنقيض قصدها.........مع 
عاتها  كو  ما بمر لقاضي ملز  لمشرع ،  لمحضو مرجحة في نظر  لى  مصلحة  نشير 
لحضانة  لأ نهائيا عن  لأشخا  مصلحتهم ، فتنا  لأسر تخص حالة   قضايا شؤ 

لا مجد لأ سترجاع  لمطالبة في  غامها يمنعها من   39 . 
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لمحضو  لو  مص لحاضنة بالتنا عن  لأ  هينة قر  كبر من  تكو  لمحضو  لحة 
لأخير  لمحضو متى تطلبت مصلحة هذ  لأ للتنا عن حضانة  ،  من ثم قد يرفض طلب 
لأ ،  من ثم فإ  كثر من  لأ  عاية  لمحضو مصا بمر يتطلب  لك كا يكو 

لك يعد خرقا  لخاصة بالحضانة ،  هو ما قضت به لقضا بما يخالف  لشرعية  خا للأحكا  صا
تها  حد قر لعليا في  لا هي من 40لمحكمة  لأ نه بإعتبا  حضانة  لقو  ،  عموما يمكن 

لحضانة هو قر غير نهائي  يمكن  لتنا عن  لأشخا ، فإ قر  لمتعلقة بحالة  لمسائل 
عتبا لمصلحة  . 41لمحضو  لرجوع فيه 

لأ بمجر  لحضانة عن  لحق في  لممكن  يسقط  نه من غير  لسيا  لإشا في هذ  مع 
يا ،  من ثم فإنه بإمتناعها عن تسليم  لز لحق في  لمحضو لصالح صاحب  متناعها عن تسليم 

لمحضو ، ل كن حرمانها من  لجنائية عن عد تسليم  لحضانة لا لمحضو ستكو عرضة للمسائلة 
ير  هو ما قضت  لتبر لقضا بما يخالف خرقا للقانو يستوجب  لسيا مما يجعل  يطر  في هذ 

تها  حد قر لعليا في  لمحكمة   .42به 
لمطالبة بالحضانة. جا   ثانيا :

لما  لحق في  68عملا بنص  ئر فإنه "  لم يطالب من له  لجز لأسر  من قانو 
لك لحضانة مد  لقضا بما يخالف  يد عن سنة بد عذ سقط حقه فيها "  من ثم فإ  تز

لقر  لذ قضى بنقض  لعليا  لمحكمة  حد قر  يعد خرقا للقانو  هو ما ثبت من خلا 
ها للجد للأ قبل  تمضي سنة على  سنا لحضانة   لأ من  مي لحرما  لر لمطعو فيه  

لح  . 43ق لمطالبة بهذ 
لما  فر عذ مقبو  منطقي طبقا لنص  لمعني بالأمر تو ثبت  لأسر  68 متى  من تقنين 

لأعذ نذكر: من هذ  لحضانة   فإنه يجو له طلب تمديد 
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لحضانة. - لحق في  لذين لهم  لأشخا  نه من    يكو جاهل 
لمحد قانونا يسقط حقه  - لمد  لأسا لا  لا يعلم  سكوته في  فيها ، على هذ 

. لك خر للقانو لخالة لأ في  لحضانة للعمة  حرما   يمكن  تسند 

فر فيه  لفقد من حق  شخص تو لوفا   لحضانة في حالة  سنا  لى   نشير 
ها له لمحكمة للمطالبة بإسنا ما  لدعو  قامة  لقانونية ، بالتالي له حق   .44لشر 

.ثالث لمحضو لمرتكبة من طرف  لضار  لأفعا  لحاضن عن   ا :مسؤولية 
ما فرضيتن: لحضانة نكو  لحديث عن   عند 

لغير.-1 لحضانة عن   سقا 
لحضانة للنفس.-2  طلب 

لأمر بالتمديد  لخصم عن تنفيذ حكم متعلق بالحضانة سو تعلق  نه متى تخلف  لإشا  مع 
ئي لجز يق  لطر لآخر سلو  لإسقا جا للطر   45. 

لحضانة كأثر  سنا  لى تخص  ئية فالأ خر جز عا مدنية    بالتبعية للأحكا نجد 
لفقد   لوفا ،  لتطليق،  لخلع،   ، لما للطلا لى نص  جوعا  ليها  ها  لى بإسنا  64لأ 

لحضانة . ئم  حد من جر تكا  ئية في حا  لجز لدعو  لأسر بينما نجد   من تقنين 
هي  طبيعة خاصة كو  لغير  لية عن فعل  لمسؤ لية فهي تدخل ضمن  لمسؤ ما عن 
لمحضو غير مميز فانه تسر في  نه متى كا  لعلم   لمحضو لا يسأ لاسيما ل كونه قاصر مع 

لما  تفاقا  134حقه  لتي تنص على ما يلي:"كل من يجب عليه قانونا   لمدني   لقانو  من 
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لجسمية، يكو ملز قابة  لعقلية   قابة بسبب قصر  بسبب حالته  لى  شخص في حاجة 
، لضا لشخص للغير بفعله  لك  لذ يحدثه  لضر  يض عن   بالتعو

ثبت  لرقابة   جب  نه قا بو ثبت  لية   لمسؤ لمكلف بالرقابة   يتخلص من   يستطيع 
ثه  لو قا لضر كا لابد من حد لعناية".   جب بما ينبغي من  لو  بهذ 

لأ  لمحضو لا  لتي يرتكبها  لضا  لأفعا  لمسئو عن  لأ هو  لى   لأخير نشير   في 
لية في حا  لمسؤ لتسا مطر حو حكم  لأ  يبقى  فا  لا بعد  لأخير لا تسأ  هذ 

؟. لأ لأ فهل تسأ   فقد 
 الخبتؤ :

لمشرع تر غم  مف- لتوسيع فإ  لتضييق   لحضانة مفهو مر  مطا يقبل  هو 
ئر في تنظيمه  لجز لمشرع  نه يأخذ على  لا  لمسألة ، لبحث في هذ  للقاضي خو غما 

لتالية : لثغر  لحضانة   لمسألة 
جة.- لد شخا من نفس  لحضانة من طر  ستحقا  ئر عن  لجز ع  لشا  لقد سكت 
لمشرع خو   - لمحضو نجد   لمسا بمصلحة  لاستثنا  هو عد  لأصل    كا 

لت  لحكم في حا  لمحضو ل كن ما هو  لك مصلحة  لتمديد متى كا في  لحق في طلب  لأ 
لتمديد؟... لمحضو تتطلب  كانت مصلحة  لأ    لحضانة لغير 

ل - عى مصلحة  ئر قد  لجز لمشرع  لز فإ كا  لطلا من خلا  محضو في حالة 
لى  جية  لز لحاضنة في منز  يجا مع بقا  لإ فع بد  لحضانة   سة  لأ بتوفير سكن لمما
لجز  ية يحد  ئر لجز لقانونية  لمنظومة  لمقابل هل يوجد نص في  حين توفير سكن ، نتسا في 

ها  لا لحاضنة   لذ يطر  لز  ع قبل  يجد لهم بيتا لموقع على  لشا هم   يجعل مأ
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لمطلو ما لم يقابله  لمستو  لى  لإلتز لا يرقى  هة   لمعلو بد لحضانة ؟ فمن  سة  ملائما لمما
لحاضنة. ئي من لد  لجز يق  لطر لتي تسبق سلو  لفتر  لمناسب ،  نخص بالذكر   لجز 

ليه كنتيجة  لختا  ما نصبو  سة هو  مصلحة   في  لد توصية من خلا هذ 
لضر  تمنح هذ  لحصر ،   من  عمق من  تنظم على سبيل  هم   كبر   لمحضو 

لكافية . يعية  لتشر لرعاية   لمصلحة 
لمحضو تتطلب  يترعرع  لقو  مصلحة  لآبا فإنه يمكننا  لى   بخصو توصيتنا 
لأسر عرضة للتفكك حبذ لو  لإحتر ،   كانت  لمو   سر ملأها  لمحضو في كنف 
لحفا على كيا  جل  لحسبا  قد كل طر ما بوسعه من  لمحضو في  خذ مصلحة 

لفطر تحتم  يكو للولد لأسر لأنه مهما تم لا   لمتطلبة شرعا  قانونا  لشر  عا  ت مر
لديه في  جية لو لز بطة  لر نحلا  لولد تبعية  لمحتو  يتكبد  ين ،  من هنا  كا من  بو

لمحضو .  لذ يخد مصلحة  لطليقين للحد  لتآ بين   ينا يجب 
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لى ،  - لأ لطبعة  نية ،  لخلد لمعد ،   ئر  لجز لأسر  لرشيد ، شر قانو  بن شويخ 
ئر ،   ، 2008لجز

لحكمة  - لإسلامي، مؤسسة كنو  لفقه  لا في  لأ حقو  لطلا  حكا  بي ،  لعر بختي 
ئر،  لجز  ،2013 

لأسر - حكا  لقا  ،  ئر ،   عبد  لجز لأسر  لإسلامي  قانو  لفقه  في 
ئر ،  لجز  .2010لبصائر ، 

 
 القَاً٘ي :

لمؤ في  66/156لأمر  - ئر  1966جو  08،  لجز با  لعقو لمتضمن قانو   ،
لمتمم .  لمعد  

  القرارات القضبئ٘ٔ :

لصا في  - لخا ،  لقانو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  ية 22/12/1965قر  ئر لجز لمجلة  ،
ئر ،  لجز لحقو ،جامعة  لقانونية ، كلية  . 1968للعلو  لعد  ،04 ،  

لصا في  - لخا ،  لقانو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  لأحكا 09/10/1968قر  ، مجموعة 
ية ،  ،  لسنو  .1969لنشر 

لصا في  -  ، لخا لقانو  لعليا ،غرفة  لمحكمة  ية، 09/10/1968قر  لسنو لنشر  ،
.   .02لعد

لصا في  - لمدنية،  لغرفة  لعليا ،  لمحكمة  ية ، 14/05/1969قر  لسنو لنشر   ،1969.  
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى لثاني العدد ا ىىىىىىىن  37ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028أف

لصا في  - ، لخا لقانو  لعليا،غرفة  لمحكمة  لقضا04/11/1970قر  ، ، نشر 
. لصقحة .01لعد ،58.  

لصا في  - لشخصية، لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 03/02/1971قر  ،ملف 
لصا سنة 19287 لقضائية ، لمجلة   ،1972. لعد  ،02. 

لصا في  - لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 11/01/1982قر  ، ملف 
لصا سنة26503 لقضا ،   . 1982. ، نشر 

لصا في  - لأسر ، لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 09/01/1984قر  ، ملف 
لعد .31997 لقضائية ،  لمجلة   ،01. 

لصا في  - لأسر ،  لعليا ،غرفة شؤ  لمحكمة  قم 02/04/1984قر  ، ملف 
لقضائية ،عد خا .32594 لمجلة   ، 

ية ، - ئر لجز لعليا  لمحكمة  يخ  قر  لأسر ، ملف 09/07/1984لمؤ بتا ،غرفة شؤ 
. 33921قم  لعد ئر ،  لجز لعليا  لمحكمة  لقضائية  لمجلة   ،04. 
لصا في  - لشخصية ، لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 07/11/1988قر  ، ملف 

51596. لعد  ، لقضا  . 45،نشر 
لأس - لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  لصا في قر  قم 13/03/1989ر ،  ، ملف 

لصا سنة 52221 لقضائية  لمجلة   ،1993 . لعد  ،01. 
لصا في  - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 27/03/1989قر  ، ملف 

لقضائية ، 53340 لمجلة  لعد .1990،  ،03 .  
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ل - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 03/07/1989صا في قر  ، ملف 
لصا سنة 54353 لقضائية ،  لمجلة  لعد . 1992،   ،01 . 

لصا في  - لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 02/01/1989قر  ، ملف 
لعد .52207 لقضائية ،  لمجلة   ،04. 

لصا في  - لأسر ، لعليا ،غرفة شؤ  لمحكمة  قم ، 19/02/1990قر  ملف 
لعد .59013 لقضائية ، لمجلة   ،04 

لصا في  - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 05/02/1990قر  ، ملف 
لقضائية ، 58220 لمجلة   ،1993. لعد  ،03. 

لصا في  - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 23/04/1991قر  ، ملف 
لقضا71727 لمجلة  لعد .،    . 02ئية ، 

لصا في  - لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 23/02/1993قر  ، ملف 
89672. 

 .02لعد .
لصا في  - لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 23/12/1997قر  ، ملف 

لعد .178086 ئر ،  لجز لعد ،  لقضا ،   56، نشر 
لع - لمحكمة  يخ قر  لأسر ، بتا لصا عن غرفة شؤ  لعد  18/02/1997ليا ،   ،
 .01قم 
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لصا في  - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 21/07/1998قر  ، ملف 
لشخصية ، عد خا .201336 لأحو  لقضائي لغرفة  لإجتها   ،  

لصا  - لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  لقضائي 17/03/1998في قر  لاجتها   ،
لشخصية ،عد خا . لأحو   لغرفة 

لصا في  - لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 17/03/1998قر  ، ملف 
لشخصية عد خا .179471 لأحو  لقضائي لغرفة  لاجتها  ، 

لصا في  - لشخصية ، لأحو  لعليا ،غرفة  لمحكمة  جتها 16/02/1999قر   ،
لعد  لشخصية ،  لأحو   .2000،  01قضائية لغرفة 

يخ  - لمؤ بتا ية ،  ئر لجز لعليا  لمحكمة  لأسر ، ملف 12/02/2001قر  ،غرفة شؤ 
.256629قم . لعد ئر ،  لجز لعليا  لمحكمة  لقضائية  لمجلة   ،04 . 

لصا - لأسر ، لعليا، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 12/02/2001في  قر  ، ملف 
لعد 256629 ئر ،  لجز لقضائية،  لمجلة   .2002لصا سنة  02،

يخ  - لصا بتا لشخصية ،  لأحو  قم 22/02/2000قر غرفة  ، 235456، ملف 
لقضائية ،  لعد .2001لمجلة   ،01 . 

لصا في   لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 23/05/2001قر  ، ملف 
لقضائية ، 257741 لمجلة  لعد .2003،   ،01. 

لصا في  - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 08/05/2002قر  ، ملف 
لقضائية ، 282052 لمجلة  لعد . 2004،   ،01 . 
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لصا في  - لشخصية،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 23/02/1993قر  ،ملف 
لقضائية ، 273526 لمجلة  قم  2004،  لعد   ،01  .  

لصا في  - لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 18/05/2005قر  ، ملف 
لصا سنة 331058 لعليا ،  لمحكمة  قم 2005، مجلة  لعد   ،02 . 

 الَْاهش:

                                                           

كتما -1 كة للشخص يقصد بالعقل  لمد لأشيا  لقو    للتمييز   حقائق 
ئر ، -2 لجز لجامعية ،  لمطبوعا  يو  لقضا ،  لفقه   لأسر على ضو    2005لغوثي بن ملحة ، قانو 

 .133لصفحة .
لصا في  -3 لشخصية ، لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 07/11/1988قر  ل51596، ملف  ،،نشر    قضا

. . 45لعد  ،58. 
لذ -4 لرسمي  لمحضر  لقاضي بنا على  لحضانة من عدمه يقر  سة  لسكن لمما ير مد ملائمة    تقر

لمسكن . لقضائي بعد معاينة  لمحضر    يحر 
لمحكمة سكن -5 ليه  هبت  فق ما  يجا  لإ لأ بالسكن  مقابل  لحق في مطالبة  هلها لا يسقط    لحاضنة عند 

لصا في  لعليا في لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  نظر ، قر  لتفاصيل  يد من  تها ، لمز ، ملف 08/05/2002حد قر
لقضائية ، 282052قم  لمجلة  لعد . 2004،  لصفحة  01،   ،279. 

لصا في  -6 لشخصية ، لأحو  لعليا ،غرفة  لمحكمة  جتها قضائي16/02/1999قر  لأحو،    ة لغرفة 
لعد  لصفحة .2000،  01لشخصية ،   ،181 . 

لمؤ في  66/156لأمر  -7 لمتمم . 1966جو  08،  لمعد   ئر  لجز با  لعقو لمتضمن قانو   ،  
لمحضو . -8 لولاية عن  لحق في     سقو 
لخل -9 لمعد ،   ئر  لجز لأسر  لرشيد ، شر قانو  ئر ، بن شويخ  لجز لى ،  لأ لطبعة  نية ،   ، 2008د

 .254لصفحة .
ئر،  -10 لجز لحكمة ،  لإسلامي، مؤسسة كنو  لفقه  لا في  لأ حقو  لطلا  حكا  بي ،  لعر   ،2013بختي 

 .259صفحة .
يخ  -11 لمؤ بتا ية ،  ئر لجز لعليا  لمحكمة  قم .09/07/1984قر  لأسر ، ملف    ،33921،غرفة شؤ 

. لعد ئر ،  لجز لعليا  لمحكمة  لقضائية  لصفحة. 04لمجلة   ،76. 
يخ  -12 لمؤ بتا ية ،  ئر لجز لعليا  لمحكمة  قم .12/02/2001قر  لأسر ، ملف   256629،غرفة شؤ 

. لعد ئر ،  لجز لعليا  لمحكمة  لقضائية  لصفحة. 04لمجلة   ،421.  
لعليا  -13 لمحكمة  لصا في قر  لأسر ، قم 19/02/1990،غرفة شؤ  لقضائية ،59013، ملف  لمجلة   ،  

.04لعد .  ،11. 
لصا في  -14 لخا ،  لقانو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  .09/10/1968قر  لجز لأحكا ،    ، 01، مجموعة 
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ية ،  لسنو لصفحة .1969لنشر   ،243. 
لعليا ،غرفة  -15 لمحكمة  لصا في قر   ، لخا .09/10/1968لقانو  لعد ية،  لسنو لنشر  لصفحة.02،  ،38.  
لصا في  -16 لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 13/03/1989قر  لقضائية52221، ملف  لمجلة   ،  

. 1993لصا سنة  لعد لصفحة . 01،   ،48. 
لموضوع -17 ية لقضا  لتقد لسلطة  هو  مع بقا  لمحضو  لحضانة بما يتماشى مع مصلحة  ير مستحق   في تقر

يخ لأسر ، بتا لصا عن غرفة شؤ  لعليا ،  لمحكمة  نظر ، قر  لتفاصيل  يد من  تها  لمز حد قر لعليا في  لمحكمة   ما قضت به 
قم . 18/02/1997 لعد  لصفحة . 01،   ،39. 
لعليا ، غرفة ش -18 لمحكمة  لصا في قر  لأسر ،  قم 23/02/1993ؤ  جتها قضائي89672، ملف   ،  

لصفحة . لاسر ، عد خا ،   .167لغرفة شؤ 
هم  -19 لمحضونين كلهم في حالة تعد لا  لأ سة حضانة  لقيا بمما لحضانة "   بقصد بمبد " عد تجزئة 

لبنا   لجد للأ حضانة  جة  تتولى  لز فا  لعر بعد  نه جر  شخا  ،  لو  لحضانة لعد  لا بإسنا  لا يق  تجزئة   تفر
لحاضن بعد  لد  لو لى  لا  لأ سنا حضانة جميع  لحضانة   ية تجزئة  لعليا بمبد " عد جو لمحكمة  لا ،  قضت  لا لأ حضانة 

لصا في فا  لشخصية ،  لاحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  نظر ، قر  لتفاصيل  يد من  لأ ، لمز جة   قم 26/12/2001لز ، ملف 
لعليا ، 274683 لمحكمة   2004، مجلة 

لصفحة .02لعد .  ،347. 
لصا في  -20 لأسر ،  لعليا ،غرفة شؤ  لمحكمة  قم 02/04/1984قر  لقضائية ،، 32594، ملف    20لمجلة 

لصفحة .  .77عد خا ، 
لصا في  -21 لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 23/12/1997قر  لقضا178086، ملف   ، نشر 

لعد . ئر ،  لجز لعد ،  لصفحة .56   ،33.  
لجز -22 لثاني  لمجلد  لعبا ،  لمعا في هد خير  ية،   لجو بي،  بن قيم  لعر لكتا  بع ،     .122.لر
لصا في  -23 ، لخا لقانو  لعليا،غرفة  لمحكمة  .04/11/1970قر  لعد  ، لقضا لصقحة .01، نشر  ،58.  
ئر ،  -24 لجز لبصائر ،  ئر ،   لجز لأسر  لإسلامي  قانو  لفقه  لأسر في  حكا  لقا  ،   عبد 

2010.  ،205 . 
لصا في  -25 لشخصية، لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 03/02/1971قر  لقضائية19287،ملف  لمجلة  ،  

.1972لصا سنة  لعد لصفحة . 02،   ،38 . 
لصا في  -26 لأسر ، لعليا، غرفة شؤ  لمحكمة  قم 12/02/2001قر  لقضائية،256629، ملف  لمجلة  ،  

لعد  ئر ،  لصفحة . 2002لصا سنة  02لجز  ،421. 
لصا في  - 27 لشخصية ،  لأحو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  قم 23/04/1991قر  لمجلة 71727، ملف   ،  

لعد . لصفحة . 02لقضائية ،   ،47. 
28- . لسابق ،  لمرجع  لقا  ،    .207عبد 
لعليا  -29 قم  –لمحكمة  ي 50011ملف    . 20/06/1988خ قر بتا
لصا في  -30 لخا ،  لقانو  لعليا ، غرفة  لمحكمة  لقانونية ،22/12/1965قر  ية للعلو  ئر لجز لمجلة  ،  

ئر ،  لجز لحقو ،جامعة  . 1968كلية  لعد لصفحة .04،   ،1242 . 
لصا في  -31 لأسر ،  لعليا ، غرفة شؤ  لمحكمة  قم17/03/1998قر  لقضائي179471 ، ملف  لاجتها  ، 

لشخصية عد خا ،  لأحو    .172لغرفة 
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 - عٌببٔ – جبهعٔ ببجٖ هختبر-كل٘ٔ الحقَق   

 هلخص :

لأمر  قد يب،  لتخر لتدمير   لى  لمسلح  ع  لنز لثقافية خلا فتر  لممتلكا  تتعر 
يمة حر  لى  يكو جر لإنساني،  يرقى  لي  لد لقانو  عد  نتهاكا جسيما لقو لذ يُعد 
لذ تضطلع  لد  لضو على  لبحث لتسليط  من ثم ،جا هذ  لأساسي.  ما  بموجب نظا 

لمحكمة لك من خلا تتبع  به   ، لممتلكا لية كجها قضائي قمعي في حماية هذ  لد لجنائية 
ها  قضية  لفقي" )حالة مالي(، باعتبا لمهد  طا محاكمة " تخذتها في  لتي  لإجر 

لمحكمة.  لثقافية تنظر فيها   تتعلق بالممتلكا 
لم :الكلوبت الوفتبح٘ٔ لية،  لد لجنائية  لثقافية. لمحكمة   متلكا 
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Abstract: 

During the periods of armed conflict, cultural property may be 

destroyed and vandalized, which is a serious violation of international 

humanitarian law and may amount to a war crime under the Rome Statue. 

So this research will attempt to shed light on the role played by the ICC 

as a repressive judicial organ in the protection of such property by tracking 

the procedures that have been taken by the court during the trial of El-faki 

case (Mali situation),as a first case concerning cultural property to be 

considered by the court.  

Key words: International Criminal Court, cultural property.        
 

 هقدهٔ:

هتماما  لمسلحة من صميم  عا  لنز لثقافية خلا فتر  لممتلكا  تُعد  مسألة حماية 
عيانا  ها  لإنساني، ليس فقط باعتبا لي  لد همية لقانو  لثقافي من  لتر  ُمثله  نما لما ي مدنية،  

ثا  نه  لثقافية ، فضلا عن  يتها  قيمها  تها  يُعبر عن هو ، ل كونه ُيجسد حضا لشعو في حيا 
.  مشتركا للإنسانية جمعا

لمسلحة سو  عا  لنز لثقافية خلا فتر  لممتلكا  لتي تعرفها  لمستمر  نظر للاعتد 
لي  كانت لد لقانو  هتما  يد  لمختلفة ، فقد تز لعصو  لي، عبر  لي  غير   طابع 

لقانونية تطو ملحوظا. ، حيث عرفت حمايتها  لممتلكا  لإنساني بهذ 
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تفاقية لاها لعا  لى  لحماية   لى لهذ  لأ لبو  ية   1907تعو  لبر لمتعلقة بالحر 
لما  ية لحماية  منها 27حيث نصت  لضر لإجر  ع باتخا  لنز طر  لتز  على ضر 

يخية. غير  هذ  لتا لآثا  لعلو   لفنو   لدينية،  كذ  لشعائر  لمخصصة لأ  لمباني 
لى تحقيق نتيجة ، مما  لك  لعناية فقط    يتعد  لد على بذ  لتز  لما قصر 

نت لى  مة قد يؤ  للا لجهو  لثقافية ، متعذ بأنها بذلت  عة للممتلكا  لمتنا لد  ها 
لما  لمنشآ  56لحمايتها.كما نصت  لإضر بالأملا   لاتفاقية على منع حجز   من   

لذين يرتكبو هذ  لأشخا  قر بوجو متابعة  ، كما  لفنو عما  لمخصصة للعبا  
ضاف  . نفا لانتهاكا لحر   لمتسببين في  لية  لمعنية بمسؤ للجنة  عتبر  لك، فقد  لى  ة 

نشئت عا  لتي   ، با ية  1919لعقو لخ ير لدينية   لآثا  لغاشم للمباني   لتدمير    ،
يمة حر يخية  جر لتا تفاقيا جنيف لسنة (1)لتعليمية  كد  لك، فقد  يا على   .

سب 1949 عيانا مدنيةعلى ضر  ها  لأعيا بحماية خاصة باعتبا  . (2)ا هذ 
تفاقية لاها لسنة  ليونسكو  عتمد منظمة  لثانية،  لعالمية  لحر  عقا    1954في 

 ، لحر لثقافي في سيا  لتر  لى حماية  لية تهد  لاتفاقية  معاهد  كانت هذ 
لثق لممتلكا  لضو على مفهو  لمشمولة بالحمايةحيث سلطت  صد نوعين من (3)افية  ، كما 

لمسلح ، حماية عامة ع  لنز لممتلكا في حالة  . كما شد (5) حماية خاصة (4)لحماية لهذ 
لثقافية لممتلكا  لإضافيا لاتفاقيا جنيف  على ضر حماية   . (6)لبرتوكولا 

لخاصة ف لعامة   لحماية  لثقافية ،  عد فعالية نظامي  لمنشو للممتلكا  لحماية  ي تحقيق 
لممتلكا  كثر فعالية لهذ  يجا نظا جديد يكفل حماية قانونية تكو  لى  لي  لد لمجتمع  سعى 

ليونسكو عا  لي تحت مظلة  لد لمجتمع  من تبني  1999،  هو ما تم فعلا ؛ حيث تمكن 
لأمر 1954برتوكو ثاني ملحق باتفاقية لاها لعا  ، تضمن نظاما جديد للحماية  يتعلق 

لثقافية. لمعز للممتلكا   بالحماية 
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لأشخا  لية  لد ، مسؤ لية  لى جانب مسؤ قر  لبرتوكو ،  هم ما جا به هذ 
لية لهؤلا  لد لجنائية  لية  لمسؤ لثقافية ، مكرسا بذلك  لأعيا  لذين يقومو بالاعتد على 

لما  لأفر لية حا  15، حيث عد  يمة  لتي تعتبر جر لأفعا  لبرتوكو  من هذ 
،     هي: لأشخا عمد حد   تكابها من 

 . لمعز بالهجو  ستهد ممتلكا ثقافية مشمولة بالحماية 

 لمباشر في ها  ستخد جو   ، لعمل  ستخد ممتلكا ثقافية مشمولة بحماية معز عم 
.  لعسكر

   لبرتوكو لاتفاقية  هذ  لنطا بممتلكا ثقافية محمية بموجب  سع  ما  لحا 
 لاستيلا عليها. 

 . لبرتوكو بالهجو لاتفاقية  هذ   ستهد ممتلكا ثقافية محمية بموجب 

 لاتفاقية. تكا سرقة  نهب لثقافية محمية بموجب  يب للممتلكا  ختلا  تخر   

لأشخا  لتز بملاحقة  تسليم كل  لأطر  لد  لك، فإنه يقع على  تأسيسا على 
مية لإلز لعالمية  لولاية  عمالا لمبد  لأفعا  تكا هذ  لقضا (7)لمتهمين با ، كما يقع على عاتق 

لجنائي ممث لي  .لد لأفر لية متابعة  مقاضا هؤلا  لد لجنائية  لمحكمة   لا في 
ية مالي ، في  قضية  طا حالة جمهو لية في  لد لجنائية  لمحكمة  لعملي، تنظر  لصعيد  على 

لي ، 2012تتعلق بتدمير ممتلكا ثقافية ، حيث شهد مالي منذ جانفي  ع مسلح غير  ، نز
لقو لى  بين  لمنظمةفي مرحلة  لمسلحة  لجماعا  لحكومية  مختلف  ،  بين هذ (8) 

لحكومية في مرحلة ثانية.  لقو   لجماعا  تدخل 



 

 عصبم ببرٓ د. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دٍر الوحكؤ الجٌبئ٘ٔ الدٍل٘ٔ فٖ حوبٗٔ الووتلكبت الثقبف٘ٔ
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ية مسلحة بتدمير  ، قامت جماعا جها لبلا لمؤقتة على شما  يحا  14خلا سيطرتها  ضر
ليونسكو للت جا على لائحة  غلبها مد لعالميقعة في مدينة " تومبكتو" ، كا  ما (9)ر   ،

ليونسكو في  جت  لوضع ،  ، مدينة " تومبكتو" على قائمة تر  2012جو  28خطو 
لقائم  لمسلح  ع  لنز ها  لتي يتهد قع  لمو لدعم لهذ  لتعا  تقديم  يز  جل تعز في خطر ، من 

لمنطقة  .(10)في تلك 
لقر لاعتد من خلا  لأمن هذ  تخذ 2012)2056  مجلس  لذ   ،)

لهجما على مبا مكرسة لأغر  ، حيث شد  على   لميثا لسابع من  لفصل  بموجب 
لبرتوكو  لي قد تقع تحت طائلة  لد نتهاكا للقانو  ُمكن  تُشكل  يخية ي ثا تا ينية  

لثاني لاتفاقيا جنيف لعا  لأساسي للمحكمة 1949لإضافي  ما  لية ،   نظا  لد لجنائية 
لمناسبة من  لخطو  لقيا فو باتخا  لأطر في مالي على  لأمن جميع  كما حث مجلس 

لعالمي لمالي لتر  قع   .(11)جل كفالة حماية مو
يق  كينافاسو( ، طلب فر غو)بو غا يقي،خلا مؤتمر قمة عُقد في  لإفر لمستو  على 

لاقتص لتابع للمجموعة  لتحقيق لاتصا  لية  لد لجنائية  لمحكمة  يقيا من  فر ية لد غر  ا
لآثا في  لى تدمير  لإشا بوجه خا  لمتمر في شما مالي ، مع  قترفها  لتي  ئم  لجر في 
لية على فتح تحقيق  تحديد مرتكبي  لد لجنائية  لمحكمة  لاتصا  يق  "تومبكتو" ، كما حث فر

ع في لشر ئم   لجر جر تجاههم هذ   .(12)تخا 
لمتهمين بتدمير  لأشخا  لية لمعاقبة  لد لجنائية  لمحكمة  لملحة لتدخل  لدعو  في ظل هذ 

لتالية: لإشكالية  لبحث  يخية في مالي، يطر هذ  لتا  لآثا 
أي مد يمكن للمحكمة الجنائية في إطار وظيفتها القمعية أ توفر حماية للممتلكا  إلى

 الثقافية ؟
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سة  لمما لأساسي  كذ  ما  لإشكالية، من خلا تحليل نصو نظا  يتم معالجة هذ 
ية مالي.  تحديد لأخير على حالة جمهو تخذتها هذ  لتي  لإجر   لعملية للمحكمة ، بتتبع 

لآتية: لنقا  لى  لك بالتطر  ". حيث يكو  لمهد لفقي  حمد   قضية "
 :عا أولا لنز ثنا  لثقافية  لممتلكا  ستهد  لأساسي من  ما  موقف نظا 

 لمسلحة. 

 :لمحاكمة ) حالة ثانيا لية قبل  مرحلة  لد لجنائية  لمحكمة  تخذتها  لتي  لإجر 
 مالي(.

 لإجرثالثا لمحاكمة)حالة  :  لية خلا مرحلة  لد لجنائية  لمحكمة  تخذتها  لتي 
 مالي(.

 أولا: موقف نظا روما الأساسي من استهداف الممتلكا الثقافية أثناء النزاعا المسلحة
لمسلحة  عا  لنز ثنا  لثقافية  لممتلكا  ستهد  لى فعل  لأساسي  ما  تطر نظا 

ئم لجر جه ضمن  لجنائية  حيث  لموضوعي للمحكمة  لاختصا  لتي تدخل في نطا 
لية تكابهم هذ (13)لد لذين يشتبه في  لأشخا  لية تجا  لد لجنائية  لية  لمسؤ ،  بالتالي قيا 

لية  لمسؤ لفعل   يم هذ  لأساسي من خلا تجر لنظا  لفعل،  من ثم ، يتم توضيح موقف 
ية لفر لية  لد  لناشئة عنه.  لجنائية 

 تجرٗن فعل الْجَم على اأع٘بى الثقبف٘ٔ الوحو٘ٔ  -1

لة لتنفيذ حماية  لفعل في محا لسابقة،  جر هذ  لأساسي لمحكمة يوغسلافيا  سبق للنظا 
لثقافية،حيث لما  للممتلكا  ،  3نص من خلا  لممتلكا يم  مسا بهذ  منه على تجر
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لدينية   لمكرسة للأنشطة  ضر متعمد بالمؤسسا  معتبر   مصا  نهب  تدمير  
يمة حر لعلمية، يُعد جر لفنية   لأعما  لآثا     ، لفنو لتعليم   ية   لخ ير  .   (14)لأعما 

لأساسي  تعمد توجيه هجما ما بالنسبة لل ما  عتبر نظا  لية، فقد  لد لجنائية  محكمة 
لآثا  ية،   لخ ير لعلمية   لفنية   لتعليمية   لدينية   لمخصصة للأغر  لمباني  ضد 
ية،  فا عسكر هد لا تكو  يطة  لجرحى، شر لمرضى   ماكن تجمع  لمستشفيا   يخية،   لتا

فقا لنص فعلا يُش لية  لد لمسلحة  عا  لنز لفعل خلا  تيا هذ  . سو تم  يمة حر كل جر
) 8لما  (-(2فقر ستنا 9)-) لي  لد لطابع غير  لمسلحة   عا  لنز (،  خلا 

لما  ) 8لنص  (-(2فقر (-(4.) 
لأساسي لم ُيحد بصو كافية   ما  ، يتبين  نظا  لمقصو على هد ما تقد قيقة 

لما  لا  مؤ نص  يخية،  لتا ُمثل  8بالآثا  لآثا ي لاعتد على هذ  عتبا   لى  يُشير 
يمة حر لممتلكا (15)جر لحماية على  يد من  ضفى مز لنظا يكو قد  لك، فإ  لى  ضافة   .

لأساسي  نة بالنظا  لتي تقع عليها، مقا لهجما  لسابقة، لثقافية عندما جر  لمحكمة يوغسلافيا 
لثقافي  لأمر  يلحق بالممتلك  ضر متعمد بها، حيث يقتضي  لحا  لذ يجر تدميرها  

 ضر  تلف فعلي. 
لسابقتين للما  لفقرتين  لأساسي من خلا  ما  كا هذ  8لم يتطر نظا  لى 

ئم لجر كا  يمة، بينما بينت لائحة  لى  لك،   (16)لجر  ، لصد لإشا في هذ  ينبغي 
ع. لنز لوحيد في طبيعة  لفر  يمة متطابقة،  يكمن  لجر  كا 

لتالية: كا  لأ عيا محمية على  لهجو على  لمتمثلة في  لحر  يمة   تقو جر
 .يمة هجوما لجر   يُوجه مرتكب 
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   لتعليمية لدينية   لمخصصة للأغر  لمباني  كثر من  حد   لهجو  يكو هد 
لتي يُجمع  لأماكن    ، لمستشفيا يخية،   لتا لآثا  ية،   لخ ير لعلمية   لفنية    

ية. فا عسكر هد لتي لا تُشكل  لجرحى،   لمرضى    بها 

  يمة جعل هد لجر لمخصصة للأغر  يتعمد مرتكب  لمباني  لمبنى   لهجو هذ 
  ، لمستشفيا يخية،   لتا لآثا  ية،   لخ ير لعلمية   لفنية   لتعليمية   لدينية  

ية. فا عسكر هد لتي لا تُشكل  لجرحى،   لمرضى   لتي يُجمع بها   لأماكن 

 ع م لي  نز ع مسلح  لسلو في سيا نز لي،  يكو  يصد  سلح  طابع غير 
 مقترنا به.

 .ع مسلح جو نز لتي تُثبت  لفعلية  يمة على علم بالظر  لجر   يكو مرتكب 

لما  لمحكمة  لحالة في مالي هي  قضية تطبق فيها  ) 8نظر ل كو  (-(2فقر (-(4 )
لحا لثامنة،   لتمهيدية  ئر  لد لأساسي،   ما  كا هذ  من نظا  يقتضي تفسير 

لأعيا  عما عنف تقع على  " يشمل   لهجو كن توجيه  ئر   لد ضحت  يمة، حيث  لجر
بية  بعد سيطر  لحر لعمليا  ثنا  تُِكبت  فقا لما  كانت قد  ز بينها  ُمي َ لمحمية،  لن ت

لأساس لنظا  لتميز لم ير في  لمسلحة عليها. فهذ  لتي لجماعة  لخاصة  لصفة  لك  ي.  ُيجسد 
ئر  لا  ،  ينبغي للد عيا يخية  ما يُماثلها من  لتا لثقافية   لدينية   لأعيا  تحظى بها 
لإنساني  لي  لد لقانو  لحا   لأساسي.   لنظا  لصفة بوضع لم يُنص عليه في  تُعد   هذ 

لج لثقافية بصفتها تلك من  لأعيا  هايحمي  طا لمعركة  خا  ثنا  لتي تُرتكب في  ئم   ."  (17)ر
لي  عا مسلحا  طابع غير  ئر من  نز لد يمة، تأكد  لجر بع لهذ  لر بالنسبة للركن 
يمة يتطلب  يصد  لجر كا  حد  لمعنية،  حيث   لفتر  كا قائما في مالي خلا 

ع مسلح  طابع غ ئر قد فسر لسلو في سيا نز لد لي  يكو مقترنا به، فإ  ير 
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جو صلة  لركن لا يقتضي  لثقافية   هذ  لأعيا  لهجو على  " هو  لسلو لك على  "
لي  لد لطابع  لمسلح غير   ع  بية بل  يكو مقترنا بالنز لحر لأعما  معينة بينه  بين 

 .(18)عموما 
ق٘بم الوسؤٍل٘ٔ الجٌبئ٘ٔ الدٍل٘ٔ الفردٗٔ الوترتبٔ عي استْداف   -2

 الووتلكبت الثقبف٘ٔ 

عا  لنز لثقافية خلا فتر  لممتلكا  لأساسي لفعل توجيه هجما على  ما  يم نظا  بتجر
لتي  لية  لد ئم  لجر لفعل في مصا  ضع هذ  لية، يكو بذلك قد  لد لية  غير  لد لمسلحة 

لية تُثي لمسؤ لك، قيا  .يترتب عن  لا تمر  عقا لتي يجب  لي،   لد لمجتمع  ر قلق 
لجنائية  لمحكمة  يمة  يقع على  لجر تكابهم هذ  لذ يشتبه با لأشخا  لية تجا  لد لجنائية 
ستنا لمبد  لقيا بذلك ،  لمختص عن  لوطني  لقضا  لية مقاضاتهم ، حا عز  عجز  لد

لمحكمة لذ يقو عليه عمل   .(19)لتكامل 

يمة  معاقبته   لجر لشخص جنائيا عن هذ  لة  لمنطلق، فإنه يمكن للمحكمة مسا من هذ 
خر،   يق شخص  ،  عن طر فها بنفسه،  بالاشتر مع غير قتر تكابه لها ، سو  ثبت 

لعو  تكابها،  تقديم  تكابها بالأمر  بالإغر على  لمساعد على  يض   . (20)لتحر
لأحو من  لرسمية لن تعفيه بأ حا من  لشخص  صفته  لك، فإ منصب  علا على 

يمة لجر قتر هذ  لمترتبة عن  لجنائية  ليته   .  (21)مسؤ
ثبً٘ب:اإجراءات التٖ اتخزتْب الوحكؤ الجٌبئ٘ٔ الدٍل٘ٔ  قبل هرحلٔ الوحبكؤ 

 )حبلٔ هبلٖ(

لما  ية ما بتوجيه  14ستنا لنص  لعد لجمهو ير  لأساسي، قا  ما  من نظا 
لية، باعتبا مالي  لد لجنائية  لعا للمحكمة  لمدعي  لى  لوضع في مالي  حالة  سالة متضمنة 
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لأساسي لنظا  تكاب(22)لة طر في  لتي يُشتبه با لخطير  ئم  لإحالة بالجر ها . يتعلق موضوع 
لة مالي منذ جانفي  قليم  لوطني 2002على  لقضا  لعد باستحالة ملاحقة  ير  قر  ، مع 

ئم لجر تكابهم هذ  جر (23)لمالي للمشتبه با لأخير في مباشر  لمحكمة تشرع هذ  .بإخطا 
لع لمدعي  ، تتمثل في  لنظا لك بموجب نصو  لمخو لها  جهزتها  ا  لتحقيق من خلا 

لتمهيدية. ئر   لد
 اإجراءات التٖ اتخزّب الودعٖ العبم  -1

لبلا ، حيث  لعنف في شما  عما  ندلاع  لعا بالحالة في مالي منذ  لمدعي  هتم مكتب 
يل  24صد بيانا في  لأساسي  2012فر ما  لة طر في نظا  ية مالي  ك ر فيه بأ جمهو

لمحكمة مختصة بمقاضا مر لتي    با  لإ ئم  لإنسانية  جر ئم ضد  لحر  جر ئم  تكبي جر
لة مالي قليم  تكبت على  خر في (24)يمكن  تكو قد  صد بيانا  يلية  1. كما  ، 2012جو

لموجو في تومبكتو  تعمد  لمسلمين"  لأئمة  ضرحة  لى  فعل توجبه هجما ضد "  شا فيه 
 ُ لضر بها يمكن  ي لأساسيلحا  ما  يمة حر بموجب نظا  لوضع (25)شكل جر . بإحالة 

لى مكتب لقضايا  في مالي  لك بتحديد  لتحقيق، ليقو بعد  لأخير في  لعا ، يشرع هذ  لمدعي 
ئم  يطلب من  لجر تكا تلك  كثر با لاتها لشخص معين   لحالة مع توجيه  لمتعلقة بهذ 

ستصد لتمهيدية  ئر  . لد لأشخا  مر يكفل حضو هؤلا 
 الشرٍع فٖ التحق٘ق   - أ

عا لإ تخا قر فتح تحقيق من عدمه، قا مكتب  لو  قبل  لي للمعلوما  بفحص 
لمعلوما  لية، حيث تنوعت مصا هذ  لد لجنائية  لمحكمة  لى  لوضع في مالي  حالة  ليه منذ 
لى  لمكتب  فدها  لتي  لبعثا  فية، مقاطع فيديو  شها موثقة جمعتها  من صو فوتوغر

 .(26)بعة بلد
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لش لى قناعة بضر  لعا  لمدعي  لحالة في مالي،  توصل  ع في فتح تحقيق بخصو  ر
لقناعة  لتي بني عليها هذ  لأسس  ير يوضح  صد مكتبه تقر  ، لشأ تخا قر في هذ  لد 

لما  لأساسي 53ستنا لنص  ما  شا (27)من نظا   ، لاختصا . فيما يتعلق بمسألة 
لنظا ،  لة طر في  ية مالي  لى  جمهو لتحقيق في  لمكتب  من ثمة يمكن للمدعي 

لقضائي  ختصاصها  لة، كما يمكن للمحكمة  تُما  لد تكابها في هذ  لمزعو  ئم  لجر
لما  لمدعي  2فقر ) 12بموجب  لك، فقد  مكتب  لى  ضافة   ، لنظا ( من 

ئم ح سا معقو للاعتقا بأ جر لى  هنا  لمتاحة تُشير  تكبت في لمعلوما  ر قد 
فقا  2012مالي منذ جانفي  لموجهة ضد ممتلكا محمية  لعمدية  لهجما  لتي من بينها    ،

(-(2فقر ) 8للما  (-(4)(28) . 
طنية في  جر قضائية  تخا   نه لم يتم  لى  ير  لتقر شا  لمقبولية،  فيما يخص مسألة 
لتي ُيحقق  ئم  لجر لأكبر عن  لجنائية  لية  لمسؤ نهم يتحملو  لذين يبد  لأشخا  مالي تجا 

لتحقيق في ه لتي يمكن  تنشأ عن  لقضايا  . بالتالي، فإ  لعا لمدعي  لحالة فيما مكتب  ذ 
لما  فقا لنص  (.   -(1فقر ) 53ستكو مقبولة  ( 

لمتاحة، فإ  فقا للمعلوما  نه  ير  لتقر كد  لة،  لعد يمة  مصالح  لجر بالنسبة لخطو 
لمحكمة  تخذتها  لتي  بير  لتد لإجر   ير  ير تبد كافية لتبر لتقر ليها في هذ  لمشا  عا  لإ

سا تقييمه سبا جدية على  نه لا توجد  ثا ، كما  يقة عملها  ما يترتب عليها من  ا  طر
لة لعد لتحقيق من شأنه  يتعا مع مصالح  ع في  لشر  . (29)تدعو للتفكير بأ 

 "أحود الفقٖ الوْدٕ "تَجِ٘ ااتْبم إلى  الس٘د   - ة

عا عن  قضية متعلقة بال لا لتي قا بها مكتب  لتحقيقا  حالة في مالي تمثلت سفر 
" لمهد لفقي  حمد  لحر  (30)في قضية " يمة  لجنائية عن جر لية  لمسؤ لعا  لمدعي  لذ حمله 
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لما  (-(2فقر ) 8لمتمثلة في شن هجو منصو عليه في  لأساسي ، 4)-) لنظا  ( من 
يخية لم تكن ثا تا لدينية   فا  حيث تعمد شن هجما ضد مبا مخصصة للأغر  هد

ية في تمبكتو لفتر ما بين  (31)عسكر يلية  11 2012جو  30، في  ،  يُعد بعضها 2012جو
لية  لد لة مالي، كما تتمتع بالحماية  نين  لمحلي  تتمتع بالحماية بموجب قو لثقافي  لتر  جز من 

نساني عالمي قع تر  ها مو  .(32)باعتبا
لمسلح  شا ع  لزمني للنز في   لجغر لسيا  لآثا كا في  لهجو ضد هذ  لى   عا  لا

ع ثيقا بالنز تصالا  لهجما  تصلت هذ  لي في مالي كما  لد لمهد (33)غير  نخر  . حيث 
لتنفيذ.   لإعد  مرحلة  لتخطيط، مرحلة  هي: مرحلة  لمشتركة،  لخطة  حل  في كل مر

لم ، عتبر  لتي هاجموها منكر ظاهر لدينية  لمخصصة للأغر  لمباني  يخية   لتا لآثا  هاجمو 
لذ كا قائد للحسبة   ، لمهد شر  لحسبة،  ختصا  خل تدميرها ضمن  لك  لأجل 
لآثا  لدينية   لمخصصة للأغر  لمباني  لتي ُشن ت على هذ  لهجما  طوعا على 

يخية  .  (34)لتا
سهم فيها،  لتي  لمشتركة  ين، كانو يلتزمو بالخطة  خر فر  لمهد   لعا   لمدعي  ضح 
لحسبة ،   مرته في  لذين كانو تحت  لرجا  ج ه    ، لهجو شر على  لأتي:  لنحو  على 

حيانا لش يز  لعمليا كما طلب تعز كة في  لذين جا للمشا ين  لآخر لمهاجمين  ن شر على 
لتي  لتدمير  سائل  ختا   ، لهجو بنجا ية بغية شن  لما لمالية   نب  لجو    ، لهجو
عطى تعليما  لتي هجمت،   قع  لمو لموقع كما كا موجو في جميع  ستستخد بحسب 

لمعنو لهم لدعم   .    (35)للمهاجمين  قد 
لمهد لقصد لد  فر شر  لعا على تو لمدعي  لسلو محل كد  نخر في  ،  قد 

يخية في تمبكتو  لتا لآثا  لدينية   لمخصصة للأغر  لمباني  لهجو على  لمتمثل في  لدعو 
لمستهدفة   لمباني  لهجو على هذ  كا لديه قصد  لمشتركة.  لخطة  ين في  لآخر كين  لمشا مع 
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تكا شركائه  لمساهمة  في  لى قصد  ضافة  يمةتدميرها  فر لد (36)لجر لك، تو يا على  .
لدينية  لها  لمستهدفة مخصصة للأغر  لمباني  لكافي فكا يعلم   لعلم  يضا شر  لمهد 

ية فا عسكر هد يخي  لم تُشكل   .  (37)طابع تا
 " لمهد لفقي  لى " لاتها  نه ينبغي توجيه  لعا  لمدعي  تأسيسا على ما تقد ، مكتب 

لما بنا لجنائية بموجب  ليته   كا مباشر في -(3فقر ) 25 على مسؤ ( باعتبا مشا (
لما  يمة،   لجر يمة  تشجيعه على -(3فقر ) 25تكا  لجر تكا  ئه با ( لإغر (

لما   خر -(3فقر ) 25تكابها،   لمساعد بأ شكل  يض   لتحر لعو   ( لتقديم  (
لما لغر تيسير  يمة،   لجر خر في قيا -(3فقر ) 25تكا  يقة  ( للمساهمة بأ طر (

لك،   يمة.علا على  لجر تكا هذ  لأشخا يعملو بقصد مشتر لا جماعة من 
لما لجنائية بموجب  لية  لمسؤ يضا  " يتحمل  لمهد لعا  " ( ل كونه -(3فقر ) 25لمدعي  (

ي لذ ُشن عمد على بعض مرتكبا مباشر للجر لهجو  لبدنية في  كته  مة ، نظر لمشا
مر بالقبض (38)لأضرحة صد  لتمهيدية طالبا منها  ئر  لد لى  لعا  لمدعي  .  عليه، توجه 

لفقي".  لمهد  حمد   على "
 اإجراءات التٖ اتخزتْب الدائرٓ التوْ٘دٗٔ –2

لتي  فقا لة  لأ لعا   لمدعي  لتمهيدية بفحص طلب  ئر  لد لأساسي تقو  ما  لنظا 
مر  مر بالقبض من عدمه  تكتفي بإصد  قدمها، ثم تُقر فيما  كانت ستصد 

مر بالقبض (39)بالحضو صد  لعا   لمدعي  ئر لطلب  لد ستجابت  لحا ،  . في قضية 
لف لمهد  حمد  لتهم.على " عتما   قي" كما عقد جلسة 

 إصدار أهر القبض  - أ
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يخ  لى 2015سبتمبر  18بتا لأ لتمهيدية  ئر  لد لذ يضطلع بأعما  لمفر  لقاضي  صد   ،
كد من خلاله  لفقي".حيث  لمهد  حمد  لسيد " مر بالقبض على  بخصو حالة مالي، 

عا لإ سة طلب  نه بعد  ئر على  لى قناعة باعتما  لد لقاضي  لمرفقة، توصل  لة  لأ  
لما  لمنصو عليه في  لإثبا  جو " -(1فقر ) 58معيا  لى  لأساسي  لنظا  ( من  (

لمحكمة ختصا  يمة تدخل في  تكب جر لشخص قد  " بأ   .(40)سبا معقولة للاعتقا

لوقائع ها   لى قناعة مفا ئر  لد ، قد حدثت  تحديد ، توصلت  عا لإ لمزعومة من قبل 
لفتر ما بين  لي، عرفته تمبكتو في  ع مسلح غير  يلية  10 2012جو 30ثنا نز جو

ئر بأ  2012 لد ك ر  لمسلحة. كما  لمدينة تحت سيطر مطلقة للجماعا  ،حيث كانت 
جة ضمن قائمة لتي تعرضت للهجو كانت محمية  مُد لآثا  لعالمي من قبل  لمباني   لتر 

 .(41)ليونسكو

لتي قد مها  لة  لأ لى قناعة بأ  لصلة بالقضية،  لوقائع   لمفر في ضو  لقاضي  توصل 
تكابه  لفقي مسؤ جنائيا، لا لمهد  لسيد  سبابا معقولة للاعتقا بأ  ، تُشكل  لعا لمدعي 

ئم حر في  ين جر خر لموجهة بشكل فر  بالاشتر مع  لهجما  لتي تتمثل في  تمبكتو، 
فقا للمو  عا   لا لمبين في طلب  لنحو  يخية ، على  لتا لآثا   / لدينية  لمباني  عمد ضد 

(-(2فقر ) 8 (، -(3فقر )25(، 4)-) (  -(3فقر )25) ( من -(3فقر )25) (
لأساسي ما   .(42)نظا 

لم ستنا لنص  لك   لقاضي -(1فقر ) 58ا بنا على  لنظا ،خلُص  ( من  (
لتمهيدية   كذلك ل كي لا  ئر  لد ما  لفقي ضر لضما مثوله  لقبض على  لى   لمفر 
ئر  لد شا  لك،  لى  ضافة   . لإجر لتحقيق  يُعرقل تقد سير  ما  يكو عقبة 

لنيجر  لة   لفقي محتجز في  لى   لتي تشكل  لتمهيدية  ئم مختلفة عن تلك  متابع عن جر
لأمر  عتقاله،  قت  لمسلحة  لجماعا  خل  فيعا  لفقي يشغل منصبا  . كما   عا لإ سا 
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لإفلا من  لإمكانيا لتسهيل فر  من ثمة  لى حشد كافة  لجماعا  لذ قد يدفع هذ 
لقضائية لتم(43)لملاحقة  ئر  لد عز  لمحكمة بإعد طلب يوجه .  عليه،  لى مسجل  هيدية  

لية لد لجنائية  لمحكمة  لى  لفقي  لنيجر بالقبض  تقديم  لة  لى   . (44)خصيصا 
يخ  لنيجر 2015سبتمبر 24بتا ية  لى جمهو لمحكمة طلبا  لة  -، قد  مسجل  ها  باعتبا

لأساسي لنظا  لمح -طر  لى  لفقي"   عتقا  تقديم " كمة حيث طلب فيه من يتضمن 
فقا للما  لطلب  بطا بأ مشاكل قد تُعيق تنفيذ هذ  لمحكمة   لنيجر  تُبلغ  سلطا 

فقا للما  97 بطا  لمشا   لضر ، بد  ،  عند  لنظا ( من 4فقر ) 89من 
لما  فقا لنص  لطلب  لة متلقية  لد لمسجل من  .كما طلب  لنظا 3)فقر 87لنظا ( من 

لا بقد ما يكو كشفها  لمرفقة ،  لمستند  ية  لطلب  سر ية هذ  جة سر ، تحافظ على 
لطلب يا لتنفيذ هذ  لى 2015سبتمبر 26.في (45)ضر لفقي  ية  لنيجير لسلطا  ،سل مت 

 . لتابعة للمحكمة في هولند لاحتجا  حد  لى  لية  تم نقله  لد لجنائية     لمحكمة 
 جلسٔ اعتوبد التْن  - ة

يخ  فقة 2015سبتمبر  30بتا لى  لأ لتمهيدية  ئر  لمفر للد لقاضي  ما  لفقي  متثل   ،
لتي  لحقو  ليه   لموجهة  بلغه بالتهم  يته كمشتبه به، كما  لقاضي من هو محاميه، حيث تحقق 

لتي يفهمها   للغة  ها  بية باعتبا لعر لك باللغة  لأساسي،  تم  ما  يا نظا  يتكلمها منحها 
.  لفقي جيد

قر من تهم،  قيامها بتعديل تلك  لتمهيدية على ما تم  ئر  لد لتهم تصديقا من  عتما  يُعد 
لعا لمدعي  ما بمبا منها،  بنا على طلب  ئر (46)لتهم  لد ، عقد  لحا .في قضية 

لأ من ما  لتهم في  عتما  لى جلسة  لأ ئر  .حي2016لتمهيدية  لد كد  ث 
، عملا بالما  لقر ) 61لغر من هذ  لبت فيما  7فقر لأساسي، هو  لنظا  ( من 
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 " لمهد لفقي  حمد  ية تدعو للاعتقا بأ " سبا جوهر جو  لة كافية لإثبا  كانت ثمة 
ليه بة  لمنسو يمة  لجر  .(47)تكب 

لأ لتمهيدية  ئر  لد ضحت   ، لصد ئية في هذ  جر هد  لتهم  عتما  لى  لإجر 
ضحة لا  لتهم  لمحاكمة بالتأكد من   لى  لتي ستُحا  لقضية  خر منها تثبيت حد  هامة 
لحيلولة    ئية   جر بها  عيب شكلي  بالفصل فيما يمكن  يُثا من مسائل  يشو

ئها ،  في لمحاكمة شائبة من جر لدفاع  يلحق بإجر  ئر  هيئة  لد ، لاحظت  لسيا هذ 
لموجهة    لتهمة  عتر على شكل  لتهم   عتما  فتتا جلسة  لفقي، لم تُثر قبل  عن 

ضوحها لاعتر بالذنب، (48)كتمالها   لمشتبه به في  لاعتر يفسر نية  .غيا هذ 
لي لد لجنائية  لمحكمة  ما  لذ يُعد سابقة  ئر 49ةلإجر  لد كد  لك، فقد  لى  ضافة   .

لمطلو  لمعيا  نى من  لإجر  حل  لمرحلة من مر لمطلو في هذ  لإثبا   معيا 
سا  لدليل على  ية تُقيم  لة ملموسة  ما لعا  لمدعي  لمحاكمة  يُستوفى بمجر  يُقد   في 

لمحد ته  عا ضح يدعم   . (50)منطقي 
عا مسلحا غير  طابع  لاقتناع بأ نز لى  عا تؤ  لإ لتي قدمها  لة  لأ ئر   لد  

لمشمولة بالتهمة.  تتمثل  2012لي نشب في مالي في جانفي  لفتر   كا لا يز قائما طو 
عا فيما يخص تدمير مباني تحظى بالتقدير لإ لتي قدمها  لأكثر سد تلك  لة  لحماية  لأ  

لمباني  لم  لة  هذ  لأ لثقافي، كما يتضح من  ها جز هاما من تر تمبكتو  مالي  باعتبا
ية فا عسكر هد ُمثل   . (51)تكن ت

لما  لتي تحظرها  يمة  لجر تكا  لى   لتمهيدية  ئر  لد (-(2فقر ) 8شا  (-(4 )
لهج لأساسي، يقتضي  يكو هد  لنظا  لمخصصة من  لمباني  كثر من  حد   و 

لك، فإ  ستنا على  ية.  فا عسكر هد لتي لا تُشكل  يخية  لتا لآثا  لدينية   للأغر 
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ستهدفوها على  ها   ختا لمباني   يمة حد هذ  لجر لة تُبين على نحو قاطع  مرتكبي  لأ
ها هدفا لهجومهم بالنظر تحد لتخصيص باعتبا يخيجه  يني  تا لى ما لها من طابع   . (52)يد 

لما  نه يتبين من صياغة حكم  ئر  لد (-(2فقر ) 8ضحت  لذ 4)-) لنظا ،  ( من 
لحظر  لمدنية،   لأعيا  لهجو على  لمتمثلة في تعمد  لحر  يمة  يُعد قاعد تخصيصية في جر

لنظر عما  كا ته بغض  لهجو في حد  لمستهد يسر على  لى تدمير   من شأنه  يؤ 
لتي تعرضت  لأعما  ئية من قبيل  لعد لأعما  ئر بأ  لد قتنعت  سو كليا  جزئيا ،  قد 
لى  لة، كانت كافية بالتأكيد لأ تفضي  لمدعو بالأ لتهمة   لمبين في  لنحو  لمباني، على  لها 

لأقل  لمستهدفة  على  لمباني  ُمثل تدمير  لأعما ت عليه،فإ هذ  لحا ضر جسيم بها.  لى 
لما  لمقصو في  (-(2فقر ) 8هجما بالمعنى  فقا 4)-) لأساسي   لنظا  ( من 

لكامل للمباني  لتدمير  لى  لتي لم تفض  لأعما  خا منها حتى فيما يخص  لمتو للأغر 
لخو  لى  ئر ليست بحاجة  لد لذ لحق بكل هذ لمستهدفة كما   لضر  في تفاصيل 

 .(53)لمباني
حتلا تمبكتو  في تدمير  لفقي في سيا  ضطلع به  لذ  لد  ئر بالتفصيل  لد بينت 
ية  لية جنائية فر لفقي مسؤ مسؤ ئر بأ  لد قتنعت  مامها،  لتي  لة  لأ لمباني،  في ضو 

تكابها. عا با لإ لتي يتهمه  يمة  لجر كة شخصية  مباشر في جميع عن  لفقي مشا  شا 
لتخطيط لجزئي للمباني ، كما شا في مرحلة  لتدمير  حل  لدين  -مر باعتبا خبير في شؤ 

ئيسا  لتنفيذ باعتبا  لإعد   حتلا تمبكتو  شا في مرحلتي  شخصية با في سيا 
لحسبة  .(54)لهيئة 

لتمهيدية ئر  لد تكب خلُصت  لفقي  لاعتقا بأ  لى  ية تدعو  سبابا جوهر لى  ثمة   ،
لآثا  لدينية   لمخصصة للأغر  لمباني  لمتمثلة في تعمد توجيه هجما ضد  لحر  يمة  جر

لما  لمنصو عليها في  يخية  (-(2فقر ) 8لتا لأساسي،  لذ تعتمد 4)-) لنظا  ( من 
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عا لإ لتي يوجهها  لتهمة  لتهمة  ،  تطابق  لقر لمبين في منطو هذ  لنحو  لفقي على  لى 
لفقي  لك، يتحمل  لى  ضافة  لاتها .  يضة  عا في عر لإ لتي عرضها  لتهمة  لمعتمد برمتها 
يمة  لجر تكا  كا مباشر في  لآتية:باعتبا مشا لمسائلة  شكا  لجنائية بموجب  لية  لمسؤ

لما  لما -(3فقر ) 25بموجب  يمة بموجب  لجر تكا هذ  ئه با ؛  لإغر لنظا ( من  (
لعو  -(3فقر ) 25 يق تقديم  يمة عن طر لجر تكا هذ  ؛  لتيسير  لنظا ( من  (

لما  تكابها بموجب  خر على  لمساعد بأ شكل  يض   ( من -(3فقر ) 25لتحر (
خ يقة  ؛  لمساهمته بأ طر لأشخا ، يعملو بقصد مشتر على لنظا ر في قيا مجموعة من 

لما  يمة بموجب  لجر لك، فإنه -(3فقر ) 25تكا هذ  . علا على  لنظا ( من  (
لما  يمة بموجب  يكا مباشر للجر لجنائية باعتبا شر لية  لمسؤ ( من -(3فقر ) 25يتحمل  (

لهجو على ن كته بدنيا في  لدينية  لنظا لمشا لمخصصة للأغر  لأقل  لمباني على  صف 
ئية  لابتد ئر  لد لى  لفقي"  لمهد  حالة "  لتمهيدية  ئر  لد عليه، قر  يخية.  لتا لآثا 

لمعتمد لتهمة   .(55)لمحاكمته عن 
ثبلثب: اإجراءات التٖ اتخزتْب الوحكؤ الجٌبئ٘ٔ الدٍل٘ٔ خال هرحلٔ الوحبكؤ 

 ٖ()حبلٔ هبل

لفقي.يتم  لثامنة لمقاضا  ئية  لابتد ئر  لد لمحكمة تشكيل  ئاسة  لتهمة، قر  عتما  بعد 
. ئر لد ين عن هذ  لصا لضر  لأمر بج بر  لحكم   لى قر  لتطر   من خلا ما يأتي 

 قرار الحكن ٍ العقَبٔ  -1

لثامنة  جلسة 2016ما  24في  ئية  لابتد ئر  لد لحا  تقر ، عقد  لاستعر 
لطرفين ما يلي:) فقة  نة 1خلالها بمو لقضية في حا  بة معا في هذ  لعقو لحكم   صد  )

لمرحلة 2لمتهم؛) لتي عُرضت في  لة  لأ ئم  جة في قو لمد لمو  عا قد قد  لا عتبا    )
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صد قر بموجب  لك لأغر  لمتهم ق بِلها  لنظا 65لما لتمهيدية    من 
 .(56)لأساسي

لما  لذ تتضمنه  لقانوني  لحكم  لى نشأ  لقر  ئية من خلا هذ  لابتد ئر  لد تطرقت 
نها  65 لاعتر بالذنب، باعتبا  لتي تتعلق بالإجر عند  لغر منه   لنظا    من 

لما لمحكمة  هذ  ل(57) مر تُطبق فيها  لسيد .  في هذ  ئر ،   لد ، فقد لاحظت  صد
كد شفهيا  كتابيا بأنه: ) ليه؛)1لفقي  لموجهة  لتهم  ( يعتر بذنبه طوعا  2( يفهم طبيعة 

لاعتر بالذنب  مطالبة 3بعد تشا مع محاميه تشا كافيا؛) ( يتنا عن حقه في: عد 
لتهم  شك معقو في محاكمة كاملة عا بإثبا  لاعتر بالذنب  لز لإ ، عد 

لة مقبولة في محاكمة كاملة،  لية  تقديم  لمسؤ لدفع بامتناع  لدفاع   جه  بد  لصمت، 
نة   لإ ستئنا حكم  ين في محاكمة كاملة،  خر سطة  لإثبا بنفسه  بو ستجو شهو 

لموصى ب لسجن  بة تتجا مد  لعقو لا تكو  يطة  بة شر لجنائية 4ها. )لعقو لية  لمسؤ ( يقبل 
لمدعى بها لجنائية  شكا  لتهم بما فيها كل  ية عن   .   (58)لفر

لى ما عُقد من  ستنا  لمتهم بذنبه   عتر  لى  نه بالنظر  لى  ئية  لابتد ئر  لد خلُصت 
لأ لوقائع  ئر  شك معقو بأ جميع  لد قتنعت  لة،  ساسية جلسا  ما قُد من 

ثبتت.  عملا بالمو  ُ لمتهم قد  لى  بة  لمنسو يمة  ()2فقر )8لمتعلقة بالجر فقر  25(، 4()
(3 ) يكا في 2فقر ) 65() لفقي باعتبا شر لسيد  ئر  لد لأساسي تدين  لنظا  ( من 

لمحمية في تمبكتو بمالي لأعيا  لهجو على  يمة   .(59)تكا جر

ئر  لد كد تطرقت  لك،  لمناسبة،  لأجل  بة  لعقو لى تحديد  لك  ئية بعد  لابتد
لمو  عي  نها تر ئر  لقاعد  78  77،76،23لد لأساسي   لنظا  نها 145من  .حيث 

فه  لة  ظر لموجب للمسا لفقي  لسيد  يمة، سلو  لجر لتالية: خطو شا  مل  لعو ستنظر في 
ئر لد نتهم  لخاصة. قد لاحظت  لذين  لمتهمين  لنقيض من سائر  لفقي، على  لسيد   
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 ، ئر لد لر عند    . لممتلكا يمة ضد  لأشخا بل بجر ئم ضد  تكا جر لمحكمة، لم يُتهم با
قل خطو  لشأ بطبيعتها، فإنها  إ كانت خطير   ، لممتلكا لتي تقع على  ئم  لجر هو  

لتي ت ئم  لجر لأشخاعموما عن   .     (60)قع على 

لفقي على قد كبير من  لسيد  ين بها  ُ لتي  يمة  لجر لى   ئية  لابتد ئر  لد خلُصت 
لمقابل  بة  في  لعقو لك، لم تجد  ظر من شأنه  يستوجب تشديد  مع   . لشأ خطو 

لد بة،  عليه، حكمت  لعقو لتي تستدعي تخفيف  مل  لعو لعديد من  فر  لفقي تو لسيد  ئر على 
لمتعلقة (61)بالسجن لمد تسع سنو ئم  لفعا للجر لحكم مجسد للقمع  لك يأتي هذ  .       بذ

لأساسي ما  لو في نظا  لثقافية   .  (62)بالممتلكا 
 اأهر بجبر الضرر -2

لأضر يتعلق بقضية 2017  17في  مر بج بر  لثامنة،  ئية  لابتد ئر  لد صد  ،
يمة  لجر لتي سببتها  لمعانا  فع  لى  لقضية، يرمي  لأضر في هذ  لفقي. حيث بينت  جبر 
تكبه  لذ  ع  لمشر لفعل غير  لمترتبة على  قب  لعو تُكبت؛  معالجة  لتي  لشأ  لخطير 
تكا  ع من تسو له نفسه  متهم   ستعا كر لمجني عليهم من  لفقي  تمكين  لسيد 
لمجني عليهم في  لمصالحة بين  يز  لأضر في تعز نتهاكا مستقبلا. كما يمكن  يُسهم جبر 

لمد لشخص  لمتضر     لمحلية  لمجتمعا  لمرتكبة   يمة   .(63)لجر
لمجني عليه لطابع لد تحديدها  لوعي  نها تعي تما  ئر  لد كد   ، لضر لمعنيو بج بر  م 

لثقافي يمحو جز من تر  لتر  تكابها. فتدمير  لفقي با لسيد  ين  ُ لتي  يمة  لخا للجر
لي برمته  لد لمجتمع  لمالي   لمجتمع  لاعتر بمعانا  نه يتعين  ئر  لد .  تر  ية جمعا لبشر

ليونسكو للتر جر تدمير  جا في قائمة  حد منها مُد لتي كا كلها عد  لمحمية  لمباني 
 .(64)لعالمي
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يا على  مز يا  جماعيا   هل تمبكتو جبر فر ضر  لمنطو ،بج بر  ئر في هذ  لد مر 
لتالي:  لنحو 

 لوحيد  لج بر قهم  لتي هجمت مو  لمباني  ضر من كانت  ئر بج ير  لد مر   : لفر
لهجو ضر جر  سلافهم  فن   .   (65)من لحقت بمد

  قع لمو عا تأهيل  جل  لأضر جبر جماعيا من  ئر بج بر  لد لجماعي: قضت  لج بر 
هالي تمبكتو  معالجة  لاقتصا  لمتضر ،  ل كي يتسنى لسائر  لضر  لمالية   لخسائر 

لمحمية لمباني  لهجو على  لذ عانو جر  ني  لوجد  .   (66)لجزع 

  ية لتذكا لنصب  ية كإقامة  مز بير  لأضر تد ئر  يشمل جبر  لد جا  ية:  مز بير  تد
. فا لأهل تمبكتو علنا بما لحق بهم من ضر معنو عتر لتأبين  سيم   كانت   عقد مر

لمهد خالصا  قاطعا  ينم  لسيد  لذ قد مه  لاعتذ  نها تعتبر  لى  ئر قد خلُصت  لد
لمجني عليهم على  طلاع  مز يكفل  لمحكمة كتدبير  مر قلم  عليه،  عن شعو بالتعاطف. 
لمهد  نشر على موقع  لسيد  لمرئي لاعتذ  لتسجيل  لاعتذ ، باستخر مقطع  هذ 

 .   (67)لمحكمة

لة  حد لد مز قد يو  ئر بدفع مبلغ  لد مر  ية، فقد  لما يضا  لتعو فيما يخص 
لخاصة لهذ  لطبيعة  لى  فضل ممثل له بالنظر  ليونسكو  لذ تُعد  لي  لد مالي  للمجتمع 

لك،فقد(68)لقضية لى  ضافة  لية مالية  .  لمهد يتحمل مسؤ لسيد  لى   ئر  لد خلُصت 
ها  يا  جماعيا 2,7قد هالي تمبكتو جبر فر ضر  .   (69)مليو يو تتمثل في نفقا جبر 

بير  تخا تد لاستئماني على  لصند  لمهد مُعو فقد حثت  لسيد  لى   ئر  لد شا 
لمقضي به  لج بر  لمساعد عموما للمجني عليهم في مالي لتكملة مبلغ   . (70)تقديم 

 الخبتوــٔ:
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لممتلكا  لقمعية، بد فعا في حماية  ظيفتها  لية من خلا  لد لجنائية  لمحكمة  تقو 
لية،   لد لية  غير  لد لمسلحة  عا  لنز لتي قد تتعر لها خلا  لاعتد  لثقافية من 
لأساسي فعل  ما  لنص، فقد جر نظا  سة. من حيث  لمما لنص   لك من خلا  يتجلى 

ية مجر  لفر لية  لد لجنائية  لية  لمسؤ لذ يُرتب قيا  لأمر  لثقافية ،  لممتلكا  لهجو على 
 . لفعل باعتبا مجر حر   مرتكب هذ 

لتي تُوجت بحكم يتضمن   لفقي   لقضائية للمهد  لملاحقة  لعملي، تعتبر  لصعيد  ما على 
، سابقة لضر مر بج بر  بة   لعقو نة مع  لية كو   لإ لد لجنائية  لة  لعد يخية في مسا  تا

كد  لثقافية، حيث  ئمة تنظر لأ مر في قضية تتعلق بالممتلكا  لد لية  لد لجنائية  لمحكمة 
لأضر  يض عن  لتعو ستيفا حقهم في  لضحايا في  حق  يمة  لجر لمحكمة على خطو هذ 

لتي لحقت بهم جر  ية  لمعنو ية   لمحاكمة عز لما لك،تؤكد هذ  لى  ضافة  . لاعتد هذ 
لثقافية من  لشعو  لتي تستهد ثر  لأفعا  فلا مرتكبو هذ  لمحكمة على عد 

 .  لعقا
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 هلخص :

قد قمنا  لأصوليين،  لاحتجا بها عند  مد   ، لمتعلقة بالقیا لقاعد  لبحث  يتنا هذ 
هب  ستعرضنا مذ لثاني:  لمبحث  في  حجي تُه،  كانه  بيا   ، لقيا يف  لأ بتعر لمبحث  في 

 ، لعبا لاحتجا بالقيا في  لمذهب لأصوليين في  بينا  لة،  لأ ناقشنا  لتهم،  كر 
لبحث بأمثلة فقهية تطبيقية. لمسألة ثم جا  جح في   لر

 الكلوبت الوفتبح٘ٔ 

لأصوليين هب  لفقهية ، مذ ع  لفر لعبا ،   لقيا ، 
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Abstract 

This research deals with rules And the ectentent to whith they protest by them. 

In the ferst part we de fine measurement we state its foundation aswellas its 

authority and impacts. 

In the second part: we state the dotorine of the fundamentatisls in protesting 

by measure ment in acts of worship. 

We state their evidence and discussed them. Then we state the correct 

doctorine in the matter. 

 Then the research give applied example. 

 
 هقدهٔ     

لدين...   لى يو  جمعين  صحبه  له  لسلا على سيدنا محمد  لصلا  لعالمين  لحمد لل  ه  
لفقه هو موضوع  صو  لمهمة في علم  ضيع  لمو لذ يجمع بين بعد: من  لموضوع  لك   ، لقيا

لبحث. هو موضوع هذ  مقنع،  لنقل بشكل منطقي   لعقل 
بع لمصد هو لقيا يع مصا من لر همية عليها، لمتفق لإسلامي لتشر  هذ تتجلى 

نة بجلا يظهر كونه في لمصد يع مر ما في للتطبيق صلاحيته لتشر ، كل   فهو مكا

يعي سا لحاجة  لإسلامية لأحكا تبا مد يعكس تشر من هنا بر  لبشر،  بمصالح 
. لقيا لصحيح  بما يسمونه  لاجتها بالر   لى 
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 أسببة اخت٘بر الوَضَع:

تي من جهد  يختا  حلته بالبحث عن موضوع ، فأنه يتحر بما  لباحث  عندما يبد 
شكل فيه فيأتي  لثاني موضوع  ليه ،  : موضوع جديد ليس مسبوقا  لأ حد موضوعين: 
حله،  لإشكا  يم  ل كر لبيا ، ليتبين للقا  لتوضيح  يد من  لباحث بالحل للمشكل فيه بمز

لأ ، كا موضوعي ه لثاني لا  لنوع  كتب حو موضوع حسا ذ من  تأيت   فقد 
لكتابة  يي على  ستقر  ضع  لنظر في عد مو بعد  قلبت  قيق حتى لا يكو بحثا تقليديا، 
كل له  لى حد كبير  تشعبت  هم  تعد  لعلما  قو  بت فيه  ضطر حو موضوع مهم 

هو م لقو  توجيهه  .حجته  لقيا  وضوع 
نني  ، مع  لقيا لمتعلقة  لمسائل  لشائع في  لخلط  لموضوع هو  لكتابة في هذ  لى  فعني  مما 
لقيا من  لفر بينها، لأ موضوع  بين ما يشابهها لدقة  لقيا  لو من قد يخلط بين  لا 

ستنباطه يتمحو خلا كبير بي لفقه، فعلى  صو  لشائكة في علم  ضيع  لمجتهدين، لمو لعلما  ن 
شي  لحو بعض  لمعتمد  ل كتب  ستقيتها من بعض  شتمل على مباحث نفيسة  لبحث  إ هذ 

. لمعتمد لأصولية  ل كتب  ل كثير من  تصفح  لى تتبع  لذ يحتا   لمهمة، 
 أّداف البحث  
 : لعبا خ لأ لقيا في  في جو  لقيا عامة  لعلما في  قو   اصة. بيا 

. لعلما لعبا عند  لقيا في  ثر   لثالث: 
لا  لعلو نفعا  كثر  لإسلامي، فكا  يع  لفقر للتشر لعمو  لفقه  صو  عد  بع: تعد قو لر

لفقه . صو  لقيا تعد من  ما كتب في  إ بحو  لعلم ،  يستغني عنه طالب 
 هشكلٔ البحث:  
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لعبا ؟ لقيا في   ما معنى 
لعبا ؟ما لقيا في  يا  لعلما في جر  هو  

لفقهية ؟ ع  لفر لعبا على  لقيا في  ثر   ما 
 أّو٘ٔ البحث:  

لأحكا  لفقهية لاسيما في  ع  لفر لعبا على  لقيا في  : نظر لأهمية مسألة ) لأ
.)  لمستجد

، لاتز  لمكتبا ل كتب، في كثير من  ئن  ، لثاني:  خز لقيا مملو من موضوعا 
لتي يمكن   هم،  لتي تركوها  لثر  هي  عهم،  بد ستر فيها   ، لأصوليو لتي كتبها 

لموضوع. قر حميد لهذ   ، جهدهم  جديد عاتهم  بد  نستفيد منها، كي نبني من 
لقضا لاستجابة لبعض  ، له  كبير في  لبحو ، لثالث:  مثل هذ  لمعاصر لنو  يا 

لفقهية. لتطبيقا   كما هو مبين في 
 هٌْج البحث: ) الوٌْج ااستقرائٖ ٍالتحل٘لٖ (

لبحث، فبد بقر متأنية  تتبع ما يتعلق بموضوع  ستقر  تبعته في  ئي  لاستقر فالمنهج 
لعلما ببنا فرع  لتي نص عليه  لمسائل  ستخر بعض  لأصولية،  كثر عليها في  لل كتب 

. لعبا لقيا في   مباحث 
بين  لبحث،  لتي تكونت منها مفر  لمفر  ما كونه منهجا تحليليا: فلأنه شرحت 
ثر  ع بينهم، ثم  لنز محل  لعلما فيها،  قو  بيا   ، لاصطلا للغة  ما غمض من معانيها في 

لفقهية . ع  لفر  لاستدلا بالقاعد على 



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  76ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لبحث: ف  تبعتها في هذ  لتي  لخطو  لى بعض  لإشا  لى  لك فلابد   إ تبين 
لى  -1 ته  ل ا عز كر شيئا  عرضها ، فلم  لقضايا  لموضوعية في طر  لحيد  لتزمت 

لتي نقلت لها.  لمصا 

لبحو ، -2 لمتبعة في  لعلمية  لطر  لباحث  لقديمة بشكل  تبع  لمصا  عتمد على 
لبيا لمعاني  مش،  لهو جع في  لمر لمصا  ترتيب  يث  لأحا قمت بتخريج  ساسي، 

لأصولية. لمصطلحا  يف  تعر لغامضة،  ية  للغو  لمفر 
 خطٔ البحث:

لى مطالب،  كل مبحث  خاتمة  مبحثين  لى مقدمة  لبحث تقسيمه  قتضت طبيعة 
 كالآتي:

لبحث فيه، ثم خطته. -1 منهج  لأهمية  لأسبا  لأهد  لمقدمة، فقد تضمنت   ما 
كانه، حجي تُه. -2  ، لقيا يف  : تعر : فقد يقع تحت عنو لأ لمبحث   ما 

لى مطلبين:  ثم قسمته 
لثاني: فقد خصصته لحجية  لمطلب   ، لقيا يف  : فقد خصصته لتعر لأ لمطلب  ما 

.  لقيا
يضا، كالآتي:ما  تضمن مطلبين  لعبا ،  لثاني: فقد خصصته للقيا في   لمبحث 

لثاني: لتطبيقا  لمطلب   ، لعبا لقيا في  جر  لعلما في    : لأ لمطلب 
لفقهية . ل كتب  لعبا في   لقيا في 
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بحثي في هذ حلتي  ليه خلا  عقبتها  ثم ختمته بخاتمة بينت فيها ما توصلت  لموضوع ، 
لمعلوما منها ، ستسقا تلك  خذ  عتمد عليها في  لتي  جع ،  لمر لل  ه  بقائمة للمصا  سائلا 

  ي م ،  يج عله مفيد لمن قر  قيمة علمية ل كر لعمل خالصا لوجه ه   يجعل هذ 
نا  عو خر  لدعا  نه سميع  قت  لعالمينتتناسب مع ما بذ فيه من جهد  لحمد لل  ه    . 

 تعرٗف الق٘بس، أركبًِ، حجّ٘تُِ:  الوبحث اأٍل

 الوطلب اأٍل: تعرٗف الق٘بس لغٔ ٍاصطاحبً:

قايس بين  قد على مثاله  لشي بالشي يقيسه قيسا،  قا  للغة: قيس  لقيا في 
هو يقا لشي بغير قا به  قتا  قياسا  ين مقايسة  يطلق على معنيين: ،  (1)لأمر

لمسا  لتقدير يستلز  لتقدير،   .(2)لمسا 
ليه، من  صطلاحا تبعا لاختلا نظرتهم  لقيا  يف  لأصوليين في تعر  ُ تت عبا تفا
جو بمعز عنه،  هو مصد للحكم، بصر  لمجتهد لا يتصو َ  عما  حيث كونُه عملا من 

لمجتهد،  جو  ، لنظر عن  جو فه به عد  يفه بما عر َ ُ تعر ح هو: نرج ِ ثبا لبيضا ُ    ((
لحكم (( كهما، في علة  خر لاشتر  .(3)حكم معلو في معلو 

كا   لفاظه  نه تجسد في  لاصطلاحي نجد  لقيا  يف  لنظر في تعر من خلا 
ك بعة  نها  لجميع على  لأصوليين حيث يتفق  كرها  لتي  لأصللقيا  لفرع ا هي:   ،  ،

لعلة  .( 4) لحكم ، 
 الوطلب الثبًٖ: آراء العلوبء فٖ حج٘ٔ الق٘بس 

ليل كاشف للأحكا  هل هو  لشرعية،  لأحكا  لقيا في  : في حجية  لأصوليو ختلف 
يين  هما:   -لشرعية  لا ؟ على 
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هذ ما  لر لشرعية،  ليل كاشف للأحكا  هو  لشرعيا  لقيا حجة في    : لأ
لفقها لأصوليين  لجمهو من  ليه   .(5)هب 

لتها  ليل من  لأحكا  يق لمعرفة  طر لشرعيا  : )) هو حجة في  لشير لإما  قا 
لشرع ((  .(6)من جهة 

ليه  لذ نذهب   (( : لر لإما  لتابعين  قا  لصحابة  لجمهو من علما  هو قو 
لمعقو لإجماع  لسنة  لكتا  لشرع لنا   .(7)(( لقيا حجة في 

لمقدسي مة  بن قد لصحابة ): قا  جماع  لتعبد به شرعا فالدليل عليه  لحكم  ) فأما  على 
لنص ( لخالية عن  لوقائع   . (8)(بالر في 

 : لآمد لسيف  لسلف من قا  به قا  لشرعيا عقلا  لتعبد بالقيا في  )) يجو 
لمتكلمين (( لفقها  كثر  حمد بن حنبل  مالك  بو حنيفة  لشافعي  لتابعين   .(9)لصحابة 

لة منها:  لك بأ  ستدلو على 

ٱ ٱ  ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱ
 خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئجئ يي ىي

 مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت
لحشر:   مص خص حص ، لأنه مجا ) عتبا لقيا   ، لاعتبا لل  ه تعالى  جب   ،)

لفرع، فيكو مأمو به. لى  لأصل   

ٱٱقوله تعالى: ٱ  ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱ
:   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر لمائد لجز (١٩) جب  ، فالل  ه تعالى 



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  81ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لم  لنعم،  لذين جعله مثل ما قتل من  ، فهم  جتها  عد لى  لك  كل  لمثل بل  يحد 
لمولى سبحانه تمثيل للشي بعدله. هذ من   يحكمو بذلك، 

لة كثير جد منها:  لسنة بأ  من 
ستدلالهم بالسنة على حجية  حديث معا بن جبل   لجمهو في  لذ تمسك به  هو 

: لمغير ب-لقيا خي  لحا بن عمر بن  هل حمص من  ن شعبة عن  نا من  ، عن 
لل  ه   سو  : صحا معا بن جبل   ليمن قا لى  كيف » ، لما   يبعث معا 

 : لل  ه ، قا : فإ لم تجد في كتا  لل  ه ، قا قضي بكتا  تقضي  عر لك قضا ، قالك 
لل  ه  سو  لل  ه  فبسنة  سو  : فإ لم تجد في سنة  :  لا في ، قا لل  ه ، قا كتا 

لل  ه  سو  لو ، فضر  لا  يي  لل  ه  جتهد  سو  سو  فق  لذ  لحمد لل  ه   : قا صد 
لل  ه  سو   .(10)« لما يرضي 

بن عبا  عن سعيد بن جبير  لل  ه عنهما  -عن  لنبي  -ضي  لى  مر جا    : 

فأحج مي نذ  تحج فماتت قبل  تحج  نعم حجي عنها : »  عنها؟  قا  فقالت:  
لل  ه  لذ له فإ  لل  ه  كنت قاضيته ( ، قالت نعم فقا ) فاقضو  ين  مك  يت لو كا على 

 . (11)«حق بالوفا 

يف: لشر لحديث  لدلالة من  لمقايسة من  -جه  لالة على تعليم  يف فيه  لشر لحديث  هذ 
عما لنبي  يق  بيا بطر لسرخسي: )) هذ تعليم للمقايسة  لإما  لمشرع ، يقو  لر  هو 

))(12) . 
لل  ه  لخطا عن جابر بن عبد  نا ص  عن عمر بن  ، ئم انه قا هششت يوما فقبلت 

لل  ه  تيت نا صائم سو  مر عظيما فقبلت  ليو  : ) ، فقلت صنعت  لل  ه ) فقا سو 
 )) نت صائم قا فقلت لا بأ بذلك  . (13)يت لو تمضمضت ما 
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يف: لشر لحديث  لدلالة من  لشهو  جه  قتضا  يق  لمقايسة فإ بالقبلة يفتتح طر هذ تعليم 
لا يحصل به  لشر  يق  لفم يفتتح طر لما في  خا  لشهو كما  بإ قتضا  لا يحصل بعينه 

)  .(14)لشر
لصحابة: من  جماع 

لمسألة فهو    لحجج في هذ  قو  هو  لإجماع  ما   (( : لإحكا لآمد في  قا 
حد منهم  لتي لا نص فيها من غير نكير من  لوقائع  لقيا في  ستعما  تفقو على  لصحابة 

))(15). 
لقيا   ستعما  ت فقو على  لشا  فإنهم  لوقائع من غير نكير: ))فإ علي ا قا حد َ  في 

يت  حد: )) لل  ه عنهما حين تر َ في قتل جماعة بو ضي  ٌ لعمر  قا علي    ، )) لقا على 
لسرقة ؟(( شتر نفر في  بن (16)  لجد َ على  بُن عبا  ))قا  ُ ق ت ل هُم .  ، فلما سمع عمر

لحجب((  . (17)لابن في 
ليلا كاشفا للأحكا  ي الثاني:الرأ هو ليس   ، لشرعيا لقيا ليس حجة في   

بعض  ية  لظاهر لإمامية  هو قو جمهو  لأحكا  لشرعية، فلا يعتمد عليه في معرفة 
غيرهم   .(18)لمعتزلة، 

هب بن قا  (( : : لدين جملة، في بالقيا لقو بطا لى لظاهر صحا حز  لا قالو

  لنبي  كلا نص تعالى،  لل  ه كلا بنص لا كلها لأشيا من شي في لبتة لحكم يجو

،  فعل من عنه  صح بما لأمة كلها (( جميع من جماع  قر  .(19)علما 
لة منها:  لك بأ  ستدلو على 
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لل  ه تعالى :  ٱيقو  ٱ  ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱ
:     ين ىن نن من زن  رنمم لحجر يد ٩) لل  ه نهانا  نتقد بين يديه  (، قالو  

قوله تعالى:  سوله لأنه حكم بغير قوليهما،  لل  ه  لقيا تقديم بين يد  سوله بر 
ٱ ٱ  يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ٱ
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ
   89لنحل ٱٱ يئ ىئ نئ

ٱقوله تعالى  ٱ  جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي
 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ
   مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رثيت ىت

 : لمائد (.) 

قد   لا  حكامه  جميع  لدين  نه لاشي من  يم على  ل كر لقر  لنصو من  فدلت هذ 
لقيا لى   .(20)نص عليه فلا حاجة بأحد 

ل كن لجو لكتا من شي  لم يفر في  لدين  كمل  نه  لآية  نا نقو بموجب  : هو 
لكتا  لإجماع مما  عليه  لدين كما  ما بين بالأخبا  كمل به  لكتا  لقيا  عليه 

لدين.   كمل به 
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ٱحتجو بقوله تعالى  ٱ  مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ٱ
 هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل

:    هب مب هئ مئ لنسا (٩١.)  

لا على  لسنة  لكتا  لرسو فإ  إلى  لل  ه  لى  لقيا   لى  لرجوع    : لجو
لعمل به   .(21)جو 

لثو يغسل من بو  لك :   لمتماثلا فمن  يق بين  يعة جا بالتفر لشر : بأ  قالو
لصبي، لا يغسل من بو  ية  لصو مع  لجا جب عليها قضا  لحائض  لصلا عن  سقط 

لة كلها فيها نظر لأ هذ   .(22)تفاقهما... 
لل  ه  سو   « . لحد تد بالشبها : » ستدلو بقو 

لحد  ثبا  لقيا موضع شبهة ، فلا يجو  لشبهة ،  لحد مع  ثبا  لدلالة : لا يجو  جه 
 .(23)به

 قد نوقش : 
ما من  إن َ ستدللتم به ،  لذ  للفظ  لحديث بنفس  لحديث ،  لم ير  عد صحة هذ 

لنبي  لل  ه عنها عن  ضي  خر فيها ضعف ، فقد  عن عائشة   » قا :  يا 
لإما  يخطئ في  ْ كا له مخر فخلو سبيله ، فإ َ  ستطعتم ، فإ لمسلمين ما  لحد عن 

بة  لعفو، خير لعقو قا عنه : حديث عائشة لا نعرفه «  من  يخطئ في  لترمذ ،   
يد بن  كيع عن يز لدمشقي ،   يا  يد بن  بيعة عن يز لا من حديث محمد بن  مرفوعا 
لنبي  صحا  حد من  قد  نحو هذ عن غير  صح ،  كيع  ية  لم يرفعه ،  يا نحو 
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 لك لحديث نهم قالو مثل  لدمشقي ضعيف في  يا  يد بن  لحاكم ، (24)،  يز   ،
لم يخرجا لإسنا   .  (25)قا عنه : حديث صحيح 

لثمانين فا  لقيا لا تعقل بالر كالمائة  لحد مشتملة على تقدير لا يثبت فيها  إ 
لقيا فرع تعقل  لعد  عتبا خصو هذ  لحكمة في  لمعنى في حكمه لعقل لا يد 

 .(26)لأصل 
ئة  لأنها مند لعقل  ليه  ل كفا ساتر للذنو لا يهتد  لك:   فضلا عن 

لقيا شبهه في   .(27)بالشبها 
يا  ل كفا كصيا ثلا  لحد كجلد مائه  لزكو  لمقد كالنصب في   

لعقو لقيا فيها لأ  لل  ه تعالى يتعذ  يق  لتي هي حقو  لا من طر ليها لا يعلم  لا تهتد 
ثباتها بالقيا   .(28)لتوقيف فلذلك لم يجز 

لتوقيف،  لك عندنا بالدليل فيصير بمنزله  ثبت  لأصل  نما نقيس  علمنا عله  نا  نوقش: 
لقيا فيه   .(29)فأما ما لا نعلمه فلا يجر 

،   الترجيح: لاعتبا لى بالأخذ  لأ  لر  مناقشتها تبين   لة  لأ كر  بعد 
لك  لل  ه تعالى به، لأنه لو لم يكن  يتعبد   ، لأحكا لشرع تثبت به  لة  ليل معتبر من  لقيا 
لمقصو من بعثة  هو خلا  لشرعية،  لأحكا  لوقائع عن  لى خلو كثير من  كذلك لأفضى 

لم لقيا لرسل،   ثة، فثبت بهذ   ثبا حكم لل  ه تعالى في كل حا قصو من بعثتهم، هو 
لة  لأ نعد ما فوقه من  لك عند  لعمل به،  لته، يجب  ليل من  لشرع،  حجة من حجج 

لأصوليين.  ليه جمهو  هب  هو ما  لإجماع،  لسنة  لكتا   من 
 ٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ: آراء العلوبء فٖ جرٗبى القالوبحث الثبًٖ 
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،  يقا  لعبا لقيا في  يا  هب في جر لمذ قو  كر  لى  جدير بالذكر قبل  نتطر 
ع :  لنز ير لمحل    تحر

ثبا  لجميع في منع  قع بين  لاتفا  بيانه    ، لخلا يرتفع  لقولا  قد يتقا 
تفاصيلها بعد  لعبا  ع  لقيا في فر جر  لخلا في   ، لقيا يق  بتد بطر لعبا 

صلها بالنقل .  ثبو 
لمتفق ع هو   ، بتد لعبا  ثبا  هو منع  لأ  لمعنى  لجميع، فالمانعو   ليه عند 

يما  لصلا بالإ يجا  مثلو لذلك بإ  ، يعا لتفر جر في  هو  لثاني  لمعنى  لمجيز  
لقيا لها،  لعاجز عن  لقاعد  يجابها على  لإتيا بها قياسا على  لعاجز عن  بالحاجب في حق 

لحلي على  قياسهم   ، ل كما جه  لإتيا بها على  لعجز عن  لمسكن في عد بجامع  لثيا 
ع  لفر عتبر من جملة  ، حيث  لقيا جا هذ  لأصوليين  ، فالجمهو من  لزكا جو 
لعبا  صو  ثباتا لأصل من  عتبر  لحنفية منعو حيث   ، صل عا جة تحت  لمند

.  بالقيا
 الوطلب اأٍل: آراء العلوبء فٖ جرٗبى الق٘بس فٖ العببدات

لجمهو   لرخص   ل كفا  لحد  يانه في  ختلفو في جر لقائلين بالقيا 
. لعبا  ،  لتقدير

لأمو الرأي الأول: لقيا في هذ  نه لا يجو  لى  لحنفية  لحد  -فذهب بعض 
لتقدير لرخص  لعبا- (30)ل كفا   .(31)، كما لا يجو في 
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ل كرخي لى  يمكن  نسب   ، لقيا لعبا في  صو  ثبا  لى عد جو  هب  نه  من 
ئه في مسائل شبيهة  جر موقفهم من  تهم في كتبهم  لى مذهبهم من خلا عبا  يتوصل 

ل كفا لحد  لتقدير  لعبا مثل:   ، كما سيأتي :  (32)بمسألة 
لنسفي لا مدخل للر في  قا   (( : لأسر لهذ لا في كشف  معرفة ما هو طاعة لل  ه، 

ير  عا ما لا يد بالمعقو كمقا لمشر لا تر   من   ، لعبا بالر صل  ثبا  يجو 
لصياما (( لزكو  لصلو  با كما في  لعقو  .(33)لعبا 

لجصا لتي هي حقو لل  ه تعالى )) يقو  ير  لمقا ثبا   لا مدخل للقيا في 
))(34). 

ل كفا بالإفطا بالأكل قياسا على  جبو  صلهم فأ لحنفية ناقضو  لى   لشافعي  شا 
لتقدير حتى قالو في  قاسو في   ، لصيد خطأ قياسا على قتله عمد في قتل  لإفطا بالجماع، 
ليس هذ  لك،  قل من  لفأ  في  لو  كذ  لبئر يجب نز كذ  لدجاجة  ماتت في 

جماع فيكو قياسا ل لا   .   (35)تقدير عن نص 
لحد خلافا لمن  ُ في  لقيا : لا يجر  لحنفية قالو : )) مسألة:  لأنصا لعلي  قا عبد 

هم ((  .(36)عد
، كما يجر في  الرأي الثاني: لعبا لقيا يجر في  لى   لأصوليين  هب جمهو 

 . لقيا ئط  جد شر لرخص،   لأسبا  ل كفا   غيرها تماما كالحد 
ثبا  لنا جو  كثر  حمد بن حنبل  لشافعي  : )) مذهب  لآمد لسيف  قا 

بي حنيفة ل كفا بالقيا خلافا لأصحا   .(37)(( لحد 
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لل  ه  حمة  لشافعي  لحد بالقيا على مذهب  ل كفا  ثبا  لسمعاني: )) يجو  قا 
لا  لحد  ل كرخي لا يجو تعليل  لحسن  بو  قا  بي حنيفة لا يجو  صحا  عند  عليه 

لعبا (( لا    .(38)ل كفا 
، حتى  لشرعيا لقيا يجر في   ((: لبيضا لقاضي  ، لعمو قا  ل كفا لحد 

 .(39)لدلائل ((
 :واستدلوا بأدلة منها

لمعقو  لإجماع  لسنة  لقر  لتي سبق بيانها من  لقيا ،  لة على حجية  لأ   : لأ
لعبا   ل كفا  لحد  لشرعية ، سو كانت من  لأحكا  ، تتنا بعمومها جميع 

لة عل لأ لأحكا  بعض تخصيص بلا مخصص .غيرها ، فقصر هذ   ى بعض 
هو  يي" مطلقا من غير تفصيل  جتهد  سلم لمعا في قوله " لل  ه عليه  لنبي صلى  ير  لثاني: فتقر
لحاجة  قت  لبيا عن  تأخير  ليه  لحاجة  لتفصيل لأنه في مظنة  إلا لوجب  لجو  ليل 

 ممتنع.
لصحابة  جماع من  قع من  لخمر، حيث قاسهلثالث: ما  لل  ه عنهم في حد شا      ضي 

جماعا منهم على جو  لك فكا  لصحابة على  فقه  لقا ،  لل  ه عنه على  ضي  ) علي ( 
لى . لأ لحد يجر على غيرها من با  ما يجر على  لحد ،   لقيا في 

لحد  ثبا  لظن فجا  نه مغلب على  لمعقو فهو  ما  بع:  ل كفا به لقوله عليه لر
حد لو قياسا على خبر  ئر"  لسر لل  ه يتولى  :" نحن نحكم بالظاهر   .(40)لسلا
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لتي من  لعلة  لك هو معرفة  لمرجع في  قالو :   ، لقيا لة حجية  يضا بعمو  ستدلو 
جد لمنصو على حكمه،  لحكم  لعلة في  لأصل، فمتى عرفنا  لحكم في  لعلة جلها شرع  نا هذ 

لقيا ستكما شر  ، مع  لقيا لفرع، فإنه يصح   .(41)في 
 الترجيح:

لة يتبين لي لأ لأقو  كر هذ  علم -بعد  لى  -لل  ه  لأ ليه هو  لجمهو  هب   ما 
نقل قولا جميلا   بالترجيح،لأ هنا  خر،  لقيا عامة لم تفر بين حكم شرعي  لة حجية 

يعة   لشر   ، لجو  ُ لمسألة: )) حجة لفصل في هذ  لقو  عتبر من  لل  ه(  حمه  في ) للقر
ج ب   خر  لمصالح في فعل  لنوع من  لك  جد  لمصالح،  صُل عبا لنوع من  جد فيها 

لة على يكو مأمو لد لة  لأ لثابت بالنص تكثير للمصلحة،  لنوع  لك   به عبا قياسا على 
 .(42) لقيا لم تفر بين مصلحة ((

 
 

 الوطلب الثبًٖ: أثر ااستدال ببلق٘بس فٖ العببدات على الفرٍع الفقْ٘ٔ 

لفقها  ثبا ما جا في بحثي من   لة على  لأ لمطلب بمثابة  لل  ه تعالى  –يعد هذ  حمهم 
نقل عنهم  – لك  ثبتو  لعبا ،  هو ثابت في كتبهم:قد قاسو في  لقيا ،   هذ 

 الفرع الأول
ل هل يجو الاستنجاء بغير الماء والحجر من الجامدا الطاهرة كالخشب والور والمنادي

لك على قولين:  ونحوها، قياسا عليهما؟...اختلف العلماء في 
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لحنابلةالقول الأول:  ية عند  هو  لحجر،  لما  لاستنجا بغير  هو مذهب (43)لا يجو   ،
لظاهر  (44). 

هو قو جمهو القول الثاني:  لنجاسة،  لحجر مما هو قالع لعين  لما  لاستنجا بغير  يجو 
لنجاسة لكل قالعا لعين  لحجر عليهما بجامع كو  لما  ستدلو بقيا غير   ،  .(45)لعلما

 الفرع الثاني
 صلاة الخوف في شدة القتال هل تجو في غير القتال قياسا على القتال؟

ثنا قتا   لسنة في  هي سنة ثابتة بالكتا   ، لفقها عة عند جمهو  لخو مشر صلا 
.  ل كفا

، بل يلحق به كل خو  لقتا لخو لا تختص بحالة  لى  صلا  لفقها  هب جمهو 
لم يجد له معدلا  لك،  كلب ضا  صائل  لص  حية  نحو  يق  سبع  حر كسيل 

غيرفله صلا  لقتا  لخو عنهم فلا فر بين  لرخصة لدفع سبب  ، لأ  لخو  .(46)شد 
 الفرع الثالث

ا   هل يجو المسح على الخف من الزجاج والخشب والحديد قياسا على الخف من الجلود إ
لك على قولين:أمكن متابعة المشي فيه؟..... لعلما في   ختلف 

لمسح عليه،  : لا يجو  لأ لرخصة  في لقو  لحنابلة، بدليل:   هو قو بعض 
لغالب لمسح على هذ في  لى  لحاجة  لا تدعو  فة للحاجة،  لمتعا  .(47)لخفا 

. ستدلو بالقيا لحنابلة،  جمهو  لشافعي،  هو قو  لمسح عليه،  لثاني: يجو   لقو 
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لمسح عليه  لمشي فيه، فيجو  نه خف ساتر يمكن   : لخف من فقالو لمسح على  كما يجو 
 .(48)لجلو

 الفرع الرابع
 يفسد اعتكاف من جامع عامدا 

ٱقال الل  ه تعالى:  ٱ  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم
 رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي
  مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ
 مكلك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث مث زث رث يتىت نت
:    رن مم ام يل  ىل مل يك ىك لبقر (٩٨١.)  

عتكا من  ختلفو في فسا  ل كنهم   ، عتكا من جامع عامد لعلما على فسا  تفق 
 جامع ناسيا على مذهبين:

، قاله  المذهب الأول: عتكا من جامع عامد عتكا من جامع ناسيا كما يفسد  فسا 
لحنابلة. لمال كية   لحنفية 

ل لل  ه(: ))  حمه  مة ) بن قد لل  ه قا  لأصل فيه قو  لاعتكا محر َ بالإجماع،  ُ في  و
هل                ڌ تعالى:  عتكافه بإجماع  فسد  لفر متعمد  طي في  ، فإ 

إ   ، لصو فسدها كالحج  لعبا  لو  حر في  لأ  لمنذ عنهم،  بن  لعلم، حكا 
بي مامنا  مالك (( كا ناسيا فكذلك عند   .(49) حنيفة 
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فسا كما يستو في  ُ في  سهو ِ فاستو عمدُ  لاعتكا لو ُمحر َ في  ستدلو عليه بأ 
لناسي لعامد   .(50)فسا خر 

، قاله  المذهب الثاني: عتكا من جامع ناسيا، بخلا من جامع عامد  ِ ُ فسا عد
 لشافعيةُ.

لل  ه(: حمه  بن حجر ) لشيخ  لو في  قا  لاعتكا بالجماع من عالم عامد مختا  يبطل   ((
لصائم فلا  لو جامع ناسيا فهو كجماع  يق  محل قضا حاجة، ... لمسجد كأ كا في طر غير 

 .(51) ي بطُل ((
لحديث  ستدلو :  كما لا يفسدُ صيا من جامع ناسيا بنص  لصو عليه بالقيا على 

لمباشر لغفلة حا  يضا بجامع  عتكا من جامع ناسيا   .(52)لصحيح لا يفسد 
 الفرع الخامس

 خطبتين لصلاة ال كسوفين قياسا على الجمعة: 
ستحبا  تفق ختلفو في  ل كنهم  لقمر،  لشمس  عيةِ صلا في كسو  لعلما على مشر

 لخطبة لهما على مذهبين:
لحنابلة. لمال كية  لحنفية  ل كسوفين، قاله  : لا خطبة لصلا  لأ  لمذهب 

حمد،  لم يبلغنا عن  مة ))  بن قد لل  ه  -قا  نها لا -حمه  صحابنا على    لها خطبة، 
لر (( صحا  هذ مذهب مالك،   .(53) خطبة لها. 

لمؤمنين عائشة  لل  ه عنها  -ستدلو بما    بِي َ »  -ضي  لن َ م   -َ َ  ل َ هُ ع ل يْهِ  س  لل َ ل َى   -ص 
ثْن ى ع ل يْهِ، ثُم َ  َ ه ،   لل َ ،  ح مِد   ا  لن َ ْمُس، ف خ ط ب   لش َ ْنج ل ْت  ْمس   نْص ر    ق ْد  لش َ ق ا :  َ 
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 ُ ْع ْ  لِك  ف ا يْتُم َ ح د  ل ا ِلح ي اتِهِ، ف إ     َ  ِ ِم وْ ِ ل خِْسف ا هِ، ل ا ي  لل َ  ِ ي ا ِ مِْن  ي ت ا لْق م ر   ه ،   لل َ و 
قُو ...  د َ ،  ت ص  و ل ُ ،  ص  ُ ب ِر  « .  ك 

لنبي  لتكب فقالو   لدعا  ل م يأمرهم بالخطبة، فلو كانت مرهم بالصلا  لصدقة  ير 
 . (54)سنة لأمرهم بها 

ل كسوفين.  المذهب الثاني: لجمعة لصلا  لخطبتين كخطبت ي   ُ ستحبا لشافعية   قا 
تسن ُ   (( : لنو لإما  لقمر، لا  قا   ِ ِ كسو جهر بقر ي  ل كسوفين جماعة،  صلا 

كانهما كالجمعة ((  لإما ندبا ُخطبتين بأ  .(55)لشمِس، ثم يخطب 
لمؤمنين عائشة  لل  ه عنها  -ستدلو بحديث   بِي َ »  -ضي  لن َ م   -َ َ  ل َ ِ  س  ُ ع ل يْه ه لل َ ل َى   -ص 

لش َ  ْنج ل ْت  ْمس  نْص ر    ق ْد  لش َ ثْن ى ع ل يْهِ، ثُم َ ق ا :  َ  َ ه ،   لل َ ،  ح مِد   ا  لن َ ْمُس، ف خ ط ب  
 ُ ْع ْ  لِك  ف ا يْتُم َ ح د  ل ا ِلح ي اتِهِ، ف إ     َ  ِ ِم وْ ِ ل خِْسف ا هِ، ل ا ي  لل َ  ِ ي ا ِ مِْن  ي ت ا لْق م ر   ه ،   لل َ و 

   ، و ل ُ ،  ص  ُ ب ِر قُو ...  ك  د َ  .(56)«ت ص 
لقمرِ في   ُ قس به كسو لشمس،  لسابُق  في كسو  ،  حديث عائشة  بالقيا

قيست لخطبة،  لجمعة. (57)صل  لخطبة على خطبة   كيفية 
 الفرع الساد

 قيا التداوي بالمحر على استعماله في الطعا للضرورة 
به ضر   شر لمحر  كل  ، فجعل  لطعا للضر ستعماله في  لتد بالمحر على  قيا 

لشافعي  لك: ) نص  لدليل على  لجو حكما،  لتد به فرعا  على  من غص  صلا 



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  012ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لتد قياسا على  جا لصاحب  صحابنا من  بلقمة ، له  يسيغها بخمر  لم يجد غيرها ، فمن 
للقمة (س  .(58) اغة 

لا تحصى،  لعبا مما لا تعد  لقيا في  مثلة كثير في جو  لعلما  كر  خير 
عتقا مني  لطبيعي،  لبحث عن حجمها  ل كي لا يخر   ، ختصا لأمثلة  كتفيت بهذ 

لبحث  لمطلو في هذ  علم  –باستيفا   .  –لل  ه تعالى 
 

 الخَبتِؤَ

لذ تنا  لحمد لبحث،  لى نهاية هذ  صلنا  لى هنا قد   ، لصالحا لذ بنعمته تتم  لل  ه 
يتلخص في   ، لتطبيقا لفقها فيها، مع سر بعض  ختلا  سبا   ، لعبا لقيا في 

لبحث ما يلي:  نهاية هذ 
لحجية   من حيث  يف ،  لتعر لقيا عموما من حيث  لأ عن  لفصل  لة تحدثت في 

جحا  مناقشتها  لة  لأ يت بعد عر  لة ،  لأ لة نفاته مع مناقشة تلك  لقائلين بالقيا 
لة  ليلا كاشفا من  كونه  لشرعية  لأحكا  لقيا في  لقائلو بحجية  هم  لجمهو   
لعامة  لمقدمة  لمبحث بمثابة  طه فكا هذ  شر لقيا  كا  تحدثت عن  لإحكا ، 

نهم لل لعملية غير  لناحية  لذين لا يقولو بالقيا يعملو ب ه من  جد   كذلك  بحث، 
ختلافا لفظيا لا غير. يقين لا يتعد  يكو  لفر لخلا بين  لقو بأنه قيا ،   يرفضو 

لعبا ، فوجدتهم  لقيا في  جو  تطبيقا تد على  لة  لثاني  لمبحث   بينت في 
لمبحث للقا  قد قاسو ثبت في هذ  نقلت  لحج ،  لصو  لزكا  لص لا  لطها  في 

لعبا  لعبا على  جدتهم قاسو  نني  لعبا ، كما  لقيا في  جو  لشك  بما لا يقبل 
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لعبا فهي  ما   ، لعبا لعبا على  قاسو غير  لعبا  لعبا على غير  قاسو 
لعلة كغيرها ي لقيا لأنها معلومة  جها من با  خر لقيا ، فلا يجو  بها  فيها  جر عليها 

حكامها. كثر   في 
لأصوليين       لشرعية عند جمهو  لأحكا  لة  ليل من  لقيا  لى   هذ بالإضافة 

لمجا حت لعلم  يهتم بهذ  ، لذلك يجب على طلا  لشر توفر  لمانع  متناع  ى لا يخلو عند 
لقر  لنص من  لقيا  خالف  ينقض   ، لأحكا لمستجد من  كثير من مسائل 

. لاعتبا لقيا عندئذ فاسد  لإجماع، فيكو   لسنة 
لسابق ة ما كا علي ه  تطبيق  لقليل ة  لصفحا  كو قد بينت في ه ذ  ج و   خير 
لعبا بصو خاصة ف ي فق ه  لقيا في  في  لقيا بصو عامة  منهجه م ف ي  لفقها 

لل  ه  جو من  لأم ة ،  صو  ه ذ  لعلم في مجا  لرسالة لبن ة م ن لبنا   تكو ه ذ 
لل  ه لفق سأ  صحيفة  ه ،  عمالي  يم في صحيفة  ل كر لعمل عملا خالصا لوجهه   يجعل هذ 

لحمد لل  ه  نا   عو خر   . لآ يدينا  لتي بين  لصو  جه بهذ  خر عما كل من ساهم في 
لعالمين .     

 
 الوصبدر ٍالوراجع

يم .  فو المصادر القر ال كر
لدين ،  -1 لسبكي، تا  لحلا بن  للبناني على شر  لعلامة  مع على حاشية  لجو جمع 

 ، ستا سلامي في كر بيني ، مركز بز  لشر ير  بهامشها تقر  .1لمحلي 
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سي   -2 لسيو حد  لو لدين محمد بن عبد  ، كما  لهما لقدير،861بن  ه ،  1424، فتح 
/  ، لعلمية ، بير ل كتب   1 . 

بو عبد  -3 لحا ،  مير  لدين محمد بن محمد بن محمد بن  ه ،) 879لل  ه، شمس 
لفقه 1999ه 1419 صو  ير في  لتحر لحلبي، على  لعلامة  لتحبير، شر  ير  لتقر  ) 

لحميد  حد بن عبد  لو لشافعية، للإما محمد بن عبد  لحنفية  صطلاحي  لجامع بين 
لحنفي، ) لهما  بن  لدين  لسكند كما  سي ثم  صححه: 861لسيو ه ( ضبطه 

 ، ، لبنا لعلمية، بير ل كتب  لل  ه محمو محمد عمر،    . 1عبد 

4-  ، لأحكا صو  لإحكا في  لأندلسي،  حمد بن حز  ، علي بن  بن حز
لحديث1(،1404)   ،- .  لقاهر

لأنصا  -5 بن منظو  لدين  لفضل جما  بو  بن منظو ، محمد بن مكر بن علي 
يفعى يقى  لر عتنى بتصحيحها: 711لأفر لعر ،  ه ،)بد سنة طبع( ، لسا 

يخ  لتأ بي، مؤسسة  لعر لتر  حيا    ، لعبيد ، محمد صا  لوها مين محمد عبد
بي، بير . -لعر  لبنا

لحليم،) -6 حمد بن عبد  لحليم  عبد  لسلا  (،  2001 -ه  1422 تيمية، عبد 
لفق صو  لمدني لمسو في  لى،  لأ لطبعة  لز ،  حمد  كتو    –ه ، تحقيق : 

.-لفضيلة يا  لر
صو  -7 لإحكا في  بي علي بن محمد ،  لحسن علي بن  بي  ، سيف  لآمد

(، /1426 -2005لأحكا  ، ، لبيضو لعلمية،  5ه (  محمد علي  ل كتب    ،
. -بير  لبنا



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  015ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

سما -8 لله محمد بن  بي عبد  ، لصحيح، 1403ه ، ، )256عيل لبخا لجامع  ه (، 
تخريج: قصي  لباقي، نشر  ترقيم: محمد فؤ عبد يب  لخطيب، تبو لدين  تحقيق: محب 

مكتبتها لسلفية  لمطبعة  لخطيب،  لدين  لمنو -محب  لى. -لمدينة  لأ لطبعة  ية،   سعو

9-  ، لبخا لدين  حمد بن محمد، علا  يز بن  لعز ، عبد   -ه 1418،)  730 لبز
لل  ه محمو محمد عمر، 1997 لسلا تحقيق: عبد  صو فخر  لأسر عن  (،كشف 

لعلمية، بير1/ ل كتب    ،- .  لبنا

لهند   -10 لشكو  لل  ه بن عبد  ، محب  (، 1998 -ه 1418،) 1119لبها
ي لتا بي، مؤسسة  لعر لتر  حيا    ، لثبو لرحمو بشر مسلم  تح  بي، فو لعر خ 

/ -بير  ،  ، 1لبنا

بي عيسى محمد بن عيسى  بن سو  -11  ، لطبع 279لترمذ ه ، )بد سنة 
لحلبي  لبابي  حمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى   : شر لصحيح، تحقيق  لجامع  )

شركا  لحلبي  ، محمد محمو   مصر. -لقاهر -خلفا-لا
لل  ه محمد بن عمر ب -12 بو عبد  لملقب لر ،  لر  لتيمي  لحسين  لحسن بن  ن 

لمتوفى:  لر ) لر خطيب  لدين  ، تحقيق، طه جابر 606بفخر  لمحصو ه (، 
لى  لأ لطبعة  ني،  . ) 1400لعلو يا لر  ، لإما محمد بن سعو / 5ه ، جامعة 

475.) 
لكافي ،  -13 لوها بن 756لسبكي، علي بن عبد  لدين عبد  لد تا  ه ، 

، شر على 2004-ه 1424ه ، )771لسبكي ،  علي لمنها بها في شر  لإ  )
 ، لبيضا لأصو للقاضي  لى علم  لوصو  . 685منها  تحقيق:  سة  ه ، 
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 ، لجبا صغير لدين عبد  . نو  لزمزمي،  سا  1حمد جما  لبحو للد   ،
لمت بية  لعر لإما   ، لتر إحيا  . لإسلامية   حد

بي سهل  -14 حمد بن  بي بكر محمد بن  -ه 1426ه ،) 490لسرخسي، 
2005 ، لمعرفة، بير لأفغاني،   لوفا  بو  صوله،  لسرخسي، حقق  صو   .)

لى . لأ لطبعة    ،  لبنا

بن منصو بن  -15 بي بكر محمد  لحافظ  لإما  بن  يم  ل كر بو سعد عبد  لسمعاني، 
لسمعا لتميمي  لل  ه  ية ، بير لبنا عبد  لعصر لمكتبة  لأصو ، لة في  لأ طع  ني، قو

لى . لأ لطبعة  ، 
لخطيب،)  -16 لدين محمد بن محمد  لشيخ شمس  بيني،  ( 2006ه /1427لشر

، عا  تحقيق: علي محمد معو سة   ، لمنها لفا  لى معرفة معاني  لمحتا  مغني 
سماعي . محمد بكر  لموجو تقديم:  لعلمية، بيرحمد عبد ل كتب  ،  -ل،   لبنا

لى . لأ  لطبعة 

شا 1999 -ه 1419ه ،) 1250لشوكاني، محمد بن علي بن محمد   -17  ،)
/ حمد عز عناية،  ،  تحقيق:  لأصو لحق من علم  لى تحقيق  ،  1لفحو 

مشق.  بي،  لعر  لكتا 

لشير -18 هيم بن على بن يوسف  بر سحا  بو   ، لتبصر 476، لشير  ،
، تحقيق ) لفقه للشير صو  لى، 261في  لأ . محمد حسن هيتو،    . )

لفكر1403  مشق.-ه ،  
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  017ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لطوسي،) -19 بو حامد بن محمد  لي،  لمستصفى من علم  1997 -ه 1417لغز  )
/ لأشقر،  ،  تحقيق: محمد بن سليما  .1لأصو ، لبنا لرسالة، بير  ، مؤسسة 

لى لسنة  -20 لأ لطبعة  لقاهر ،  لسلا  لوسيط ،   بو حامد،  لي،   1417لغز
هيم  بر حمد محمو   محمد محمد تامر . –، تحقيق 

لمقر   -21 حمد بن محمد بن علي  لعبا  بي   -ه 1431ه ،) 770لفيومي، 
2010/ لعالمية،  لرسالة  لمنير،   لمصبا   )1. 

لدين  -22 في، شها  ، تحقيق، طه عبد لقر لفصو لمال كي، تنقيح  في  لقر
لقاه ر  ية  ه ر لأ لكليا  لنشر مكتبة  لفكر للطباعة  لناشر،   لر سعد 

1993. 

لحنفي،  -23 بي بكر بن مسعو  لدين  لكاساني، علا 
تعليق: علي 2003ه /1424ه ،)587 ئح:  تحقيق  لشر لصنائع في ترتيب  ئع  ( بد

لعلمية، بيرمحمد معو ل كتب    ، لموجو حمد عبد  لطبعة  -، عا   ، لبنا
 لثانية.

لرسالة،  -24 لمؤلفين: مؤسسة  لطبع( ، معجم  ضا ،)بد سنة  كحالة، عمر 
. -بير  لبنا

حيا  -25 لنيسابو ، صحيح مسلم ،    لقشير  لحسين  بو   ، لحجا مسلم بن 
بي  لعر لباقي . بير ، تحقيق :  –لتر   محمد فؤ عبد 



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  018ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

سالة مقدمة لنيل  -26 ثر ،  لعبا حكمه  لقيا في  لهي،  محمد منظو 
لشنقيطي،  لدكتو محمد مختا  شر  يعة،  لشر لماجستير في  -ه 1421جة 

2000. لرشد ناشر ، مكتبة  لمنو لإسلامية بالمدينة  لجامعة   ، 

لقي -27 يتي، ما لا يجر  لحر جة محمد نصا  سالة مقدمة لنيل  ا فيه، 
لدكتو محمد بلتاجي حسن،  شر  يعة،  لشر ، جامعة 2000-ه 1421لماجستير في 

يعة. لشر لعلو قسم   لقاهر كلية  

لحنبلي،  -28 حمد بن محمد  لله بن  بي محمد عبد لدين  مة موفق  بن قد لمقدسي، 
لله عبد2007ه /1428) . عبد لمغني:  تحقيق  لفتا محمد (  . عبد لتركي،  لمحسن 

يا لر ل كتب،  لناظر ، جامعة  -لحلو،  عالم  ضة  سة.  لسا لطبعة  ية،  سعو
لثانية لسنة  لطبعة   ، يا لر لإسلامية  . عبد 1399لإما محمد بن سعو  ، تحقيق 

لسعيد. لرحمن  يز عبد   لعز
يم بن علي بن محمد ) -29 ل كر لمهذ في علم 1999-ه  1420لنملة، عبد   ،)

لرشيد،  ية تطبيقية، مكتبة  سة نظر ستها  ير لمسائله  ، تحر لمقا لفقه  صو 
 ، يا  .1لر

لدين بن شر  -30 يا محيي  كر بي   ، ، 676لنو لمهذ لمجموع شر  ه ، 
ل كتب، 2003ه /1423 لى،  عالم  لأ لطبعة  لمطيعي،  ،  تصنيف: محمد نجيب 

. يا  لر
لحاكم )ل -31 لله  لله محمد بن عبد بي عبد لحافظ   ، (، 2008ه /1429نيسابو

لكتا    ، لمهد لر  لشيخ عبد تخريج:  لصحيحين:  تحقيق  لمستد على 
بي، بير  لبنا . -لعر



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  001ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

 
 

 الَْاهش:

                                                           

لسين) 1) ، حر  لقا ، فصل  ، لابن منظو لعر  (.185/ 6( ينظر: لسا 

لمنير، للفيومي 2) لمصبا   (.521)( ينظر: 
، للبيضا )3) لأصو لى علم  لوصو  لكافي، شر على منها  لسبكي، علي بن عبد   ، لمنها بها في شر  لإ  (.3/3( ينظر: 
لي، )4) لمستصفى، للغز ، )324/ 1( ينظر:   لآمد  ، لأحكا صو  لإحكا في   ،)3 /213.) 
لفقها 5) لأصوليين  لل  ه تعالى  –( قا بذلك جمع من  للمع: ) –حمهم  لشير في  لإما  لر  1/177منهم:  لإما  ما بعدها( ، 

(: لمحصو لناظر:)  5/35في  ضة  لمقدسي في  مة  بن قد لأحكا ) 1/280ما بعدها( ،  لآمد في  لإما  ما  4/9ما بعدها( ، 
لإما صوله)بعدها( ،  لسرخسي في   2/125  ( بها لإ لسبكي في  لدين  لإما تا  ل كثير من  3/3ما بعدها( ،  ما بعدها (، 

لهم هنا. قو لذين يطو حصر كتبهم  لفقها   لأصوليين 
صو )6) للمع في   (.1/97( ينظر: 
لمحصو للر )7)  (.5/35( ينظر: 
ل8) مة  لناظر لابن قد ضة   (.1/280مقدسي )( ينظر: 
(9( ، لآمد  ، لأحكا صو  لأحكا في   (.343/ 2( ينظر: 
بي  برقم )10) :)3592( سنن  لقضا لر في  جتها   (303/ 3( با 
لبخا برقم )11) صلا معلوما بأصل مبين:  6885( صحيح   .6/2668( با من شبه 
لسرخسي )12) صو   (.2/130( ينظر: 
ل13) لمستد على  لصو :1572صحيحين برقم )(  يجه 596/ 1( با  قا في تخر لم  -،  لشيخين  هذ حديث صحيح على شر 

لنيسابو . لحاكم  لل  ه  بو عبد  لل  ه  لمستد لمحمد بن عبد   يخرجا ، 
 



 

 آرام جال عبداه الب٘رخضرٕ ــــــــــ د.ــــــــــــــــــــ الق٘بس فٖ العببدات ٍأثرُ على الفرٍع الفقْ٘ٔ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى ثاني ىىىىىىى العدد الن  000ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

                                                                                                                                                             

لسرخسي )14) صو   (.2/130( ينظر: 
لإحكا للآمد )15)  (.2/272( ينظر: 
كيف يش16) يب،  بن كثير:  غر لل  ه عنهما  غلاما قتل ( قا  ضي  بن عمر  لبخا عن  قد   حد ؟  لجماعة بالو ك عمر في قتل 

بعة قتلو صبيا -غيلة ية:   بن  -في  يث مختصر  حا لطالب بمعرفة  هل صنعا لقتلتهم. ينظر: تحفة  شتر فيها  فقا عمر: لو 
 (.1/435ه ( )1406لحاجب، )

لجد يسقط 17) با ( في   لا يجعل  بنا  لابن  بن  يد يجعل  لل  ه  لا يتقي   : بن عبا ،  قا  لأ لأنه  لإخو عند كما يسقطهم 
بها ) لإ با. ينظر:    (.3/13لأ 

(18( لأصو لمستصفى من علم  لإحكا ) 367( ينظر:  لفقه ) 7/370(،  صو  لمسو في   ،)2/56 .) 
لإحكا )19)  (.7/370( ينظر:  
لسابق. ( 20) لمصد   ينظر: 
لفقه للشير )21) صو  لتبصر في   ( . 261( ينظر: 
لك 22) لعقليا فيقا   لقيا في  لشرعيا لوجب  يوجب بطلا  لقيا في  بطا  ( فالجو هو  هذ لو كا يوجب 

لك صحة  يين ثم لم يمنع  لمتسا لتفرقة بين  لمتفرقين  لجمع بين  لى  فتر حكم متشابهين يؤ  كر فإنه ما  نا لا نسلم ما  لقيا فيها، على 
ل لنظر  باحة  ية بينهما، فأما  لتسو يهما في معنى يوجب  لا لتسا ستو حكم مفترقين  لا  لفر بينهما  قهما في معنى يوجب  ى لا لافتر

غير  لشها  لمعاملا  لك في  لى  لحاجة تدعو  لمر فلأ  لصلا جه  سقا  ما   ، غير لصد  لحاجة لا توجد في  هذ  لك 
يجا  لسنة مر فلا يشق  لصو في  لمشقة  لى  لقضا  طهر   جبنا عليها  لصلو تكثر فلو  لحائض فإنما تسقط لأ  عن 

لمعنى لا يوجد  هذ  لبد  لمني فلأنه يلتذ به جميع  لغسل من  يجا  ما  لمثا يجر حا كل قضائه،  على هذ   ، غير لبو  في 
لفقه للشير )  صو  لتبصر في  . ينظر:   كل متفرقين سو بينهما فسقط ما قالو لشرع  ما بعدها(.261متشابهين فر بينهما   ، 

لتبصر ) 23)  (. 442( ينظر: 

لترمذ في سننه)24) خرجه  لحد ، با1424(، برقم )4/33(  لحد .  ( ، كتا    
لصحيحين )25) لمستد على  لحاكم في  خرجه  لصحابة 8163( ، برقم )4/426(  لحد .  (، كتا معرفة   ، كتا 

، للشوكاني)26) لأصو لحق من علم  لى تحقيق  لفحو  شا   (.144/ 3( ينظر: 
لل  ه بن عبد 27) ، محب  لثبو للبها لرحمو بشر مسلم  تح  لهند )( ينظر: فو  (.382/ 2لشكو 
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، للجصا ، ) 28) لأصو لفصو في  لمسمى  لجصا ،  صو   (.106/ 4( ينظر: 
لمال كي)29) في  لقر لدين  في، شها  لفصو للقر  ( .152/ 2( ينظر: تنقيح 
لة منها:30) ستدلو عليه بأ  ) 

نم لقيا  لحد بالشبها ((   لل  ه:))   سو  ليس بدليل قاطع ، لا: حديث  لخطأ ، فهو شبهة  لظن سبيل  لظن ،  ا يفيد 
.  لحد تد بالشبها

لناحية ، فلا تثبت بالقيا . لحد في هذ  بة ، فهي تشبه  لعقو ل كفا : فيها معنى   ثانيا: 
عد  جب لتقديرها ، كما لا تعقل  لو لشرعية : لا يمكن تعقل معنى  لمقد  تعيين ستين مسكينا ، ثالثا:  لجلد ،  عد  لركعا 

لقيا .  لقيا مبني على تعقل علته لا يجو فيه 
لرحمو تح  لعلل . ينظر: فو لقيا مبني على تعد  لتي جا فيها .  لمو  لل  ه تعالى ، فلا تتعد  هبا من  لرخص: منح   بعا: 

لأنصا ) لعلي  ير)(، تيسير 2/551لعبد  لتحبير)3/103لتحر ير  لتقر  ،)3/306.) 
بها )31) لإ لدين ، ) 33/ 3( ينظر:   لمحلي، تا  لحلا  للبناني على شر  لعلامة  مع على حاشية  لجو  (.2/206(، جمع 
لهي ) 32) ، محمد منظو  ثر لعبا حكمه  لقيا في   (.383( ينظر: 
لمصنف على 33) لأسر شر  لبركا )( ينظر:  كشف  بو   (.2/210لمنا للنسفي ،
(34( لأصو لفصو في  لمسمى  لجصا  صو   (.3/819( ينظر: 
كشي )35) لز لدين محمد بن بها  لفقه، لبد  صو  لمحيط في  لبحر   (.5/4( ينظر: 
لأنصا )36) لعلي  ، لعبد  لرحمو تح   (.2/551( ينظر: فو
، للآمد37) لإحكا  ( . 3/317) ( ينظر: 
لأصو )38) لة في  لأ طع   (.129/ 3( ينظر: قو
(39( لمنها للبيضا  (.2/825( ينظر: 
لإحكا للآمد )40)  (،3/318( ينظر: 
لنملة )41) يم  ل كر ، عبد  لمقا لفقه  صو  لمهذ في علم  لقيا فيه )4/1947( ينظر:   (. 177(، ما لا يجر 
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في)42) لتنقيح للقر  (. 415( ينظر: شر 
لمغني )43)  (.1/213( ينظر: 
لمحلى لابن حز )44)  (.1/95( ينظر: 
لقدير) 45) لمجموع)1/213( ينظر: شر فتح  لمغني)2/130(،   ،)1/213.) 
ية)46) لهد لعناية شر  لمجموع)2/103( ينظر:  لمغني)4/283(،   ،)2/318.) 
لمغني )47)  (.1/373( ينظر: 
لمجموع)48) لقدير) (، شر1/529( ينظر:   (.1/158فتح 
مة )49) لمغني، لابن قد  (.305/ 4( ينظر: 
لسابق.50) لمصد   ( ينظر: 
، لابن حجر)51) لمحتا  (.4/656( ينظر: تحفة 
لمحتا )52)  (.1/662( ينظر: مغني 
مة )53) لمغني، لابن قد  (.315/ 2( ينظر: 
لشافعي، للدكتو مرتضى 54) لإما  صو  لى  لمدخل  غستاني )( ينظر:   (. 2/490لد
، للنو )55) لمنها  (.474/ 1( ينظر: 
ل كسو )56) لصدقة في  ، با  ل كسو لبخا في صحيحه، كتا  خرجه  يق عائشة.  لرقم ) 1/354( متفق عليه عن طر ( تحت 

997( ، ل كسو ، با صلا  ل كسو مسلم في صحيحه، كتا  لرقم )2/619(.   (.901( تحت 

ل57) يث  لأحا لم يصر بخطبتين.(  لخطبة.  كتفت بذكر  ل كسو   و في خطبة 

بو حامد:)58) لي  لغز لوسيط ،   ( .1/157( ينظر: 
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 التحرٗض على الجرائن عبر ٍسبئل اإعام الوعبصرٓ
 الفقِ اإساهٖ ٍالقبًَى الَضعٖفٖ 

 دراسٔ هقبرًٔ

 

 ٗبسر هحود إبراّ٘ن درببلٔ د.                                                        
 هصر  –جبهعــٔ القبّـــرٓ                                                        

 هلخص :

لأخير  لفتر  ئم في  لجر لتي ترتكب من خلالها  لوسائل  خطر  لإعلا من  سائل  تعتبر 
لسامية لوسائل  لأهد  لحقيقية  لوظائف  لتي لم تقف على  لمتخلفة  لد  خاصة في 
لانتهاكا  بقا  لمو تكا  لمعاصر مرتعا لا لإعلا  سائل  ُتخذ معظم  ، بل  لإعلا

لت .    لخطير  لسو لقانوني على  لنظا  لإسلامي  لنظا  ئم معاقب عليها في   ي تشكل جر

يض  لتحر يمة  لإعلامية هي جر لوسائل  لتي ترتكب عبر تلك  ئم  لجر شكا هذ  بر 
لإعلا  سائل  تسخير بعض  لنخب  عها، فمع فسا كثر من  نو ئم بكافة  لجر تكا  على 

هد غير مش لخلافا لتحقيق  سيلة مثلى لتصفية  لإعلامية  لوسائل  صحبت  عة ؛  ر
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صحبت  لتي  ية  لاقتصا لاجتماعية  لسياسية  لمشكلا  لجد حو بعض  حسم  لسياسية 
لأخير . لفتر  بية تتقلب فيها في  لعر  لد 

لقان لإسلامي  لفقه  لإعلا في  سائل  يض عبر  لتحر يمة  لبحث جر لجنائي يعالج هذ  و  
يمة  لك من خلا بحث مفهو جر ثنها ، لوقوع في بر لتحذير من  تها  يف بخطو لمصر للتعر
يمة  يض كجر لتحر لوقو على  لى  ضافة  يمة ، لجر لاشتر في  يض كصو من صو  لتحر
يض  لتحر يمة  لبحث  من كثب على جر ، ثم  يعو هذ  لقانو يعة  لشر مستقلة  في كل من 
قانو  لإسلامي  لفقه  لمكونة  لها في  عناصرها  يمة  لجر كا هذ  لعلني من خلا بحث 

لوضعي لقيا   لقانو  لإسلامي  لفقه  لعلانية في  كن  شتر  مد  لمصر ،  با  لعقو
في قانو   لإسلامي  لفقه  يمة في  لجر لمقر لتلك  با  لعقو لى بحث  ضافة  ئم،  لجر بعض 

ية بين ماهية هذ لع لجوهر لفر  لمقا لبيا  لتحليلي  لمنهج  تخذ   ، لمصر با  قو
مكامن  لفقهين  لصلة بين  مد  لقانوني  لإسلامي  لفقهين  عناصرها في كل من  يمة  لجر

 لفر  بينهما .
 

 الكلوبت الوفتبح٘ٔ

يمة ، لمعاصر ،   لجر لإعلا  سائل  لجنائية ، لمساهمة  يمة  ،  لجر لاشتر في  يض ،  لتحر
لمصر . با  لعقو لإسلامي ،قانو  لفقه  بة ،  لعقو لعلني ،  يض   لتحر
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Le résumé 
Les médias sont l'un des outils les plus dangereux par lesquelles les crimes sont 

commis au cours de la période récente en particulier dans les pays sous-développés 

ne comprenant pas leurs fonctions réelles et les nobles objectifs. De plus la plupart 

des médias contemporains sont devenus un théâtre pour la commission de 

l'infraction qui constitue des crimes et des infractions pénales punissables par la 

charia islamique et la loi.  

La forme la plus visible de ces crimes est l'infraction d'incitation à commettre 

n'importe quel crime. À cause de la corruption de nombreuses élites et l'utilisation 

des médias pour atteindre des objectifs illégaux, les médias sont ainsi devenus un 

outil idéal en réglant les différends politiques et en résolvant le débat concernant 

dernièrement certains des problèmes politiques, sociaux et économiques dans les 

pays arabes.  

Cette recherche traite l'infraction d'incitation à travers les médias dans la 

jurisprudence islamique et le droit pénal égyptien pour identifier son danger et 

pour l'éviter en cherchant cette notion (Incitation) comme un des moyens 

participant à commettre le crime et en considérant l'Incitation comme un crime 

du point de vue de la charia islamique et la loi. Et ensuite, la recherché concerne 

l'infraction d'incitation explicite, traite ses éléments existant dans la jurisprudence 

islamique et le droit pénal égyptien en ce qui concerne la publicité dans les deux 

systèmes afin de commettre des crimes. De plus, la recherche traite également les 
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sanctions prévues pour les actes dans la jurisprudence islamique et le droit pénal 

égyptien. Pour atteindre notre objectif, nous utilisons une méthodologie analytique 

et comparative pour déclarer les différences fondamentales entre ce crime et ses 

éléments dans la jurisprudence islamique et le droit pénal égyptien, et les 

différences entre eux à propos de ce crime. 

Les mots clés 

Crime, Incitation, Complicité, Contribution pénale et médias 

contemporains, Incitation explicite, sanction, Jurisprudence islamique et 

Droit Pénal Égyptien. 

 

 
 
 
 
 

 
 هقدهٔ : 
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لوسيلة  نها تعتبر  لك   ، لمجتمعا بتليت بها  لتي  ئم  لجر خطر  يض من  لتحر يمة  جر
يمة  لأخير للجر لمحرِ للمحر  في سبيل تنفيذ  لذ يرسمه  لمخطط  هي  يمة،  يفية للجر لتعر

صبحت هذ  ها  تطو لإعلا  سائل  مع ظهو  قع،  لو ها على   ثر إبر يمة لها  لجر
لانتقا  عد  تميزها بالانتشا  لمعاصر  لإعلا  سائل  حا؛ نظر لطبيعة  ها فا ضر ضخم 
مي  لإجر لمخطط  صبح بث  سهل  يض من خلالها  لتحر لإعلامية؛ فأصبح  سالتها  لمستقبل 

سرع.  للمنفذين 
لمعاص لإعلا  سائل  ها عبر  نتشا يمة  لجر لبحث يعالج نظر لخطو هذ  ؛ فإ هذ  ر

لمصر مبينا كيف عالج  با  لعقو قانو  لإسلامي  لفقه  لبحث في  يق  يمة عن طر لجر تلك 
كيف حد كلا  يمة  لجر سبا تلك  لمصر  با  لعقو قانو  لإسلامي  لفقه  كل من   

با  لعقو قل تقدير  ها على  ثا لحد من  جهتها  لمنعها    لمقر لها .لنظامين سبل مو
لموضوع من خلا ثلاثة مباحث: تنا هذ   سو 

لقانوني. لفقه  لإسلامي  لفقه  يض في  لتحر يمة  : مفهو جر لأ  لمبحث 
تمايزها. لإعلا  سائل  يض عبر  لتحر يمة  لثاني : جر  لمبحث 

لقانو  لإسلامي  لفقه  يض في  لمتعلقة بالتحر لأحكا  لثالث :   لوضعي.لمبحث 
لمقتضى،  ع على حسب  فر لى مطالب  لمباحث قد قمت بتقسيمه  كل مبحث من هذ 
خلا يجمع بين عد مناهج  لمنهج منهجا متد لموضوع، بل سيكو  حد لعلا هذ  تخذ منهجا  لم 

. لمقا لمنهج  لتحليلي،  لمنهج  ئي،  لاستقر لمنهج  لمقتضى منها،   على حسب 
لأو  لمبحث 
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لقانوني لفقه  لإسلامي و لفقه  يض في  لتحر يمة   مفهو جر
لقانوني  لفقه  لإسلامي و لفقه  لجريمة في  لأو : مفهو   لمطلب 

لقانوني. لفقه  لإسلامي و لفقه  يض في  لتحر لثاني : مفهو   لمطلب 
 

 هفَْم الجرٗؤ فٖ الفقِ اإساهٖ ٍالفقِ القبًًَٖ:  الوطلب اأٍل

للغةأولاـ  لجريمة في  يف  لقطع ، يقا جرمه  تعر لجر :  لجر :  صلها من  يمة  لجر  :
شجر جرمة : مقطوعة ) يضا كسب 1يجرمه جرما : قطعه ،  لذنب ، جر  يمة  لجر لجر    ،)

ا ت عْدِلُو {) ل َ َ ُ ق وْ ع ل ى  ن آ  كُْم ش  جْرِم ن َ قوله تعالى } ي  يقا2، لا يكسبنكم   (   لا يحملنكم 
نبا لم يفعله ) عى عليه   ( 3تجر عليه  

لاصطلا : لجريمة في   ثانيا ـ 
لفقهي:  لاصطلا   أ ـ في 

لجناية، فالجناية لديهم كانت تسا في مدلولها  يمة بمصطلح  لجر لفقها قديما عن  عبر 
ين  ف لمعاصر لمسلمين  لحديث لها عند فقها  يمة بالاصطلا  نها لجر لا  لوضعي،  لقانو  قها 

عتد لجناية لديهم على ما يمثل  قتصر مفهو  لوقت  فه،  لإنسا نفس على مع مر   طر
يمة هي لجناية صبحت بالتالي لجسم لجر  . غيرها لتي تقع على 

ل كن في  جا سم لفعل محر شرعا سو حل بما  نفس  لجناية  علم بأ  لمبسو " في 
لأطر ) لنفو  لفعل في  لجناية  سم  لفقها ير بإطلا   (.4لسا 
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ين لمعاصر لفقها  يمة خاصة عن  لشائع للجر يف  لتعر لشافعية لها   (5) لا   يف  هو تعر
ير") لل  ه   تعالى    عنها بحد  تعز جر   ( :6،بأنها : " محظو شرعية 

يف) لتعر  ( 7شر هذ 
تيا فعل منهي عنه،  تر فعل مأمو به،  1 ما  يف "محظو شرعية"  لتعر   قوله في 

لفعل  نه يجب في  لى  شا  لمحظو بأنها شرعية ،  صفت  يمة   قد  حتى يشكل جر
يعة. لشر  تحظر 

ير  بحد عنها لل  ه جر   2 با لى شا :تعز يمة، تيا على لمقر لعقو  ما هي لجر

، بة مقد هي لى تفو مقد غير  عقو يز لحاكم،   .لتعز
لقانوني: لاصطلا  لجريمة في  يف    ـ تعر

يمة  يف للجر ضع تعر لك   يمة ؛  يف عا للجر ضع تعر يعا عن  لتشر تحجم كثير من 
لعقا في  يم  لتجر يعا في  لتشر ساسي  تتكأ عليه   مر لا طائل منه  في ظل  مبد  يعتبر 
تحديد  ئم  لجر لمبد يقتضي حصر  هذ  لا بنص،  بة  لا عقو يمة  نه لا جر هو  لجنائي ، لمجا 

ستعاضت كانه يعا  لتشر لك نجد هذ  على  لمناسبة لها ، با  لعقو ضع  قيق،  ا بشكل 
لمقر لها . با  لعقو ضع  ئم  لجر يمة بتعد  يف للجر لتعر ضع    عن 

يمة يوضح ماهيتها بشكل  يف للجر ضع تعر لضر  جد من  لقانوني  لفقه  لك، فإ  مع 
. ها من سلو يميزها عما عد  عا 

يجابا كا  سلبا لق ع  نساني غير مشر لقانوني بأنها: كل سلو  لفقه  د عرفها بعض 
ئيا جنائيا لقانو جز ، يرتب له   .(8)،عمديا كا  غير عمد
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لقانو  ع صا عن  جنائية، يقر لها  لآخر بأنها: فعل غير مشر لبعض  عرفها 
يا  حتر بة  تدبير   .(9)عقو

لآتي:يما كا  لقانو يتضمن  يمة في  لجر يف   لأمر، فإ تعر
يمة   1 ع غير نساني سلو لجر ئه مشر  يجب حمايتها لتي لمصالح لحقو على لاعتد

. للأفر صيانتها  لجماعا
يمة   بر 2  .به مر ما فعل عن لامتناع  عنه، نهي ما فعل خلا من لجر
جو3 يعي لقانوني لنص    يمة، لامتناع  لفعل، على يُرتب لذ لتشر ُحْد للجر  جز  لم

بة من مقد  .لجرمه لمستحقة لعقو
لمعاصر   لإعلا    ـ وسائل 

لمعاصر بين: لإعلا  سائل   تتعد 
ية علا سائل  1 ، كالصحف، لبصر، حاسة على تعتمد :بصر  لمطبوعا لمجلا
عة، كالخطابة، فقط، لسمع على تعتمد :سمعية علا وسائل 2  .لتسجيلا لإ
ية سمعية علا سائل  3 ،  كالسينما، لبصر، لسمع حاستي على تعتمد :بصر لتلفا

،  (.10) غيرها لمؤتمر
يض من خلالها ، لتحر يمة  تكا جر لتي يتصو  لوسائل هي  لبحث  هذ  هي محل 

لرسالة  لبالغ على مستقبل  ها  ضر لوسائل   لمرتكبة من خلا تلك  ئم  لجر ؛نظر لخطو 
 لإعلامية.
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 هفَْم التحرٗض فٖ الفقِ اإساهٖ ٍالفقِ القبًًَٖ:  الوطلب الثبًٖ

صطلاحا: يض لغة و لتحر يف   أولا : تعر
يض لغة : لتحر لتحضيض أ ـ  يض :  لإحما عليه (11)لتحر لحث  لقتا  يض على  لتحر  ،

(12)   ُ ابِر ُ  ص  ْ ي كُْن مِنْكُْم عِشْر   ِ لْقِت ا لْمُؤْمِنِين  ع ل ى   ِ ِ بِي ُ ح ر  لن َ ه ا  ي ُ َ منه قوله تعالى } ي ا  ،
ل َذِين   لْفا مِن   َ ْ ي كُْن مِنْكُْم مِئ ة ي غْلِبُو  هُْم ق وْ ل ا ي ْفق هُو { ي غْلِبُو مِائ ت يْنِ  إ  ُ بَِأن َ ف ر قا   (13)ك 

لإنسا حثا يعلم  للغة  تحث  يض في  لتحر يل  تأ لقتا ، قا :  يله حثهم على  لزجا : تأ
لهلا  لذ قد قا  لحا  نه حا  تخلف عنه ، قا :    .(14)معه 

لفقهي: لاصطلا  يض في  لتحر لفقها  ـ  يض في كتبهم  لم يعر  لتحر مصطلح 
إ  نهم لم يقفو على مفهومه،  لك لا يعني  لا   يرها ، تحر لمصطلحا  يف  تهم في تعر كعا

لك كالآتي : بيا  يمة ، لجر لأمر بفعل  لإغر ،   خر ، مثل   عبر عنه بمصطلحا 
لر فأما  كانو نظا  1 جد من كل جر يصلح لزهو  لمختا "  لد    جا في 

حد فلا قو عليهم " ين     معنيين بإمسا   (15)مغر

لإغر  حاملين له على قتله ين " من   (16) فقوله "  مغر
عجمي  صبي فقتله 2 لعبد  جلا  لسيد عبد  يقتل  مر  إ  لأ "    جا في كتا 

لأعجمي"  لقو   لسيد   (17)فعلى 
يض كا يستخد له مصطلح  " لتحر لآمر  لحق  مفهو  يمة   لجر لأمر بفعل 

مى  لقد لفقها  لتعبير بمصطلح(18)لمأمو " عند  ما  يض " ، حر  لفقها ليه نحا ما هو " لت َ

لاشتر لمثل في تعبيرهم لمعاصر لصو من صو  يمة في هذ   . (19) لجر
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ها ماعرفه به  بر يفا متعد  ين نجد تعر لمعاصر لفقها  يض  عند  لتحر إ تتبعنا مفهو 
يمة لجر تكا  لمجني عليه با غر  لقا عو عرفه بأنه:   (20) لشيخ عبد 

لاختصا ،فإننا يمكن  نتفق مع ما  بعض إ  يف به شي من  لتعر كا هذ 
لتأثير يض بأنه   " يف للتحر لإسلامي كتعر لفقه   تيا نحو فعه لغير، على لباحثين في 

يمة، لك من كل ما يعتبر من قبيل  سو لجر غر ،  غير  عيد،   لك بوعد،   كا 
يدخل تحت  لمعصية لمنكر ،  .(21)عنو 

به تفصيل غير مخل لمفهو  للغو من جهة  لمعنى  لسابق يتطابق مع  يف  لتعر فهذ 
لفقهية. لناحية  يض من   لتحر

لمعنى  لسابق لا يخر  يض طبقا لمفهومه  لاصطلاحي للتحر لمعنى  لجدير بالملاحظة   من 
لشر،  لخ ير  لحث على  يض يشمل  للغو للتحر لمعنى  نهما يفترقا من جهة   لا  للغو 
يض  لتحر هذ مبر  حقيقة ؛ لأ  لشر فقط ؛  لاصطلاحي له يقتصر على جانب  لمعنى  بينما 

ي قانونا.كجر لمعاقب عليه شرعا  مي  لإجر لممثل للنشا  لشر  لا  يشمل جانب   مة لا يمكن 
لقانوني:   لفقه  يض في  لتحر   ـ 

يعا مثل  لتشر يض على غر كثير من  يفا محد للتحر لمصر تعر لقانو  لم يضع 
لقانوني لتع لفقه  نبر  لذلك  لبلجيكي،  يع  لتشر لفرنسي  يع  يفا عد منها:لتشر يفه بتعر  ر

يمة لد شخص، ثم تدعيمها كي تتحو 1 لجر لقانوني بأنه: خلق فكر  لفقه    عرفها بعض 
تكابها   .(22)لى تصميم على 

عرفه 2 لتأثير على     يق  يمة عن طر لجر تكا  لى  لغير  فع  لقانوني: بأنه  لفقه  بعض 
تكابها  لتصميم على   .(23)نفسيته على نحو من شأنه يخلق لديه 
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لسابقة  نشا يفا  لتعر  نفسية لى يتجه  نفسية، طبيعة لمحر  يتضح من 

؛ يمة،  فيدفعه عليها، يؤثر كي لمباشر لجر  لذ لمباشر نشا بين بينه ضح بذلك لفرلى 

لما  عليه يغلب  .(24)لطابع 
لى  يق عبا تؤ  لقولية عن طر لوسائل  نه يتم من خلا  يض  لتحر ئم  لشائع في جر

يمة  لجر تكا  لى  فعه  لفاعل   .(25)تهيج 
يض لقانونية على ما سيتضح  لتحر لفقهية  لناحية  يمة من  لجر لاشتر في  يند تحت 

لبحث بعد قليل.  لنا في هذ 
لمرتكبة من خلالها : ئم  لجر لإعلا في   ثالثا :  ـ تأثير وسائل 

نة  لآ يض خاصة في  لتحر يمة  سة  جر لمعاصر منبر خصبا لمما لإعلا  سائل  تعتبر 
، فأصبح لخصو  لأخير علاميا لتصفية  لشائعة  لوسيلة  مي هو  جر يض كنشا  لتحر

سته ؛ لحسم كثير  لإعلا مرتعا لمما سائل  لنشا من  تخذ هذ  كسر شوكتهم،  لسياسيين 
غيا  لتخلف  لجهل  نتشا  لاجتماعية، خاصة مع  ية  لاقتصا لسياسية  لخلافا  من 

لشعو  لنقد لد بعض  لإعلا لفكر  سائل  لفاسد على  لنخب  سيطر بعض  بية ،  لعر
. لمشبو ضها  يعها لأغر  تطو

لشاهد على  مية ، لإجر لمخططا  ع تنفيذ  بحق في تسا لمعاصر ساهمت  لإعلا  فوسائل 
صحا  بي  من خلا قيا بعض  لعر بيع  لر ثر ما يسمى بثو  لك ما حد على 

لمشبوهة  من  لتي بد لمخططا  يضية   لتحر لإعلامية في بث سمومهم  لوسائل  ستخد تلك 
لمصالح  مية  بتعطيل  لإجر لمخططا  لمغر به تنفيذ  لشبا  ثرها  مجموعا موتو من  على 
كثر من حاكم في  نتهت بالخر على  با  لإضر يق  لخاصة عن طر لمؤسسا  لحكومية 
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لتي تستخد في قل من ثلا سنو ، فالتحر  لوسائل  خطر  لإعلا  من  سائل  يض عبر 
لك  ليل على  لعيا خير  لشاهد  لحاضر  لإعلامي في عصرنا   .(26)لتضليل 

لوسائل  لإعلا ينشأ من طبيعة  تلك  سائل  يض عبر  لتحر لخطو  في  لحق  مكمن  
ثر ممتد  لعلانية لها  سائل  ها من  لإعلا  باعتبا مي، فوسائل  لإجر لسلو  لمباشر من خلالها 
ست من خلالها ، ثم   لجاني حجية  مو تضفي على عبا  لأشخا  لى عد كبير من 

يوجد بين جما لوسائل ، لمحر  من خلا تلك  نفعالا بعبا  سرع تأثير  لنا  هير 
لمثل لزملائه  يضر  لحماسة  لأقل شخص يسر في  لمتابعين  على   .(27)هؤلا 

: لإسلامي تقو على ثلاثة أركا لفقه  لجريمة في   أ ـ وإ كانت 
لشرعي لمحر للفعل  لركن  لنص  هو  ي لركن لامتناع عنه،،   لعمل تيا هو :لما

يمة، لمكو ِ بي لركن متناعا  فعلا كا سو  للجر  مسئولا : مكلفا، لجاني كو هو :لأ

لإ  عن بية في شخصه من حيث  لأ لمسئولية  لجاني عناصر  لك بأ تتوفر في  يمة  لجر
لخطأ من حيث  لمجر ، لأمر  لإ للفعل  تكا  من حيث  لعمد ، لعمد  غير 

يه  جب يؤ  .(28)بغير حق يستعمله  
يم  لأصل لتجر لعلانية من حيث  ئم لا يعتبر  يته للجر لإسلامي في نظر لك ،فالفقه  على 
كانه  لشرعي لها بأ لنمو  فر  لإسلا تقع بمجر تو لفقه  يمة في  ، فالجر لإنكا لا عند  لفعل  
لو لم يصد سلوكه  بة  لعقو قر به ؛فإنه يستوجب  لجر  تكب  لفاعل  ما  لثلاثة ، 

يمة  تقع   لجر لمقر على  بة  لجاني ؛فإنه يجب  للحكم عليه بالعقو نكر  ما   مي علانية ،  لإجر
لإسلامية   يعة  لشر لمعر في  لعا  ل كنها علانية بمفهومها  يمة علانية ، لمتحقق بشها لجر

: لمثا  لشهو ، فعلى سبيل 
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لحنفية  جل (29)نر  جلا   لسب  يشهد بذلك  يمة  : يشترطو للعقا على جر
 . تا  مر

لمال كية حد،   شهد بذلك مجموعة من  :(30)ير  لعلانية تتحقق بشها عد   
لا. إ لم يكونو عد  لنا 

لو لم يقع علانية ، فلا ينبغي  لإسلامي  لفقه  لفعل يبقى مجرما في  يجب  يلاحظ  
لفقه  يمة في  لجر كا  كنا من  لعلانية  عتبر  نهم  لفقها على  لتوجه من  فهم هذ 
خلة في  ليست  يمة فقط  لجر ثبا  سائل  سيلة من  لعلانية  عتبر  نهم  لإسلامي، بل 

ل لو لم مكونا  يمة  لجر لاعتر كا للعقا على  نهم قر   لك  لدليل على  يمة ، جر
 يشهد بها شاهد.

ئم  لجر لإسلامي يلاحظ  تقسيم  لفقه  ئم في  لجر لمتتبع لتقسيم  مر، فإ  مهما يكن من 
ئم؛ فكلما كانت  لجر لمترتب على تلك  لضر  ُعتبر فيه  لمترتبة عليها  با  ها لعقو يمة ضر لجر

بة تلائمها . ستحقت عقو  كبير 
تنم عن  ضر بالغة ، لإعلا مطية لتنفيذها تسبب  سائل  لتي تتخذ  ئم  لجر إ كانت 
لك يستلز  لوسائل ؛ فإ  سطة تلك  لتي لا تقع بو مية  تختلف عن مثيلتها  جر خطو 

لعقا عليها . لإسلامي تشديد  لفقه   بمنطق 
ل لإسلامي لا تتعد كونها ظرفا على  لفقه  لإعلا في  سائل  عتبا   ك، يمكن 

لناتج عنها. لضر  لمرتكبة من خلالها لظم  ئم  بة للجر لعقو  مشد يستوجب تشديد 
لقانونيو هي   ـ وير  سيلة لتحقيق حالة نفسية،  لمتعد هو  لإعلا بوسائله   

لما  لركن  لقانوني    لنمو  لمشرع لتحقيق  لتي يطلبها  لعلانية  بالتالي، فإ  لعلانية، 
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لعلانية غير  سائل  خر من  سيلة  سطة  يمة قد تتحقق بو لجر لتي تقو به  لمعنو      لركن 
 ، لإعلا يمة، سائل  لمعنو للجر لما  لركن  جة عن  لإعلا خا لك فوسائل  على 

ليس جز منه . يمة  لقانوني للجر لنمو  ئد على  لإعلا لا تتعد كونها عنصر   فوسائل 
لتي تتم عبر  لعلانية  لا تعتبر  كن معنو ، كن ما   ، كنا لقانوني ،  يتطلب  فالنمو 

خلة لإعلا  مي   سائل  لإجر لفعل  لما  كا يتمثل في  لركنين ،فالركن  تحت  من 
لفعل قد يحد من خلالها  من  ؛ لأ  مر عا لإعلا   هنا  سائل  هي  لوسيلة    ،فإ 
لا يتصو بطبيعة  لفعل ، لعا جز من  لأمر  لك لا يتصو  يكو هذ  على  غيرها ،

لوسيلة جز لنتيجة ،فهي مجر  لحا  تكو  لوسيلة بطبيعتها سابقة على  لنتيجة؛ لأ  من 
لسببية ؛لأنها لا  لوسيلة جز من علاقة  كذلك لا يتصو  تكو  لنتيجة ،  لتحقيق 
لإعلا  سائل  عتبا  يضا  لا يتصو  مية ، لإجر لنتيجة  لفعل  لأحو بين  بط بحا من  تر

لمعنو لركن  ليل  جز من  لوسيلة  لنفسية للإ ، لحالة  لمعنو هو  لركن  يمة ؛لأ  للجر
لقانوني يمكن  لفقه  جح في  لر طبقا للر  لك ، على  ليست جز من مكوناتها ،  عليها ،

بة  لعقو لإعلا ظرفا مشد يستوجب تغليظ  سائل  يمة عبر  لجر تكا   . (31)عتبا 
سائل  لك نخلص   لمرتكبة من خلالها، على  ئم  لجر لمترتبة على  لآثا  لإعلا تأثر في 

هذ بالاتفا بين   ، لوسائل ظرفا مشد يمة عبر تلك  لجر تكا  عتبا  لأثا  من هذ 
 . لقانو يعة   لشر

 جرٗؤ التحرٗض عبر ٍسبئل اإعام ٍتوبٗسّب:  الوبحث الثبًٖ

يض كصو من لتحر  : لأ لوضعي  لمطلب  لقانو  لإسلامي  لفقه  لاشتر في   صو 
لمصر لقانو  لعلني في  يض  لتحر لثاني:   لمطلب 
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التحرٗض كصَرٓ هي صَر ااشتراك فٖ الفقِ اإساهٖ :  الوطلب اأٍل
 ٍالقبًَى الَضعٖ

لإسلامي : لفقه  لاشتر في   : لأو  لفرع 
لضر  لإعلا كا من  سائل  لجنائية للمحر عبر  لمسئولية  طا بحث  نحن في 
لاشتر كما سيتبين لنا من  يض هو صو من صو  لتحر لك   يمة ؛  لجر لاشتر في  بحث 

 لآتي :
لاصطلا للغة و لاشتر في   أولا ـ 

للغة : لاشتر في  ثنين أ ـ   لمخالطة بين  لشي ، (32)يعنى  لتعا على  يضا  من معانيها 
} مْرِ َ ُ فِي  شْرِْكه َ منه قوله تعالى }  يكي فيه (33)لاتفا عليه ، يقا في  (34)جعله شر ،

لنسب ) كتكم في  صهركم ، مشا غبنا في شرككم   (.35لمصاهر : 
لأصو على معنيين للغة  لاشتر عند علما   :(36)يطلق 

1 . لقر ضع لمعنيين معا، كالعين  لذ  للفظ  هو  للفظي:  لاشتر     
لمفر موضوع لمفهو عا مشتر بين  2 للفظ  هو يكو في حالة كو   : لمعنو لاشتر    

. لإنسا ،ككلمة   فر كثير
لفقهي: لاصطلا  لاشتر في    ـ 

يمة في لاشتر ، تكا في لجنا من عد سها يعني لجر حد يمة   لتعبير يمكن جر

لمساهمة عنه لتي بعبا  لوضعي في تستعمل لجنائية   في ستعمالها لجائز من لحديث، لفقه 

 (37).لوضع على هذ لة هي  لإسلامي، لفقه
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حد، فقد تتضافر جماعة على  لجماعة على  ثنين  من  حد قد تقع من  يمة كما تقع من  فالجر
لآخر   به  يضر حدهما  لقتل بأ يوثقه  يمة مثل  تكا جر ثنا با قتل شخص،  يقو 
يمنع  حدهم  حد بأ يباشر  شخا على قتل  حد  يتعا عد  جل  بة  با ضر يضر

فعين عن  لمغيثين حتى تتم لمد يق ليمنع  لطر هنا شخص يحر  حد  كثر  يقتل  ثنا  
يمة   (38)لجر

لإسلامي لفقه  لاشتر في   :(39)ثانيا ـ  صور 
1: شتر بالمباشر  ـ 

تليه  لأمر:  تحضر بنفسك  ليه بنفسه،  مباشر  لأمر:  للغة: باشر  لمباشر في     
 .(40)بنفسك 

 : لاصطلا لمباشر في  حصله     لتلف  ثر في   . (41)هي ما 
هر بأنها "هي بو  لإما محمد  يمة عرفه  ته بنفسه، لجاني يرتكبها لتي لجر  من ينفذها بإ

خر  لإ توسط غير لمجني عليه    كانت    .(42)خر سو 
لحا على حالة ما   ئيسي في ينطبق هذ بطبيعة  حد منهم بد  قا كل  لجنا  تعد 

؛ فإنهم يعتبر  لما لمكو للركن  لفعل  لجنا  يمة ، فإ تقاسم  لما للجر لركن  بر 
لمجني عليه قاصدين قتله ؛فيقتل نتيجة  لجنا بضر  يمة ،كما  قا عد من  ين للجر مباشر

لجنا  هنا قامو بأ ين  لفعلهم ، فجميع  يمة، فلذلك يعتبر مباشر لجر تكا  ئيسية في 
لمساهمين  لفاعلين  تعد  لحالة بما يسمى تعد  لقانوني عن تلك  لفقه  يعبر   .(43)للفعل ، 

شتر بالتسبيب:     ـ 
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لى غير كل شي يتوصل به  لحبل،  لسبب هو  لسبب،  للغة: من  لتسبيب في     (44) 
لْهُ  ِ ل ْم يح ص  لتلف فق ْط ،  ر  في  ث َ : ما  لاصطلا لتسبيب في     (45) 

خر لنتيجة   لجاني  لتي تتوسط فيها بين   يمة بالتسبيب هي   .(46)فالجر
لك، فالاشتر بالتسبيب يطلق على يمة يقو لذ لشخص حالة على  لجر  ثانو بد في 

مثا لرئيسي بالد يقو خر جانب لى يمة، تكا على غير من يحر لك فيها ،    لجر

نه  معه يتفق لفظ  على يعا  ، لاشتر لوضعي لفظ  لفقه  لتعبير في  يقابل هذ  لك، 
لمحر يض،  لتحر لمتدخل،   . (47)لتدخل 

 ، لمباشر يك في  يمة فهو شر لما للجر لركن  لأ يباشر تنفيذ  لتفرقة   سا هذ 
كن  ل كنه لا يباشر تنفيذ  لعو ، يضه  بذله  يمة باتفاقه  تحر لجر لثاني يتسبب في   

يك بالتسبب لما ،فهو شر يمة   .(48)لجر
لقانوني: لفقه  لاشتر في  لثاني:   لفرع 

، فمنهم من يعبر عنها بالمساهمة  لاشتر لتعبير عن مفهو  لقانوني في  لفقه  ختلفت عبا 
لشائعا في  لتعبير  لتعبير هما  هذ  يمة،  لجر منهم من يعبر عنها بالاشتر في  لجنائية 

بي  ع لعر لفقه  لا   كثر من شخص  لتي يشتر فيها  يمة  لجر لتحد عن  لى طا 
لاشتر   .(49)ستخد مصطلح 

يمة  لجر لذين يرتكبو  لجنا  لقانوني بأنه : تعد  لفقه  لاشتر في   .(50)يعر 
لقانوني  لفقه  لاشتر في  :يشمل   نوعا
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: لأو لمباشر في هذ  لنوع  لفاعل بالاشتر  لذ يقو فيه  هو  لأصلي،  لاشتر 
يق فعل مكو ل يمة عن طر صليا.لجر لشخص فاعلا  يسمى هذ  قعت،  لتي  يمة   لجر

لثاني: إنما  لنوع  يمة،  لجر لذ يقو بفعل لا يدخل في مكونا  هو   ، لثانو لاشتر 
 ، يض عليها  تسهيلها بالمساعد لتحر تكابها   لى  يق غير مباشر، كالدعو  يمة بطر يتصل بالجر

لقانوني  لاشتر بمعنا   .(51)لاصطلاحي هذ هو 
لما ] يمة في  لجر لاشتر في  لمصر  با  لعقو [ منه ، فنص على  : يعد 40عالج قانو 

يمة: لجر يكا في   شر
قع بنا  -أولا : لفعل قد  يمة  كا هذ  لمكو للجر لفعل  تكا  كل من حر على 

يض. لتحر  على هذ 
. -ثانيا : لاتفا يمة فوقعت بنا على هذ  لجر تكا  تفق مع غير على   من 
ستعمل في  -ثالثا : خر مما  لا   شي  لفاعلين سلاحا   عطي للفاعل   من 

لمسهلة   لمجهز   لأعما  خر في  يقة  يمة مع علمه بها  ساعدهم بأ طر لجر تكا 
تكابها  .(52)لمتممة لا

لما ) تقابل لما  يكا 42هذ  لتي نصت على " يعتبر شر ئر  لجز با  لعقو ( في قانو 
لفاعلين  لفاعل   لطر  عا  ل كنه ساعد بكل  كا مباشر  شتر يمة من لم يشتر  لجر في 

لمنفذ لها مع علمه بذلك  لمسهلة   ية   لتحضير لأفعا  تكا   .(53)على 
يع لتشر يمة، بينما حصر  يلاحظ على  لجر لمشتركين في  لمحر من  نه عد  لمصر 

لأعما  تكا  نة في  لمعا لمساعد   يمة في  لجر لاشتر في  عما  ئر  لجز يع  لتشر
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كا  شتر يض مساهمة   لتحر ئر  لجز يع  لتشر لم يعتبر  لمنفذ لها،  لمسهلة   ية   لتحضير
لف عما  لأصلي  بل عد عملا من   .(54)اعل 

لما ) لتي نصت على  " يعد  41لك طبقا لنص  ئر  لجز با  لعقو (  من قانو 
سا  لتهديد   لوعو   لفعل سو بالهبة   تكا  صليا كل من حر على  فاعلا 

مي " لإجر لتدليس  لتحايل   لولاية   لسلطة    ستعما 
لى لعر  لجنائي طبقا  نخلص من هذ  لاشتر  يض هو صو من صو  لتحر  

لما ) لمتمثلة في  لعامة  عد  . 40للقو لمصر با  لعقو  ( من قانو 
لأفعا  إنما يمثل فعلا من  ، فالتحر لا يمثل مساهمة جنائية  ئر لجز لقانو  ما في 

 لأصلية.
: لفرع لاشتر ية  لقانوني في نظر لفقه  لإسلامي و لفقه   لثالث: مقارنة بين 

شتر مباشر  لى  لإسلامي ينقسم  لفقه  لجنائي في  لاشتر  ية  لفقه لنظر تضح من تقسيم 
لاشتر في  لقانوني هو  لفقه  يعة كما هو في  لشر لمباشر في  لاشتر  شتر غير مباشر، 

يمة بالطر  صلي، لجر نه فاعل  لذ يقا للمشتر فيه  لأصلي،  لاشتر  هو  لفعلي،  يق 
لقانوني  لفقه  لمباشر كما يفهمه  لاشتر غير    .(55)لاشتر بالتسبيب هو 

لاتفا   عد منها  لاشتر بالتسبيب ، لإسلامي عد صو  لفقه  لملاحظ   من 
لإعانة  يض   قعة تحت مسمى  (56)لتحر لو لتي  لصو نفسها  لثلاثة هي  لصو  تلك  ،

لما ) لتي حصرتها  يمة  لجر يض 40لاشتر في  لتحر لاتفا ، هي   ، لمصر لقانو  ( من 
يمة  لإسلامي في عد جر لفقه  تفق مع  لمصر  لقانو  هنا نجد   لإعانة ، لمساعد   ،

يمة،  لجر كا في  شتر يض  لوضعي في تقدير لتحر لقانو  لإسلامية مع  يعة  لشر ختلفت  إ 
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لمحر عملا من  ئر عمل  لجز يع  لتشر عتبر  لبحث، بينما  بة على ما سنر في هذ  لعقو
لإسلامي. لفقه  هو ما يخالف نظر  لأصلي ، لفاعل   عما 

لجنائي  لوضعي في  للاشتر  لقانو  لإسلامي مع  لفقه  لجنا يتفق  كنا تعد 
يمة لجر  . (57)حد 

 التحرٗض العلٌٖ فٖ القبًَى الوصرٕ:  الوطلب الثبًٖ

لما ) لقانو  تين في هذ  يض بما لتحر لمصر  با  لعقو عتبر 40/1جر قانو  ( حيث 
يمة كما سبق  لجر لتبعية في  لمساهمة  سائل  سيلة من  لما  يض في هذ  لتحر لمصر  لمشرع 

 .  لبيبا
لما )  جا  يض بشكل علني،  لتحر لقانو  يتم  لما لم يشتر  من ( 171في هذ 

حد  غر  لعلني فنصت  على " كل من  يض  لتحر لمصر  لتتحد عن  با  لعقو قانو 
يما صد منه علنا  تكا جناية  جنحة بقبو  صيا جهر به علنا  بفعل   كثر با  
لتمثيل جعلها  خر من طر  يقة  ية طر مو   سو  صو  صو شمسية    بكتابة  

لمقر لها علن يعاقب بالعقا  يكا في فعلها  لعلانية يعد شر سائل  خر من  سيلة  ية  بأية 
لإغر  ما  ترتب على  لجنحة بالفعل ،  لجناية   قوع تلك  لإغر   ترتب على هذ 

ع ....." لشر لعقا على  لقانونية في  لأحكا  لقاضي  يمة فيطبق  لجر ع فى  لشر  (58) مجر 
شتر  تكا جناية  جنحة  لعلني با لإغر  يمة  لمشرع جر لما حد  فطبقا لنص هذ 

لعقا فيها  يمة علانية حتى يستحق  لجر  . (59) تكو 
. لمصري نوعا لقانو  يض في  لك فالتحر  وعلى 
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يض :لأو لنوع حر يض هو :لفر لت َ حر يعرفهم  شخا  لشخص، لموجه لت َ
ُحر تكا فيقنعهم لم يمة با  .لجر

يمة في لاشتر من لنوع هذ قوع شر لمشتركة لما لركن حد :هو لجر يمة   للجر

يض بنا ُح ر ِ على تحْر لما ) .لم لتي نصت عليه  يض  لعامة للتحر عد  لخا بالقو  (40هو 
. لمصر با  لعقو  من قانو 

يض :لثاني لنوع حر يض هو   لعا : لعلني لت َ حر ، لا يعرفهم جمهو لى لموجه لت َ ُحر  لم

يق عن لنوع هو   علنية سيلة طر هذ   لمعاصر ،  لإعلا  سائل  قع عبر  لو يض  لتحر كما 
( .  171لمنصو عليه بالما با لعقو  ( من قانو 

يض قوع شر حر يض  لعلني لت َ حر يكا فاعله عتبا لعا لت َ يمة في شر  هو  :لجر

يض يكو حر يضه لمحر يطبع كأ علنية، بوسيلة لت َ   يتحد  صحيفة، في ينشر تحر

يضه فيحث لمذياع، في لمحر يمة تكا على بتحر يمة، تلك نفس فتقع ما جر  فيعاقب لجر

ُحر يض على لم يمة في مشتركا باعتبا لك تحر يق عن لجر يض. طر  ل تحر
لما ) لمشرع في  لذ عد  يض  لتحر لعا عن  لعلني  يض  لتحر يقا من 40يختلف  ( طر

: جو لعا من عد  لاشتر   طر 
: لأو لما ) لوجه  يض في  لتحر لك في 171  ( يجب  يكو علنا بينما لا يشتر 

 (.40لما )
لثاني: لما ) لوجه  يض في  لتحر تكا جناية  ( يجب  يكو 171  لى  موجها 

لما ) يض في  لتحر لمخالفة.40جنحة فقط، بينما  لجنحة   لجناية   يض على  لتحر  ( يشمل 
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لثالث: لما  لوجه  لمنصو عليها في  لخاصة  لأحو  لمحر في  نه يجو معاقبة 
يض لذ172) لتحر لقانو على  ية نتيجة، كذلك يعاقب  لو لم يترتب  لمو (  ته في 
يض بأية نتيجة ، (63)(177، ) (62)( 176)   (61)(175، ) (60)(174) لتحر لو لم يتبع   ،

لما ) يض في  لتحر يمة بالفعل40بينما  لجر  .(64)( فيشتر للعقا عليه  تقع 
بع: لر لما ) لوجه  يض في  لتحر شخا 40  حد   لى شخص  ( يكو موجها عا 

لما ) يض في  لتحر يغلب  يكو 172(، )171معينين بخلا  لك  ( ، فلا يشتر فيه 
 . لنا لى جمهو  فر غير معينين   لى    (65)موجها 

لخر عن نطا تطبيق  لإعلا  في  لى تطبيق 40لما )هنا يلاحظ  لوسائل   )
يض ففي 171لما )  لتحر لعقا على  لإعلا كانت مؤثر في  سائل  يلاحظ هنا    ، )

لعلني 40لما ) يض  لتحر يمة ، بينما  لجر قوع  يض  لم يترتب عليه  لتحر ( لا عقا على 
يمة ،مما يؤكد  يض جر لتحر تكا  لو لم يترتب على  لجاني عليه   يمة عبر يعاقب  لجر قوع   

. لعقا  تشديد لإعلا يعتبر ظرفا يستأهل   سائل 
اأحكبم الوتعلقٔ ببلتحرٗض فٖ الفقِ اإساهٖ ٍالقبًَى :  الوبحث الثبلث

 الَضعٖ

بعة  مطالب:  لمبحث   في هذ 
يض لتحر : عناصر  لأ  لمطلب 

يض لتحر يمة  كا جر لثاني:  لأ   لمطلب 
لأ لإسلامي  لمطلب  لفقه  لمتبوع بأثر في  يض غير  لتحر بع:   لر

يض لتحر بة  بع: عقو لر لأ   لمطلب 
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 عٌبصر التحرٗض:  الوطلب اأٍل

قع  لو لملموسة في  يض يؤ نتائجه  لتحر لقو بأ  بعة بتحقيقها يمكن  يض عناصر  للتحر
لآتية :  ع  لفر لعناصر في  سسناقش هذ  ، 

لأو ء ( : لفرع  لر  لمحر )بكسر 
لمحر  كما هو بين من  نشا  يمة ، لجر تكا  لذ يقو بتوجيه غير لا لشخص  هو 
لتأثير  لى  نه يهد  ية ،بمعنى  لوضعي نشا  طبيعة معنو لقانو  لإسلامي  لفقه  يفه في  تعر

يمته، فالتح تكا جر لمحر  بما يحمله على  لأصلي  لفاعل  ئر على نفسية  لى  يض ينتمي  ر
يمة  لجر تكا  لمحرِ لا يقو بأ فعل مباشر في     ، لأفعا ئر  يا لا  لنو لأفكا 
لك كما يطلق  هو على  يمة،  لما للجر لركن  تكا  لفاعل قبل  هو بطبيعته يخاطب به  ،

لقانونيين فعل تحضر لا تنفيذ لقانونيي (66)عليه  لاتفا نشا  كما صو  فق تما  ن متو
. لمحر نشا  لفعل  لإسلامي من حيث طبيعة  لفقه  يض في  لتحر  مع 

لمحر يكو  بشر ليس لصا من  يض  يحا لتحر لمحر بحيث صر  نوع يذكر 

تكابها، لتي يرغب في  يمة   لمحر نشا فقد يكو ، تكابها في لقاطعة ته عن يعبر لجر

يحا يمة تنفيذ سلو يذكر بحيث ، صر  .(67)ضمنيا قد يكو ، لجر
يض يكو يستو  يا لتحر لى به يبعث كتا شكل في كتابيا،  شفو  يتجه من لمحر 

يضه، ليه يض  بل تحر ، صو يتخذ قد لتحر يما  لتي لظر لى بالنظر – له كانت  لإ

يما لك ليه تجه لمن مفهومة لالة – فيها صد  (68).لإ
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لتأثير على  يق  يمة عن طر لجر تكا  لى  لجمهو  فع  لى  سيلة  فالمحر هنا يهد بكل 
سيلة تدعم فكر  لك بأ  يمة  لجر تكا  لتصميم على  نفسيته على نحو من شأنه  يخلق 

فها  قتر لتصميم على  تستحث لديه  لجمهو  يمة لد   .(69)لجر
لجنائية بأ يكو بالغا  على كل يشتر في يض  يكو متحملا للمسئولية  لقائم بالتحر

.  عاقلا مختا
 ) لمحر لثاني: )  لفرع 

لفكر  لمحرِ  تحركه  لذ يأمل  يض،  لتحر لمستهد من  لشخص  لك  لمحر هو 
لتضليل  يمة بنا على  لجر لحالة يقد على  لمحر  في هذ  لذ حد له بأ لتي يبثها فيه ،

لك من  لوطن  غير  نقا  لوطنية   لبطولة   يمة يشكل نوع من  لممثل للجر لفعل  لك 
يد من  ئما حينما ير لمضللو  لتي يحا  يؤكدها  عة ، لخا لإعلامية  لمصطلحا 

لإقد على عمل معين .  لجمهو 
لمحر للمحر  غالبه مو قد يستغنى يلاحظ على  خطا  لوجد  جه للشعو 

لى  لكلا  لإطالة في  لى  قلما يلجأ  لملهبة ،  لحاسمة  بالصيحة  لكلا بالإشا  لمحرِ عن 
لعملية  يحا ، تلك  لإ يض هو  لفتو عند سامعيه ، فجوهر كل تحر  كا ضامنا عد 

جد شخص ،فتترجم خا فكر في  لتي تتلخص في  عما  لنفسية  لفكر نفسها في  هذ 
لى  لنفس  جد بعينه مالت بحكم طبيعة  ع في  ستقر بغير منا لفكر متى  لك؛ لأ 

لى فعل  تر   .(70)لتحو 
لا جنائيا  لا حتى نكو  لمحر  مسؤ شتر كو  لإسلا في ضر  ختلف فقها 

يض ؟!  يمة تحر  بصد جر
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لنقطة تحت مسألة:   لباحث نهم عالجو هذ  لفقها يجد  قو   صبيا لعاقل مر في 

لمسألة  فقتل بالقتل، معتوها  مجنونا  ختلفو في تلك  لقصا ؟  ، فعلى من يجب  لمأمو
:  على 

لأو :  لمأمو بل لآمر من كل على لقصا جو هو عد (71)للحنفية   لقو 

، عد شبهة فيه لمأمو على لقصا جو  على لدليل لد ِية، تجب  يتحمل فلا لإ

لية يمة، مسؤ لك قوله    صلى  عد شبهة مر ففي لآمر ما تكابه للجر لدليل على  لمباشر ،
 ِ بُه ا ْلحدُ  بِالش    ْ بي ُ :  لن َ سلم    قا    (72)لل  ه عليه 

لدلالة   وجه 
، عد شبهة فيه لمأمو على لقصا جو  لية يتحمل فلا لإ تكابه  مسؤ

يمة، . عد شبهة مر ففي لآمر ما للجر  لمباشر
لثاني:  هب لقو  لشافعية إليه  على  لقصا يجب نه لى (73)لحنابلة  لمال كية 

، عليه يجب فلا لمأمو ما لآمر لية  :لك على لدليل شي   تلحق يجب لجنائية لمسؤ

لية، ليس لمأمو :لأ لك منه، فيقتص بالآمر   تلحق فوجبت لها، محلا لا هلا للمسؤ

 بالآمر.
لحنابلة من  لشافعية  لمال كية  لفقها من  جحانه هو قو جمهو  ضحا هنا  لذ بيد 

لآمر حتى لا يمكن  يتخذ تح لقصا من  ئم ضر  لجر تكا  لصبيا على  لمجانين  يض  ر
لأطفا  لمستخدمين فيه هم من  كثر  لإعلامي  يض  لتحر بة خاصة   لعقو ساتر من 

 لمعتوهين.
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لقانو ني ضر كو  وفي  لأ ئر  لجز يع  بية كالتشر لعر يعا  لتشر شترطت بعض 
لمحر   ما  كا  يض ،  لتحر يمة  لجنائية حتى نكو بصد جر لناحية  لا من  لمحر  مسؤ
لجنائية بأ كا مجنونا  صبي؛ فإننا نكو بصد فاعل معنو ،كما  لناحية  غير مسؤ من 

لفقه   . (74)ير جانب من 
يسخر   لمنفذ سيطر تامة تجعله يحركه كأ في يد  لمعنو "هو من يسيطر على  لفاعل 

يمة".  لجر تكا  به في   (75)لتنفيذ مآ
لمعنو لفاعل  ية  لمصر نظر لفقه  لما  (76) يرفض جانب من  لى نص   39ستنا 

لفاعل ق شترطت  يكو  لتي  لمصر  با  لعقو ية من قانو  لما لأفعا  تى فعلا من  د 
لا جنائيا  لا ، فعلى كل حا يأخذ  لمحر  مسؤ بالتالي فلا فر بين كو  يمة،  لمكونة للجر

لما  لر   يدعم هذ  يك ،  لشر لمصر في حديثها عن  40لمحرِ   لقانو  من 
ل لموجه  لاشتر لم تشتر  يكو  يض كصو من صو  لا جنائيا لتحر يض مسؤ لتحر يه 

طلاقه. لمطلق يجر على  لأصولية تقو  لقاعد  تت مطلقة من كل قيد ،  بل 
لمصر لفقه  بين  (77) إ كا هنا جانب من  لنية  لمحر  حسن  لتفرقة بين  يتجه نحو 

لاعت لمعنو يمكن  لفاعل  ية  لاتجا  نظر يقر هذ  لمسؤ جنائيا  ر بها في لمنفذ غير 
ما  لكاملة،  لإ  فر لديه  لنية تتو لمنفذ حسن  لك  في حالة  لى؛  لأ لثانية   لحالة 
لذ  يمة بل   لجر يك في  لإ ،فلا يمكن  يقا عنه شر لثانية فالمنفذ معد  لحالة 

صليا.  فعه يعتبر فاعلا 
جهة  لأخير من  لر  غم  لهذ  نه  لا  نصو لحق  جاهته  لباحث  نظر 

لفاعل  لأ ظاهرها لا يدعم فكر  لر  ليها  ستند  لتي  لشأ  لمتعلقة بهذ  لمصر  لقانو 
 لمعنو .
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لتحريض لهدف من  لثالث :   لفرع 
تكا  معصية من  لإسلامية هو  يعة  لشر لمعاقب عليه في  يض   لتحر لهد من 

لتي نهى  تكبت سو صغير  كبير لمعاصي  لتي  لمعصية  لنظر عن  لشرع عنها بغض 
هي . لنو مر  لأ نتها  لشرع  يض في  لتحر  ؛فموضوع 

يجابي  سلبي،  لإغر بفعل  لإسلامية قد يكو منصبا على  يعة  لشر لمجر في  يض  لتحر
يا كا يعة   لشر يض على فعل ، فعل تحرمه  لتحر يجابي هو  جه حق فالإ ، كالتظاهر بد 

لسلبي ينصب على  شخا معينين  ما شابه،  لاعتد على  يب   تلا مؤسسة  تخر  
لامتناع  يض على  لتحر لإسلامية فعله، فمثلا  يعة  لشر جبت  لامتناع عن فعل  لى  لدعو 

لعمل  ما ش لمكلف بها شخص فيما يسمى بالإضر عن  لأعما  فعا عن   ابه؛ فهذ 
يض . لتحر  سلبية تدخل ضمن 

يمة بغض  يض جر لتحر لمحر عليه ، بل مجر  لفعل  قوع  لإسلامية  يعة  لشر لا تشتر 
مر بالمنكر  قل تقدير  لك في  لإسلا لأ  يمة في  ئم جر لجر لى  لدعو  لنظر عن نتائجه فمجر 

 . (78)هو محر قطعا. 
لقانو ته ) وفي  لمصر في ما با  لعقو يض 171شتر قانو  لتي تختص بالتحر  )

لعقا في  يمة تستوجب  قعا على جناية  جنحة حتى تكو جر يض  لتحر لعلني  يكو 
لمحر   .(79)حق 

يض  لتحر نصب  لا   لمحر  لما لا ينطبق على  لمضمن في هذ  لعقا  إ كا 
لمقر على جناية  جنحة ؛  بة  لعقو إنما تسر عليه   ، لعقا لك لا يعنى  ينفد من  فإ 

لما ) كانت 40في  ئم سو  لجر لتي سا بين جميع  لمصر ،  با  لعقو ( من قانو 
 .(80)جنايا  جنح  مخالفا 
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لعقا  ستحقا  جو  لتر سو في  لفعل  قع على  لو يض  لتحر لقانو  عتبر 
(81). 

لاطا يتضح لنا  لوضعي في هذ  لقانو  نظر  لإسلامية  يعة  لشر نة بين نظر  بالمقا
لدعو لمخالفة  قع على  لو يض  لتحر لوضعي يجر  يمة، فالقانو  لتجر لنظر  فق بينهما في  لتو

تيه ) نينه في ما قع على 171( ، )40قو لو يض  لتحر لإسلامية تجر  يعة  لشر كذلك  ية ( ،
لعلني   يض  لتحر لقانوني جر  هي ، فالنظا  لنو مر  لأ لمتمثل في  لشرعي   مخالفة للنظا 

يعاقب عليها  طبقا للما ) تكا جناية  جنحة   ما  كا 171كا منصبا على  ، )
بة تكو طبقا للما ) لإعلا  فالعقو سائل  تكا مخالفة عبر  يض على  انو ( من ق40لتحر

. با  لعقو
هو  لقانوني  لنظا  يض على جناية  جنحة  مخالفة معاقب عليه في  لتحر هذ يعني  

يعة. لشر فق مع نظر   ما يتو
يض : لتحر لمستهدف من  بع:  لر  لفرع 

لإسلامية  يعة  لشر لم تشتر  يمة  لجر لضر من  قع عليه  لو يض هو  لتحر لمستهد من 
عتد  يعة قد قر له حماية ضد  لشر مت  يض ما لتحر لمستهد من  طا معينة في هذ  شر
لشخص  لإسلامية عليه ضد  يعة  لشر لمعاقب في  يض  لتحر لك، فإنه لا يقتصر  على  ين  لآخر

،لطبيعي، بل  لمعنو لشخص  لك  لإسلامية هو من  يضا يشمل  يعة  لشر فالمجني عليه في 
يعة  يكو  لشر لا تستلز  يمة على نفسه،  على ماله،  على حق من حقوقه،  لجر قعت 

لجاني لشرطين في  ستلزمت هذين  كا كما   .(82)لمجني عليه مختا مد
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لذ  لإغر هو  يمة، فإ كا من على كل يجب  يكو  لجر تكا  لمحر  لا فع 
لقو بأ  يض، فلا يمكن  لا تحر غر  لو لم يكن  يمة  لجر لإغر سيرتكب  ليه  جه 

يمة. لجاني للجر فع  لذ  يض هو   لتحر
يض على  لإسلامية، فالتحر يعة  لشر ليه  هبت  لنظر عما  لوضعي لا تختلف  لقانو  في 

قعة لو ئم سو  بة . لجر لعقو لمعنو كلها مجرمة تستوجب  لشخص  لطبيعي   لشخص   على 
 
 
 

 أركبى جرٗؤ التحرٗض:  الوطلب الثبًٖ

بطة  كن معنو  كن ما  كنا  يمة  لإسلا كما لأ جر لفقه  يض في  لتحر يمة  لجر
 سببية

ي لما لركن   أولا: 
ين على لركن هذ    يقو1 موضوع على لتصميم خلق شأنه من نشا :عنصر يمة   هو لجر

يمة  .لنشا هذ عليها ينصب لتي لجر
يض يقو لإسلامية بأية لتحر يعة  لشر لتصميم شأنها من يكو سيلة في   على خلق 

يمة، تكا  (83) .لك تقدير به لمنو هو لقاضي لجر
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لتأثير لذ من شأنه  لما  لنشا  يمة، تيا نحو فعه لغير، على هذ  بالإمكا   لجر
يدخل تحت  لمنكر  لك من كل ما يعتبر من قبيل  ،  غير  غر عيد   يكو بوعد  

لمعصية  .(84)عنو 
لوسائل:  مثا تلك  يض ، لتحر لوسائل  سيلة من  لما يتشكل بأ   فالركن 

يدخل في هذ     بالوعد: كالوعد بإعطا مكافئة  تقديم منفعة ما   خطر ما 
لتخفيف منه  تأمينه  لمحر عليه   لجر  لمحر سو يتحمل تبعا  يعا بأ  لإ لإطا 

. لعقا  نهائيا ضد 
لوعيد  إنما يتمثل في  لسلطة ،  جبا  لإطا لا يتمثل في  لوعيد هنا في  لوعيد:     

لذين يخرجو على  لنا  مثاله بعض  لفضائية  صفحا لمشمو بالتضليل،  لقنو  بعض 
ما ،كأ  يطلبو منهم   لأ قت  لجمهو  يفعلوها في  ئد يطالبو بمطالبا من  لجر
عيد بأنه  لمطالبا  تشمل هذ  مية ، لإجر لأفعا  يقا ما  غيرها من  يثو  يقطعو طر

با لعقو سيعاقب بأشد  هابيا  لك مثلا سيكو   سينكل به ، سيكو  من لم يفعل 
سها  لتي يما لتضليل  لمستخدمة في  لإعلامية  لمصطلحا  خائنا  كافر   ما شابه من هذ 

ضين . لمعا  لبعض ضد 
لمحرِ عة حيث يكو  لما بالمخا لركن  يضا يتكو  لدسيسة:  عة  لمخا  على قا    

ير  ية للفعللقانون لطبيعة مجا في لمحر يخدع   لأخلاقي؛ لطبيعته مغاير بشكل تصو

نين بأ فيقنعه يم لخلق مع ينسجم مما نه  لا تحرمه لقو قد  بها، يؤمن لتي لعقيد  ل كر
بة  ية من يحميه كيد ضما بوجو يهامه لى يلجأ  .(85)عقو
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عة ئر في يدخل ية  لوسائل لخبيثة لحيل كل لمخا يبلمغر  لمسيئة لأفعا لأكا

فعة لفاعل، على لمؤثر ئم لد لجر تكا  يمة محد لا يض على جر لتحر   يجب  ينصب 
(86). 

يض على  لتحر يعة طر  لشر ، فلم تحصر  لمثا لوسائل هي على سبيل  على كل فهذ 
لج تكا  لفاعل بقصد ليقو با يمة، فكل فعل من شأنه  يؤثر على  يضا لجر يمة يعتبر تحر ر

 معاقبا عليه.
لتحريض يعة فيما يخص وسائل  لشر لمصري مع  با  لعقو لما ويتفق قانو  ، ففي 

يمة" من 40) لجر يكا في  يض بل جا عامة في نصها يعد شر لتحر سائل  ( منه لم تحصر 
يمة ...." . لمكو للجر لفعل  تكا   حر على 

لمصر لم  لك، فالقانو  ستخلاصها لقاضي على  تر  يض  لتحر سائل  يحصر 
لإطا  (87)لموضوع لإسلامي في هذ  لفقه  فق مع نظر  هو ما يتو ، 

لما ) ، 171إ لم تكن  يض بكونه مباشر لتحر با لم تقيد في نصها  لعقو (  من قانو 
يمة في حق  لجر شتر كونه مباشر لقيا  لقانوني قد  لفقه  ،  يجب  لا   لمحرِ

يمة  لجر لعلاقة  كانت  تتحقق هذ  قعت علاقة سببية ، لتي  يمة  لجر يض  لتحر يكو بين 
يض قعت حدثت نتيجة مباشر للتحر  .  (88)لتي 

لبيا  لما سالفة  يض مباشر في  لتحر ضافة قيد  يكو  لمشرع  إ كا قد فا  إنه 
لنقص في ن لما )؛ فإنه تلافى هذ   (  فنصت على " كل من حر مباشر ...."172ص 

لتي   يمة  لجر لمحر  يض مباشر هنا  يعين  لتحر لأمر فلا يجب لاعتبا  يما كا 
يمة بوصف  تكا جر يض على  لتحر لا  يكو في نيته  كانها  صافها  يحر عليها بأ
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لى نوع من  يض موجها  لتحر لمحد في تلك معين، بل يكفي  يكو  هي  ئم  لجر ع  نو
لمخلة بأمن  لجنايا  لحر   لنهب   لقتل   هي جنايا  لحصر ،  لما على سبيل 

ثر  لخونة لا تبقو لهم  بو  لمحر مثلا حا  . (89)لحكومة ، فيكفي لهذ  يقو 
لما  ) شترطت  لمصر  ل171على كل فقد  با  لعقو لعقا على ( من قانو 

لمنصو عليها فيها . لعلانية  سائل  لعلني  يتم عبر  يض   لتحر
لمعنوي  لركن   ثانيا : 

يض   لتحر لمشتمل على  لكلا  لقصد من  يض  لتحر يمة  لمعنو هنا في جر لركن  يتمثل 
يمة  لمنفذ للجر لفعل  يمة باقتر  لمباشر للجر لفاعل   .(90)يكو باعثه  يقد 

لإسلامي يتصو فلا لفقه  يض يكو  في  ، غير لتحر  – بطبيعته – نه لك عمد

يمة للإقناع لجهد يفتر بذ مية  خلق بجر  لمحر يقتضي علم ما هو ليها، متجهة جر

مية بالدلالة تجا بالإقد يوعز لذ لفعل لإجر  يعني ما هو لك، لى ته عليه، 

يض على لمعنو لركن صو قتصا  .لذلك كافيا لخطأ مجر يكو  ستبعا لقصد، للتحر
(91) 

لقانوني لفقه  نه لا يكفي ويتفق  لنظر  فير  يمة لقيا مع هذ  يض جر  شخص تيا لتحر

يا نشاطا فع من يكو ما يمة تكا لى خر شأنه  ئم من جر فإ تكلم شخص بما كا  ، لجر
تكا من شأنه  لكلا با قامو بنا على هذ  لجمهو على فعل ما  لنا    يؤلب بعض 

لركن  مية ؛فتنتفي في حقه  لإجر لنتائج  لمحر قاصد تحقيق هذ  لم يكن  ئم  لجر بعض 
يا حدثت لم يكن  لمفتر  لا يسأ شخص عن ما يض؛ لأنه من  لتحر يمة  لمعنو لجر

لا ته  يضا لفر نشا يعتبر لها علاقة بإ بط علاقة تقع لم ما تحر  لنشا بين نفسية  تر

يضي لة   لعلاقة محلا هذ تكو ، لمحر شخصية لتحر  . (92)للمسا
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حدهم بنا على هذ  ضغينة ضد شخص فقا  لبعض بكلا  يعبر عن حقد  فمثلا  تكلم 
يضا  لمتكلم تحر عتبا ما قاله  مي، فلا يمكن  لإجر لفعل  تكا  لحالة ؛لكلا با نه في هذ   

لتحر  نه لم يقصد  مية  ،فضلا  لإجر لنتيجة  نه لم يقصد  مي   لإجر لصلة بالفعل  يض منقطع 
لعابر عن شخص  مؤسسة   لكلا  لجد ،فلا يكفي  مر يعتبر منطقيا لا يقبل  هذ  صلا  
يضا بل لابد  تها بالمسئولية لأ يكو تحر تها  فشلها  عد جد سو  بها  ظها عيو

يمة لجر يقاع  لك كله  يقصد    (93)للمحر من 
ته، هعلم لمحر لد لعمد على كل فإنه يفتر  على لها لمحتمل لتأثير بدلالة عبا

يمة تكا عليه على بنا يقد  توقعه حرضه، من نفسية يض؛ موضوع لجر  لتحر

فر  يتعين لك لى بالإضافة لإ تتو مي، لتصميم خلق لى لمتجهة لديه   من لد لإجر

يمة إلى حرضه، لجر يض موضوع تكابه   .لتحر
 
 
 

لسببية :ثالثا   : علاقة 
ليه  تكو ناشئة عن فعله،  يكو  لتي تنسب  يمة  لجر لجاني عن  يشتر لمسئولية 

لسببية. بطة  لتي يسأ عنها  لنتيجة  تا  لذ  لفعل   (94)بين 
يمة، فإ  لجر تكا  فع لا لد لإغر هو  لمفر  يكو  نه  يه على  لتنو هنا يجب 

لي جه  لقو كا من  يض، فلا يمكن  لا تحر غر  لو لم يكن  يمة  لجر لإغر سيرتكب  ه 
يمة  لجاني للجر فع  لذ  يض هو  لتحر  .(95)بأ 
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يض  لتحر قعت نتيجة لغير  يض، فإ  قعة نتيجة للتحر لو يمة  لجر على  لابد  تكو 
شتر هنا. لمباشر فلا  ثر في نفسية  يض لم يكن له  لتحر    

لنقطة.ل لقانوني حو تلك  لفقه   ا خلا في 
 عقَبٔ التحرٗض فٖ الفقِ اإساهٖ ٍالقبًَى الوصرٕ:  الوطلب الثبلث

لآتية: ع  لفر لوضعي في  لقانو  لإسلامي  لفقه  يض في  لتحر بة   سنتنا عقو
لمتبوع بأثر لقصا  لحدو و ئم  يض على جر لتحر : عقوبة  لأو  لفرع 

عدسبق  بينا  لإسلامية ميز قو يعة  لشر يعة   يك، لفاعل بين لإسلامية لشر  لشر

لأ يكا فاعتبر  ، شر لمتسبب، تعبير لثاني على طلقت حين في مباشر يك  يك لشر  لشر

لفعل يقو من هو :لإسلامي لفقه بنظر لمباشر يمة، لما للركن لمكو بتنفيذ    بمعنى للجر

يمة بتنفيذ يقو بنفسه من هو لفاعل   (96).لجر
لمتسبب،  يك  لشر يمة   لجر لمقد جعلت لمباشر  با  لعقو يعة   لشر لقاعد في 
لقصا لا يعاقب  لحد   ئم  يمة من جر شتر في جر لقاعد يقتضي  من  تطبيق هذ 

،  سو كا  لاشتر سيلة  يا كانت  يمة  لمقر للجر بة  لاشتر بالاتفا  بالعقو
ير. إنما يعاقب بالتعز  ، لعو يض    (97)لتحر

خر يعد مرتكبا بذلك  ته   توسطت مع  يمة بفعله  لجر إ لم تكن  لمحر  لأ 
لفعل فتبعة  لذلك عليه جز من تبعاتها ، فإ لم تكن تبعة  مشتركا فيها،  يضا  تحر

يض  .(98)لتحر

ختصا هذ  لمقر لهذ لعلة في  با  لعقو لقصا   لحد  ئم  لقاعد بجر
لأ  لحد،  يمة يعتبر شبهة تد عنه  لمتسبب للجر يك  لشر ،  عد مباشر  لشد ئم بالغة  لجر



 

 ٗبسر هحود إبراّ٘ن درببلٔ د. ـــــــــــــــــــــــــــ التحرٗض على الجرائن عبر ٍسبئل اإعام الوعبصرٓ
 

 

نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يل الثانيىىىىىىى العدد ن  038ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028أف

من ثم لم تستو  يمة،  لجر قل خطر من مباشر  خف جرما  لحا  يا كا  لمتسبب  يك  لشر
بتهما.  .(99) عقو

 
 

لثا لإسلامي.لفرع  لفقه  لمتبوع بأثر في  لتعزير  ئم  يض على جر لتحر  ني :عقوبة 
صلح للمجتمع  ها بما ير  لإما يقر ير هي من تقدير  لتعز ئم  بة في جر لعقو لمعلو   من 

 (100)ع للمجرمين فيه 

لمتسبب  يك  لشر لمسا بين  لخاصة بعد  لقاعد  لفاعل لسؤ هنا ، هل يمكن تطبيق 
لقصا ؟ لحد  ئم  ية كما في جر ير لتعز ئم  لجر لعقا على   لأصلي في 

لأمر من جهتين : لى  لنظر   يمكن 

لأولى : هي:   لجهة  ية يترتب على هذ نتيجة  ير لتعز ئم  لجر لقاعد على   قلنا بتطبيق تلط 
لمت يك  لشر بة  عقو لمباشر  يك  لشر بة  لا نسو بين عقو بة يجب  جب  نجعل عقو سبب، 

ئم  لتي تنطبق على جر عد  لقو لر بأ  يمكن تعليل هذ   ، لأ بة  خف من عقو لأخير 
يك  لشر لغالب،   ير في  لتعا ئم  لتي تنطبق على جر عد  لقو ، هي نفس  لقصا لحد 

ية بي لمباشر، فلا معنى للتسو يك  لشر خف جرما من  قل خطر  لا  لمتسبب  ن مختلفين ، 
يك  لشر لقاضي في كل حا بتطبيقها ؛ نظر لأ  لقاعد ليست قاعد مطر بحيث يلز  هذ 
لموضوع  يو بين  لقاضي  يمة ، لجر مية خطو منفذ  لإجر ته  حيانا تفو خطو لمتسبب 

جر عن معا  لجاني  ع  ل كفيلة بر بة  لعقو يحد  يكين  لشر  جرمه. كل من 
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لقصا   سبب  لحد  ئم  لسابقة بجر لقاعد  إ قلنا  باختصا  لثانية :  لجهة 
بة لعقو ئم هو شد  لجر لمتسبب في هذ  يك  لشر لمباشر  يك  لشر يق بين   لتفر

بة  ير لا يفر فيها بين عقو لتعا ئم  لقو  جر جو  ها  يترتب على هذ نتيجة مفا
لمباشر يك  لمتسبب.  لشر يك   لشر

بة  لعقو ية  ير يمة تعز يكين جر لشر يمة كل من  جح؛ لأ جر لر لر  لأخير هو  لر  هذ 
يمة  لا تحد لكل جر  ، خر ية  ير يمة تعز يعة لا تفر بين جر لشر ية،  ير بة تعز لمقر عليها عقو

ل يمة  لمناسبة للجر بة  لعقو تتر للقاضي  يختا  بة بعينها،  با عقو ، كذلك فإ عقو مجر
تقديرها متر للقاضي فمن  بة غير ثابتة  لعقو مت  ما  ؛  غير ثابتة،  ير غير مقد لتعز
ضع هذ  نه لا فائد عملية ترجى من   لمتسبب، كما  لمباشر  بة  ضع حد لعقو لصعب 

.  (101)لحد
ئم  لجر لإعلامي على  يض  لتحر لر خاصة في مجا  لأخذ بهذ  جو  لباحث    ير   
نه يمكن في  ، بل ير  با لعقو قصى  ية للمحر من  ير لتعز با  لعقو جو  تكو 
لإعد  لى  لقصا قد تصل  لحد  ئم  خاصة جر يا كا نوعها،  ئم  لجر يض على  لتحر

،  نتج عن يب  للمحر كه مثل تخر يب لا يمكن تد حا  قتل  تخر لك ضر فا
لإعلا  للأسف قد  كها ؛    لتي يصعب تد لأضر  غيرها من  ية  لأثر لمؤسسا 
لحر  يب  لتخر لفتن  لى  لى مسا منحر يدعو  لإصلاحي  نحر عن مسا 

خطر بكثير  لإعلامي  يض  لتحر ؛ مما جعل خطر  لإسلامي من للمؤسسا لفقه  كما هو منطق 
ع هؤلا  با مشد تر جب  تكو له عقو بالتالي  يض،  لتحر ع  نو خر من   نوع 

ليابس  لأخضر  لفتاكة؛ فتأتى على  لنا سمومهم  لذين يبخو في   لأبالسة 
. لقانو لمتبوع بأثر في  لعلني  ء  لإغر يمة  لثالث : عقوبة جر  لفرع 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يل الثانيىىىىىىى العدد ن  040ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028أف

لقان ته عالج  يمة  171و في ما لقانوني جر لفقه  طلق عليه  يض فيما  لتحر يمة  با جر عقو
جنحة  تكا جناية  لعلني با  " (102)لإغر 

لما  171لما  طبقت لمنصو عليها في  لعامة للاشتر  عد  لقو با  لعقو من قانو 
باتها  41 يمة فعليه عقو شتر في جر نه من  لتي تقر  لقانو   (103)من  

لما  لا   171مفا  ع  لشر لمحر لا يعاقب في حالة  با   لعقو من قانو 
ما  حص ع في جناية  لشر يمة حصل  لجر لو كانت  ع في جنحة؛ فلا عقا عليه،  لشر ل 

ع فيها  لشر  .(104)مما يعاقب على 
لمحر  يمة في حق  لجر كا  فر  لو فيها تو با  لعقو لما لتطبيق  يتبن من هذ 

لقانونيو  هب   هي كما 
يض  لتحر هو فعل  لما  لفعل      

لوسا يض علنا بإحد  لتحر لوسائل     يتم  هذ  لسابقة  لما  لمنصو عليها في  ئل 
لمثا   هي على سبيل 

لجنائي  لقصد      
يمة  لأصلي للجر لفاعل  بة  لمحر نفس عقو ستحق  كا  لأ فر هذ   .(105)فإ تو

لإسلامي . لفقه  لمتبوع بأثر في  يض غير  لتحر بع :  لر  لفرع 
لمحر فيها ببث  لتي قا  ئم  لجر لمجر على بعض  يض  لتحر لمتبوع بأثر هو  يض غير  لتحر
يعة  لشر ئم هل تعاقبه  بالتالي لم تقع جر يض لم يأ ثما  لتحر لا  هذ  يضه  تحر فكرته 

لك   لإسلامية على 
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يض  لأصل كا باعتبا عليه، يعاقب لا لتحر يمة  في بالتسبب شتر  تكبت  لاجر

يمة يض، هذ موضوع لجر فر ثبت لتحر بين لسببية علاقة تو يض بينها   كا لما ل كن .لتحر

يض نظامه فإ   معصية، ته في لتحر لمجتمع  من  لمحر على  نه يكشف عن خطو 
فاعله مستحق  ته مجرما  يض بحد  لتحر لك ما في لأ يكو جدير بأ يكو فعل 

 .(106)للعقا
هو بالشك معصية تستحق  لفعل  لقو  مر بالمنكر من  ته هو  يض في حد  لتحر   

 لعقا 
لْمُنْك رِ  ِ  ت ْنه وْ  ع ِن  ُ ِ ت ْأمُرُ  بِالْم عْر ا ْخرِج ْت لِلن َ ُ ة  م َ ُ ْ خ يْر   لل  ه تعالى } ُكنْتُم قا 

هِ  ل وْ  م ن  َ  لْف اِسقُو { تُؤْمِنُو  بِالل َ ْكث رُهُمُ  َ لْمُؤْمِنُو    ِ ل ك ا  خ يْر ل هُْم مِْنهُمُ  لْكِت ا  (107)هُْل 
لآتي  بة على  لعقو جماعا  فر  لأمة  جب على  لمنكر  لنهي عن  فالأمر بالمعر 

جبة لمعر  تا   .لمنكر 
عا له عن فعله. يقد جر للجاني  لفعل بما ير  لملائمة لهذ  بة  لعقو  لقاضي 

لوضعي: لقانو  لمتبوع بأثر في  يض غير  لتحر لخامس :   لفرع 
يمة قائمة  بين كجر لقانو  لاشتر في  يقة من طر  يض كطر لتحر لتفرقة بين  ية يجب  بد
يض  لتحر لاثنين ، بل   حد في  ته فهو  يض  لتحر لفا بينهما ليس في طبية  تها ، بذ

يمة  يض جر لتحر يعد مجر  ع  لا شر تباطه بفعل  تها لا يلز  يمة قائمة بذ  (108)لمعتبر جر
إ لم عتب لعقا عليها  يجب  تها  يمة قائمة بذ يض جر لتحر لمصر  با  لعقو ر قانو 

لمو  لمنصو عليها في  ئم  لجر لمحر عليها من  ئم  لجر لك  كانت   87تكن متبوعة بأثر 
لحكومة من  94،  93،  92،  91مكر ، 90،  90، 89، لمضر بأمن  ئم  لجر هي تلك 
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خل فقد نصت  تكا  95لما لد لمصر " كل من حر على  با  لعقو من قانو 
لمو  لمنصو عليها في  ئم  لجر يمة من  ،  93،  92،  91مكر ،  90،  90،  89، 87جر

ثر  94 يض  لتحر لمشد  بالسجن  لم يترتب على هذ  لقانو يعاقب بالسجن  من هذ 
"(109) 

لع بع عشر من قانو  لر لبا  سطة في  لتي تقع بو ئم  لجر لمصر فيما يخص    با  قو
يض عليها  لتحر عتبر مجر  لتي  ئم  لجر با على مجموعة من  لعقو غيرها نص قانو  لصحف 

ئم هي: لجر هذ  إ لم تكن متبوعة بأثر ، لعقا   يمة تستوجب   جر
لق 1 نص عليها  لحر  لنهب  لقتل  تكا جنايا  يض على  لتحر ته)    انو في ما
با . 172  (عقو

ته ) 2 لقانو في ما عالجها  لحكم  يض على قلب نظا  لتحر با 174  جناية   ( عقو
ته)  3 لقانو في ما قد عالجها  لطاعة  لجند على عد  يض  با175  تحر  ( عقو
ته )  4 لقانو في ما عالجها  لنا  يض على بغض طائفة من  لتحر يمة  ( 176  جر
با   عقو
5 ( لما نصت عليه  نين  لانقيا للقو يض على عد  لتحر با177   لعقو  ( من قانو 

يض بأثر ،فالقانو  لتحر إ لم تبع هذ  يض عليها  لتحر ئم معاقب على مجر  لجر فكل تلك 
لمشرع  لقانو فجر  لتي يحميها  لمصالح  نها تمثل خطو بالغة على  ئم على  لجر لى هذ  نظر 
لجسامة على  جة كبير من  قائع تشكل  ئه على  ئم خاصة ؛لانطو لجر يض على هذ  لتحر

يض مصا لتحر لنوع من  لقائمين على مثل هذ  لأشخا  قد ثبت بيقين تجا هؤلا  لمجتمع ، لح 
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لأشخا  عقا يمثل خطو  ئم،  تر هؤلا  لجر تكا   لديهم ميلا شديد لا
لمجتمع   (110)بالغة على 

لعق ئم بعينها يستحق  لجر ع من  نو يضا على  لإسلامية لم تخصص تحر يعة  ا مثلما لشر
يعة تنظر على  لشر لأمر   ئم؛ لأ غاية  لجر يض جميع  لتحر ، بل هي تعاقب على  لقانو فعل 
يعلن بها صاحبها قاصد  ين  لآخر كل معصية تضر  هو معصية  مر بالمنكر  يض بأنه  لتحر هذ 

لعقا .  لأضر بالغير يستحق 
 الخبتؤ 

لبحث يمكننا  نستخ لطو في هذ  لآتية:بعد  لنتائج   لص 
لمسلمين    1 لحديث لها عند فقها  يمة بالاصطلا  لجر لجناية كانت تسا في مدلولها 

عتد لجناية لديهم على ما يمثل  قتصر مفهو  لوقت  نها مع مر  لا  ين،   نفس على لمعاصر

فه.  لإنسا  طر
يمة 2 لأمر بالجر يض كا تعبيرهم "بمصطلح  لتحر مى عن مفهو  لقد لفقها    غالب تعبير 

لقانوني. لفقه  ستخد  من  ين  لمعاصر لفقها  ستخد  يض هو من  لتحر مصطلح  ، 
لذلك  3 عظم بكثير من مثيلتها،  لإعلا  سائل  ئم عبر  لجر تكا  لناتج عن  لضر    

با مناسبة . فهي تحمل في طيات لخطو  بعقو مية تستوجب مقابلة  تلك  جر  ها خطو 
بالتالي هي  4 ئم من خلالها ،  لجر لتي ترتكب  لوسائل  سيلة من  لإعلا هي  سائل    

ل كن  لقانوني ، لفقه  لإسلامي  في  لفقه  يض  سو في  لتحر يمة  كا جر جة عن  خا
ها ظرفا مشد يستوجب  عتبا بة. يمكن  لعقو  تشديد 
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نه عند  5 لا  ئم  لجر لعلانية ليست شرطا للعقا على  لإسلامي   لفقه  لأصل في    
ما  يمة  لجر قوع  لمقصو هنا هي  لعلانية  يمة علانية،  لجر لك  تقع  لإنكا يستوجب 

 شاهدين عدلين .
لإس 6 لفقه  لاشتر في  يمة صو من صو  لجر يض على  لتحر لوضعي .   لقانو   لامي 
لما ) 7 هي  لى  لأ لما  تين ،  يض في ما لتحر يمة  لمصر جر لقانو  ( منه 40  عالج 

لقانوني  لفقه  طلق عليها  يمة  لجر لاشتر في  لما صو من صو  عتبر في هذ 
يمة لجر قوع  لمحر بشر  عاقب  لعلانية  لم يشتر فيه  لفر  يض  لمحر عليها  لتحر

لما ) هي  لثانية  لما  في  لعلني 171، يض  لتحر هو  لعلني  لإغر  يمة  طلق عليها جر  )
لمنصو عليها في هذ  لعلانية  يق من طر  يمة  تتم عن طر لجر شتر لقيا هذ  لعا 

 .  لما
لعلني 8 يض  لتحر بين  لفر  يض  لتحر لمصر بين  لقانو  لعا من عد    فر 

لما ) يض في  لتحر ، منها   تكا جناية  جنحة 171جو لى  ( يجب  يكو موجها 
لما ) يض في  لتحر لمخالفة.40فقط، بينما  لجنحة   لجناية   يض على  لتحر  ( يشمل 

لمستهد من  9 يض ، لتحر لهد من  لمحر  ،   ، لمحرِ بعة،  يض  لتحر   عناصر 
طا معينة لتح لقانو شر لإسلامي  لفقه  شتر فيها  لعناصر  كل عنصر من هذ  يض ، ر

لإسلامي  لفقه  لشر في كل من  تكا تكو  يض  يمة تحر حتى يمكن  يقا  هنا جر
 لقانو متفقة  .

لما  10 لركن  كنين،  يض  لتحر يمة  لوضعي على  لجر لقانو  لإسلامي  لفقه  تفق    
لركن  لمحر  ، لجر لد  تكا  لذ من شأنه خلق تصميم على  لنشا  لمتمثل في  هو 
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لجرمي  لمنفذ للفعل  لجرمي  يقد  لفعل  لمحرِ من هذ  لمتمثل في قصد  هو  لمعنو ،
 بفعلته.

لجرمية 11 لنتيجة  بين  يض  لتحر يض  تنشأ علاقة سببية بين  لتحر   يشتر للعقا على 
. لقانو يعة  لشر هذ بالاتفا بين  لفاعل   لتي قا بها 

يضا متبوعا بأثر  12 كا تحر ية سو  ير با تعز يض بعقو لتحر لإسلامي على  لفقه    يعاقب 
لجرمي   يمة بالفعل  لمنفذ للجر لو لم يقم  يمة مستقلة  يض جر لتحر  غير متبوع بأثر، لاعتبا 

لإسلامي  لفقه  لأصل في  لقانو ، لعقا ، بينما سا  لمنفذ في  لمحر  نه لم يسا بين 
لمنفذ. لمحر  لأصل بين  بة من حيث  لعقو لمصر في   لجنائي 

لمنصو  13 يض  لتحر هو  لأ  لنوع  يض،  لتحر لوضعي بين نوعين من  لقانو    فر 
لما  يض متبوعا شتر للعقا عليه  يكو ه 171لما  40عليه في  لتحر لنوع من  ذ 

لو لم  لقانو  يمة مستقلة يعاقب عليها  يض جر لتحر عتبر  ، بينما  لجر لفعل على  بأثر  يقد 
تكا  لمنصو عليها من حر على  ئم  لجر يمة من  يمة على جر لجر قعت  تتبع بأثر  

لمو  لمنصو عليها في  ئم  لجر يمة من  ،  93،  92،  91كر ، م 90،  90،  89، 87جر
لما  94   ،172 ،174  ،175  ،176  ،177 . 

 

 الَْاهش:

                                                           

)1  ) لعر( ما )جر يقي ، لسا  لإفر لأنصا   بن منظو  لدين  : محمد بن مكر بن على ، جما  لعر :  90/ 12 لسا 
: –صا  يا ه .، 1414بير كر حمد بن فا بن  لحسين  بي  للغة:   لجيل .1/445معجم مقاييس   -لبنا  -بير  -،  :  
لثانية 1999 -ه  1420 لطبعة :   ، . 

لآية (2 لمائد جز من   . 8( سو 
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لصحا (  3( لوسيط، 43/ 1مختا  هيم مصطفى لمعجم  بر يا  -:   لز لقا  -حمد  لنجا ،   -حامد عبد  لدعو ، 1/118محمد    :
بية. لعر للغة  للغة ، تحقيق: مجمع   .1/446معجم مقاييس 

لسرخسي  لمبسو للسرخسي(  4( لدين  لمعرفة 84/  27:  شمس    : لعناية شر  –،، يضا  ،  لمعنى  نظر في هذ  بير ،
لبابرتي ية:  محمد بن محمد  لحنفي 4/74لهد بن نجيم  لدين  ين  لدقائق :   ئق شر كنز  لر لبحر  نه  طبع،  لمعرفة 3/2: بد   :  ،- 

لحنفي يلعي  لز لدين عثما بن علي  لدقائق :  فخر  لحقائق شر كنز  لأنهر في 2/52بير ، تبين  لإسلامي. مجمع  ل كتب    :  ، .
لمدعو بشيخي   لكليبولي  لرحمن بن محمد بن سليما  لأبحر ، عبد  لنير شر مختصر 1/430شر ملتقى  لعلمية  ل كتب    :  ،

ليمني  لعبا  لحد  بو بكر بن علي بن محمد    : ِيدِ    -لقد ب شر مختصر خليل  -باكستا  -ملتا  -: مكتبة حقانية 1/206لز َ
لل  ه  :للخرشي بو عبد  لمال كي  لخرشي  لل  ه  :3  8/2محمد بن عبد  لفكر للطباعة  ، حمد بن حنبل ، بير –  لإما  لمغني في فقه 

لمقدسي  مة  حمد بن قد لل  ه بن  لفكر  8/207لشيباني: عبد  لل  ه بن  -،  :   هيم بن محمد بن عبد  بر لمقنع:   لمبدع في شر  بير ، 
سحا مفلح  بو  لإسلامي8/240لحنبلي  لمكتب   :  ، . 

لكافي ( (5 للطيف بن علي بن عبد  لوها بن عبد  لفضل محمد بن عبد  بو    : لملو لسلو في تدبير  ير  : مؤسسة شبا  1/57تحر
لإسلامي -لجامعة  لجنائي  يع  لتشر ية.  يتية 1/66لإسكند ل كو لفقهية  لموسوعة  لة :  59/ 16.  لإسلامية لد لشئو  قا  لأ  

يت  هر  ل كو بو  لإما محمد  لإسلامي  لفقه  بة في  لعقو يمة  بي  10لجر لعر لفكر    . 
لما(  (6 لبغد  لبصر  لحسن علي بن محمد بن حبيب  بو  لدينية ،  لولايا  لسلطانية  ل كتب  248/  1لأحكا    :  ،

 .1985 -ه 1405 - بير -لعلمية 

لقا عو  ، (   (7 لشيخ عبد  لإسلا ،  لجنائي في  يع  بي  66/  1لتشر لعر لكتا    :  بير  -، 
لفتا 8) لإسلامي : للدكتو خضر عبد  لفقه  لمعاصر  لاتجاها  لعامة في  حكامها  يمة  لجر ية .12( لسعو لبحو     : 

مضا (9 فت جوهر  لإعلا ، للدكتو  سائل  عما  لجنائية عن  لمسئولية  لى  عا 13(  لأ لطبعة  بية ،  لعر لنهضة    :  ،
2011  . 

تيجية ( 10) لصحافة للدكتو  للطباعة، لسعا  : ،81لنجا  جما. - لإسلامي لإعلا ستر يضا : .مائة سؤ عن  نظر  مصر ،
.7طلعت هما  لفرقا    

(11) هيد  ( ما )حر لفر حمد  لخليل بن  هيم 3/103لعين:  بر مي /   لمخز لهلا ، تحقيق :  مهد  مكتبة    :  ،
ئي : ،  لسامر لعر  .  133/ 7لسا 

(12 : لصحا لوسيط133/ 7لعر .   لسا  55/ 1(مختا  لمعجم   ، :1 /167. 

لآية 13) لأنفا   .65(  سو 

لعر 14)  133/ 7(  لسا 
مين عابدين   (15 لمختا :  محمد  لد  لفكر 557/  6(  لثانية 1386 -بير  -،:   لطبعة :   ، 
بن ( (16 بو حنيفة ،  لأبصا فقه  ير  لمختا شر تنو لد  لمختا على  لنشر. 6/557عابدين.  ،حاشية   لفكر للطباعة    :-   . بير

 . 2000 -ه  1421 -
لل  ه ،( (17 بو عبد  لشافعي  يس  :  محمد بن  لمعرفة  6/42لأ لثانية ،  1393 -بير  - :   لطبعة :   ، 

لمبسو للسرخسي18) لك :  نظر في  لسرخسي  (  بي سهل  حمد بن  لمعرفة 78/  24لمبسو للسرخسي: محمد بن    :  ،- 
،. لمصر بير لمعر بابن نجيم  هيم بن محمد،  بر لدين بن  ين  لدقائق:  ئق شر كنز  لر لمعرفة   بير،88/  8لبحر    :    ،

لهندية  لهندية: لجنة علما برئاسة نظالفتا  لبلخي لفتا  لدين  لفكر: 40/  5    : بو ،   ه . 1310،  لمدينة:  هل  لكافي في فقه 
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لقرطبي  لنمر  لبر بن عاصم  لل  ه بن محمد بن عبد  لفكر   بير ، ، 589/  1عمر يوسف بن عبد    : لإكليل ه ، 1407،  لتا 
لعبد لقاسم بن يوسف  بي  لمال كي  لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن  لمو  لل  ه  بو عبد  لفكر   242/  6لغرناطي،   :

. ير ،  ه .1393بير لد حمد  ل كبير: سيد  لفكر   بير244/  4لشر  لأ ،  :   لإما ، 41/  6، لمهذ في فقه 
لشير  هيم بن علي بن يوسف  بر . 177/  2لشافعي:  لفكر   بير   : لدين يحيى بن  ، ، لمفتين: محيي  عمد  لطالبين  ضة 

لنو  .،139/  9شر  لإسلامي   بير لمكتب  لشافعي  :  لمصر  لبُج يْر ِمي   لمنهج: سليما بن محمد بن عمر  لبجيرمي شر  حاشية 
يا بكر   تركيا.178/  4 لإسلامية :  لمكتبة  لل  ه بن  ، :  مة: عبد  مة لمغني لابن قد لفكر   122/  9حمد بن محمد بن قد   :

 . لمقدسي 1405بير مة  بن قد حمد:  لإما  لكافي في فقه  .64/  4ه ، لإسلامي   بير لمكتب  سبا  ،:  لإنصا في بيا 
لدين بن معظم بن منصو جيه  لشهيد  لرحيم بن  حمد بن عبد   : لع453/  9لاختلا لتر  حيا    :. بي   بير لر ،  ر

لحنبلى  لبهوتى  يس  بن حسن بن  لدين  لمستقنع: منصو بن يونس بن صلا  بع شر   لحديثة   260/  3لمر يا  لر : مكتبة 
: يا  ه .1390لر

هر ،(19) بو  / محمد  لإما لإسلامي:  لفقه  بة في  لعقو يمة  بي ،292لجر لعر لفكر    : لجنائي،  لإسلامي للدكتو حسني  لفقه 
 ،  طبع. 474
لقا عو  ( (20 لوضعي :  عبد  نا بالقانو  لإسلا مقا لجنائي في  يع  بي 367/  1لتشر لعر لكتا   .  -بير  -،  :  

لاشتر21) لفاخر    لفقه في لجنائي (   لى لطبعة  219لإسلامي  للدكتو غيث   1993  ، يونس قا جامعة ، بنغا ، لأ
لعا ،للدكتو محمو نجيب حسني ، (22 لقسم  با ،  لعقو لخامسة عا  421( شر قانو  لطبعة  لقاهر ، بية ، لعر لنهضة    :

1982. 
مضا  23) لسعيد  ، للدكتو عمر  لعا لقسم  با ،  لعقو   .2000طبعة عا  412( شر قانو 

ل24) لجنائي  لفقه   .473إسلامي للدكتو محمو نجيب حسني مرجع سابق ( 

با للمستشا مصطفى هرجه  25) لعقو لتعليق على قانو  لثانية  732(   .1992  1991لطبعة 
بالة ،(26 هيم  بر كتو للباحث ياسر محمد   سالة  لإسلامي ، لفقه  لإعلامي في  لعمل    2016، مكتبة جامعة طنطا ، نوقشت 432( 

لعاطي   (27) لسيد عبد  ضا  لأستا  عي ،  لر قضا للمستشا صبر محمو  لنشر فقها  ئم  لشامل في جر لك :   60  59نظر في 
با للمستشا مصطفى هرجه   لعقو لتعليق على قانو  يضا :  نظر  لنشر للمستشا محمد سمير  728، لصحافة  ئم   :  167،جر

. لمتحد لناشر   مطبعة 

لقا عو 28) لإسلا للشيخ عبد  لجنائي في  يع  لتشر هر مرجع سابق 1/110(  بي  يمة للشيخ  لجر  ،132. 

سي ، 29) لسيو حد  لو لدين محمد بن عبد  لقدير ، كما  لفكر  346/  5(شر فتح    : لحقائق  -،  لثانية،تبيين  لطبعة :   3بير ، 
لهندية 211/  لفتا   ،2  /167. 

ل كبير 74/  8( شر مختصر خليل للخرشي (30 لشر  لجليل شر على مختصر سيد خليل. :  محمد عليش. 312/  4، .   242/  9، منح 
لفكر    :  . 1989 -ه  1409 -بير  -، 

 
مضا  ( (31 فت جوهر  لإعلا  للدكتو  سائل  عما   لجنائية عن  لنهضة  ،ط123لمسئولية    :  . 2001بعة عا ، 

لعر 32) لعر10/488(لسا   .27/223، تا 
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لآية 33)  .32( سو طه 

لعر 34)   450/ 10(لسا 

لعر 35) لسابق.، تا  لمرجع   )27/225. 

يتية 36) ل كو لفقهية  لموسوعة  يتية.4/310(  ل كو قا  لأ   :  ، 

لإسلامي للدكتو /محمو نجيب37) لجنائي  لفقه    )424. 

هر 38) بو  لإسلامي للإما  لفقه  بة في  لعقو يمة  لجر  )292 . 

لإسلامي للدكتو /محمو نجيب (39) لجنائي  لإسلا 425 لفقه  لجنائي في  يع  لتشر يضا :  نظر  بة لإما 359/  1،  لعقو يمة  لجر  :،
لسابق.  لمرجع  هر   بو 

لعر (40)  61/ 4لسا 

لمحتا 41) لطالبين 253/  7(نهاية  عانة  ني 113/  4، لشر شي   381/  8، حو
هر 42) بي  بة للإما  لعقو يمة  لجر  )290 . 

لقا عو  ((43 لإسلا للشيخ عبد  لجنائي في  يع  لسابق ، 1/260لتشر لمرجع  هر  بي  بة للشيخ محمد  لعقو يمة   لجر
لصحا (44)   119/ 1مختا 
لمحتا (45) لطلا 253/  7نهاية  لبجيرمي على منهج  لمنهج  ،176/  4حاشية  لجمل على شر   525/  2حاشية 

هر 46) بي  بة للإما  لعقو يمة  لجر  )291 . 

لإسلامي للدكتو /محمو نجيب47) لجنائي  لفقه    )424. لإسلا لجنائي في  يع  لتشر  .1/360 
لإسلا (48) لجنائي في  يع   .357/  1لتشر

لمقا ، للباحث ساكر نافع    ((49 ئر  لجز لقانو  يمة في  لجر لماستر  10لاشتر في  لحصو على  ، مذكر تكملية من متطلبا 
لجامعي  لعا  لحقو ،جامعة محمد خيضر بسكر ،   .2015،  2014في 

لفاضل  ((50 با ،للدكتو محمد  لعقو لعامة في قانو  بعة عا ، 350لمبا  لر لطبعة  مشق ، : مطبعة جامعة   ،1995. 
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لقهوجي ( (51 لقا  لعا ، للدكتو على عبد  لقسم  با ،  لعقو ية ، طبعة 495شر قانو  لإسكند لجديد ،  لجامعة  لد   :  ،

   2010عا 
ليل    كو قانو( (52 بو  لمستشا محمد  عد  لنقض ،  حكا محكمة  لمصر ، معلقا عليه بأحد  با  ،  :  مصر  16لعقو

لقانونية ، طبعة عا    2017للموسوعا 
ئر  ( (53 لجز با  لعقو  .2013  طبع طبعة  16نظر كو قانو 
لمق( (54 ئر  لجز لقانو  يمة في  لجر  . 10ا ، للباحث ساكر نافع   لاشتر في 
حمد بهنسي ( (55 لإسلامي للدكتو /  لجنائي  لفقه  يا في  بعة عا  79نظر لر لطبعة  لشر ،    :  ،1986. 

لإسلا 56) لجنائي في  يع  لتشر )1  /366   

لإسلا (57) لجنائي في  يع  لجنائي359/  1لتشر لفقه  يعة 428  426لإسلامي للدكتو محمو نجيب  . لشر لجنائية في  لمسئولية   .
لزلمي  نة /للدكتو مصطفى  سة مقا  .1/170لإسلامية 

لما ( 58) لحر  جنايا مخلة بأمن  172نصت  لنهب   لقتل   تكا جنايا  ته " كل من حر مباشر على  لقانو  من 
ية نتيجة يعاقب بالحبس  "  يضه  لم تترتب على تحر لسابقة  لما  لمنصو عليها في  لطر  حد  سطة    لحكومة بو

لنشر للمستشا م59) لصحافة  ئم   . 186حمد سمير مرجع سابق (  جر

لا جنيه ( "174ما )( 60( يد على عشر  لا تز لا جنيه  مة لا تقل عن خمسة  بغر يعاقب بالسجن مد لا تتجا خمس سنو 
لآتية: لأفعا  كرها فعلا من  لمتقد  لطر  تكب بإحد   كل من 

لقطر  -لا : لمقر في  لحكومة  يض على قلب نظا  لا به.لتحر هته    لمصر  على كر
ها   -ثانيا : لاجتماعية بالقو  بالإ لأساسية للهيئة  لنظم  لأساسية   لدستو  لى تغيير مبا  لتي ترمي  هب  لمذ يج  تر تحبيذ  

عة. خر غير مشر سيلة   بأية 
ية    لما لمساعد  يق  با كل من شجع بطر لعقو لفقرتين يعاقب بنفس  لمنصو عنها في  ئم  لجر يمة من  تكا جر لمالية على 

تكابها. لاشتر مباشر في   لسابقتين   يكو قاصد 
لتحو عن "175ما ( 61( لطاعة  على  لخر عن  كرها على  لمتقد  لطر  لجند بإحد  با كل من حر  لعقو يعاقب بنفس 

ية. لعسكر جباتهم    
لتحو عن " 175ما ( 62( لطاعة  على  لخر عن  كرها على  لمتقد  لطر  لجند بإحد  با كل من حر  لعقو يعاقب بنفس 

ية. لعسكر جباتهم    
لنا  على  يعاقب بالحبس "176ما  ئف من  كرها على بغض طائفة  طو لمتقد  لطر  مد لا تجا سنة كل من حر بإحد 

. لعا لسلم  يض تكدير  لتحر  لا بها  كا من شا هذ 
لتي تعد " 177ما ( 63( لأمو  مر من  نين  حسن  لانقيا للقو كرها على عد  لمتقد  لطر  با غير بإحد  لعقو يعاقب بنفس 

. لقانو  جناية  جنحة بحسب 
لفرع ((64 ئم بالتفصيل في  لجر بة هذ  لبحث. سنتا عقو  لأخير من هذ 
لحيكم فو  ( (65 كتو عبد  لعلنية ،مستشا  لإهانة  ئم  ية   عا  219جر سكند لجامعية ،  لمطبوعا   ، :1998. 

با للمستشا مصطفى هرجه مرجع سابق 66) لعقو لتعليق على قانو  )210. 
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بية للدكتو محمو 67) لعر يعا  لتشر لجنائية في  لمساهمة   286نجيب حسني مرجع سابق (

لإسلامي للدكتو نجيب حسني مرجع سابق 68) لجنائي  لفقه  با لمصطفى هرجه 475( لعقو لتعليق على قانو   ،211 

با للمستشا مصطفى هرجة مرجع سابق 69) لعقو لتعليق على قانو  لنشر للمستشا محمد سمير مرجع سابق 210(  لصحافة  ئم  ،  جر
171 

لل  ه 70) لنشر للدكتو محمد بر محمد عبد  ئم  لعامة في جر لأصو  لفكر  ية  لنشر حر ئم  ية 414( في جر لمصر لنشر للجامعا   : .
   1951 سنة 

لأبحر 71) لأنهر في شر ملتقى  بن عابدين 387/  4(مجمع  بن عابدين 136/  6حاشية      214/  6، حاشية 

يجه 72)  (  سبق  تخر

لطالبين (73) لطالب 140/  9ضة  لمطالب في شر   سنى  لتحصيل 8/  4،  لبيا  لإكليل 307/  16،  لتا  ،6  /
لإ 242 لنهى 262/  3شر منتهى  لي  لمخد 22/  6، مطالب     706/  2، كشف 
نة ،للدكتو محمد سعيد نمو ،مجلة م( (74 سة مقا يمة ،  لمعنو للجر لاجتماعية   لفاعل  لإنسانية  لعلو  سا    لد ؤتة للبحو 

لمجلد  لعد  12لأ   166، 1997، عا  3، 
، ط  الديوا المطبوعات الجامعية، الطبعة  شرح قانو العقوبات الجزائري القسم العا الجزء الأو )الجريمة(، ((75 د/ عبد الل  ه سليما

ية بن عكنو  5002السادسة عا  .-الجزائر –. المركز
سماعيل  ( (76 ،  للدكتو محمو  لمصر با  لعقو لعامة في قانو  لأحكا  لقاهر ، مصر.339شر  هبة ،  لل  ه   ، مكتبة عبد 
للبناني ( (77 با  لعقو لدكتو محمو نجيب حسني ، شر قانو  لعا ،  لقسم  لنقر للطباعة ، بير .432،   ،  ، 
لقا عو  ، (78 لإسلا :  عبد  لجنائي في  يع  لتشر  )1  /368. 

قضا مرجع سابق 79) لنشر فقها  ئم  لشامل في جر   )40. 

لنشر للمستشا محمد سمير 80) لصحافة  ئم   172(  جر

لنشر مرجع سابق 81) ئم  لشامل في جر )40 

لإسلا 82) لجنائي في  يع  لتشر   )1  /397 398 

لإسلامي للدكتو حسني 83) لجنائي  لفقه   )474 

لاشتر84) لفاخر   لفقه في لجنائي ( / غيث  لى لطبعة  219لإسلامي : للدكتو   .٩١93 ، يونس قا جامعة ، بنغا ، لأ

يض على85) لتحر نة  ( سة مقا لمجد  حمد  يمة للدكتو  ية  346لجر لأمير لمطابع  لعامة لشئو  لهيئة    .1970ه  1390 :
لحديثي 86) ها للدكتو محمد  صو يض  لتحر ئم   .153( جر

با للمستشا مصطفى هرجه مرجع سابق (87 لعقو لتعليق على قانو   )211. 
قضا(88 لنشر فقها  ئم  لشامل في جر عي  ( لر  .40للمستشا صبر 
لحكم فو مرجع سابق  ((89 لدكتو عبد  لعلنية للمستشا  لإهانة  ئم   .220جر

لإسلا 90) لجنائي في  يع  لتشر   )1  /366 

لإسلامي للدكتو نجيب حسنى مرجع سابق 91) لجنائي  لفقه   )475 476 

با  للدكتو92) لعقو لعامة في قانو  لأحكا  لسعيد   (شر  لى عا  468كامل  لأ لطبعة  لأ  لثقافة للنشر      : 
2002. 

لسابق 93) لمرجع  لقضا للمستشا مصطفى هرجه  لفقه  با في ضو  لعقو لتعليق على قانو  صو 827(  لمدخل  لجنائي  لقانو   ،
شد   /على  لعامة للدكتو ية  بية  490لنظر لعر لنهضة  لثانية عا  :   لطبعة   ،1974  

لإسلا 94) لجنائي في  يع  لتشر لإسلا للدكتو نجيب حسنى مرجع سابق 458/  1(   لجنائي في  لفقه   ،476 
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لإسلا 95) لجنائي في  يع  لتشر  )1  /367   368 

حمد فهمي بهنس مرجع سابق 96) لإسلامي للدكتو  لجنائي  لفقه  يا في   .79(نظر

ي97) لتشر لإسلا (   لجنائي في  يف فو 373/  1ع  لإسلامي للدكتو شر لجنائي  يع  لتشر لخدما 152، مبا   مكتبة 
 لحديثة جد 

هر مرجع سابق 98) بي  لشيخ محمد  يمة للدكتو  لجر   )292 

لإسلا 99) لجنائي في  يع  لتشر   )1  /373 

هر مرجع سابق 100) بي  يمة للإما  لجر  )301. 

لإسلا (  101) لجنائي في  يع  حمد فتحي بهنس  374/  1لتشر لإسلامي للدكتو  لفقه  بة في  لعقو يضا :  نظر   ،135   :
لعو مرجع سابق  لإسلامي للدكتو محمد سليم  لجنائي  لنظا  صو   .340 339لشر ، 

لنشر مرجع سابق 102) ئم  لشامل في جر لما  39(   نصت  لمصر "من  171،  با  لعقو كثر قانو  حد   غر   كل من 
مو  سو  صو  صو شمسية   يما صد منه علنا  بكتابة   تكا جناية  جنحة بقبو  صيا جهر به علنا  بفعل   با

لعلانية سائل  خر من  سيلة  لتمثيل جعلها علنية  بأية  خر من طر  يقة  ية طر لمقر لها    يعاقب بالعقا  يكا في فعلها  يعد شر
لقاضي  يمة فيطبق  لجر ع في  لشر لإغر مجر  ما  ترتب على  لجنحة بالفعل ،  لجناية   قوع تلك  لإغر   ترتب على هذ 

ع ....." لشر لعقا على  لقانونية في   لأحكا 

لنشر للمستشا محمد 103) لصحافة  ئم   174سمير مرجع سابق ( جر
لحكم فو ((104 لعلنية للدكتو عبد  لإهانة  ئم   .173جر

با للمستشا مصطفى هرجه 105) لعقو لتعليق على قانو  لنشر للمستشا محمد سمير مرجع سابق 728( لصحافة  ئم  لشامل في  174، جر
لنشر مرجع سابق  ئم   .39جر

لإسلا 106) لجنائي في  يع  لتشر لإسلامي للدكتو نجيب حسنى مرجع سابق 368   367/  1(  لجنائي  لفقه  لفقه 476، بة في  لعقو  ،
حمد فتحي بهنس مرجع سابق   .133لإسلامي للدكتو 

لآية  ((107)  .110سو  عمر 

با للمستشا مصطفى هرجة  ((108 لعقو  .213لتعليق على قانو 
لما  ((109 با  لعقو نظ46،   95كو قانو  فت جوهر . لإعلا للدكتو  سائل  عما  لجنائية عن  لمسئولية  لك  ر في 

 .181مضا 
لنشر للمستشا محمد سمير 110) لصحافة  ئم   .176(جر
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 أ.بي زٗد فتحٖ                                                                 
 2سط٘ف  جبهعٔ –كل٘ٔ الحقَق ٍالعلَم الس٘بس٘ٔ   

 هلخص :

لانتفاع     لاستئثا في  لحق  لحماية لمال كها بضما  ية  لتجا لعلامة  بها لتحديد  تو فر 
لحماية  إ كانت مد   ، خر بالانتفاع بها مقابل مكافأ لتصريح لطر  لخدما   لسلع  

نقضا مهلته مر غير محد بت ية يمكن تجديد بعد  لتجا لعلامة  سديد تختلف، فإ تسجيل 
لتعد على  لها صلاحية منع  ية  لتجا لعلاما  نفا حماية  لمحاكم  تتولى  ضافية،  سو 
لإسلامية بأ حرمة  يعة  لشر لذ تبنته  لطر  هو  لأنظمة،  ية في معظم  لتجا لعلاما 

. ها حقا موقوفا على صاحبها  غير ية باعتبا لتجا لعلامة   لتعد على 
.  احية:الكلما المفت با لعقو لإسلامية،  يعة  لشر  ، لقانو لحماية،  ية، لتجا   لعلامة 

Resumé     
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     La Marque offre une protection au propriétaire d'assurer le droit exclusif 

de les utiliser pour identifier les produits ou services, ou d'autoriser l'utilisation 

d'une autre partie d'entre eux en échange d'une récompense, bien que la durée de 

protection est différente, l'enregistrement de la marque peut être renouvelé après 

l'expiration des délais d'ultimatum illimités à payer des frais supplémentaires et 

les tribunaux  doit renforcer la protection des marques ont le pouvoir d'empêcher 

la contrefaçon de ces marques et la même proposition adoptée par la loi islamique  

Mots-clés: Marque, Protection, Droit, Droit Islamique, Pénalités. 
 

 هقدهٔ:

ختلا       حد فهي تمنع  لمستهلك في   لضما للمنتج  سيلة  ية  لتجا لعلامة  تعد 
لثقة في  ين  خر كما تعمل على تكو منتجا تحمل علامة معينة بمنتجا مماثلة تحمل علامة 
لى  لمنتجو  تجه  للحيلولة من ظهو سلع متشابهة  منتجا بعينها عندما تحمل علامة موثو بها 
لعملا  لصنع للحفا على  لإتقا في  لى  لسعي  يف بمنتجاتهم  ية للتعر لتجا لعلامة  ستخد 

لمنافسين . ما  لصمو  لمنتجا بما يضمن   ستمر جو 
لشركا سو       لتي تتبعها  يقية  لتسو لسياسة  نها تلعب  مهما ضمن منظومة  كما 

يج عن نفسها  عن خد لشركا للتر منتجاتها مما يسهم بشكل  بآخر في تنظيم   ماتها 
تحقيق ميز تنافسية عالية من خلا  بائنها  لشر لز فع  لتأثير على  لعلامة في  صاحبة 

لشهر . لحسنة  لسمعة  لمستمر مما يضمن  لتحسين  لجو  لأمو للحفا على   توظيف 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  054ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

يمة تق ية في الفقه الإسلامي والقانو الوضعي؟ إشكالية البحث: ما حكم جر  ليد العلامة التجار
 الوبحـــــــــث اأٍل: هبّ٘ٔ العاهٔ التجبرٗٔ ٍشرٍط اكتسبة الحق علْ٘ب

لقر       يطانيا في  لتي بد في بر لصناعية  لثو  يل  18مع قيا  لى تحو  
لمنتجا نتقا  قتصا صناعي  لى  عي  لز خل لاقتصا  نتاجها بشكل تقليد   من 

لجديد  لمخترعا  ل كثير من  ظهر  ل كبير بمصانع عملاقة  لإنتا  لي  لصغير  لو  لمنا 
من ثم  لمحلية  لسو  جية للتغلب علي ضيق  لخا يقها للأسو  يا  تجد طر لتي كا ضر

خر  خو   تسع مجالها مع  ية  لتجا لا  لمبا عليه لعبت نمت  لتصنيع  لى عالم 
لتقليد من خلا تقديم سلع  حمايتها من  يف بالمنتجا  لتعر ية  مهما في  لتجا لعلاما 
تة للمستهل كين   بأسعا متفا لخصائص  لنوعية  لمنتج يختلف في  لصنف  متنوعة من نفس 

تمييزها في  لمنتجا  يق تسمية  ئل للاختيا عن طر هو ما يقصد به تحديد تاحة بد لسو 
ية . لتجا   لعلامة 

لتي ينتجها       لمنتجا  سعة من  لتجا لتصبح نظاما لبيع تشكيلة  نما  مع تطو 
ية من مجر  لتجا لعلاما  جيا تجا   يقها خا سا منتجاتهم لتسو قيامهم بإ متنافسو 
صو  صل ها من  لى  مي لتتحو  لإلز لاستخد  من  خر  ظائف  لى  يف بالمل كية  لتعر

لاقتصالمشر  . (1)ع 
 
 

 الوطلب اأٍل: هفَْم العاهٔ ٍأّو٘تْب
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  055ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

صبحت   ، فقد  لاقتصا لمجا  لذ تلعبه في  لد  ية  لتجا لعلامة  نظر لأهمية 
لتعر على ما يفضلونه من سلع  يه من تسهيل  لمستهل كين، بما تؤ جمهو  لعملا  سيلة لجذ 

كتفى بتحديد (2)خدما قيقا لها، بل  ضحا  يفا  ئر لم يعطي تعر لجز يع  لتشر ، غير  
نة.  لمقا يعا  لتطر للتشر لى  لتي قد تتخذها بالإضافة  لأشكا   لصو 

يف العلامة  الفرع الأول: تعر
من بعيد،        لى  صلها  لخدما يرجع  لسلع  عر  لملاحظة على  لعلامة   

شا مميز تحد  ية  لتجا ، فالعلامة  لسو لمعاملا في  ليو مفتا لنجا  فشل  هي 
لتي ينتجها  يقو بتوفيرها شخص  مؤسسة  نها تلك  لمقدمة على  لخدما  لسلع   طبيعة 

ل ختلف ما، في  قع  لقانو و فع فقها  هو ما  يف متفق عليه للعلامة ،  عطا تعر لتجا في 
شر   لفقه  هذ ليس من عملهم بل عمل  لعلامة  يف  بية لتعر لعر يعا  لتشر ، ببعض  لقانو  

لفقهي كما يلي:  على ضو هذ فقد يع  لتشر يفها   تد على تعر
يف القانوني: -أولا  التعر

لما  المشرع الجزائري: -1 لأمر  )2/1(عرفتها  يلي: ''  لمتعلق بالعلاما كما 03/06من 
شخا  سما  ، بما فيها  لكلما لخطي لاسيما  لقابلة للتمثيل  لرمو  لعلاما هي كل 
لألو  لمميز للسلع  توضبيها،   لأشكا  لصو  لرسوما   قا  لأ لأحر 

ها   لتي تستعمل كلها لتمييز سلع  خدما شخص طبيعي  معنو عن سلعبمفر  مركبة، 

 . (3)خدما غير ''
 

يفا الفقهية: -ثانيا يفا للعلامة كما يلي:  التعر لفقها عد  تعر  عطى 
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لخدمة لتميز صناعته  -1 لتجا  مقد  لصانع   لالة مميز يتخذها  شا   '' هي كل 
''  خدماته عن مثيلاتهابضاعته  خر   .(4)لتي يصنعها  يتاجر بها  يقدمها 

لتي يبيعها  -2 لبضائع  شكا توضع على  مو   '' بأنها كل ما يتخذ من تسميا  
لمبيعا   لمنتج،  يقو بإصلاحها  تجهيزها  خدمتها، لتميزها عن بقية  لتاجر،  يصنعها 

'' لخدما  .(5)لمصنوعا  

يف اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقو المل ك -ثالثا ية تعر  :TRIPSية الفكر
لاتفاقية     لما  1994سنة  (6)عرفت هذ  ية: '' تعتبر علامة (15/1)في  لتجا  لعلامة 

لتي تنتجها  لخدما تنتجها منشأ ما، عن تلك  لسلع  ، تسمح بتميز   مجموعة علاما
، لاسيما  لعلاما تكو هذ  ية،  لأخر صالحة بأ تكو علامة تجا لتي لمنشآ  لكلما 

لو  مزيج من هذ  شكالا، مجموعا  قاما،   ، حر سما شخصية  تشمل 
لعلامة ما يسمح بتمييز  حيث لا يكو في هذ  ية  ، مؤهلة لتسجيل كعلامة تجا لعلاما

لأعضا  لصلة، فإنه يجو للبلد  لخدما   طة  لسلع  لصلاحية لتسجيل مشر تجعل 
لموضع تسجيلها بالتميي لعلامة  شتر  تكو  ، كما يجو لها  لاستخد لمكتسب من خلا  ز 

 .  (7)قابلة للإ بالنظر كشر تسجيلها''
بيك      لأ تفاقية  لى   لعالمية بما  (8)كما نشير  ية  لتجا تفاقيا منظمة  حد  هي 

لا  مية لا مجا فيها للخيا  لز حكا  .تضمنته من  حكامها  تتر  للتحفظ فتؤخذ جميع 
 

ية في الاتفاقيا الدولية   رابعا: العلامة التجار
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توكو       لملحق به )بر توكو  لبر لي للعلاما  لد لتسجيل  يد بشأ  تفا مد  .
يد عا    ( 1989مد

لعلاما       لخدما لأغر تسجيل  لي للبضائع  لد لتصنيف  تفا نيس بشأ   .
تحا نيس(.  (    

تحا فينا( .      ( لمميز للعلاما لي للعناصر  لد لمنشى للتصنيف  تفا فيينا   .  
لعلاما عا      تفاقية قانو   .1994 .  
لمتعلقة بال     نب  لجو تفاقية  يس( ه  .  ية )تر لفكر لمل كية   .1995تجا من حقو 

ية  الفرع الثاني: أهمية العلامة التجار
لخدمة  لتاجر  مقد  يها، سو للصانع   لتي تؤ لوظائف  ية من  لتجا لعلامة  همية  تنبع 

: لمستهلك، فهي مهمة لد هؤلا على حد سو   
ية تحدد مصدر المنتجا  -أولا : العلامة التجار ية والبضائع والخدما لتجا لعلامة  تحد 

لمنتج لها لبضائع   لمنتجا   لإقليمي،  جهة (9)مصد  ها  نها تحد مصد ، كما 
لتمييز بسهولة بين منتجا  بضائع مماثلة    لعلامة  سطة  لمستهلك بو ،  يتمكن  لإنتا

لسلع  لذ يد على مصد  لرمز  هي  ية مشابهة،  لتجا لعلاما  ، فالعلامة تشمل  لمنتجا
ها  يد شر لتي ير لسلعة  لتي تحملها  لعلامة  سم  لمشتر  لأطر  يكفي  يذكر  فيما بين 

لمر شر لشي  سما  صا   .(10) حاجة لبيا 
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: -ثانيا ية رمز الثقة بصفا المنتجا والبضائع والخدما لعلامة تستمد  العلامة التجار
يقة  طر سلامة  لإتقا  ليها فهي تد على جو  لتي ترمز  لمنتجا  ية قوتها من جو  لتجا

لتي تمتا بها (11)لتحضير لبضائع  لمنتجا   يقصد بالنوع مجموع خصائص   ، 
جة  لمرتبة فيقصد بها  ما  خر مماثلة  مشابهة،  لمنتجا  بضائع  عن خصائص 

لإ لمنتج بصلاحية لجو  لصانع   لضما فهو تعهد  ما  لبضائع،  تقا للمنتجا  
لثقة بالمنتجا  فع قيمة  لى  خلة في تركيبها مما يؤ  لد لعناصر  بيا  لبضائع  لمنتجا  
لعلامة  لمنتجا عن غيرها، مما يدفع مالك  فعا للعملا لتفضيل هذ  لبضائع فيكو 

عليه فالعلامة مضاعفة حرصه  لسمعة بذهنهم  بقا على هذ  ثقة عملائها بالإ على سمعة علامته 
ين لآخر لمنافسين  لخدمة بين  لصانع  مقد  ية تحد مركز    .  (12)لتجا

ية وسيلة للإعلا عن المنتجا والبضائع: -ثالثا لإعلا هو كل ما ينشر  العلامة التجار
ع  لتي تو لصحف  خر يعلن فيه ما لتاجر في  ماكن  لجد مثلا  في  لنا  على  على 

حد تأثير لذ يستهد  لفن  لنشا   يجا له،  هو  علانه تر يد  لجمهو  ير نفسي على 
ية ية (13)تحقيقا لغايا تجا لاقتصا لعلاقة  لسلعة بالنسبة لأطر  لمنتج   لتعر على   ،

لم صا  لمنتج بتبيا خصائص  ية تمنح للمستهلك تكر شر  لتجا لخدمة، فالعلامة  نتج  
بد  لمرغو فيها  لجو  جة  لنوعية  لخصائص  ها بنفس  قتنا يد  لتي ير لسلعة   

لمرغو فيها لخدمة  لسلعة   لتعر على  لمستهلك  ية يصعب على  لتجا  .(14)لعلامة 
ية وسيل -رابعا هم ة من وسائل المنافسة المشروعة: العلامة التجار ية من  لتجا لعلامة  تعتبر 

لمختصين بها  يأخذ   ية،  لاقتصا عا  لمشر صحا  سها  لتي يد  كونهالموضوعا 
لاقتصا عه  لمنافسة مع غير(15)لأسا لنجا مشر سيلة  عا على  ، فهي  لمشر من 

ظيفة  لمستهل كين، فهي تؤ  جمهو  لعملا  لى جذ  لمحلي،  تهد  لي  لد لصعيد 
حد،  فمن جة،  تخد مصلحتين في   لخدمة،  مز لصانع  مقد  جهة تخد مصلحة 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  061ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لبضائع لسلع   سيلة لتمييز سلعهم  بضائعهم  خدماتهم عن غيرها من  ها    باعتبا
لمستهل كين. لى جمهو  سطتها  لمشابهة فيصلو بو لمماثلة    لخدما 

 الفرع الثالث: أنواع العلاما وتمييزها عن غيرها
لأمر   نة، يتضح لنا   06-03من خلا  لمقا يعا  لتشر لعلاما  لمتضمن قانو 

لمل كية ل كثير من حقو  نظر لتشابهها مع   ، ع عد نو لحقو  للعلامة  بعض  لصناعية 
ية عن ما يشابهها. لتجا لعلامة  لتجا فسنتنا تمييز  لقانو   لو في 

: -أولا  أنواع العلاما
ية -1 ية لتميز  Marque de commerce : العلامة التجار لاقتصا لمؤسسة  سيلة  تعد 

لعملا في  ، لجذ  لأخر لمؤسسا  نها منتجاتها عن غيرها من منتجا  لوقت كما  نفس 
لإتقا لجو  لمستهلك بمستو معين من  هن  لتي توضع من (16)تقتر في  لعلامة  ، فهي 

يعها لتي لم يصنعها ل كي يضمن تو لمنتجا  جل تمييز  لأخر من  يقصد بها (17)لطر   ،
لتجا شعا لتي يستخدمها  ها.    لإشا  لتي يقومو ببيعها بعد شر  لبضائعهم 

لتي :  Marque de fabriqueالعلامة الصناعية -2 لعلامة  لصناعية تلك  لعلامة  تعد 
لصانع لتمييز منتجاته لتي يقو  (18)يتخذها  لمنتجا  لصانع على  لتي يضعها  لمميز  لسمة   هي 

لعلامة مميز لما(19)بصنعها قد تكو هذ  لنهائي ،  عد منتجه  خر في  لية يستخدمها منتج   
  ، خر ستخد محركا مرسيد في صناعة سيا   مثل 

لية  لأ لما  لصانع على هذ  ضع علامة  لعلامة  لحالة يكو من حق مستخد  في هذ 
ية  لتجا لعلامة  ية مختلفة عن  لية تحمل علامة تجا مه لما  ستخد لمنتجه  يوضح 

 .(20)لنهائي
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لخدما عن  Marque de serviceعلامة الخدمة  -3 : هنا علاما تستخد لتمييز 
لتي لبعض كالعلاما  لغير كمؤسسا  بعضها  لدعاية لحسا  لإعلا  تستخدمها مؤسسا 

ية لتجا لعلاما  لتي تعتبر من  لخدمة  لعلاما بعلامة  هي (21)لنقل مثلا فتعر هذ   ،
ية. قتصا منفعة   علامة  قيمة 

لما      لتنفيذ  (2)حسب  لمرسو  نها: '' كل مجهو يقد  (22) 90/39من  تعر 
عما له ''. لمقد   لتسليم ملحقا بالمجهو  لو كا هذ  لمنتو       ما عد تسليم 

 العلامة المحلية والعلامة المشهورة: -5
لتي تم  : Marque nationaleالعلامة المحلية -5-1 لعلامة  طنية،  تعد علامة محلية  

ية،  لعلامة علامة تجا سو كانت هذ  فة فيه،  صبحت معر ستعملها في بلد ما  تسجيلها 
ية، جماعية سو كانت ملك لشخص طبيعي   علامة سلعة، علامة خدمة، علامة فر

لتي ف ،(23)معنو لمحلية هي تلك  لة فقط  على جز منه العلامة  لد قليم  يكو مجا نشاطها 
لذ تنشط  سجلت فيه. لإقليم  جو خا     يكو لها 

لأصل : Marque notoireالعلامة المشهورة  -5-2 لمشهو ليست في  ية  لتجا لعلامة 
مل عد منها لشهر نتيجة لعو كتسبت  ية  تميزها بميز تباطها بالجو  : سو علامة تجا

عاية  لمستهل كين، سمعة  لجمهو  سعة لد  يحة  خصائص مميز تتمثل في معرفتها لد شر
لأسو لها   .(24)قيمة مالية كبير في 

بية للمجموعا لعد محكمة كرسته لذ لموقف هو     لعلامة لى هبت حين لأ   

فة كانت  سمعة  تعتبر  لخدما  لمعني بالمنتجا لجمهو من معتبر جز قبل من معر

لذ سجلت فيه (25)لعلامة لتلك لحاملة لأصلي  لبلد  لتي تجا شهرتها  لعلامة  منه فهي   ،
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لعلامة فإ مسألة حمايتها (26)هي  شهر عالمية لتي تحظى بها هذ  لبالغة  نظر لأهمية   ،
ليةقد فرضت  نفسها بقو على  لد                        . (27)لاتفاقيا 

 الوطلب الثـــــــبًٖ: شرٍط صحٔ تسج٘ل العاهٔ

فر مجموعة   لقانوني، لابد من تو ئر بالوجو  لجز لقانو  ية في  لتجا لعلامة  ل كي تتمتع 
يقة قانونية ستغلالها بطر منه مباشر  لشر حتى تحظى بالقبو  ها، مما صحيحة مرتبتا  من  لأثا

لعمل على تسجيلها،  يستدعي من مال كها 
 الشروط الموضوعية والشكلية لتسجيل العلامة 

بالتالي       ئر  لجز يع  لتشر لنشر في  ع  يد لإ ية قابلة للتسجيل  لتجا لعلامة  لا تكو 
لا   جد لجلها،  لتي  لغاية  صحيحة بحسب  يقة قانونية  يا بطر ستوفت ستغلالها تجا

قم  لأمر  ثر في  لتي لا نجد لها  لشر  هي  لقانونية لذلك،  لشكلية  لموضوعية  لشر 
لأمر. 03/06 لنظر في هذ  عا  لمشرع   مما يستوجب على 

 الشروط الموضوعية: -أولا
لتي الصفة المميزة: إ -1 قا  لأ لأحر  لكلما  لأسما  لرمو  لعلامة هي كل   

خدما غيرتس ، فجميع (28)تعمل لتمييز سلع  خدما شخص طبيعي  معنو عن سلع 
،  تد  تمنح لها شكلا مميز لخدما فيما بينها  لمنتجا  لتي تصلح لتمييز  ية  لما لسما 
ية خدمة ما تكو  تحفيزها  تد على تأ يقة صنعها  تبتها  طر ها  نوعها   على مصد

لقانوقابلة للا تستفيد من حماية   .(29)ستخد كعلامة مسجلة 
لمجر من  صفة   لشر فالعلامة  يحا من هذ  ئر صر لجز لمشرع  يعتبر موقف 

هذ ما نصت  شكا شائعة  نوعية  لتي تتألف من  لقانونية كتلك  مميز لا تكو محلا للحماية 
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لما  قم  (7/2)عليه  ية  03/06لأمر  لتجا لعلامة  ، كذلك لا تمتلك  لمتعلق بالعلاما
لمقر بموجب  لتسجيل  لاستثنا من  حد حالا  نطبقت عليها  لقانونية   عية  لمشر

لأمر  (77)لما  لذكر 06-03من   .(30)لسالف 
ية:  -2 للا صفة الجدة للعلامة التجار لموضوعية  لشر  هم  لجد من  يعد شر 

ستعمالها   لعلامة جديد  لم يسبق  يقصد به  تكو  ية  لتجا لعلامة  فرها في  تو
ستعمالها  تسجيلها (31)تسجيلها ، حيث لم يسبق  لعا لمقصو هنا تكو في شكلها  لجد   ،

لخدما لبضائع   لمكونة للعلامة،(32)على نفس   ، فالجد  غير مرتبطة بالما 
ية  لتمييز منتجاتهم  خدماتهم عن لقد       لتجا لعلامة  لمشرع على طالبي تسجيل  فر 

شا  سما كا  لفظا   لمستعملة  ية  لعا لجديد للسمة  غيرها شرطا موضوعيا يتعلق بالطابع 
متنع غير عن  ع علامة من قبل شخص معين  إيد سم، بحيث  سبق تسجيل  مز    

لب تسجيلها لتمييز منتجا  خدما مماثلة، كما يقع تحت طائلة بطلا علامته ستعمالها  ط
سمية   ، مثل نقل  تقليد شعا  خر لا تعد تقليد لعلامة  فض تسجيلها كل محا  

لجمهو سما منعا للبس  تضليل  خر          .(33)علا  شعا 
ي  يكو للعلامة مظهر مميز  تكو جديد لا يكفأ تكو العلامة مشروعة:  -3

عة،  لا تكو مخالفة  لاستعما حتى تكو محل حماية قانونية،  يجب  تكو مشر
لعامة لآ  غيرها (34)للنظا  لخليعة  صو  لرسمية  لدمغا  لأحمر،   .(35)كالصلبا 

 الشروط الشكلية: -ثـانــيا
لمتبعة لقد نص   لإجر  نة على مجموعة من  لمقا يعا  لتشر ئر كباقي  لجز لمشرع 

لنشر كما يلي: لتسجيل  ع،  يد لإ هي:  لعلامة  تحمى  لصحيح  لتسجيل   حتى يتم 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  063ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

يداع  -1 بالتالي : Dépôtالإ لقانوني  لرسمي  لوجو  ية صفة  لتجا لعلامة  حتى تكتسب 
لحماية لها فلا بد م ير  جو حقيقي فقط،  هاته تقر لك كا لها  ن تسجيلها، حيث قبل 

سا ملف لك بتسليم   لمعد لأجل  لمحر  لطلب  ع  يد يتضمن  لخطو هي تسجيلها بإ
لعلامة لتي تحتها  لخدما  لمنتجا   لعلامة مرفقا بتعد لكافة   .   (36)نمو 

يداع: -أ-1 ع طلب  إجراءا الإ يد لعلامة، حيث يتم  حل تسجيل  ع  مر يد لإ يعتبر 
لصناعية لوطني للمل كية  لمعهد  لمختصة) لمصلحة    INAPI )(37)تسجيل علامة مباشر لد 

خر معتر بها قانونا سيلة  يد  بأية  لبر يق   .(38)ساله عن طر
لمصل      لذ تسلمه  لنمو  لطلب على  يشتر  يحتو يحب  يحر   لمختصة  حة 

لعلامة   لتي تنطبق عليها  لمنتجا  بيا  نه  عنو ع  لمو سم  ية خاصة  جبا على بيانا 
لمحد قانونا لمقابلة للتصنيف  صا  لمصلحة (39)لأ ستلا  يخ  ع هو تا يد لإ يخ  يعتبر تا  ،

لمذكو  . (40)لمختصة للطلب 
يداع:  --1 لقانو يجو لأ صاحب الإ يسمح  ع علامة قصد حمايتها قانونا،  يد شخص 

لما كيل عنه بموجب  سطة  لعلامة من قبل صاحبها شخصيا  بو ع  يد من  (7)  يتم 
يا عنه مقيم في 277-05لمرسو  ئر لخا يحب  يعين ممثلا جز ع مقيم في  لمو إ كا   ،

لما  ئر حسب  لتنف (7/1)لجز لمرسو  قم من  عليه في  277-05يذ  لذكر،  لسالف 
لعلامة بنسخة من  لتسجيل  كيل يحب  يرفق طلب  ع من قبل  لمو لتي يتم فيها تمثيل  لحالة 

لطرفين. لمحر بين   لوكالة 
يداع:  -ج-1 لعلامة، لهذ تقو  فحص الإ كتسا مل كية  ع  مهما في  يد لإ يلعب 

لمل لمختصة بفحص  لشكل نصت لمصلحة  لموضوع، من ناحية  من ناحية  لشكل  ف من ناحية 
قم  (17)لما  لتنفيذ  لمرسو  لمختصة ما   277-05من  لمصلحة  لذكر تفحص  لسالف 
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لمو  لمحد في  لشر  ع يستوفى  يد لإ لأمر  (7-4)كا  ستيفا   -03من  عند عد   ،
لمصل لشر تطلب  ع لهذ  يد لإ ين ملف  جل شهر ية طلبه في  ع تسو لمو لمختصة من  حة 

لطلب. لمد بنا على طلب معلل من صاحب  قتضا لنفس  لأجل عند   يمكن تمديد 
لتسجيل، غير     لمختصة طلب  لمصلحة  لمحد ترفض  لآجا  ية في  لتسو في حالة عد 

لرفض هل هو عبا عن  لمشرع لم يبين طبيعة  لإشكا   ما   شعا بالرفض  هو قر 
فض  تباعه في حا  جب على طالب تسجيل  لذ  يق  لطر لم يبين لنا  ميا،  لز  كا تعليله 
صد قر  نها  لتي يفتر  لهيئة  فع تظلم  لنفس  تسجيل علامته للطعن فيه بين 

لهيئة  طابع  لك باعتبا    ، لقضا لى  للجو   فهي تصد قر مما لرفض  
. لإ لقضا  ما  تها  لطعن في قر  يوحي جو 

لمصلحة  Enregistrement : تسجيل العلامة -  لذ يتخذ مدير  لقر  يقصد بالتسجيل 
لمصلحة  لذ تمسكه  لعلاما  لعلامة في فهر خا في سجل  لى قيد  لذ يؤ  لمختصة 
تسميا  عا  لاختر لصناعية  لنما  لرسو  ية  لتجا لعلاما  يذكر فيه كافة  لمختصة، 

لأصو لتي تم تسجيلها حسب  لعقو، كما (41)لمنشأ  لعلامة  تقيد فيه كافة  لو على 
لأمر  لما  06-03لمنصو عليها في  كد عليه  هو ما  من  (14)لمتعلق بالعلاما 

قم  لتنفيذ  لذكر. 277-05لمرسو   لسالف 
لمشرع قد جعل للتسجيل       بالتالي يكو  ع  يد لإ يخ  لتسجيل من تا تبد حسا مد 

لغاية من هذ هو حماية مصلحة  لتسجيل،  يخ  ع سابق لتا يد لإ يخ  جعيا، باعتبا  تا ثر 
لنية لغير سي  ع من تصرفا   .(42)لمو

ثا طيلة  تجديد التسجيل: -3 لعلامة ينتج  ع طلب  10 تسجيل  يد يخ  سنو من تا
لتسجيل لفتر متتالية تقد كذلك  لتسجيل  10لتسجيل كما يمكن تجديد  يسر  سنو 
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هذ  لقانونية للعلامة،  لحماية  هذ كله لتستمر  لتسجيل  نقضا  يخ  لذ يلي تا ليو  بتد من 
لما  لأمر  (5)طبقا لما نصت عليه  . لمتعلق بال 06-03من   علاما

لستة       سم جديد خلا مهلة  فع  لمختصة مع  لمصلحة  لى  لتجديد  يجب تقديم طلب 
نقضا  لتسجيل  قبل  نقضا  لتي تسبق  لية  10شهر  لمو لأكثر  شهر على  لستة  سنو  

لع لمد تعتبر  لتجديد خلا تلك  في حالة عد تقديم طلب  لعلامة،  ثا هذ  لامة لانقطاع 
لخدمة، كما يجو لأ  لبضاعة   يجو لكل  مصلحة تقديم طلب تسجيلها في نفس  باطلة 
لاسيما  لمختصة للحصو على معلوما متعلقة بالعلاما  لمصلحة  لى مدير  شخص تقديم طلب 

لسابقا  .(43)لبحث عن 
لعلامةالنشر:  -4 تسجيل  ع  يد لمختصة ملف طلب  لمصلحة  سة  لمنتو   بعد  على 

لتسجيل شكلا  ع  يد لإ صحة كل من  لقانونية  لإجر  ستيفا  لتأكد من  لخدمة، 
ها  حتكا لمسجلة  لتجا بالعلامة  لصناعيين   ، لجمهو علا  موضوعا يصد قر نشرها، ليتم 

تأكيد مل كيته لها، حيث لذ يحظى بحماية قانونية بعد تسجيلها  ضع  من مستغلها  لك  ثر  يتم 
لوطني   لمعهد  تأشير مدير  لمصلحة  طابع  لتسجيل  قم  لخمسة  لنسخ  على كل نسخة من 

كيله نسخة تكو بمثابة شها تسجيل ع   لمو لى  لنشر (44)ممثله، ثم توجه  لنشر في  يتم   ،
إنما هو مجر (45)لرسمية لعلامة، فالنشر لا ينشأ حقا  سيلة لإثبا حق  على نفقة صاحب 

لسابق ع  يد لإ يق     .(46)موجو من قبل عن طر
  

 الوبحث الثبًٖ: حوبٗٔ العاهٔ التجبرٗٔ فٖ الشرٗعٔ ٍالقبًَى

لعالمية      لأسو  يتابع ما يجر في  يشاهد  لذ ير  لطبع  – َ  لنشر  بعض  
لمتاجر، لير ما يأسف- لصناعا   ِ محا  لمستشر على  ،  لاعتد  لأسف من  شد   له 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  066ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

، من خلا سرقا  يب باطلة مز َ كا هية،  ج  بحُج   ، ِ لما  ية، للجشع  لفكر لحقو 
تقليد  ية، بل  لتجا لعلمية  لإنتاجا  لابتكا  لمؤلفا  علمية ل كثير من  ية  فكر بية 

لشعا ية  لتجا لعلاما  لسل ع  ها من لبضائع  ن  لى سلعة ما على  حد لينظر  لو ى  َ  ، حت َ
ها مز َ  ن َ جو تصنيعها، فلا يكتشف  نتاجها،  لمشهو بحسن  لعالمية  لفلانية  لشركة  نتا 

ل كبير  ق، نظر للتشابه  تحق ُ ل  لا َ بعد  م ن،  بعد طو تأم ُ لتا  –مقل َد  لتطابق  بل 
حيانا  لاسم  – لظاهر  لعلامة،   لشكل،   لمُق لد، من حيث  لمُنْت ِج  لأصلي،  لمُنْت ِج  بين 

 .حيانا 
 الوطلب اأٍل: حوبٗٔ العاهٔ فٖ الشرٗعٔ اإساه٘ٔ:

ز عليها      ك َ لتي  لمهمة  نب  لجو لإسلامية،  يعة  لشر لتي سل كتها  لعامة  لوسائل  بجانب 
لممتلك لحقو  لحقو في حماية  لملكيا  ة تد  على حماية  ل َة خاص َ ا لأصحابها، فإ َ هنا 

مو  ها  ن َ سا  لمملوكة لأصحابها، على  لمل كية  ية من حقو  لتجا لعلامة  حق ُ  عموما، 
. لإسلا لاعتد في نظر  لك يستوجب حمايتها من  ة بأصحابها،   مختص 

 
ية الفرع  الأول: حكم الد ين في العلامة التجار
لمملوكة لأصحابها،      لحقو  ية من  لتجا لعلامة  لتصر بها  لا: تعتبر  لحق في  لهم 

لإسلامي ما  لتعا  لتابع لمنظمة  لفقهي  لمجمع  قد  في قر  عة،  لمشر لتصر  جه  بأ
 :يلي
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  067ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لتجاأولا لعنو   ، لتجا لاسم  ع  :  لاختر لتأليف  ية،  لتجا لعلامة   ،
لمعاصر قيمة مالية معتبر لتمو ُ  لعُر  صبح لها في  ، هي حقو خاصة لأصحابها،  لابتكا

لاعتد عليها لحقو يعتد بها شرعا، فلا يجو  هذ   .لنا لها، 
لتجا  ثانيا لعنو  لتجا   لاسم  لتصر في  نقل   : يجو  ية،  لتجا لعلامة 

ا. ا مالي ً صبح حق ً لك  لغش، باعتبا   لتدليس  لغر  نتفى   منها بِعِو  مالي،  

ية       لسجل فإ تسجيل شخص مالكا لعلامة تجا شر مقيد في  ية قيو  عا  مع مر
ية لتجا لعلامة  لحق في  يستعمل مستقلا تلك  لشخص  لك  لبضائع  يخو  لموجو على 

نه  كا  لتسجيل قانونيا، على  لك  كا  جلها  على ما له تعلق بها  لتي سجلت من 
لتشابه بها( عائد  حد ) علامة كثير  ية  كثر مسجلين مال كين لعلامة تجا شخصا  

لتس لك  لبضائع لا يحق لأ منهم  يستقل باستعمالها بموجب  لك يكو لذ  عد  جيل 
لعلامة لمسجل مالكا لتلك  لوحيد  تها كما لو كا هو  لحقو   .لكل منهم 

لتعد عليها بتقليدها  ثالثا: لمقر شرعا فيمنع  لحقو  ية من  لتجا لعلامة  بما  
يرها، من با  غير تز ير  لتز من  لغش  لك من  يعتبر   ، لتعد صو  شكا  لك من 

لمحرما شرعا  لك من  كل  لنا بالباطل، مو   كل 
 

ية   الفرع الثاني: الأدلة الشرعية في حق حماية العلامة التجار

لغش  أولا: يم  لإسلامية تحر يعة  لشر لمعاملا في  عد  لمعلو  من قو من 
سلم لخديعة، لل ه عليه  لرسو صلى  لل  ه عنه   ضي  ير  بي هر لحديث عن   :قد  في 

سلم: ما -كومة  -مر َ على ُصبر طعا لل ه عليه  صابعُه بللا، فقا صلى  خل يد فيها، فنالت  فأ
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  068ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

فلا جعلته فو  : لمطر. قا لل  ه،   سو  لسما يا  صابته   : ؟ قا لطعا هذ يا صاحب 
، '' من غشنا فليس مني''لطعا لنا  . (47) كي ير 

سلم: من غشنا  ثانيا: لل  ه عليه  لل  ه صلى  سو  : قا  لل  ه عنه قا ضي  بن مسعو  عن 
لنا ع في  لخد لمكر   .(48)فليس منا، 

هو محر شرعا  ثالثا: ع للنا  خد ير  ية تز لتجا لعلاما  ْجت نِبُو  قا تقليد  لل  ه تعالى:  
ِ لز ُ  (.49)ق وْ  

لل  ه      سو  : قا  لل  ه عنه قا ضي  ب ي بكر  لذنو فع ن  بر كب ائر  ك  ير من  لتز بل   
عقو  لإشر بالل  ه   : لل  ه، قا سو  لكبائر؟ قلنا: بلى يا  نبئكم بأكبر  لا  سلم:  لل  ه عليه  صلى 

كا متكئا  لدين،  لز فما لو شها  لز  قو  لا  لز  شها  لز  قو  لا   : فجلس فقا
 .(50) يقولها حتى قلت لا يسكت

قد      لشي على خلا ما هو،  صف  لز  ضابط  لعسقلاني:  بن حجر  لحافظ  قا 
لى  لشها فيختص بها(51)يضا  لى  قد يضا  لباطل،  ل كذ   .لقو فيشمل 

يضا، رابعا: لمحرما  هذ من  ضر بمال كها  ية  لتجا لعلاما  فقد    في تقليد 
سلم لل  ه عليه  لل  ه صلى  سو  : قا  لل  ه عنه قا ضي  لخد  بي سعيد  لا  :عن  لا ضر 

لعامة فلا يجو لأحد  يتعد (52)ضر لفقهية  عد  لقو لحديث من  لفقها هذ  عتبر  قد   ،
ين.على حقو   لآخر

لنا بالباطل خامسا: مو  كل  ية يعتبر من با  لتجا لعلاما  كما  كذلك فإ تقليد 
لل  ه تعالى ْ ت كُو  ِتج ا  ع ْن  :قا  َ ا  ل َ ل  كُْم ب يْن كُْم بِالْب اطِِل   ْمو  َ م نُو ل ا ت ْأكُلُو  ل َذِين    ه ا  ي ُ َ ي ا 

 .(53)ت ر  مِنْكُمْ 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  071ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

ع صح     لو سلم قا في حجة  لل  ه عليه  لنبي صلى  لحديث   ل كم  :في  مو مائكم    ''
بكم''  لى يو تلقو   .(54)عليكم حر كحرمة يومكم هذ في شهركم هذ في بلدكم هذ 

سلم قا    لل  ه عليه  لنبي صلى  لحديث   لا بطيب  : في  مر مسلم  لا يحل ما 
 .(55)نفس

سلم جا في  لل  ه عليه  لنبي صلى  لل  ه عنه   ضي  لساعد  بي حميد  خر عن  ية 
لل  ه صلى  :قا سو  لك لشد ما حر  خيه بغير طيب نفسه  لا يحل للرجل  يأخذ عصا 

لمسلم لمسلم على  سلم من ما   .(56)لل  ه عليه 

سلم قا      لل  ه عليه  لنبي صلى  لحديث   حد منكم شيئا بغير لل  ه ل : في  ا يأخذ 
لقيامة لل  ه تعالى يحمله يو  لا لقي   .(57)حق 

لإسلامي ما يلي لتعا  لتابع لمنظمة  لفقهي  لمجمع   : في قر 

لا     لتصر فيها،  لأصحابها حق  لابتكا مصونة شرعا،  ع   لاختر لتأليف  حقو 
لاعتد عليها   .يجو 

منها فتو      تقليدها،  ية  لتجا لعلاما  لتعد على  يم  صد فتا كثير في تحر
لمقلد  لسلع  ية حيث  فيها: لا يجو بيع تلك  لسعو لإفتا في  لعلمية  ئمة للبحو  لد للجنة 

ل ية لما في  لتجا لمحلا  يعها على  لا تو لاتجا بها  لا يجو  صلية،  نها  ك من غش على 
لاحتيا عليهم ل كذ  لغش بقوله: '' (58)لمسلمين  سلم  لل  ه عليه  لل  ه صلى  سو  قد حر   ،

لنا  مو  كل  لعد  لإثم  لتعا على  لك من  لما في  من غشنا فليس منا''، 
لل  ه تعالى '' :بالباطل، قا  ِ لْعُْد  ْثِم   لإ  ق '' لا  ت ع ا نُو ع ل ى  ل  كُْم ،  ْمو  َ ا تعالى: '' لا  ت ْأكُلُو 

 .(59)ب يْن كُْم بِالْب اطِِل''
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  070ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

منافستهم بغير حق،     لمقلد  لأصلية غير  لسلع  لإضر بمن يبيع  يضا من  لك  لما في 
لبركة، قا صلى  سبب لمحق  لمشتر بأنها مقلد محر  علا  لسلع   لك فبيُع تلك  على 

سلم لبيعا بالخيا ما لم يتفرقا  :لل  ه عليه  ب – قا  –''  ي نا بو لهما حتى يتفرقا، فإ صدقا 
كذبا محقت بركة بيعهما'' إ كتما  خو  (60)في بيعهما  لمسلم  سلم: ''  لل  ه عليه  قا صلى   ،

نه'' لا بي َ خيه بيعا فيه عيب  لا يحل لمسلم باع من   .(61)لمسلم 

ية       لتجا لعلامة  لاعتد على  لإسلامية حيث  فيها: لا يجو  لشبكة  منها فتو 
هو حر ل ضح،  ير  إلا فهو تز صحابها،  كا بغير  من  لما لخا بتلك  لتجا  اسم 

 ، هما حقا ماليا معتبر يين،  لتجا لاسم  لعلامة  لشركا في  شرعا لأنه تعد على حق 
نت لهم في ها  لم تكن  مقاضا من يقلد شعا ية متابعة  لتجا لعلامة   للشركة صاحبة 

 .لك
عونا      لإثم  يكا لأصحابها في  ، لئلا يكو شر لمقلد لمو  لمتاجر في مثل تلك  لا تجو 

لنا لسلامة فيضر  سبا  لجو  عى فيه  لباطل، كما  كثير منها لا تر  .(62)لهم على 
لعلم على       هل  قد نص   ، لو لمن يبين كونها تقليد لمتاجر فيها  بنا عليه فلا تجو 

عتد على حق غيرهم،  نهم قد  لمعتد مثلهم، ما  يعلم  لسا   لغاصب   لآخذ من 
لأمر لتصر خلاصة  لحق في  لهم  لمملوكة لأصحابها، لحقو  ية من  لتجا لعلامة  بها   

عة لمشر لتصر  جه    .بأ
يرها،       تز لتعد عليها بتقليدها  لمقر شرعا فيمنع  لحقو  ية من  لتجا لعلامة  بما  

لك من  كل  لنا بالباطل،  مو  كل  من با  ير  لتز من  لغش  لك من  يعتبر 
 لمحرما شرعا فيما يلي:
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  072ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

1-   ُ لل  ه سبحانه: '' لا  ت ْأكُل يقا قو  ْ ف رِ ِ لِت ْأكُلُو ا ْلحُك َ ل ى  ْ بِه ا   ل  كُم ب يْن كُم بِالْب اطِِل  تُْدلُو ْمو  َ  ْ و
نتُمْ ت عْل مُو '' َ ْثِم   ِ بِالإ  ا لن َ  ِ ْمو  َ  (63)م ِْن 

ل  كُْم ب يْن كُْم  -2 ْمو  َ  ْ ْ لا  ت ْأكُلُو م نُو ل َذِين   ه ا  ي ُ َ َ ت كُو  ِتج ا  قوله تعالى: "ي ا  لا َ  بِالْب اطِِل  
ه  ك ا  بِكُْم  ِحيما" لل َ نفُس كُْم   َ  َ  ْ  .(64)ع ن ت ر  م ِنكُْم  لا  ت ْقتُلُو

مو بعضهم بعضا      تعالى عبا عن  يأكلو  لل  ه تبا  لآيتين ينهى  ففي هاتين 
لحِي ل، مما يد ُ على  َ حق ، لا بالباطل،  لإسلا ملاكهم مصونة محفوظة في  لنا  و 

 .ِ لا َ بالحق  خذها  لا  لاعتد عليها،   يجو 
ا  -3 بن عب َ لل  ه تعالى عنهما  –عن  سلم خ ط ب  –ضي  لل  ه عليه  ِ صلى  لل  ه َ َ  ُسو    :

َ ُ ي وْ   ُ ا لن َ ه ا  ي ُ َ ْحرِ، ف ق ا : "ي ا  لن َ ا  ي وْ   ؟". لن َ ! ق ا : "ف َأ ُ ب ل د ه ذ  : ي وْ ح ر  ؟". ق الُو ه ذ 
ل  كُْم  ْمو  َ ِم ا كُْم   ! ق ا : "ف إ  َ  : ش هْر ح ر  ؟" ق الُو ! ق ا : "ف َأ ُ ش هْر ه ذ  : ب ل د ح ر  ق الُو

 ، حُرْم ةِ ي وْمِكُْم ه ذ  ، ك  ض كُْم ع ل يْكُْم ح ر  ْعر  َ   ، ". ف َأع ا ه ا مِر   ، فِي ش هْرِكُْم ه ذ  فِي ب ل دِكُْم ه ذ 
ا  بُْن ع ب َ غُْت". ق ا   هُم َ ه ْل ب ل َ لل َ غُْت،  هُم َ ه ْل ب ل َ لل َ هُ، ف ق ا : " س  ْ لل  هُ ع ْنهُم ا  -ثُم َ  ف ع    : - ضِي  

 ُ ت ه ا ل و ِصي َ ن َ   ِ ِي دِ ل َذِ ن ْفسِي ب ، ف و   ا  ، لا  ت رِْجعُو ب عْدِ ُكف َ لْغ ائِب  اهِدُ  لش َ تِهِ: "ف لْيُبْلِ ْغ  م َ ُ ل ى    ُ ه
ِق ا  ب عْض"  ُ ب عُْضكُْم   .(65)ي ضْرِ

ير  -4 بي هر لل  ه عنه  –عن  سلم: "كُل ُ  –ضي  لل  ه عليه  لل  ه صلى   ُ سو : قا  قا
 ُ ،  م لْمُْسلِِم ح ر   .(66)هُ،  م الُهُ،  عِْرُضهُ" لْمُْسلِِم ع ل ى 

ق اشِي ِ عن عم ِه  -5 لر َ بي حُر َ  لل  ه عنه  –عن  سلم  –ضي  لل  ه عليه  لل  ه صلى  سو   َ 
لا َ بِطِيِْب ن ْفس مِنْهُ"  مْرِ    ُ حِل ُ م ا : "لا  ي   .(67)قا
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  072ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

نس بن مالك  -6 لل  ه عنه  –عن  سلم:  -ضي  لل  ه عليه  ِ صلى  لل  ه  ُ ق ا : ق ا   ُسو
ْست   وْ ص لا ت ن ا،   ل َ لل  هُ، ف إ   ق الُوه ا،  ص  لا َ  ل ه    ى ي قُولُو لا    ا  ح ت َ لن َ ق اتِل   ُ  ْ َ  ُ مِْر ُ ْقب لُو قِبْل ت ن ا، "

حُو  بِيح ت ن ا، ف ق   لل  هِ"   ب  لا َ ِبح ق ِه ا،  ِحس ابُهُْم ع ل ى  لُهُْم،   ْمو  َ ُهُْم   ِم ا  .(68)ْد ح رُم ْت ع ل يْن ا 
ه مُصا في       ن َ لمسلم،  ها تد ُ على حرمة ما  ن َ يث جميعا:  لأحا لوجه من هذ 

كله بالباطل لا  لاعتد عليه،  ، لا يجو   .لإسلا
ل َ  -7 لما ما  من  إيجا  ِ  لغصب،  لإسلا للسرقة  يم  ة شرعية تد ُ على تحر

ة في  ة للمل كي َ لتام َ لحماية  ل َة على  ها  ير، فهي كل ُ لغاصب بالتعز لسا بالجلد،  معاقبة  لصاحبه، 
ل   ُ ِ ا لس َ تعالى: ''   ِ سبحانه  لحق  شكالها، من مثل قو  عها  نو ، بجميع  ِق ةُ لإسلا ا س َ

يز ح ِكيم " هُ ع زِ لل َ هِ   لل َ س ب ا ن ك الا م ِن   يْدِي هُم ا ج ز  بِم ا ك  َ  ْ سلم: (69)ف اقْط عُو لل  ه عليه  قوله صلى   ،
ى تُؤ  ِي هُ"  ْ ح ت َ خ ذ  َ لْي دِ م ا   .(70)"ع ل ى 

منها -8  ، لخصو لعلم في هذ  هل  لتي نص َ عليها  عد   :لقو
حد بلا سبب شرعي "  -   .(71)"لا يجو لأحد  يأخذ ما 

نه"  - لغير بلا   .(72)"لا يجو لأحد  يتصر َ في ملك 
من سبق  -9  ، مر مبا لى  نتا علمي  يكو قد سبق  بتكا  تأليف   لى   َ من سبق 

ل لتصر ُ فيه،  ، يجو له  حق ُ به من غير لسو من لى مبا فهو  لى  جه  إخر انتفاع به، 
با  لأ كتسا   .(73)جل 

،  َ من      لاعتد حمايتها من  ية،  لفكر لإسلا بالمل كية  عتر  كل ُ هذ يد ُ على 
 .عتد عليها فهو ضامن لصاحبها

 الوطلب الثبًٖ : حوبٗٔ العاهٔ التجبرٗٔ فٖ القبًَى الَضعٖ
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  073ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

يمة التقليد -أولا  (: (Contrefaçonمفهو جر

ليس      يف شامل  لى تعر ئر   لجز يع  لت شر لية بها فيها  لد يعا  لتشر   مختلف 
لمفهو  عطا  من هنا سو نحا  قيق للتقليد،  قيق للتقليد، لذ لابد من تحديد مفهو 

لتقليد. يعي لمصطلح  لتش ر  لفق هي 

يمة التقليد -1 يف جر لا، سنتنا في   :تعر لفقهية  لناحية  لتقليد من  يف  لفرع تعر هذ 
يعي. لتشر يف  لتعر  ما ثانيا سيكو فيه 

يمة التقليد:  -أ يف الفقهي لجر   التعر
لأصلية      صطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة  نه  لفقه على  ،  صنع (74)يعرفه 

لحقيقية، بحيث يمكن لعلامة  لمستهلك علامة تشبه في مجموعها  لجديد  تضلل   .  (75)للعلامة 
لأصلية من شأنه  يخدع      لعلامة  صطناع علامة تشابه في مجموعها  لتشبيه فهو  ما 

يضلله  .  (76)لجمهو 
يمة التقليد: - يعي لجر يف التشر لما التعر لتقليد من خلا  ئر  لجز لمشرع  لقد عر 

لأمر (26/1) نه: "يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة  03/06 من  لتي تنص على  لذكر  لسالف 
لعلامة" لغير خرقا لحقو صاحب  ية لعلامة قا بها  لاستئثا  .(77)كل عمل يمس بالحقو 

لتي تمس       لأعما  نه تعد جنحة تقليد كل   ، علا لما  نستنتج من خلا نص 
ل لمختلفة سو  ها  لذ يصيب لعلاما بصو لفعل  تها   لعلامة في حد  لذ يصيب  فعل 

لعلاما مسجلة، فالمشرع  لعلامة، بشر  تكو هذ  لتي تسو تحتها  لخدما  لسلع 
لتي تكو مسجلة.  لعلاما  لجنائية على  لحماية  ئر قصر   لجز
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  074ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

ير: -ج يمة التقليد عن التزو  تمييز جر
لمز  فعل      لعلامة  ير يتحقق متى نقل علامة مسجلة نقلا حرفيا بحيث تكو  لتز

لأصلية ية  لتجا  .(78)مطابقة تماما للعلامة 
لأصلية       لعلامة  صطناع  محاكا علامة تمثل في مجموعها  لعلاما فيعني  ما تقليد 

لبضاعة  يضلله بخصو مصد  لجمهو  لعلامة، فل كي تماثلا من شأنه  يخدع  لتي تميزها 
لعلامة  لشبه بين  لى خلق  لقيا بعمل من شأنه  يؤ  ما تقليد للعلامة يجب  نكو 
لعلامة من  لتي تميزها  لبضاعة  لجمهو بخصو مصد  تضليل  لمقلد من جهة  لأصلية 

لتضليل يمة في حالة عد قيا  ، حيث لا جر خر  .(79)جهة 
 
يمة التقليد:أركا  -2   جر
                                                                         الركن الشرعي: -أ

هذ ما يسمى     لفعل  يحر  بة،  لعقو لا بوجو نص قانوني يقر  لا يمكن معاقبة شخص 
با لعقو ئم  لجر لى من قانو  ،(80)بمبد شرعية  لأ لما  ئر على  تنص  لجز با  لعقو

'' من بغير قانو لا تدبير  بة  لا عقو يمة   .(81)نه: '' لا جر
هي      يمة  لجر لت ي تتكو منها هذ  عة  لمش ر ية غير  لم ا لأفعا  لش رعي يوضح  فالر كن 

لم ا لر كن   . (82)جوهر 
 الركن المادي:-
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  075ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

سا     لعلامة على  ير  يمة تقليد  تز لم تستخد على تقو جر ير فعلا حتى  لتز عملية 
ير،  لتز يمة  حدها تكفي لبيا جر ية  لتجا لعلامة  لخدما لتمييزها، فعملية نقل  لمنتجا  

لتقليد ستعملت  لا، فإثبا  لعلامة  لمصلحة  فلا يهم  كانت هذ  عها لد  يد بمجر 
لك نتيجة لتطابقها لأصلية لمختصة بغية تسجيلها   . (83)تطابقا تاما للعلامة 

 :الركن المعنوي-ج
لمشرع       لتقليد لم ينص  يمة  مية، ل كن في جر لإجر لنية  يمة توفر  تقتضي كل جر

صطناع  لمتمثل في  لفعل  بإثبا  لجز  ير  كتفى بتقر مية، بل  لإجر لنية  ئر على  لجز
لأصلية    . (84)صطناع علامة مشابهة لهاعلامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة 

لجنحة،  لا       جو  ما لإثبا  لجنائي ليس شرطا لا لقصد  لبعض   لهذ ير 
لك   حجتهم في  لضا حسنة كانت  سيئة،  لفعل  لبحث عن نية مرتكب  يفر 

لقصد''  لتدليس''  '' لقانونية في نصوصها لم تتضمن  عبا تفيد ''  .(85)لأحكا 
 صور تقليد العلامة: -3

شك الا مختلفة، فالب عض  يمكن      عها  ن و ية بمخت لف  لتجا لعلامة  لاعتد على    يكتسي 
لبعض  لقانونية،  لحماية  لعلامة لأن ه يمس  موضوع  لحق في  لمب اشر على  لاعتد  منها تتمثل في 

لعلامة باعتبا غير مباشر لاعتد على قيمة   .(86)لآخر يتمثل في 
لعمو ت   ية  على  لتجا لعلامة  ً على حقو  ِ لمت نافس تعد لت ي يرتكبها  لأفعا  عت بر 

لتالية: لأعما   كانت من 
 التقليد المباشر للعلامة: -3-1
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  076ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لما   ت  لأمر  (28)نص  لعلامة  03/06من  ن ه '' لصاحب تسجيل  ك ر على  لسابق 
تكب   عو قضائية ضد كل شخص  فع  لمسجلة، لحق في  يرتكب تقليد للعلامة 

عمالا توحي بأ تقليد سيرتكب'' تكب  يرتكب  لحق تجا كل شخص   . (87)يستعمل نفس 
عتبر       لتقليد ل كنه  ئر لم يحد مفهو  لجز لمشرع  علا    لما  نستنتج من خلا 

لحقيقية قا عل لعلامة  تشبه في مجموعها  جذ  كل علامة صنعت  لجمهو  ى تضليل 
لما لها. لصنع  لتقليد يقو بمجر  لتقليد لا  لعلامة هذ كا لوجو   لمستهل فبمجر نقل 

 
 
 تشبيه العلامة: -3-2

يسمى بالمحاكا   لأصلية،  يبية للعلامة  صطناع علامة بصفة تقر لعلامة  يقصد بتشبيه 
لما  لتدليسية لركن  لتقليد في كونها تفتر  لتدليسي حيث تختلف عن جنحة  لتشبيه   

لجمهو بين  لخلط لد  لى  لذ يرتكز على تشبيه  طابع جد مرئي من شأنه  يؤ 
لمستهلك، لأ  ع  لمحاكي لخد لجنائي  قصد  لقصد  لذ يتمثل في  لمعنو  لركن  لعلامتين، 

يمة لا تق لمستهلكلجر ع  لمحاكا كفيلة بخد لا  كانت   . (88)و 
لإجمالية   لتشبيها  لاعتبا  لعلامة بعين  لنظر في جنحة تشبيه  ثنا  لقاضي  هنا يأخذ 

ئية، لذ تجد بنا  لجز لتمايز  ليس  لعلامتين  لخلط بين  لى  لعا  لتي تؤ بالمشتر 
لتشبيه ب لتميز بين  لأصلية من  القيالإشا   لعلامة  ستعما علامة تشبه  لذ يتحقق عند 

لى  تؤ  لأصلية  لجديد تذكر بالعلامة  لعلامة  لأفكا بحيث  لتشبيه، بجمع  لنطق  حيث 
ضة  ستعما تسمية متعا لك عند  لتشبيه بالتر    هنا قد يكو   . (89)لخلط بينهما ،
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  077ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

 لتقليد:جرائم مرتبطة بجنحة ا -3-3
لأمر      ئر بموجب  لجز لمشرع  لعلاما  هنا  06-03لقد حد  لمتضمن قانو 

لتي تتمثل في: لأمر  حكا هذ  لى  ئي بالنظر  لجز لوصف  عطى لها   فعالا 
لما  -*  تها عملا بنص  لتقليد: في حد  يمة  لأمر  (26)جر لم يشتر  06-03من 

نه متوفر  لجنائي باعتبا  لقصد  فر  لا يشتر تو لمقلد  لم تستعمل،  لعلامة  ستعما  لمشرع 
تم نشرها. لعلامة مسجلة  لقاضي لأ   لا يبحث فيه 

حة  -* ئر  صر لجز لمشرع  لتي لم ينص عليها  يمة  لجر هي   : ستعما علامة مقلد يمة  جر
لما ل كن  لمحقق بنص  لعلامة  لإستئثا لمالك  لحق  عتد على   (26)تستنتج من كونه 

لجنائي. لقصد  لبحث عن  جب عليه  لقاضي  لا   يمة ثابتة  لجر غم    لسابقة، 
لفاعل بيع منتجا  -* لذ يقصد منه  لفعل  هي   : يمة بيع منتجا تحمل علامة مقلد جر

 ، لأمر تحمل علامة مقلد لفعل في  يم هذ  ئر لم ينص على تجر لجز لمشرع   06-03نر  
تين  لما لعلامة حماية علامته بموجب نص  لأمر ( 26-9)ل كن يستشف من حق مالك  من 

03-06. 
لعلامة  بعرضها      قا عمد ببيع منتجا  خدما تحت هذ  لتدليس  على سبيل 

يد يدها  عر تو  ها.للبيع  تو
يمة التقليد: -ثانيا با المقررة لجر  العقو

خر لحماية       سيلة  لتقليد، كما منح لها  يمة  با للح د من جر ئر عقو لجز لمش رع  قر  
با  لعقو عليه سنتنا  جر تحفظية  تخا  لك من تمكينه من  لعلامة  حق مالك 

لتحفظية. لإجر  لتقليد  يمة   لمقر لجر
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  078ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

يمة التقليد:  -1 با الأصلية المقررة لجر لقانونية العقو لحماية  ئر تعر لموضوع  لجز لمشرع 
لعلاما لتقليد بصفة مباشر في قانو  ية من  لتجا بصفة غير مباشر في  06-03للعلاما 

لتالي: لنحو  لك على  با  لعقو  قانو 
:  -أولا  قانو العلاما
لأمر      لحق في ل 06-03نص  نتها  با توقع في حا  لعلاما عقو متضمن قانو 

خر تبعية كما يلي: صلية  با  جعل منها عقو  لعلامة، 
با الأصلية: -1  العقو

با     عو مرتبطة  لتي هي لأصلية لعقو لنظر في  ئي حا  لجز لقاضي  يحكم بها 
يمة، لجنح بجر مة لحبس تتمثل في  تين طبقا( 90)لمالية  لغر -03 لأمر من (33-32) للما

لحكم 06 بتين بإحد هاتين  معا بهما يمكن   .فقط لعقو
 الحبس: -أ

ين       لحبس من شهر تتر مد  لجنح،  ية مقر لما  بة سالبة للحر لحبس عقو يعتبر 
 .سنو 05لى 

لمسجلة فهي حسب  بالنسبة     ية  لتجا لعلامة  قعة على  لو لتقليد  لمرتبطة بجنحة  ئم  للجر
قم  (32)لما  لأمر  تكب جنحة تقليد يعاقب  06-03من  لذكر '' كل شخص  لسالف 

لى سنتين''.06بالحبس من ستة ) شهر   ) 
 الغرامة المالية: -
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  081ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

مته      لمد في  بة مالية تمس  مة عقو ينة لغر ير للخز لإ تعد من مصا  لمالية، 
لى  لما مقد في حكم قضائي  لمحكو عليه بدفع مبلغ من  لز  لعمومية، حيث تعر بأنها 

لة لعامة للد ينة   .(91)لخز
ئم       لجر لعلامة بين  قعة على  لو يمة  لجر بة بحسب طبيعة  لعقو لحكم بهاته  يختلف مقد 

ل غير مرتبطة به.لمرتبطة بفعل  ما هي مستقلة   تقليد 
لأمر       ئر بموجب  لجز لمشرع  لجر مرتبط  06-03فقد قد  لذكر  كا  لسالف 

لما  لتقليد بنص   .10.000.000---2.500.000منه من:  (32)بفعل 

لضحي  لمجتمع  من  لعامة بصفتها ممثلة  لنيابة  ئية من  لجز لدعو  ترفع  ة صاحب هذ 
فاته. ثته من بعد   لعلامة  من 

يك بتولي لعامة لنيابة تقو لا عمليا     يتولى  ما فغالبا مباشر لعمومية لدعو تحر
يكها جر ية" لغش مكافحة مصالح تحر  لمباشر جر تباع يجب " التجارة مدير

ئم ضد لتحر ية لعلامة جر يخ من سنو   مد نقضا قبل لتجا  إلا لوقائع تكا تا

مت يمة ل كو هذ تقا  .(92)مستمر غير جنحة تشكل لجر
لتقليد بأنه جنحة من طر       لجنح باعتبا تكييف فعل  لاختصا لقسم  يعهد 

لمكا ئم  لجر لمحلي لهاته  لاختصا  ينعقد  ، هذ  ئر لجز  فيه تكبت لذ لمشرع 

يمة،  لما لنص طبقا لك عليه، لقبض فيه لقي لذ لمتهم  فيه يقيم لذ لمكا  لجر
ئية لإجر قانو من     .لجز

 قانو من يليها ما مكر    للما فقا معنو شخص بمتابعة لأمر تعلق إ     

ئية، لإجر ئر يقع لتي لمحكمة هي محليا لمختصة لمحكمة فإ لجز  مكا ختصاصيا بد
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  080ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

يمة، تكا ، لمشخص لاجتماعي لمقر  لجر  طبيعية شخا متبعة تمت نه  لا لمعنو

، لشخص مع ته لوقت في  مامها لمرفوعة لقضائية للجهة لمحلي لاختصا يكو لمعنو
  .لطبيعي لأشخا عو

 
 

با الجزائري: -ثانيا  قانو العقو
لما     لى  (429)جا في  ين  ئر '' يعاقب بالحبس من شهر لجز با  لعقو من قانو 

مة من  بغر بتين فقط كل من  20.000لى  2000ثلا سنو  لعقو   بإحد هاتين 
لمتعاقد:  يخدع  يحا  يخدع 

لمقوما - لتركيب  في نسبة  ية  في  لجوهر لصفا  لطبيعة   مة لكل سو في  للا  
لسلع؛  هذ 

ها؛ -  سو في نوعها  مصد
يتها. - لمسلمة  في هو لأشيا   سو في كمية 

لتي حصل عليها بد  - با  لأ عا  لمخالفة  لحالا فإ على مرتكب  في جميع 
 . (93)حق

علا        لما  ستقر  لمشرع يقصد بألفاظه يخدع  (429)من خلا  نستنتج  
ية. لتجا لذ قد يلحق بالعلامة  لتقليد  ية....  لجوهر لصفا   لتركيب، 

يمة التقليد: -2 با التكميلية لجر  العقو
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  082ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

تين      لما لمنصو عليها في  لتي  لأصلية  با  لعقو قم  (33-32)لى جانب  لأمر  من 
لعلامة بحماية  03-06 با تكميلية لإحاطة  ، فإنه قد نص كذلك على عقو لمتعلق بالعلاما

با بما يلي: لعقو تتمثل هذ  لتقليد  يمة  ضع حد لجر  سع 
لأمر  الغلق النهائي أو المؤقت للمؤسسة: -أولا لى  ، فإنه  06-03بالرجوع  لمتعلق بالعلاما

بة  لمؤقت للمؤسسة لحبسلى جانب عقو لنهائي   لقاضي بالغلق  مة يحكم  نه في (94)لغر  ،
ئر لم  لجز لمشرع  لا   لمؤسسة،  لقاضي بغلق  ئية يقر  بة جز لمتهم بعقو لحكم على  حالة 
لذ نص على  لفرنسي  لمؤقت، على خلا نظير  لغلق  ها  لتي لا يمكن  يتجا لمد  يحد 

لمحكمة قصاها    لجزئي، نهائي  مؤقت للمؤسسة لمد  لكلي    5يمكن  تأمر بالغلق 
 .(95)سنو

 المصادرة: -ثانيا
لة      لد لى  مو معينة  لنهائي لما  لمجموعة  لمصير  نها  لمصا  فإ  ،(96)يفهم من 

لنطق بها في حكم لقاضي  جب على  ية بموجب نص  جبا بة  لعقو ملزما كانت هاته  ه 
تكا جنحة  ،(97)بها ستخدمت لا لتي  لأ  لمنتجا  بة في مصا  لعقو تتمثل هذ 

لما  هذ ما نصت عليه  قم  (32)لتقليد  لا يمكن للقاضي   06-03لأمر  لذكر  لسالف 
مي للق لز لمصا  لحكم  عليه فإ  ئية  بة جز لحكم بعقو لا في حالة  اضي في يأمر بالمصا 

لمتهم نة  لحكم بإ  .(98)حالة 

 الإتلاف: -ثالثا
لتي تحمل علامة       لمنتجا  لتي قد تتمثل في  لمخالفة  لأشيا محل  تلا  تتمثل في 

لقاضي للحكم بها في  يضا  مية  لز عتبرها  قد  يمة  لجر تكا  لتي تستعمل لا لوسائل  مقلد  
لمتهم نة   .(99)حالة 
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  082ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

، بإتلا جميع تأمر  للمحكمة     ، نما لأختا  مو لإعلانا لعلاما

 لتغليف،

تكا لمستعملة للوحا  لجنح لتقليد جنحة في لمستعملة لأشيا جميع  لجنحة، لا
بي بها لأمر بها، لمرتبطة ، كرها لسابق لاعتبا تبر جو ليس جو لمصا  في 

ية لعلامة قيمة هي  .(100)سمعتها إنقا حمايتها ضر لتجا
 الإجراءا التحفظية: -3

لمتعلقة بالعلامة   يمة  لجر ثبا  لعلامة حتى يتمكن من  ئر لمالك  لجز لمشرع  جا  لقد 
لتحفظية  لإجر  لمدنية باتخا  لمحكمة  ئيس  مر  يضة بموجب   يستصد بنا على عر
لتي يدعي بأنها  قيق للسلع  لخ بر للقيا بوصف  لاقتضا بأحد  لك عند  مة، مستعينا في  للا

يضة بما ت لعر يشتر  ترفق  نه  لأمر بتوقيع حجز  بد فتر هذ  قر به سو  حمل علاما 
لحجز يمكن للقاضي  يأمر  لعلامة توقيع  في حالة ما  طلب مالك  لعلامة،  يثبت تسجيل 

لما  هذ طبقا لأحكا  لأمر  (34)بدفع كفالة،  لذكر 06-03من   .     (101)لسالف 
لما      لذكر بمقتضى  لسالفة  لإجر  ،  (35)تعتبر  لقانو لأمر باطلة بقو  من 

لك بصر  ئية خلا شهر  عو مدنية  جز لعلامة برفع  لمدعي مالك  هذ ما لم يتبع 
لمطالبة بها لتي يمكن  لأضر  يضا   .(102)لنظر عن تعو

 الخبتؤ:

ية       لتجا لعلاما  نين لحماية  صد  قو ئر  لجز سة يتبين لنا   لد من خلا هاته 
ساسية لد   لتقليد تمثل مهمة  بة  لتقليد، فمحا بة  لجما على محا عملت من خلا 

لتجا لتنظيم  طا  لخر   لجما في  لدخو   لضائع عند  قبة  جي خلا مر لخا
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نيةمجّلة ال القان ية  ل الفق ا يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الن  083ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لضخمة ل لشركا  لنشيط بين  لتعا  لمهمة تتكئ على  لوطني هذ  لتر  تد عبر 
.  لسلطا

تصدير       ستير  ، حيث   لجما لعالمية تمثل جر لد مستخدمي  كا  لما فتقليد 
بة  لعقو تكو   ، ئر لجز لقانو  مر يعاقب عليه  كا عالمية  نها ما ساسا على  سلع مقدمة 

ما مالية. ما بالسجن  غر ين  لمز لمقلدين   لمطبقة على 
عو       ية ما  يرفع  ستخد للعلامة تجا نه يمكن لأ متضر من  لى  نشير 

لمتضر مدني  لشخص  مدنية  كا  لعلامة فعلا  قضائية، تكو جنائية  كا صاحب 
.  ليس له علاقة بالتجا

ئم       ئر كافية   صو جر لجز لمشرع  ها  لتي حد ية  لتجا لعلاما  لاعتد على 
نه  لك هو  هدفها من  ع للمستهلك  لخد لغش  عتد على علامة ما بقصد  للتصد لأ 

لصانع  لتاجر   لثاني للمستهلك بعم غشه   يأتي لصالح  لخدمة بحفظ حقوقه،  مقد 
لتحايل عيه بالتضليل. عه    خد

لعلاما       لاعتد على  ئم  صل ت على   جر لإسلامية فقد  يعة  لش ر م ا من حيث 
لخدما  لسلع   ئه للمنتجا   تدليس للمستهلك عند شر ع  خد فعالا غش  ية تع د  لتجا

     .  ل كو من قا بالاعتد على علامة ما صو مخالفة للنظا
لاعتد على          ئم  يعة جر لشر لتي جرمتها  ئم  لجر ية من طائفة  لتجا لعلامة 

لفقهي  تركت للاجتها  بة  لتي لم يحد عقو ية  ير لتعز ئم  لجر لإسلامية بتصنيفها ضمن 
تكابه  ظر  لجاني  لشخص  لملائمة لحا  لعقابية  لحكا  صد  لقضائي سلطة تقدير 

لشرعية.    بط  لضو فق  يمة   لجر
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 الجسائرٕفٖ القبًَى  الوسؤٍل٘ٔ الجٌبئ٘ٔ للشرٗك

 

 أ. فاك هراد                                                                                 
  جبهعٔ ام البَاقٖ -كل٘ٔ الحقَق                                                                      

 هلخص :

لبحث في ثلاثة موضوعا ، لتبعية  لجنائية  لمساهمة  سة  لأ هو بيا  تتضمن 
لوطني ،  لجنائي  لقانو  ها في  لثاني هو بيا صو لأصلية ،  لمساهمة  تمييزها عن  حقيقتها 

لوطني  . لمشرع  ها لها  لتي يقر بة  لعقو  لثالث هو بيا 
لتي   لعامة  صافها  حكامها  مظهر  عها  نو لتبعية موضحا  لجنائية  لمساهمة  فبينت حقيقة 

لمجرمين في مرحلة ما تظهر ح لتبعية هي تعد  لأصلية ، فالمساهمة  لمساهمة  تميزها عن  قيقتها ، 
. لمجر لفعل  تكا  لإصر على  لتفكير  يمة ،  هي مرحلة  لما للجر لتنفيذ   قبل 

جد           لوطني  ،  لقانو  لتبعية في  لمساهمة  سة حالا  لك قمتبد ثم بعد 
لمو )لمشر لو في  لطر  يقة من  يمة بأية طر لجر لاشتر في  ئر ير   لجز    ( 42ع 

لإهما   .43 ) لخطأ   يق  لاشتر بطر فر   ( يعد فعلا عمديا ، فلا يمكن  يتو
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لوطني .        لجنائي  لقانو  يك في  لشر بة  لأخير قمت بتحديد عقو  في 
يمة–المسؤولية الجنائية الكلوبت الوفتبح٘ٔ : يك في الجر  القانو الجنائي الجزائري. –الشر

Resumé   

L'étude de la contribution pénale subalterne comprend des recherches sur trois 

sujets: le premier est l'énoncé de sa vérité et sa distinction par rapport à la 

contribution originale, le second est la représentation de ses images dans le droit 

pénal national et le troisième est la déclaration du législateur national. 

Elle a déclaré que la contribution criminelle expliquant les types de 

dépendance et l'apparence de ses dispositions et les descriptions générales qui 

montrent la réalité, et de les distinguer de la contribution initiale, la dépendance 

est la multiplicité des criminels qui achètent des actions en cours d'exécution 

avant physique du crime, qui est l'étape de la pensée et sa détermination à 

commettre l'acte criminel. 

J'ai alors découvert que le législateur algérien considère que la participation au 

crime de l'une des manières mentionnées aux articles 42 et 43 est un acte 

délibéré, et que la participation ne peut être faite par erreur ou par négligence. 

Enfin, j'ai identifié la peine d'un partenaire en droit pénal national. 
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ل مجّلة ال ا نيةن القان ية  يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الالفق  210ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

 هقدهٔ

صمم            مي  لإجر ع  حد بالمشر حد  فكر  يمة من قبل شخص  لجر غالبا ما تقع 
يمة من مجموعة  لجر خر تقع  في حالا  يمة ،  لجر لى  ية  لمؤ ية  لما لوقائع  نفذ  على تنفيذ 

ية  ما يقومو به من نشاطا ما هم  قد تتماثل  تكابها  نو على  لأشخا يتعا  من 
لتحضير  لتهيئة  لبعض على  قد تختلف ، فقد يقتصر   لجرمية  لنتيجة  ية في تحقيق  معنو

يمة فيما ينفذ  لجر يض على  لبعض بالتحر ية ، كما قد يقو  لما لآخر بالأفعا  فيما يقو 
لغير غير  يكو هذ  يمة  تكا جر بما يستخد شخص غير لا يض ،   لتحر لباقو موضوع 

تكابها  كثر من شخص في  لتي يساهم فيها  لحالا  يمة . هذ  لجر مسؤ قانونا عن هذ 
يمة   لجر لآخر بالمساهمة في  لبعض  لجنائية  كما يسميها  حد تسمى بالمساهمة  يمة  جر

 لاشتر فيها.     
لتبعية صفتها  لمساهمة  لذ تستمد منه  لمصد  لأصلية هي  لمساهمة  ما يؤكد   مية  لإجر

ئر ) لجز با  لعقو تي قانو  لى ما يك ترجع  لشر لتبعية يقو بها  لمساهمة   . 43 42لنا با 
يمة          لجر ئر مساهما تبعيا يقتصر  في  لجز با  لعقو يك في قانو  لشر يعتبر 

لذ  لنشا  هذ  تكابها،  لفاعل على  لقيا بنشا لمساعد  يقو به هو نشا غير مجر على 
مية لصلته بالفعل  لإجر كتسب صفته  إنما  يا  يد عن كونه عملا تحضير ته، فهو لا يز لذ

ية لتحقيق  لما لأفعا  ية تسبق  لتحضير لأعما  لما كانت  لفاعل،  تكبه  لذ  مي  لإجر
لحال لفاعل  يعاصر في بعض  يك يسبق عا عمل  لشر يمة فإ عمل  .لجر  1ا

 
سة حو : لد لأساسية لموضوع  لإشكالية   تتمحو 
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ل مجّلة ال ا نيةن القان ية  يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الالفق  212ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

 ما هي أحكا المساهمة التبعية في القانو الجنائي الوطني ؟ -  
يمة ؟-     يك في الجر بة التي فرضها المشرع الجزائري على الشر  ماهي العقو

لى   لبحث  لغامض منها عبر تقسيم هذ  توضيح  لأسئلة  لإجابة عن هذ  سو نحا 
 بعة مطالب .

 الركي الشرعٖ:  الوطلب اأٍل

لأخير هو  ع فهذ  صلي غير مشر قوع فعل  يمة لابد من  لشرعي للجر لركن  حتى يتحقق 
قد يرتكب هذ  لتبعية  لمساهمة  لشرعي في  لركن  جو  ع مصد  لمشر لأصلي غير  لفعل 

حتى  عة،  لمشر لتبعي صفته غير  لمساهم  يستمد منه نشا  يمة ،  لجر لأصلي في  لمساهم 
إنما يخلع عليه تلك  ته،  لتبعي في  لمساهم  عة على نشا  لمشر لصفة غير  لقانو قد لا يصبغ 

لذ يرتكبه  ع  لمشر لى علاقته بالنشا غير  لأصلي.لصفة بالنظر   لمساهم 
طه  لتسمية لابد من تحقق شر يطلق عليه هذ  ع  لفعل غيرمشر حتى يصبح  من ثم 

 هي:
ع. - يجعله غير مشر لفعل   جو نص قانوني يجر 
باحة. - لإ سبا  ع لسبب من  لمشر لفعل غير   2عد خضوع 

يم -1  خضوع الفعل الأصلي غير المشروع إلى نص تجر
لمساهمة  فر  كتسابه تبعا تتو يم  لى نص تجر لأصلي  لمساهم  لتبعية بثبو خضوع نشا 

لتبعي. لمساهم  لى نشا  ها  متد عة  لمشر لصفة غير   لذلك 
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لما ) لفرنسي  با  لعقو لى قانو  لاشتر بالنظر 7/121بالرجوع  ( نجد  نشاطا 
لفعل  لا  كا  ستثنا -لأصلي يشكل جناية  جنحة ليها مبدئيا هي غير معاقب عليها، مع 

ين لا نجد للاشتر مكانا لامتناع   .-بعض جنح 
   " La complicité n'est punissable qu'en présence , d'abord d'un fait 

principal  punissable.                                                              
Le fait principal doit être punissable :                                                
Le fait principal doit avoir été érigé par la loi ou le règlement en 

infraction pénale. 
Nature de l'infraction principale - crime ou délit-. 

Le fait principal doit avoir été commis ou tenté."3 
باحة - 2 لمرتكب من  متىعد خضوع الفعل الأصلي غير المشروع لسبب إ لفعل  خضع 

لصفة يمكن   عة، ل كن هذ  لمشر لصفة غير  يم يكسب  لتجر لأصلي لنص  لفاعل  طر 
لفعل من  يد  باحة هو تجر لإ ثر سبب  من ثم فإ  باحة،  لفعل لسبب  تنتفي  عر 
يصبح  عة،  لمشر لصفة  من عا  يم  لتجر كتسبها من نص  لتي  عة  لمشر لصفة غير 

باحة  يتر ل لإ صلا،  يترتب على سبب  يم  لتجر لذ لم يخضع لنص  لفعل  فعل في حكم 
عة. لمشر لصفة غير  لأصلي حيث يجر من  لمساهم   ثر في نشا 

. لقانو يصبح غير موجو في نظر  لشرعي  كنها  لتبعية  لمساهمة   4تفقد 
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" Un fait ordinairement délictueux perd son caractère de complicité 

quand son autenr bénéficie d'un fait justificatif ou quand l'intérêt protégé 

par la loi pénale n'existait pas au moment de l'action".5 
 الركي الوبدٕ:  الوطلب الثبًٖ

فر ثلاثة شر هي: لاشتر يتطلب تو يمة  لما لجر لركن    
.لنشا  - لاشتر سائل  يتمثل في  مي   لإجر
لأصلي. - لفاعل  لذ يأتيه  لفعل  هي   لنتيجة 
لنتيجة. - مي  لإجر لنشا  بط بين  لتي تر لسببية   علاقة 

لعناصر فيما يلي:  6سيتم تنا كل هذ 
 النشاط الإجرامي في المساهمة التبعية -1

لتي  يمة  لجر لتبعي عن  لمساهم  يق قد لا يسأ  لا  كانت مساهمته فيها عن طر تكبها 
لية  خر فلا مسؤ سيلة  يق  ما  كانت عن طر  ، لقانو لتي حصرها نص  لوسائل  حد 

يمة. لجر لو كا نشاطه تشجيعا لفاعل   عليه، 
) بالرجوع لما ئر نجد في  لجز با  لعقو )42لى قانو  لوسائل 43(  ( حصر 

هي: يك  لشر  لمستعملة من طر 
نة. - لمعا لمساعد    عما 
لمساعد  - لتي تعد في حكم  لأشر  -لأعما   .-يو 
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ل  لتبعية  لمساهمة  سائل  لأخر فإنها تجمع على حصر  بية  لعر يعا  كنها بالنسبة للتشر
يع. لتي ينص عليها كل تشر لوسائل  عد   7تختلف فيما بينها من حيث نوع 

 المساعدة أو المعاونة: -أ 
يمة  لجر لتبعية في  لمساهمة  سائل  حد  لمساعد  عتبا  لجنائية على  يعا  لتشر تجمع 

خر  بعبا  يمة بنا عليه،  لجر لفاعل فيرتكب  لى  لعو  لمساعد هي ما تعر بأنها "تقديم 
لمساعد  تقو  لك،  تسهل له  يمة  لجر تكا  إمكانيا تهيئ له  سائل  يقد للفاعل من 

نه  لمساعد  لأقل تضعف منها،فأهمية نشا  لفاعل  على  يق  لتي تعتر طر لعقبا  لة  بإ
ل مية لذلك تكو علاقة  لإجر لنتيجة  حد  لتي تساهم في  مل  لعو ضحة عامل من  سببية 

لنتيجة. هذ   8بسبب نشاطه 
بر لدكتو جا هنر  لمساعد بأنها  JAQUES HENRI ROBERTيعر كذلك 

يك يساهم  تكابه، فالشر قت  لمجر  في نفس  لنشا  تكا  مساهمة مهمة، نجدها قبل 
.  بالما  بالنشا

" L'aide et l'assistance consistent en une contribution utile, fournie avant 

l'action délictueuse ou en même temps qu'elle, le complice apporte soit un 

bien soit une activité". 
لو  يمة  لجر تكا  لغير على  عانة  لقا عو بأنها  لدكتو عبد  لإعانة من طر  تعر 

ل قب  تكابها من قبل،فمن ير من لم يتفق معه على  لسا يعتبر معينا له،  يق للفاعل   طر
من   ، لسا لحا ثم يتركه لغير يقتله  يسرقه فهو معين للقاتل   لمجني عليه لمحل  يستد 

قا يعتبر معينا لهم. لمسر لجنا في نقل  لجاني   لسرقة ليساعد   9ينتظر خا محل 
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ل مجّلة ال ا نيةن القان ية  يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الالفق  215ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

لإعانة قد تحمل بطبيعتها  تكو سلب ية، كمن  جماعة يسرقو منزلا فسكت كذلك 
لسباحة في نهر  جلا يلقي بصغير لا يحسن  خر فلم يمنعهم عنه،    هم يقتلو  عليهم،  

لصغير.  فلم ينقذ 
 صور المساعدة:

لما ) ئر  لجز لقانوني  لنص  لى  لمشرع لم يحصر 42بالرجوع  با نجد  لعقو ( من قانو 
لتي تعد  لمساهمو لأعما  لمساعد كل عمل ير  ، لذلك فالفقه يعتبر  لمساعد عما  من قبل 

لأعما  لا تتجا  لطر  حصرها،  لمساعد تتم بكل  نه ضر لتحقيق هدفهم،  
يمة. لمنفذ للجر لمسهلة   لأعما  ية    10لتحضير

ية :  -1  -المجهزة  -الأعمال التحضير
مكانية  هي جو  لأعما   تتعد هذ  لتنفيذ،  لتي تسبق مرحلة  لأعما  تلك 

لمساهمو ضر للتحضير لها. مثلا: ما ير  يمة   لحصرها،  تتوقف على ظر كل جر
يمة.- لجر لآلا لاستعمالها في تنفيذ  بعض  سلحة  يك للفاعل من  لشر  ما يقدمه 
- . لسلا ستعما  لفاعل على  يك حتى يتد  لشر لتي يقو بها  يبا   لتد
تكابها. - لفر بعد  يمة  تسهل له  لجر تكا  لفاعل على  يد بملابس خاصة تساعد   لتز
لضحية. - خو منز  لسا على كيفية  يب   تد
لمو - شا خاصة للفاعل تدله على مكا  لمرغو سرقتها.عطا تعليما    جو 

يمة:  -2  -المسهلة أو المتممة  -الأعمال المسهلة أو المنفذة للجر
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عما  يمة، فقد تكو  لجر تكا  لتي سبقت  لأعما  لمساعد على  عما  لا تقتصر 
لمساعد  يك لتقديم يد  لشر لك  يتدخل  صو  يمة،  لجر تكا  حيانا لا لمساعد معاصر 

لذ لذ يضمن للفاعل  لنحو  إنهائها على  لاستمر فيها  يمة بغية تمكينه من  لجر  بد تنفيذ 
ليها. لتي يصبو  مية  لإجر لنتيجة   11تحقيق 

لمجني عليه ما منومة حتى لا  لخا بإعطا  لمسهلة قيا  لأعما  لمساعد في  مثلة  من 
لحا مكا تكابهم للسرقة، تر  قت  يمة . يشعر بالجنا  لجر تكا  قت  سته   حر

لى  لمجني عليه  خل مسكن  لذ  لجاني  لمتممة كمن يرشد  لأعما  لمساعد في  مثلة  من 
يرها. قة مز مع علمه بتز كمن يشهد على صحة   ، لنقو لمجوهر   خفا   مكا 

: لمعاصر نوعا لمساعد  عما    يستخلص  
لتنفيذ.قد ت أعمال مسهلة: - عما  ية   قع مع بد
مية. أعمال منفذة: - لإجر قعة  لو تكا  لتنفيذ على  عما  لتي تصاحب  لأعما   12هي 

حصرها في ثلا  يمة  لجر تكا  فق  لتي تر لوسائل  ني تسمية  لسو لمشرع  عطاها  لقد 
لفاعل  -هي:  يمة  يمة  -تشديد عز لجر تما  مين.ها  -ضما   13لمقا

 
يق الامتناع: -3  المساعدة عن طر

لمساعد في كل  لقو بأ " لى  مصر  لقضا في فرنسا  لفقه  جح في  لر لر  يذهب 
يقو  يمة"، لجر لى فاعل  لعو  يقه  يقد عن طر لمساعد  يجابيا يبدله  ها تتطلب نشاطا  صو

عما لقانو قد حد  لل  ه سليما "بأ  لا مجا بعد  لدكتو عبد  لحصر،  لمساعد على سبيل 
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كة"، فمثلا: من  لصا يسر لا يعد  لمشا سبا  لامتناع يصلح كسبب من  لك للقو بأ 
يكا في  سعه، كذلك لا يعد شر لك في  لو كا  لسرقة  لو لم يمنعه من  لسرقة  يكه في  شر

خر بالضر فلم يمنع لضر من  شخصا يعتد على  يمة  لك.جر لو كا قا على   ه 
لدكتو  لجديد ير  لفرنسي  لقانو  لى   هنا  Jaques Henri Robertبالرجوع 

لمشرع  للاحقة لم ينص عليهما  لمساعد  لامتناعو يق  لفعالة  عن طر لمساعد غير  سلوكين هما 
( لما (. 7/121لفرنسي في   14 . ع. 

لو تحقق بها   ( يقصد لا عقا عليها  لامتناع  يق  لمساعد عن طر لفعالة  بالمساعد غير 
لذ سكت عن تصرفا غير شرعية للموظف،  لمحاسب  يك  لاشتر فمثلا: ليس بشر صف 

مامه.  ليس بشاهد من سرقت سيا 
لشرعية  لحد  لقضائية  لاستثنا  لعقا هذ له بعض  فقا لا  مبد عد 

يكا لتي منحت له يعد شر لقيا بالوظيفة  لذ يمتنع عن  لشخص   15للقضا 
يواء الأشرار ومساعدتهم  : ( إ

للاحقة على  لمساهمة  يمة   لجر تكا  لمساعد بأعما لاحقة على  لفقها  هذ ما يسميه 
يمة. لجر تكا  للاحقة على  لوسائل   لنشا  

ل يعا  لتشر يمة قد تختلف  لجر تكا  للاحقة على  لأعما  جنائية فيما بينها في تكييف 
لة  عد  ستغلالها   يمة   لجر لفاعل يحتفظ بثمر  تجعل  ثيقة  لتي تتصل بها، بصفة 

لجنائية. لإجر  لفر من  يمة    16لجر

ني، نجد حد لأ لقانو  لى  : بالرجوع  ثنا هي  يمة  لجر تكا  للاحقة لا  لوسائل 
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 الوسيلة الأولى:
لما ) ية، فنصت  لما ها  ثا يمة  لجر خفا معالم  لبند 8( فقر )80لاتفا على  ( من 

لما ) لفاعل ..."  نه "يعد متدخلا من كا متفقا مع  ني.80لثاني على  .ع.  ) 

لفاعلين،   لاتفا مع  جل محو   ها من  ثا لة  إ يمة  لجر خفا معالم  لمتدخلين على 
لة  إ يمة،  لجر تكبت به  لذ  لسلا  خفا  لفاعلين   لاستدلا على  ئن لمنع  لقر لة  لأ

لتحقيق. قوعها لتشتيت  ئن من مكا  لقر لبصما   ثا 
 :الوسيلة الثانية

لمأ للجنا نصت عليه لطعا  لما )8لفقر ) تقديم  لثاني من  لبند  ( من قانو 80( 
ني. لأ با   لعقو

عمالهم  بسيرتهم  هو عالم بهم  لطر  قطاع   ، لأشر لمأ للجنا  لطعا   إ تقديم 
إ تسهيل عقد  عمالهم، فلا يعد كذلك،  ما  لم يكن عالما بسيرتهم   يعد متدخلا، 

ع لمشر يضا.لاجتماعا غير  لة يعد تدخلا  لد من  لعامة   لسلامة   ة ضد 
عا  يمة سو كانت تامة  شر لجر للاحقة لتما تنفيذ  لمساعد  لمصر فإ  بالنسبة للقانو 

لمتحصلة  قة   لمسر لأشيا  خفا  يمة مستقلة فمثلا  ها جر عتبا إنما يمكن  كا  شتر لا تعتبر 
خفا ج لقتل، من جناية  جنحة   لسرقة   يمة  كا بالمساعد في جر شتر لقتيل ليس  ثة 

لأشيا  خفا  يمة  لقانو فمثلا جر يعاقب عليها  كانها  يمة مستقلة متميز بأ إنما هي جر
لما ) يمة نصت عليها  لجر لجنا 44لمتحصلة من  خفا  يمة  جر  ، با مصر (مكر قانو عقو

لمو ) ما ب144نصت عليها   ). با مصر  17عدها من قانو عقو
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مي  لإجر لنشا  للاحقة على  لمساهمة  لفرنسي نجد نص على   لقانو  لى  بالرجوع 
ساهم فيه بحيث مد مساعدته للمجرمين  يمة مستقلة، فمن قا بالنشا  يمكن  يعاقب عنها كجر

ل لذ ساعد على هر  لشخص  يكا، مثلا  لأشر فهو لا يعتبر شر يمة،   فاعلين للجر
لما )  ، عطى تعليمه لأجل تقسيم غنيمة، فهؤلا ليسو شركا لذ  ( 7/121لشخص 

.  .ع.
" Après que l'action principale est consommée le complice, Les concours 

postérieurs à l' action ne sont pas punissables comme complicité . Celui qui 

aide à la fuite des auteurs de l'infraction celui qui fournit son arbitrager un 

butin ne sont pas des complice." 
" Ces comportements peuvent être punis comme délits autonomes: ainsi 

en va -t-il du recel de malfaiteurs (art .434-6-c. pén), ou de choses 

obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit (art . 321. 1) "18 
لما  نها في تدخل حد  للاحقة على  لمساهمة  قر على مساند  لفرنسية  بذلك فالمحاكم 

هذ ما يعطي مأخذ للعقا7/121) تفا سابق  جو  لك في حالة  يكا (  ، مثلا يعتبر شر
لقاتل. قين  هر  لذ ينتظر لأجل تأمين هر سا لسيا   سائق 

 بالنسبة للمشرع الجزائري:
لتي  لمساعد  عتبرها في حكم  لمساعد  لصو من  با على هذ  لعقو فقد نص في قانو 

خفائهم عمل يتم لأشر   يو  يمة، فإ لجر يكا في  في  تجعل من صاحبها شر يمة  لجر بعد تما 
يك فيها  لشر يأخذ حكم   ، لأشر لتي قا بها  يمة  لجر يبا عن  يمة غر لجر لحالة يعتبر فاعل  هذ 
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للاحقة  لمساعد  يمة -لتقديمه  لجر لمساهمين في  لملجأ  مكا لاجتماع  لمسكن   -تقديم 
.43لما ) ئر لجز با  لعقو  ( قانو 

لم لى نص  )بالرجوع  شترطت  يكو 42ا ، نجدها  ئر لجز با  لعقو ( من قانو 
عليه  لتكر  لاعتيا يفيد  لمكا للاجتماع،  لملجأ   لمسكن   عتا على تقديم  يك قد  لشر

لما  حكا  لا تطبق عليه  لاشتر  يمة  فإ من قا بفعله هذ لأ مر لا يعد مرتكبا لجر
ليها.42) لمشا   )19 

لذ فقد جرمت  لمأ  للاحقة لا تقتصر على مجر تقديم  لمساعد  لا   لمشرع  قد تبنا 
لما ) يمة في  لجر تكا  للاحقة على  لأفعا  با فقر )91بعض  لعقو ( 2( من قانو 

. ئر لجز با  لعقو  20قانو 
 النتيجة الإجرامية لنشاط المساهم التبعي: -2

يمة  لجر يمته ترتكب هذ  لأصلي جر لمساهم  تكا  لتبعي نشاطه  لمساهم  تيا  يترتب على 
يمة بنا على  لجر ئر ترتكب  لجز لقانو  لقانو فمثلا: حسب  لمحد بنص  لوسيلة  بنا على 

لنت لمتعد تحقق  يمة بعناصرها  لجر تعد هذ  . لأشر يو  نة   لمعا يجة لمساعد  
لتبعي. لمساهم  مي لنشا   21لإجر

لقانو لتبيين  لى نص  لرجوع  بة،  يتعين  لنتيجة لا يثير صعو إ تحديد ماهية هذ 
لفقه   قد   لنتيجة  كا كفيل بتحديد عناصر تلك  لأ حصر هذ  يمة،  لجر كا 

لنتيجة يثير مشكلتين:  . -سة  لاشتر  لاشتر في 
:أ( الاش.  ترا في الاشترا



 

 أ. فاك هراد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجسائرٕفٖ القبًَى  الوسؤٍل٘ٔ الجٌبئ٘ٔ للشرٗك
 

 

ل مجّلة ال ا نيةن القان ية  يلىىىىىىى  ثانيىىىىىىى العدد الالفق  202ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 1028 أف

تجا  قد يقصد به   ، لاشتر لاشتر في  لفقها حو مد جو  لقد ثا خلا بين 
يمة. لجر تكا  خر للاشتر بد مع شخص ثالث لا لاشتر مع  لى مجر  يك  لشر  22نشا 
 ) ( للحصو منه على سلا ثم يقو ) ( مساعد من صديقه ) لك  يطلب ) مثا 

:يسلم لسؤ لقتل، هنا يطر  يمة  تكا جر لذ يستعمله في   ) لى )  ه 
( ؟ لأصلي ) لفاعل  يمة  ( عن جر يك ) لشر يك   هل يسأ شر

يين: لسؤ تتمحو في   23لإجابة على هذ 

يك  الرأي الأول: (  شر لثالث ) لشخص  لقو بأ  لى  لفقها  يذهب بعض 
يمة، ف يك لا علاقة له بالجر لته لشر يمة علاقة غير مباشر تبر عد مسا لجر بين  العلاقة بينه 

بط  لتي تر لعلاقة  ضحة في تطلب هذ  نصوصه   ، لمباشر يمة، فالقانو يأخذ بالعلاقة  لجر عن 
لا بالفاعل  لقانو لا يعتر  يكا،  لفاعل يعد شر ساعد  يك، فمن عا  لشر لفاعل 

لى شر  لا تمتد نصوصه  يك  يك.لشر لشر  يك 
لعلاقة الرأي الثاني: يد بأ  ، حيث قا مؤ لأ لر  لر  على  قد جا هذ 

لقانو   إنما يتطلب  لفاعل  لشخص  يك  لشر لقانو لا يتطلبها بين  لتي يتطلبها  لمباشر 
لسابق لمثا  ( في  لمرتكبة فنشا ) يمة  لجر يك  لشر تبا بين نشا  له  يكو هنا 

لك بشر  يكو على علم بما  يعاقب على  يك فيها  لهذ فهو شر لنتيجة،  علاقة في تحقق 
يدها. لتي ير لنتيجة  يتوقع حد   24يجر 

لقانو لا يشتر في  لأخير فقضت بأ  لر  ية بهذ  لمصر لنقض  خذ محكمة  قد 
كل  يمة،  لفاعل للجر يك  تكو له علاقة مباشر مع  يمة قد لشر لجر ما يوجبه هو  تكو 

تصاله  يستو في هذ كله  يكو  لقانو  ها  لتي حد لوسائل  سيلة من  قعت بنا على 
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لفعل  لمتهم بذ  لى علاقة  لية تقع بالنظر  لمسؤ سطة  بالو مباشر  بعيد  يبا  بالفعل قر
يمة لا بأشخا من ساهمو معه فيه لمكو للجر  25ا.لجنائي 

يك. لشر يك، هو نفس حكم  لشر يك  عتبر  حكم شر لفرنسي فقد   بالنسبة للقضا 
" Le complice du complice est un complice tout court." 

" Le complicité indirecte équivaut à la complicité directe"26 

 هَقف الوشرع الجسائرٕ:

يك  هنا فر قانوني  في لشر يك  بة شر ئر ينص على عقو ينا لا يوجد نص قانوني جز
يك  لشر يك  يمة مستقلة كما هو متفق عليه، فإ شر لاشتر جر ل كن ما   ، لخصو بهذ 

يمة. لمقر للجر بة  لعقو هي  يك  لمقر للشر بة  لعقو  توقع عليه 
لوسائل  :( الشروع في الاشترا حد  يق  مي عن طر لإجر يك بنشاطه  لشر قا 

لذ يأتيه  لمعاقب عليه  لفعل  هي  لقانو  لتي يوجبها  لنتيجة  لم تقع  لمنصو عليها قانونا 
لأصلي : 27لفاعل   سؤ يطر

 
؟ لاشتر عا في  يك بوصفه شا لشر  هل يجو معاقبة 

حمد فت لدكتو  لسؤ يقو  يك بوصفه جابة على هذ  لشر نه لا يمكن معاقبة  حي سر 
تكا فعل غير  لاشتر تتوقف قانونا على  عما  عية  ، لأ عد مشر لاشتر عا في  شا

ئر  لاشتر تظل في  عما  لفعل فإ  ما لم يقع هذ  لتبعية،  معاقب عليه عملا بمبد 
يمة مس لقانو بوصفه جر عية ما لم يعاقب عليها  ع فيها لمشر لشر من ثم فلا يكو  تقلة، 
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يمة  تكا جر ( على  ( ) يمة،مثلا: حر ) لجر لا في  ع لا يكو  لشر متصو لأ 
لحالة: تكابها، في هذ  ( با  قتل فلم يقم )

لقتل؟ يمة  عا في جر لمحر شا عتبا   هل يجو 
عما لتسليم بأ  جد  قا لا يمكن  لسؤ  لمتبوعة جابة على هذ  لاشتر غير   

لشخصي، فمجر  ع  طبقا للمذهب  لما للشر فقا للمذهب  عا، سو  لفاعل شر يمة  بجر
يمة  لجر لقيا بهذ  لتنفيذ، كما لا يفصح عن نية صاحبه في  لبد في  يا  لاشتر لا يمس ما

لتنفيذ لا يؤ حالا  لبد في  يمة.بل هو مجر عمل سابق بطبيعته على  لجر تما  لى   28مباشر 
لاشتر لا يقع تحت   قالت   يمة  لجر عا في  لاشتر لا يعد شر لك فمجر  مع 

لمعاقب عليه. لأصلي  لفعل  يم طالما لم يقع  لتجر  29طائلة 
لاشتر يعتبر  ع في  ية، فالشر لتحضير لأعما  نين تعاقب على مجر  لقو قد نجد بعض 

لمساهمة فيها.معاقبا عليه، بوص لمر  يمة  لجر يا في   30فه عملا تحضير
لاشتر غير معاقب عليه  قا  JEAN LARGUIERيقو جو لرجيي ع في  لشر  

لتنفيذ، ل كن في  لبد في  ته بعد  يمة بإ لجر عد عن  ية  لتحضير لأعما  تكب  لفاعل 
. لاشتر ع في  لشر لحالا قد يعاقب على   بعض 

" La tentative de complice n'est pas punissable, C'est le cas de l'auteur 

principal ne commettant que des actes préparatoires, ou se désistant 

volontairement après commencement d'exécution: le complice en bénéficie, 

Dans certains cas, toutefois, on peut aujourd'hui retenir le délit 
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d'association de malfaiteurs (art.450-1.C.pén.),dès le stade du 

commencement d'exécution".31 
 هَقف الوشرع الجسائرٕ:

مكانية  ئر نتيجة هامة هي  لجز يع  لتشر يك في  لشر لمستقل لفعل  يم  لتجر يترتب على 
صب   ، لاشتر ع في  لشر صبح لعقا على  يك  لشر فعل  يمة مستقلة   لاشتر جر ح 

صلية.  32فعلا مجرما بصفة 
 علاقة السببية بين نشاط المساهم التبعي والنتيجة: -3

لسببية بين  فر علاقة  لأصلي،  تتو لفاعل  لتي قا بها  يمة  لجر يك عن  لشر لة  يتعين لمسا
يمة  لجر لما في  لركن  حد  لتي تؤكد  لعلاقة هي  هذ  يمة،  لجر بين هذ  لاشتر  فعل 

لشركا معا فيجب  يثبت  كلا من هؤلا قد ساه لفاعلو  لتي يساهم فيها  مو لجماعية 
لاشتر لا  لسببية فإ من قا بأفعا  نقطعت علاقة  يمة،فإ  لجر حد هذ  بفعلهم نحو 

يكا فيها. يمة بوصفه شر لجر  33يسأ عن 
لك  نها  نتفت  لتبعية، فإ  لما للمساهمة  لركن  نها عنصر في  لسببية  همية علاقة   

لتبعي،  لمساهم  لة  لم يعد محلا لمسا لذ كا له شأ في لركن،  لنشا  ها  نتفا  ينفي 
. لشخص عن عمل غير جنبي عنها، بالتالي فلا مجا لأ يسأ  يمة، فيصبح  لجر  34قوع 

 الركي الوعٌَٕ:  الوطلب الثبلث

ية  لمعنو لوحد  فر  لجنائية يتطلب ضر تو لتبعية كالمساهمة  لمساهمة  لمعنو في  لركن   
لمساهمين ف لذ يجمع بين بين  لمعنو  لذهني   با  لر لوحد في  تتمثل هذ  يمة،  لجر ي 

لمساهمة  لمعنو في  لركن  لمساهمة،  با ليس سو قصد  لر يمة،  هذ  لجر لمساهمين في 
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يمة،  هو بعبا  لجر يك في  لمساهمة كشر لمساهمة  نية  لمساهمة    لتبعية هو قصد 
لمعنو خر قصد  لركن  لاشتر  عتبا قصد  لفاعل   لتي يرتكبها  يمة  لجر لاشتر في 

لمساهمة،  يمة محل  لمعنو للجر لركن  لركن  لتمييز بين هذ  لتبعية يقتضي بالضر  لمساهمة  في 
ي لتبعية  كا محلها جر لمعنو للمساهمة  لذلك فالركن  مة سو كانت عمدية  غير عمدية، 

يمة  ما  كا محلها جر لفاعل،  لتي يرتكبها  يمة  لجر قصد  لاشتر  عمدية يتكو من قصد 
لتي تقع  يمة  لجر لعمد في  لخطأ غير  لاشتر  لمعنو يتكو من قصد  كنها  غير عمدية فإ 

لفاعل.  35من 
 الركي الوعٌَٕ للوسبّؤ التبع٘ٔ فٖ الجرائن العودٗٔ: -الفرع اأٍل

متى   لجنائي  لقصد  ئم هو  لجر لنوع من  لتبعية في هذ  لمعنو للمساهمة  لركن  صو 
لو كانت  لفاعل حتى  لتي تقع من  يمة  لجر يك، فإنه لا يسأ عن  لشر لقصد لد  نتفى هذ 
لذ يهمل في غلق با مسكن  لخا  قوعها، مثلا  ية في  لما لناحية  فعاله قد ساهمت من 

مه يكا في  مخد لخا لا يعتبر شر ياته، فهذ  يسرقو بعضا من محتو للصو  فيدخل منه 
للصو   مية لد  لإجر يا  لا يعلم بالنو لمساهمة فيها،  لى  لسرقة لأ قصد لم يتجه  يمة  جر

ليه. ستمع  لذ   لشخص 
لإ لعلم  ين هما  لتبعية من عنصر لمساهمة  لجنائي في  لقصد  يا يتكو  لعلم بما  ،

ما يترتب عليه. يك بماهية فعله  لشر نتيجته فيجب  يعلم  لفعل  لى  إ تتجه  يمة   لجر
لفاعل ما  لى  لتي يقدمها  لما  يك مثلا   لشر لاشتر بالمساعد يجب  يعلم  ففي 

يجب  لجنائي لديه،  لقصد  فر  نها غير ضا لا يتو عتقد  يك كذلك  سامة، فإ  لشر يعلم 
لفاعل  لفاعل، فيجب  يتوقع   يمة من  لجر قوع  لنتيجة هي نتيجة  بنتيجة فعله،  هذ 

لما من شأنها  يتوقع  تلك  نه سيقدمها له  يتوقع  لمجني عليه،  لما في قتل  سيستخد تلك 
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لا يتو لعلم،  نتفى  لك  لمجني عليه، فإ لم يتوقع  لعلم ها   لجنائي،  لقصد  فر 
لا بأثر  يك  لشر لفاعل بنشا  لفاعل، فلا يشتر علم  يك لا علم  لشر لمطلو هنا هو علم 

للصو على سرقة منز  لذ يعلم بعز بعض  ، فالخا  لنشا ستفا فعلا من هذ  لو  حتى 
يمة  تكا جر لدخو  لمنز مفتوحا ل كي يسهل  مه فيتر با  يكا في مخد لسرقة يعتبر شر

يمة. لجر  36هذ 
لتي  يمة  لأخر للجر يا  لما يك بماهية فعله  لشر لاشتر  يعلم   يكفي لقيا قصد 

لفاعل بنا  لتي ترتكب من  يمة  لجر إلى  لى نشاطه  يك  لشر يجب  تتجه   يشتر فيها، 
يم لى جر يك  لشر يجب  تتجه    ، لنشا .على هذ  ئم محد  ة  جر

 الركي الوعٌَٕ للوسبّؤ التبع٘ٔ فٖ الجرائن غ٘ر العودٗٔ: -الفرع الثبًٖ

لعمدية، فذهب  ئم غير  لجر لتبعية في  لمعنو للمساهمة  لآ بالنسبة للركن  ختلفت  لقد 
لقصد سا   لتبعية، على  لمساهمة  لعمدية من نطا  ئم غير  لجر ستبعا  لى     
لقصد  ئم، بحيث   لجر فر في هذ  كن يستحيل تو هو  لمساهمة  كن في هذ  لجنائي 

إ  لتفاهم يقتضي علما  لاتفا   لمساهمين  تفاقا  تفاهما بين  لجنائي في نظرهم يتطلب 
لا لعمدية  ئم  لجر لا في  هذ لا يكو  لنتيجة،  يمة بما فيها  لجر لى عناصر  يتصو  منصرفين 

لمساهم في  لعمدية ل كن هذ لا يعني   ئم غير  لجر لاشتر في  لعمدية   ئم غير  لجر في 
. نه فاعل لها مع غير سا  ، بل يسأ على  لعقا لعمدية سيفلت من  يمة غير   37لجر

ئم  لجر لتبعية متصو في  لمساهمة  لقو   لى  خر  لسابق يذهب   لر  على عكس 
ئم ممكن قانونا.غي لجر لاشتر في هذ  لعمدية،    ر 

لتبعية لا تقطع بأ نطاقها  لخاصة بالمساهمة  لقانونية  لنصو  لى   لر  يستند هذ 
ئم  لجر لنصو تسمح بتطبيقها على  حدها، بل  صياغة هذ  لعمدية  ئم  لجر يقتصر على 
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لسو فهي ت لعمدية على  غير  تفق لعمدية  يمة  حر غير   لجر يكا في  لشخص شر عتبر 
. لاتفا يض  لتحر لى جانب  تكا معلو   38معه  ساعد على 

لجنائية،  لمساهمة  لتفاهم ليس شرطا تقتضيه  لاتفا   لنحو يعني   لنص عليها بهذ 
لتي يست لعبا  لك  يمة بنا على  لجر لمكو لها، فوقعت  لقانو في هذ للفعل  خدمها 

غير  لعمدية  ئم  لجر لتفرقة بين  لا يجو معها  لإطلا  لعمو  جة من  لخصو على 
تفاقا  تفاهما  لتبعية يتطلب  لمساهمة  لمعنو في  لركن  لقو بأ  نه ليس صحيحا  لعمدية، كما 

لمساعد صو م لمصر يعتبر  لمشرع  لمساهمين،لا  لاشتر كما هو سابقا بين  ستقلة من صو 
لتفاهم ليس  لاتفا   لنحو يعني   لنص عليها بهذ   ، لاتفا يض  لتحر لى جانب  معلو 

ئم  لجر لتبعية في  لمساهمة  لاشتر   بنا على هذ يكو  لجنائية  لمساهمة  شرطا تقتضيه 
جائز قانونا .  39لعمدية متصو 

لا "jean wilfridلدكتو  هل ينحصر الاشترا في الجرائم العمدية فقط أ يمكن يطر سؤ
يمة غير العمدية؟ نهما أ نجد في الجر ير  لعمدية تكلم عن حالتين ،  ئم غير  لجر " فيما يخص 

ما  لاشتر معاقب عليه  ين يكو  لمخالفا  يقصد بذلك جنح   ، تا يجب  تكونا محد
لإهما فاختلف .جنح  جو عد  لاشتر  جو  لآ بين   40ت 

" … de savoir si la complicité est concevable dans les infractions 
nonintentionnelles et à ce sujet deux situations doivent être distinguées. 

S'agissant des délits contraventionnels … et des délits d'imprudence… ". 

"Complicité d'une infraction non intentionnelle,Quand on dit d'une 

infraction qu'elle est non intentionnelle, on exprime la règle selon laquelle 

son imputation à l' auteur principal est indépendante de l'existence, chez 
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cet agent de l'intention. Mais elle ne signifie pas que l'imputation de la 

même infraction à un complice dispose le juge de vérifier qu'il savait lui le 

complice à quoi aboutissait son intervention. Le même fait est alors 

imputé, mais sous des conditions psychologiques différentes, à deux 

personnes qualifiées l'une auteur et l'auteur complice".41 
 هَقف الوشرع الجسائرٕ هي الركي الوعٌَٕ للوسبّؤ التبع٘ٔ:

لطر  يقة من  يمة بأية طر لجر لاشتر في  ية فإنه يتبين بأ  ئر لجز لقانونية  فقا للمو 
لمو ) لخطأ  ( يعد فعلا عمديا، فلا يمكن  43(، )42لو في  يق  لاشتر بطر فر  يتو

لدخو منه  لجنا في  لمسكن مفتوحا مما يساعد  لذ يهمل با  لخا  ، مثلا  لإهما
، فالاشتر في  لإهما يق  لسرقة بطر يكا للجنا في  لخا هنا لا يعد شر لسرقة فغن  تكا 

لا  عمديا. يمة لا يتم   لجر
لعقو  بة في تطبيق  لمساعد في حالة كذلك هنا صعو يق  يمة بطر لجر لذ يشتر في  بة على 

لمقر  بة  لعقو يك بالمساعد سو يفلت من  لشر يمته فإ  لأصلي جر لفاعل  تكا  عد 
لما ) لى نص  جعنا  يك، خاصة   ، نجد ثغر قانونية.46للشر ئر لجز با  لعقو  ( قانو 

 عقَبٔ الشرٗك:  الوطلب الرابع

ل     منها من تسو بينهما في من  لفاعل  بة  حق من عقو يك  لشر بة  نين من تقر عقو قو
ئر . لجز لمشرع  خذ به  هو ما   لعقا 

لما ) لمقر  44حيث تنص  بة  لجنحة بالعقو لجناية   يك في  لشر ( "يعاقب  .ع.
لنص  ئر يلتز بتطبيق  لجز لقاضي  هذ يعني   لجنحة"،  لجنحة للجناية   لمقر للجناية  

لفاعل  نه يسو بين  لمقر قانونا، كما  لعقا  يوقع عليه  يك  لشر لفاعل   على كل من 
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لجناية   يك في  لمرتكبة، فالشر يمة  لجر بة  ئية فيقر لها عقو لجز لة  لمسا يك من حيث  لشر
لتي ساهم فيها من يش لجنحة  لجناية   بة  تكا لجنحة يعاقب بعقو لأصلي في  لفاعل  تر مع 

لما ) لمنصو عليها في  لقتل  يمة  لمنصو عليها  254جر بد  لمؤ ( يعاقب بالسجن  .ع.
لما ) ستثني بنص  44في  لا   بتها  يمة فعليه عقو شتر في جر ( نصت على  "من  .ع.

لخض يمة من حيث  لجر لمساهمين في   ها تسا بين  بد  " هنا خا يمي. وع لنص تجر
يك  قصد  لشر لجنائي لد  لقصد  فر  سبا حكمها تو لمحكمة في  نه يلز  تبين  ير 

لأصلي  ما عد عن تقييد  لفاعل  لقصد في حق  فر هذ  لو لم يتو يمة حتى  لجر لاشتر في 
يم يك عن جر لشر يمة  ستقلا جر ية  يعد هنا تطبيقا لنظر مي  لإجر لأصلي تما نشاطه  لفاعل  ة 

لما  لمشرع عندما نص في  خذ بها  لتي  . 46لاستقلا  ئر لجز با  لعقو  قانو 
لما   يك طبقا لنص  لشر لفاعل  بة بين  لعقو با يقر توحيد  لعقو  44/1 قانو 

ل لتي تحيط به   لظر  يمة بحسب  لجر عد تحكم عقا كل مساهم في  ضع قو تي منه فإنه 
لما ) هو ما تنص عليه  يمة  لظر 44/2تتعلق بالجر لا تؤثر   ، ئر با جز ( قانو عقو

يك  لشر لا بالنسبة للفاعل  لإعفا منها  بة   لعقو لتي ينتج عنها تشديد  تخفيف  لشخصية 
لى تشديد  لتي تؤ  يمة  للصيقة بالجر لموضوعية  لظر   ، لظر  لذ تتصل به هذ 

لتي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها  تخفيفها بحسب ما  كا  بة  لعقو تخفيف 
. لظر  يعلم  لا يعلم بهذ 

ية عينية  تكو ظر  ما  تكو ما ع فهي  نو يمة  لجر بة  لتي تؤثر في عقو لظر 
 شخصية.

 الخبتؤ:
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لية  لمسؤ ستنا لموضوع  ئر  ، فقد تبين  من خلا  لجز لقانو  يك في  لجنائية للشر
لمكونة  ية  لما لأفعا  لفعل   لذ قا بتنفيذ  لأصلي  لمساهم  يمة لا يقتصر على  لجر فاعل 

لة  لما بمثابة  لمنفذ  لفعل، فكا  لى من سخر غير في تنفيذ  يضا  إنما ينسحب  يمة،  لجر لهذ 
بر ستعملها لإ . في يد  لوجو لى حيز  يمة  لجر  عناصر 

متى       يمة ،  لجر حد  لجنا  ساسيين هما تعد  ين  لجنائية تقو على عنصر لمساهمة   
جد عد معايير جا بها  سا لها كذلك  يصبح لا  لجنائية  لمساهمة  حدهما تنتفي  نتفى 

حد ، فمن لو يمة  لجر لمساهمين في  لأ لفقها للتمييز بين  خذ كأسا لها  لتي  لمعايير  ها 
ها ،  تعد يمة  لجر كا  عتمد على  معايير  لمساهمو للتمييز فيما بينهم ،  لتي يقو بها 

لمرتكبة . يمة  لجر عتمد على  خر   معايير 
لك في      يتبين  يمة   لجر كا  لذ يعتمد على  ئر بالمعيا  لجز لمشرع  خذ  قد 

لمعتمد .لنص لقانونية   و 
لو في      لطر  يقة من  يمة بأية طر لجر لاشتر في  ئر ير   لجز لمشرع   

لإهما  43  42لمو  لخطأ   يق  لاشتر بطر فر   .ع. يعد فعلا عمديا ، فلا يمكن تو
لتبعية  سائل للمساهمة  ئر على ثلاثة  لجز با  لعقو لاتفا ،  ينص قانو  يض  لتحر هي 

.  لمساعد
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، ص  2 ع العرب ئ ف التشر هم الجن ، المس د نج حسن  .1محم

ن  الركن  افر الشرط بت عل  م المرتكب من طرف ال لجر رتبط ب عل اأص الذ  ع ال ر المشر عل غ ل صد ب هن ن
هم التبع مس  الشرع ل

3 renout w HARALD .D.P.G , deug droit , 1998 /1999 , l auteur de l infraction , p 187. 
هم الجن 4 ، المس د نج حسن ، ص محم ب ، المرجع الس ع العرب 1ئ ف التشر 8. 

5 C lomlais , droit pènal internationale , Dalloz , paris 1971.P162. 
هرة، سن  6 ، ال م جر م ل ، النظر الع س الع ، ال ب ن الع ن ل ق ر، أص 2احمد فتح سر  .2، ص 1

ن . رت ن العب ت ء ف معن ه ف ال خت ل  هم التبع  رة ااشترا المس صد بعب  قد ن

، ص  7 ب ، المرجع الس ع العرب ئ ف التشر هم الجن ، المس د نج حسن 1محم 2. 
ض  م ه التزا ق ج ه د إل نت هم التبع  ط اإجرام ف المس ئل النش س ل إدان ل ان حصر  ع ف ح ض الم

ع المحكم الع أن  هم ك تستط س المس اضح ل ن  ضمن حك اإدان ب ن  م م ب هم التبع ف جر لمس المت ب
س  ن، ن ن ئل الت حصره ال س ن ب المت ف عداد ال س الت استع ل ال كده من دخ ن بت ن تتح من صح تطب ال

1ص  المرجع 1. 
نص  ئل الت  س عدد ال ع  ث ن ن من ح م ب ف ف لكن تخت هم التبع  ئل المس س ع ع حصر  قد تجتمع التشر

ع.  ع كل تشر
دة ) عدة، أنظر:0فنص الم ، المس ض، اات ئل ه التحر س نص ع ثاث  ب المصر  ن الع ن د  ( من ق محم

هم ال ، المس ، ص نج حسن ع العرب ئ ف التشر 1جن ، ص 1 ب ض، مرجع س 1. محمد ع 1. 
دة ) رنس الم ن ال ن ن 21ف ال المع عدة  ض  L’aide  etl'assistance( تنص ع المس ،   Provocation، التحر

م   . Les inctrucstionsالتع
لتسب ه ط ااشترا ب ع اإسام شر . ف الشر ن ض، اإع ، التحر  اات

، ص  8 ب ، المرجع الس ع العرب ئ ف التشر هم الجن ، المس د نج حسن  .1محم
ب 9 ، المرجع الس د نج حسن  .1، ص  محم

نه،  ل إت ح عل المجر ا  ت ال شر ه الذ  لمب ن، ف المع شر  ه المب ن المس ه اإسام ب ز ال م ن فا قد  أم المع
عل،  ذا ال ذا ل ا تعتبر تن عل المحر  ل ا ص ل بذا ال فع شر ب ن المب ع إنم  شرته،  ل مب ح ا  عل  س ال شر ن ب

دة ) احظ ف نص الم شرا 1كذل م  شر إشراك مب م من ل  ك ف الجر عتبر شر ب الجزائر "  ن الع ن ( من ق
. "..... 

، ص عب 10 ب ن، المرجع الس م 12د ه س ، ص 12, ب ، مرجع س  . 00، محمد سام
دة ) دان ف الم ن الس ن ع إل ال لرج رة )80ب التدخل ف هذا 1( منه ف ل الحصر،  ئل التدخل ع سب س ( نجده حدد 

 : م ف ئل الت سب ارتك الجر س حدد ال هم التبع  ن ه المس ن به  -ال دا ارتك ئ اإرش عدة بت المس
. م ر الت   -الجر ل التحض م ه اأعم ئل الت سب ارتك الجر س تعد هذه ال  ، م ع الجر ق ل ه ل فع ال ب

ن أخرى. ان ص المتدخل ف ق ن  ان ن الذ اكتس ص الشر ف ق  ب الج

ن الع 11 ن ، شرح ق د نج حسن ، سن محم ر ، ب ن ، الطبع الث س الع ، ال ن بن  .، ص 2ب ال

ن، 12 م ،عبد ه س ب  .12ص  المرجع الس
، ص  13 ب ن، المرجع الس م  .12عبد ه س

14 Jaquse HENRI ROBRT , OP . CIT . P 32. 
21/2/حك  15 ئ  8 ن الجن ن 2ق 0. 
د 16 ، ص  محم ع العرب ئ ف التشر هم الجن ، المس  .180نج حسن
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، ص  17 ب ، المرجع الس ذل ح عبد ه الش  . 8فت

عدة الت تعد اشتراك ه ت  هذا أمر منط أن المس ر ااشترا  عدة الاح ف ص ر المس مكن اعتب رى أن ا  ه 
م أ  ل ارتك الجر ن تس عل، الت من ش ل قع ب م قد  ن جر ن كذل إذا ك ه ا تك  ، ب ن ع ارتك المع

جد  ، إذا ا ت د ف تح ه م ا تس م  ع بعد تم الجر برره إذا أن ت ر ااشترا  عدة الاح من ص د المس ستبع ف
. م أ عاق سبب ن ت الجر ب ن   ب

18 jacques henri robert Op .Cit . p. 324. 
، ص  19 ب ن، المرجع الس م  . 12عبد ه س

دة  ر الم دة   1 /2تش ن ف الم ن ص المب ة ع اأشخ عا  1إل " عا ن ف ك ن أن  رتك د ك من  ره شر عتب ق ب ع
ك أحد ..."   أ شر

عدة الاح  20 اع المس احظ أن المشرع الجزائر قد حصر أن حب من هذا النص  الت تجعل ص عدة  ب مس الت تعد بمث
ث  ع من ح ض عتد ب أ م ئل الت  س ث ال ل من ح ، كذل حصر هذه اأعم م ك ف الجر هم  تبع أ شر مس
لسن بص م  ل تجر ، أنن بصدد أفع سع ف ا ال ع از الت عن عد ج  ، سبت ع بمن مكن أن ت ل الجرائ الت  دد أفع

س ب ز ال ح لك نج    .إب
، ص  ب ن، المرجع الس م  .1أنظر مرجع عبد ه س

، ص  21 ب ، المرجع الس ع العرب ئ ف التشر هم الجن ، المس د نج حسن  . 0محم
ست  قد ن،  ن ذل بنص ال ط الشر  ترت ع نش ه  ق ع ع فعل مع ق : ه  ج ف ااشترا ه النت صد بم

. م ه هذه الجر ضبط الركن المعن عند الشر م م  ع ف الجر م أ مجرد الشر م ت نط ع جر عل أن   ف ال
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 هلخص :

لإسلامي، لأنها كانت نقطة  لغر  لى  ية  لأشعر ساسيا لدخو  لقير مركز  لقد كانت 
لطلبة من كل ليها  لإسلامي، حيث كا يفد  لغر  لعلمي على كل  جهة لتلقي  لإشعاع 

قة  لو لقد جا هاته   ، حلتهم للمشر ها،  ما جلبو معهم من  نتجه علما لعلم، سو ما 
كثر  لضو  لتسلط   ، لأشعر منهج  يقة  لمال كية من طر لفقها  لعلمية لتكشف عن موقف 

ية، من نا لأشعر لخصو مع  جه  ني على  لقير يد  بي  بن  لمال كية  حية عن تفاعل شيخ 
. لاختلا لتي توهم  لعبا  توضيح بعض  لعقدية،  لمضامين  فق في   لتو

لإسلامي،  :الكلوبت الوفتبح٘ٔ لغر   ، لكلا ني، علم  لقير يد  بي  بن  ية،  لأشعر
.  لعقيد
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Summary : 

Kairouan used to be an essential center for entering asharism into islamic 

west, because it was the point of the scientific radiation on all the islamic west, 

where students went to it from every region to get science,that science is even 

produced by scientists of Kairouan or getting by them from their journeys to east, 

and this scientific paper came to reveal the situation of the jurists of the maalikis 

from the way and the method of Ashari, and to concentrate more on the reaction 

of the maalikis sheikh Ibn Abi Zayd Elkayrouani in particular with asharism, 

from the agreement on the doctrine contents, and to explain some expressions that 

leads to desagreement. 

The key words :  

Asharism, Ibn Abi Zayd Elkairouani, the doctrine, islamic west. 

 هقدهٔ :

سير كثير من  يقته،  يع لطر لسر لانتشا   ، لأشعر لذ حظيت به   لقبو   
لم صبح لعلما على  ئه، بل  فاعهم عن  نتصا كثير منهم لمعالم منهجه،  ضعه،  لذ  نهج 

 ، لعلما لئك  ية، ليقين  لأشعر نه من    ، صفه بالأشعر يقته لا يستنكف  من سا على طر
لحرمين،  لى بلا  ية  لأشعر لصالح، فوصلت  لسلف  منهج  يقة  نها طر لصحيحة،  لعقيد  نها 

لي  ، لى طر لشا بة  لمغا جيز، خاصة مع حاجة  لمغر في ظر  مصر  من، 
، فالغر  ية بعد لأشعر لأشعر  شتهر بها  لتي  لمناظر  لحجا  ساليب  لاستدلا 
تحل  لمعتزلة، لذلك  لشيعة  لإسلامية، كالخو  لفر  لإسلامي كا حاضنة لمختلف 
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لإسل لغر  علما  جالا  من كثير من  ية،  لأشعر ملاقا علما  لمشر للحج  لى  امي، 
ية،  لأشعر لمال كية من  سة، لل كشف عن موقف فقها  لد لمنطلقا جا هاته  هذ 
لا  لك بالتعر  ني،  لقير يد  بي  بن  مانه،  لمال كية في  لبيا عن موقف شيخ  بالضبط 

لو في كتابيه  لعقدية  لمضامين  فق  ية، ثم نجيب عن تو لأشعر لمضامين  لجامع مع  لرسالة 
. لأشاعر يقة  نها مخالفة لطر لك عن عبا قد يُتوهم   بعد 

 أٍا: التَافق فٖ الوضبه٘ي العقدٗٔ

ية، فكثير من  لأشعر لى  ، ليس شرطا في نِْسبة عالم ما  لأشعر لى  لتصريح بالانتسا   
لتصريح  لأشاعر لم يثبت عنهم  حمه كبا  يقته  لى طر ، ل كنهم نُِسبو  لأشعر لى  بنسبتهم 

لشأ بالنسبة  هذ هو   ، لأشعر لمنهج  نصرتهم لمعالم  ليه،  هب  يا على ما  فقتهم  لل  ه، لمو
لا خلا   ، لأشعر ما جا به  لعقائد،  لسلف من  يد، فلا خلا بين ما قر  بي  لابن 

لمضامين لأشعر  يقة  لجامع،  يضا بين طر لرسالة  يد في كتابيه  بي  بن  ها  لتي قر لعقدية 
ني. لقير يد  بي  بن  ية  شعر لتي تد على  لعلاما  لنصو   سنذكر هنا مجموعة من 

يد /1 بي  بي محمد بن  لشيخ  جدنا لمثل  بعي:   لر شتغاله به، قا   ، لكلا : معرفته بعلم 
يحتمل  لخطأ  لخطأ، بل نحمله على كلاما يحتمل  ، لم يجب  نحمل كلامه على  لصو

ما يبين  لنظر  سها، ل كن لما ع لِم ه من  لفتا بر لمسائل  لك بحفظه  ليس  لى،  لصو 
لكلا على   يت بخطه  ني  لك   ، لفقها كنا من مقلد  نه مفا ل كثير ممن 

ل لدليل على  إقامته  لفقها من لأعر لا تبقى  لمقلد من  شد ما ينكر  لمسألة  هذ  ك، 
لنظر هل  نه من  شبهه من تصنيفاته، قلنا:  ما  نها، فلذلك  يبعد لأصو  لنقل (1)علم  هذ   ،

من   ، لحذ كالأشعر لأعر هو قو  لقو باستحالة بقا  لأهمية، فإ  يد غاية في  لفر
لمحققين، فالأعر جملت ها غير باقية عندهم، خلافا للمعتزلة، فإنهم يقولو ببقا تابعه من 

نصو  لة عقلية  يد، مستخرجة بأ بي  بن  لتي ن ص رها  ية  لأشعر ية  لنظر هذ   ، لأعر
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يد على   لكتا  لتمد من  لحفظ  مما يعضد ما قدمنا من  بن خمير:  نية، قا  قر
ل ت ا لأعر تنعد لأنفسها، قوله تعالى: }   ل ا  ل ئِْن   ُ ْ ت ز َ   ْ ْلَأ   ِ م ا  لس َ ُمِْسُك  ه  ي لل َ  َ 

ِ{ ] فاطر :  ح د مِْن ب عْدِ َ ْمس ك هُم ا مِْن  َ  ْ لك 41  لدلالة على  جه  ، (2)[، ثم مضى يشر 
ل لى  حين في بقائه  لدقيقة فالعالم كله مفتقر في كل لحظة  ية  لنظر با سبحانه بنا على هذ 

 تعالى.
جل معتزلي يرغبه في  نه خاطبه من بغد   ، لكلا يد لعلم  بي  بن  مما يشهد بمعرفة 
نه كا  قف عليه علم  به بجو من  صحابه فجا نه مذهب مالك  يقو له  لإعتز  مذهب 

لل  ه عنه ضي  لأصو  لدين(3)نهاية في علم  صو  لأصو هنا،  لمقصو بعلم  لجو  ،  لأ 
بي  بن  بن عساكر، يد على علو شأ  صف عجيب من  هذ   ، لاعتز كا  على مذهب 
لكلا  يد لعلم  بي  بن  لتي تشهد بمعرفة  لنصو  نفس تل كم  من  لدين،  صو  يد في علم 

ضع كثير ليحتر من مو لسكوني، في قوله:  بو علي عمر بن محمد  كر  لدين، ما   في صو 
لل  ه تعالى كتابا  حمه  يد  بي  بو محمد بن  لفقيه  قد صنف  لجيلي،  بن مسر  كتا من كلا 
حمه  لبرهانية، تد على تبحر  لحقيقية  نين  لقو لأصولية،  لتقاسيم  يا على  لر عليه، منطو في 

لل  ه  حمه  لطيب  بو بكر بن  لقاضي  بهذ شهد له  لدين،  صو  تعالى في كتابه لل  ه في علم 
ليا لأ ما  ليل (4)لمصنف في كر هي  صف عظيم،  لدين شها  صو  لتبحر في علم   ،

فق في  لى تو ، فهي تشير  لباقلاني بهذ يكفيه شها   ، لكلا يد في علم  بي  بن  على تمكن 
لخو في  نتصا لاستحسا  لأشعر  يقة، فبعد ظهو  لطر تفا في   (5)لكلالمنهج، 

. لأشعر يقة  صبح غالب من يشتغل بالكلا هو ممن كا على طر لسنة،  هل  يقة   على طر
صفه بالتمسك بالسنة، ففي /2 لمخالفين،  لر على  يقته في  طر لأشعر  ثنا على  فاعه   :

حمد بن با لعلي بن  لمال كي جو ني  لقير يد  بي  لل  ه بن  بو محمد عبد  سماعيل  سالة كتب بها 
لى ما هو بر منه مما  نسبه  لل  ه عنه،  ضي  لأشعر  لحسن  با  كر  لمعتزلي حين  لبغد 
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جل  لحسن هو:  بي  يد في حق  بي  بن  لمعتزلة باستعما مثله في حقه، فقا  جر عا 
لجهمية متمسك بالسنن ية  لقد على  لبدع  هل  نه ير على  بن(6)مشهو   ، فكيف يصف 

صلا كما يدعي  لسنة  لأشعر مخالفا  ليس على  لأشعر بالتمسك بالسنة  كا  يد  بي 
يصفونه بالتناقض لجهمية،  يجعله من  لأشعر بدعة(7)لبعض  لى  لانتسا  يجعلو   ،(8) ،

نسبْت    : لمعتزلي قا سالة  به على  ، ففي جو لأشعر  تكفير يد يرفض تبديع  بي  بن فابن 
ما علمنا من نسب  لاسم  نه بدعة، فيوسم بهذ  لبدعة ثم لم تحك عنه قولا يعر  لى  كلا 
هل  غيرهم من  لجهمية  لر على  يتولى  لسنة  نه يتقلد  لذ بلغنا  لبدعة  بن كلا  لى 

لل  ه بن سعيد بن كلا-لبدع  نه -يعني عبد  قلت:  ل كفر،  لى  لأشعر فنسبته  كر   ،
ماكا حد  هذ ما علمنا   كيف   مشهو بال كفر،  لذ كفر به،  لم تذكر  بال كفر غير 

لا بعد عصر حد علمنا في عصر  ليه  ، فقا (9)يكو مشهو بال كفر من لم ينسب هذ 
ليه بدعة. لانتسا  لجهمية  لأشعر من  موقف من يجعل  لأشعر  لموقف من   بين هذ 

صله : علاقاته /3 تو هم عليه،  ثنا ثنا عليهم   ، تلاميذ تلاميذ  ، لأشعر لطيبة بتلاميذ 
، فلم يتعر  لأشعر يقة  يد لطر بي  بن  تضا  ليل على  كبر  لإجا منه،  طلبهم  معهم 
بن مجاهد، تلميذ  لل  ه  ثيقة بأبي عبد  لم يثبت عنه  لعلمائها، بل كانت صلته   ، لها بسو

 ، يد قائلا: لأشعر بي  بن  لى  بن مجاهد  ، فكتب  لنو لمختصر  ستجا في كتابه  لذ 
لطف في  حسن في نظمه،  جدنا قد  لمختصر،  لل  ه قِطع من  يد  لينا من تصنيفه  قع  قد 
كر له بعد  بلغه تصنيف  بك، ثم  جز ثو  ، لشيخ جز يها  لل  ه  جمع معانيه، ... فأحسن 

يف ما بنا من لنو لى تعر لل  ه، قد نشطني  يد  لشيخ،  ما يتصل بنا من فضل  ، قائلا: 
لل  ه، يتفضل  يد  لشيخ،  لطالبين لها،  تطلع من قبلي من  تطلعي  لكتابين،  لى هذين  لحاجة 
غبين في  لر نه،  خو جماعة من قبلي من  ليه،  يمن  علي  بذلك، فإني  هله،  لك بما هو  في 

ها،  مذهب لل  ه،  يتفضل بإنفا يد  لشيخ  ليه، فإ   لل  ه عليه، يتطلعو  ضو  لإما 
لدعا له،  حبه، ثم سأله  لك  ثر  صحابنا، ممن  لغير من  تها لي،  إجا بعد عرضها بحضرته، 
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خبا  عندنا من  حسن منه قائلا:  يد بجو  بي  بن  به  ستين، فجا  كتابه بسنة ثما 
لل  ه عز   محاماته عليه، حما  به عنه،  لمذهب  لطيبة، ما تعم مسرته، من نصرته في هذ  لشيخ 
جا كتبه له،  ته له  مو سر بذلك،  بتد مخاطبته،  شكر فيه  هه، من صحته  جل  مكر

لك غب  يد (10)لمن  بي  بن  لقو بأ  ، يصح  لمتبا لثنا  لمد  بن ، فهل بعد هذ 
كذلك كانت  لبدعة،  لآخر على  لسنة  حدهما على     ، حد مجاهد، لم يكونا على عقيد 
لما  خه،  ي َ ش  م قد  لباقلاني في كتابه ع ظ َ كر  ، فلما  يد علاقة متميز بي  بن  لباقلاني  تجمع 

،  عليه جماع ما ل كر نه نفى  شاعو  لحديث  هل  لصوفية  لباقلاني، شنع عليه  ة منهم 
مقد عر غرضه  شد من  عليه  بن (11)فكا  با بكر  لقاضي  كر    : لدبا ، قا 

نكا  ليه من  عتذ عنه فيما نُِسب  ليفه،  با محمد في بعض تو كر  لباقلاني،  لطيب 
ما يعظم شأنه ل(12)ل كر يد  بي  بن  مانه عن  ية في  لأشعر ما  فع  و لم يكونا ، فكيف يد

لمنهج. لعقيد   على نفس 
لباحثين كر بعض  ئمة  (13)ما ما  لتقائه هنا ببعض  لمشر  لى  يد  بي  بن  حلة  من 

طلب  تبا للرسائل،  لوثيقة  لصلة  لمصا هو  ليه  ية، فلم يثبت لدينا، بل ما تشير  لأشعر
ئمة  يد  بي  بن  ، بين  لمتبا لثنا  ية. لإجا  لأشعر  شيو 

إ /4 نتسا تقليد فهذ باطل،  نتسابه له  ، فإ قلنا   يد للأشعر بي  بن  نتسا   :
بي  بن  ليله قو   ، نظر فصو جتها  يقة عن  لطر لمنهج  تفا في  فق  نتسا تو قلنا 

لأشعر خاصة،  لاعتقا  لتوحيد  نا نقلد في معني  ل كن لا يحل لنا يد: لأنا لا تعتقد 
يله شيئا ينفر به  قا ع  ينا من فر إ   ، لعلما لا بأمر لا شك فيه عند   نكفر  نبدعه 

كل قائل مسؤ عن قوله يب  لر لتبديع بما فيه  لا نهجم بالتضليل  هذ صريح (14)تركنا   ،
نتسابه تقليد للأش ية لم يقصد به  يد للأشعر بي  بن  فقته في  من نسب  إنما مو  ، حد عر 

يد  بي  بن  لسبكي عندما جعل  هذ صنيع  نتهجها،  لتي  يقة  لطر لذ عليه،  لحق  يا على 
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لمال كية لأشاعر  لثانية من طبقا  لطبقة  ، (15)في  شعر لعالم بأنه  ، فليس شرطا  يصر 
ي نتهاجه طر لسنة  هل  ، بل يكفي نصرته لمذهب  شعر بي ليقا عنه  يقة  فقة لطر قة مو

يرها في تقر لعقائد  لدفاع عن  ، في  لأشعر ئمة (16)لحسن  شد عن  بن  قد سئل   ،
ية  لا؟  شعر لمغر  نظر من فقها  يد  بي  بن  هل  يين هل مال كيو  لا؟  لأشعر

عتقا ما يجب  لدين  صو  لسنة في  هل  لل  ه كالآتي: لا يختلف  حمه  به  في  كا جو
من  ية  لأشعر ئمة  لا يخر  لك،  لسنة على  لكتا  لو كل ما جا من  يتأ  ، لصفا
لل  ه عبا من  لشرعية مما تعبد  لأحكا  لفقها في  لأصو عن مذهب  يتكلم منهم في 
لتي  لديانا  صو  هبهم لأنها كلها مبنية على  تباينت مذ ختلفو في كثير منها  إ   ، لعبا

لجهل خ ئه  نظر يد  بي  بن  من عني بها بعدهم، فلا يعتقد في  ية  لأشعر ئمة  تص بمعرفتها 
سالته كفى بمعرفته بها ما في صد  لفقها (17)بها،  شد يقر بأ لا خلا بين  ، فابن 

يد  بي  لفقها كابن  لدين لا يعني جهل  صو  ية بمعرفة  لأشعر ختصا  ية،   لأشعر
بهذ نتسا بها،  ية هو  نتسابه للأشعر لدين،   يد بأصو  بي  بن  شد معرفة  بن   يؤكد 

 ، لأشعر فاعه عن  ية  لأشعر ئمة  ثنا على  لك مدحه  ليل  ليه  هبو  فقة فيما  مو
لدين  صو  ختلا بينهم في  هل سنة لا  لجميع   ، لفقها ية لا يخرجو عن مذهب  فالأشعر

عتقا  .ما يجب 
لر على /5 لدين،  صو  يد، تشهد برسو قدمه في علم  بي  بن  مؤلفا  : مصنفا 

 ، لقر عجا  لبيا عن  كتا  لسن ة،  لاقتد بأهل  : كتا  لمصنفا من تل كم  لمخالفين، 
سالة  مناقضة  لمرتدين،  لا  لقو في  لتنبيه على  كتا  ية،  لقد لر على  سالة في 

كتا لبغ ليقين،  لمعرفة  كتا  لل  ه سبحانه،  لتوكل على  لثقة بالل  ه،  كتا  لمعتزلي،  د 
لتلبيس في مثله،  كتا كشف  ية،  لفكر لر  على  لاستظها في  كتا   ، لر لمضمو من 

لعلم ير  ليفه كلها مفيد بديعة، غز جملة تو  : لتوحيد، قا عيا صو  ، (18)سالة في 
لك مسألة جا من  لدين،  صو  ل كتب لتخو في صميم مسائل   مضامين هاته 
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كتا كشف  ية،  لفكر لر  على  لاستظها في  ها بتوسع، في كتا  ، حيث قر ما ل كر
لبكر  لرحما  لكتابا عبا عن  على عبد  هذ  يضا،  ية  لفكر لر  على  لتلبيس في 

لأندلس (19)لصقلي هل  لحديث خاصة من  هل  لمتصوفة  بسببهما شنع عليه كثير من   ،
لر  لفو في   ، لعا ما لأنه  كثير من خو  ل كر نه نفى  قة،  فهمو منه  لمشا
لل  ه  بي عبد  لباقلاني،  بي بكر  كتا  ني،  لهمد لحسن بن جهضم  بي  عليه تآليف، ككتا 

لليل،  : بن شق  ما ل كر يد في  بي  بن  لدبا عن مذهب  غيرهم، قا  لطلمنكي،  بي عمر 
بصحتها،  علم بها  لل  ه  شيا  لصقلي  بن  إنما كا يبلغه عن  نكا سائرها،  لم يكن مذهبه 
ما عن  ل كر هو يحكي كثير من  كيف  لك،  لمحالا فكا ينكر  كأنها عند من جنس 

لسبائي ...، سحا  لل  ه تعالى متفننا  بي  حمه  كا   ، ليا لأ ما  ثبا كر لأبي محمد جز في 
 .(20)في علو كثير

لمضامين /6 فقة مع  يد متو بي  لجامع لابن  لرسالة  لموجو في  لعقدية  لمضامين   :
يما لإ لعمل شر كما في  ية، فهو يجعل  لي (21)لأشعر هو ما يذهب  ليس شر صحة،   ،

ينقص(22)لأشاعر يد  يما يز لإ لكلا لل  ه غير (23)، في   يد صفة  بي  بن  يثبت   ،
لا مخلوقة لأشعر(24)محدثة  فق عقيد  هو ما يو  ، هو عينه ما (25)، فهي عند صفة   ،

لمعتزلي يد على  بي  بن  لل  ه (26) به  لقائم بذ  لكلا  ستحالة حد  هو صريح في   ،
ستح يتضمن  هذ خلافا لمن تعالى،  يضا،  لل  ه تعالى  لكلا فعلا محدثا يقو بذ  الة كو 

لل  ه،  نه فعل محد يقو بذ  يدعي  لعلية شيئا فشيئا،  ته  ثا يقو بذ يثبت لل  ه كلاما حا
صو .(27)نه حر  لكلا لذين ينفو  تقو بالل  ه صفة  لمعتزلة  خلافا للشيعة   ، 

يد ك بي  بن  لجلا لل  هيثبت  ل كما  نه سبحانه لم يز بجميع (28)ل صفا   ،
ليد صفة لل  ه  خبر في قوله: (29)صفاته لرسالة هل يضيف  يد في مقدمة  بي  بن  لم يصر   ،

يا بيمينه لسما مطو لقيامة  لأ جميعا قبضته يو  لظاهر (30) يديه مبسوطتا   ،
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يفو   ، خبا يها هنا  لل  ه عز نه يجر نا عن  نُصد بما جا ليل هذ قوله:  معناها لل  ه، 
لعمل بمحكمه  خبا يُوجب  سلم من  لل  ه عليه  لل  ه صلى  سو  ما ثبت عن  جل في كتابه، 
لل  ه يعلم  لل  ه سبحانه،  لى  بكل ما غا عنا من حقيقة تفسير  متشابهه،  نقر بنص مشكلِه 

سخ لر لمتشابه من كتابه  يل  بناتأ منا به كل من عند   : لعلم يقولو ، ل كنه في (31)و في 
لا يشبه كذلك  صف به نفسه،  لا بما  لل  ه تعالى  لا ينبغي لأحد  يصف   : لنو يقو
 ، لكتا صف به نفسه، تقف عندما في  جه كما  له  صف به نفسه،  ليقل: له يد كما  بشي 

لا شبيه ل لل  ه سبحانه لا مثل له  يث، مثل: لأ  لأحا حد مثل هذ  لا ير  لا نظير له،  ه 
حد بمثل  ْعظ م مالك  يتحد  يث،  لأحا لك من  نحو  ته،  لل  ه خلق  على صو  

ها يث  ير لأحا  .(32)هذ 
صف  يد، في  بي  ين لابن  لمعاصر لأشاعر  طبقة  لأشعر  ليه  فق ما يذهب  هذ يو

لوجه، ك ية ما لل  ه باليد  تر  لتشبيه،  نفي مطلق  لكامل،  يه  لتنز ، مع  صفا 
لسلف. فقة لجمهو  ، مو لأخبا تر تحديد معاني هذ  يل  لتأ جتنا  لك، مع   يوهم 

لقيامة جل يو  لل  ه عز  ية  يد  بي  بن  بي (33)كما يثبت  بن  يرفض  ، خلافا للمعتزلة، 
لقبلة بال  هل  حد من  لحو (34)كبيريد تكفير  لشفاعة  يثبت   ، ، خلافا للخو

. لسمعيا عتقا في با  لمسلم  غيرها مما يجب على   ، لصر  ،  لميز
 ثبً٘ب: ب٘بى هب أُشْكِل هي عببرٓ ابي أبٖ زٗد الق٘رٍاًٖ

نية، بقي  لس ُ ية  لأشعر لمضامين  لجامع مع  لرسالة  فق مضامين مقدمة  لبيا لتو لنا بعد هذ 
طائفته بسبب  لى فرقته  ينسبه  يد،  بي  بن  ية  شعر لبعض، لينفي  توضيح عبا تمسك بها 

هو في كل مكا بعلمه ته  لمجيد بذ نه فو عرشه  هي قوله:   ، حد هما ما (35)كلمة  ، مع 
لك فقط  يد  بي  بن  فض قو تلاميذ  لرسالة، بل  فض ما قر شُر    ، كر سبق 
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يثبت لإثب يد يقو بفوقية حسية،  بي  بن  لنا بأ  إيها  يد لمذهبه،  بي  بن  نتسا  ا 
بي  بن  لك، فإ مر  لحمد بخلا  لل  ه  لصو  بين خلقه مسافة،  نه بينه  مكانا لل  ه، 
علو قد  غلبة  لمخلوقا فوقية قهر  جميع  علو على عرشه  لل  ه تعالى  ثبا فوقية  يد 

، فإنه لم يز تبا جلا يجا سبحانه للمخلوقا تيين غير مكتسبين بعد  علو  ، فوقية 
، قبل  ُيحدِ سائر مخلوقاته، قا تعالى:  لجلا ل كما  يز عليا متصفا بصفا  تعالى عز

لنسا :  { ] سو  بِير ا ك  ه  ك ا  ع لِي ً لل َ لْع   34}  َ  لْع لِي ُ  : } هُو   قا لبقر : [  ظِيمُ{ ] سو 
لمكا لل  ه،  255 لجهة  يهاما لنسبة  لكلمة، لأ فيها  لعلما من هاته  قف  قد تنوعت مو  ،]

لآيا  علو على خلقه، لأنه بذلك قد جا  لل  ه  ية على فوقية  عتر للأشعر إ كا لا 
هذ بن ناجي:  ته، قا  لإشكا في كلمة: بذ يث، ل كن  لأحا لشيخ   نتقد على   مما 

من معتذ لنص فمن ُمخ طئ  يا على  ته، فإنها  لل  ه في قوله: بذ لآ (36)حمه  هم   ،
يد منها هي: بي  بن  بيا مر  لكلمة  لموقف من هاته  ها في   بر

با الأول سمعت شيخنا  لفاكهاني:  لل  ه، قا  حمه  ضعه  ليست من  نها مدسوسة عليه،   :
عتر على علي  لل  ه عنه فإ صح هذ فلا  ضي  لمؤلف  ست على  لبجائي يقو  هذ لفظة 

طلا (37)لشيخ إنما هو من  لمصنف  طلا  بن ناجي قائلا: ليس هذ من  هذ    ،
طلقه عليه  لذ  بن ناجي بأ  لر على  يمكن   : لنفر ، قا  لأ لصد  لصالح  لسلف 

ل تهلسلف هو لفظ  لتقييد بذ نما ع ظُم من  يها  لإ ته،  لمقيد بذ لغير   .(38)فوقية 
ية  لأشعر لسنة  هل  شكا فيه عند  لفوقية لا  ، فلفظ  لنفر صو كر  لذ  هذ 
ا  ما تقييدها بالذ فهو مم َ  ، لسلف فيها كثير لآثا عن  لسنة،  لكتا  لك لثبوتها بنص 

قالو  لسلف  هو على نكر  ته  قا نعيم ينز بذ لبر:  بن عبد  لتكييف، قا  نه يدخل في 
هم لسنة لأ هذ كيفية  هل  لفهم من  هل  بو عمر: ليس هذ بشي عند   كرسيه، قا 
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لحركة(39)يفزعو منها لجسمية  لقو مهجو لأنه سبحانه منز عن  يضا  هذ  كر   ،(40) ،
لفاكهاني  فع  لذ  لرسالة.هذ  للفظ، في مقدمة  لقو بد هذ  لى   بما 

يد الثاني : ير لحسية لاستحالتها عليه سبحانه، قا  ية،   لمعنو لفوقية  : حملها على 
نها  لدني لا  يف فو  لشر لمملو  لمالك فو  ير  لو لسلطا فو   : ية كما يقا فوقية معنو

ما في مع لأ  لجهة في حقه تعالى لما يلز عليها من حسية، كالسما فو  نا لانتفا 
لحد يد، في تفسير (41)لنقص  بي  بن  بي طالب، تلميذ  بن  فق لما قر مكي  هذ مو  ،

يا عن  علو على عرشه منزها  لل  ه تعالى  لنهاية، فقد قر فيه معنى فوقية  لى بلو  ية  لهد
 ، لمكا لمخلوقين، كالجهة  يد، صفا  بي  بي محمد بن  ختيا شيخه  نه  ته  ير كر في ثنايا تقر

، لا علو مكا : علا عليه علو قد  } لعر ستو ع ل ى  ، (42)قا مكي: ثم قا تعالى: }ثُم َ 
على   ، تكبر، لم ير علو مكا {،  تج بر  لأ يضا: قا تعالى: }  َ فِرْع وْ  ع لا  فِي  يقو 

ل صف  لجلية يبين (43)ل  ه بالعلو، ليس هو علو مكالك ما  ضحة  لو لنصو  ، ففي هذ 
تعالى بالقد  لعر علو عليه سبحانه  لل  ه على  لأئمة باستو  لسلف  لإما مكي  مر 
يصر مكي بأ هذ هو  لقعو عليه كما يقر بعضهم،  لجلو  لحسي  لعلو  لعظمة لا 

لذ ع هو  لذ مر شيخه   :} لعر ستو ع ل ى  لسنة في تفسير لقوله تعالى: }ثُم َ  هل  ليه 
نه في  ضه  ته على عرشه   ، سما كر لل  ه جل     : يقولونه في هذ لسنة،  هل  يعتقد 
كذلك   ، كر لأ كما قا جل  لسما  سع  كر كرسي  له تعالى  كل مكا بعلمه، 

بو محمد بن لل  ه كر شيخنا  حمه  يد    .(44)بي 
ني هو نفسه  لقير يد  بي  بن  بي محمد  لإما مكي عن شيخه  لذ نقله  لكلا  هذ 

لجامع لفوقية (45)لموجو في كتا  يد من  بي  بن  لحجج على  مر  قو  هذ من   ،
بي لملا له مكي بن  ها تلميذ  لتي قر لمعاني  لاستو هي تلك  ضع  لعلو  طالب في عد مو

لاستو  لعلو بالجهة  لفوقية بالمكا  ، لا  لعلو بالقد لفوقية بالقهر  هي   ، من تفسير
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يد  بي  بن  ها، فيستحيل  يكو شيخه  لباطلة قد صر مكي بفسا لمعاني  ، فهذ  بالجلو
 قائلا بها.

ضحة، بل  فتكلم بكلا محكم،   لو يهية  لتنز ير  لتقر لإما مكي بتلك  لم يكتف 
ْست و  ع ل ى  ا ثُم َ  ي َ َ  ِ ة ْ   م ا ب يْن هُم ا فِي ِست َ ْلَأ   ِ م ا  لس َ ل َذِ خ ل ق   في تفسير قوله تعالى: }

[ } ِ خ بِير ْ بِه ْحم ُن ف اْسَأ لر َ  ِ ْ لك: 59لفرقا : لْع ر حد في  لا يجو  يتوهم   : [، فقا
لا يظن  لك جلوسا  ، لا يمثل  لعر كما شا ستو على  ل كنه  لا نقلة،  لا حركة  جلوسا 
: }ل يْس  ك مِثْلِهِ  كر قد قا تعالى   ، لمحدثا لك لمن صفة  ، لأ  لى مكا نتقا من مكا  له 

 : لشو [ } لذ ليس كمثله شي بصفا [، فلا يح11ش ْي به  ل لأحد  يمثل صفا 
، كذلك صفاته ليست كصفا  نه تعالى لا يشبهه شي شبا فكما  مثا  لذين لهم  لمخلوقين 

لتسليم لذلك ل كيف لا نعلمه، فعلينا   ،  .(46)لمخلوقين، فالاستو معلو
لسن هل  ئمة  لنفيسة تبين  مر  لمحكمة  لنصو  لعلو في فهذ  لفوقية  طلا  ة عند 

، لأنها  مكا هم فوقية جهة  يستحيل  يكو مر غلبة،  نما هي فوقية قهر  لل  ه تعالى،  حق 
. لأجر  صفا للأجسا 

إ كا بعضهمالثالث لاعتذ له،  يلها  ته فليته تركها  (47): تأ قد نقمو عليه في قوله بذ
لذهبي لآخر(48)كم قا  لبعض  لى مذهب  ،  لل  ه باعتذ لير  حمه  عتذ عنه 

بالرفع صفة لل  ه (49)لأصوليين  ، نه صفة للعر : بالخفض على  لمجيد يقا  : ، قا 
إ  لجلالة،  لرفعة  لذ هو:  لمجيد  نه فو عرشه  لتقدير  كل صحيح،  لأظهر  هو  تعالى، 

هو لعر مجيد، فإ مجد بتمجيد تعالى،  ته( لا يتوقف على تمجيد  كا  قوله: )مجيد بذ
 .(50)غير
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يد،  بي  بن  لإشكا من كلا  على هذ يز   ، ليس للعر عند  فالمجيد صفة لل  ه 
لمجيد نعت للعر  لا  سو على هذ قلنا   يضا في قوله:  بن ناجي  هب  يل  لتأ إلى هذ 

لل  ه تعالى  يبين  حمه  لمصنف  لا لل  ه تعالى  فأ  تي ليس  لذ لجلا  لمجد  لعلو  لك 
ته ليس مستفا من غير لمجيد بذ لعلي  لعالمين فكأنه يقو هو   (51). 

لعبا فيه قو بالجهة لى  ظاهر  شا  لعلما  لشيخ عز (52)ل كن بعض  ، فقد سئل 
لقو بالجهة  ل ، هل يفهم منه  يد هذ بي  بن  هل يكفر معتقدها  لا؟ لدين عن قو  ا؟ 

لنفر تعقيبا على هاته  لأصح  معتقدها لا يكفر، قا  لقو بالجهة  : بأ ظاهر  فأجا
لل  ه محمد بن  بي عبد  لإما  لقو بالجهة، ير قو  لدين من  ظاهر  ما قاله عز   : لفتو

نه تعالى فو  طلاقه  جمعو على  سالته: مما  طلاقا مجاهد، في  ضه  ته على عرشه   سمو
هذ مع ثبو علمهم  ضه،  لأ فلذلك قا   نه في  لشرع  لم ير في  شرعيا، 
تكو  على من غير  لشي  لفوقية عبا عن كو  علم   لجهة عليه تعالى ...،  باستحالة 

لذ يجو ير،   لو لسلطا فو   ، لفر يد فو  ية كز معنو لمكا يجو  حسية   عليه 
ية،  لا معنو لجسمية لا تكو فوقيته  لمكا  لذ يستحيل عليه  ية،  معنو تكو فوقيته حسية 

ية لمر بها فوقية معنو لل  ه على عرشه  ، (53)ففوقية  صو لنفر حق  كر  لذ  هذ   ،
لعقيد يقة  لطر نه ممن كا على نفس  قر تلاميذ  يد  بي  بن  لل  ه عن فإ  ، ينزهو 

لمخلوقين، فلذلك لا يجو  ، لأنه سبحانه منز عن مشابهة  لأجسا عن كل صفا  لجسمية 
لحسية. لفوقية  لأئمة على  لو في كلا  لفوقية   حمل 

لوها لقاضي عبد  يضا بمر  (54)قد بين  لنا  علم  هو من  لرسالة  في شر عقيد 
لحسي  لعلو  لل  ه هو  ستو  لقو بأ  صل، خطو  لتو لمو  ِم ا كا بينهما من  يد، ل بي  بن 
لأماكن  لى  لافتقا  لح يز  إشغا  لتحو  لتنقل   : ، فقا لعر لقعو على  لجلو   

إلى قِد   لتجسيم،  لى  لإسلايؤ  هل  هذ كفر عند كافة   ، لأجسا لمعاني (55)  هذ   ،
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بي  بن  لمكانية، فيستحيل  يكو  ضحا للفوقية  ما  مة لز لوها لا لقاضي عبد  لتي نفاها 
لمباشر،  نفيه تلميذ  يستحيل  يكو قائلا بما جز ببطلانه  ل كفر،  يد قائلا بما يلز منه 

بي طالب في بن  يد في عقيد مكي  بي  بن  لوها قو  لقاضي عبد  يشر   ، كر ما تقد 
حسابها  لأمم  لملك صفا صفا لعر  لقيامة  تعالى يجي يو  لل  ه تبا  لرسالة:  

بها ثو بتها  لى نفسه على سبيل ما يكو منا من (56)عقو ضافه  لذ  لمجي  ليس   : ، فيقو
ت لز  لتحر  لبا لانتقا   ، لأجسا لك من صفا  شغلها، لأ  لأماكن  يغ  فر

لك  .(57)سبحانه لا يجو عليه 
نه فو  سالته:  يد في  بي  بن  لإشا تدفعنا للقو  قو  لعبا  كل هذ 

ته لمجيد بذ علو عليها (58)عرشه  لغلبة  لل  ه على جميع مخلوقاته بالقهر  ثبا فوقية  يد به  ، ير
يد بعيد بالق بي  بن  لك   يتلخص من  لصحيحة في حقه تعالى،  لمعاني  لك من  غير  د 

لى حا كال كوْ في  لانتقا من حا  لتغير  عتقا كل ما يلز  لساحة عن  منز  لبعد  كل 
لإما  لذين حكى  لمتقدمين  لسنة  هل  ية،  لأشعر يقة  لك طر نه سلك في  لجهة،  لمكا 

طلقه لما لل  ه سبحانه ما  ئمتنا فإنهم يطلقو على  ئل  ما   : يقتهم فقا لاسكند طر  
لا    ، نه في مكا ، لا على معنى  لعر على  لسما  نه في  لعلو،  لفوقية  على نفسه من 
للغة، فيحملو  يلا تقتضيها  لإطلاقا على تأ لك كا لهن بل يخرجو هذ  شيئا من 

لملك قوله تع لفوقية بمعنى  هُْم مِْن ف وْقِهِْم{، على  خ افُو   ب َ قوله: }ي   }ِ ِ لْق اهِرُ ف وْ  عِب ا الى: } هُو  
ِ{،  فوقهم: بالقهر  ِ ُ ف وْ  عِب ا لْق اهِر لمفهو من قوله تعالى: } هُو   هذ هو  لقهر،  لقد 

لإقر لهم  لحو  خلق  يف  لتصر لك من لملك  لى غير  لاستعما فيما  منهم، 
لمتعالي عن جميع هذ  صفه بالعالي  يضا يحملو  كذلك  لهم،  حو جميع ما هم عليه من سائر 

لألوهية لتميز بصفة  لعلو بالمنزلة  على معنى   .(59)لمحامل 
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لباحثين ليه بعض  هب  ني كا على عقيد(60)نحن نخالف ما  لقير هل ، من    
لمقدمة  لرسالة قر  ،  شر  لأشاعر لى عقيد  نه لم ينتقل  يض،  لتفو لتسليم 

لباحثين ية،  من سبقه من  شعر يد  (61)لعقدية للرسالة قر  بي  بن  عتبا  خطئو في 
لكلا يوح هذ  يض،  لتفو لتسليم  هل  عقيد  يد بقي على مذهب  بي  بن  يا،   ي شعر

قع  لو يض،  لتفو لتسليم  هل  لتي يسميها عقيد  لسلف،  لأشاعر مخالفة لعقيد  بأ عقيد 
كرنا سابقا نما  يل، فقد  لتأ لسلف لم يعرفو  لتسمية خاطئة،  كا يقصد بها    هذ 
إ كا يقصد به عد خو   ، لسلف كالبخا ئمة  يلا سلفية، صد عن كبا  لتأ

لكلامية لسل سة  لمد كرنا نما كثير لعلما يمثلو  يضا، فقد  ، فهو مخطئ  لكلا ف في علم 
كر  جم بالمتكلمين،  لتر صفتهم كتب  ية، فقد  لأشعر لإسلامي قبل ظهو  لغر  في 
معالجتهم  لذ يُظهِر بوضو خوضهم  كرنا بعض كلامهم   ، شتغلو بالكلا نهم  لسير  كتب 

لعالم لمجموعة م ية لا يشتر فيه تصريح  لانتسا للأشعر ا   نا قد بين َ لقضايا كلامية، ثم  ن 
نتسابه  لعقدية، كافي في  لقضايا  يقة تنا  طر لمنهج  يقة  لطر فق في  لتو ، بل  شعر بأنه 

لبدع لأهو  هل  لا للدلالة على تميز عن غير من  ية ليست  لنسبة للأشعر ية،   ، للأشعر
يد معها، هي  بي  بن  فق فيها  لتي تو ية،  لأشعر بر معالم  من  لجماعة،  نتسابه للسنة 
لأشعر في  هذ ما قر  لجماعة  لسنة  هل  ستعماله للدفاع عن عقائد  لكلا  لخو في 

لرسا لموجو في  لعقدية  لمضامين  كذلك تطابق   ، لكلا لخو في علم  ستحسا  لة سالته 
 ، يما لإ حقيقة   ، لكلا لك في صفة  ية،  لأشعر لمضامين  يد مع  بي  لجامع لابن 
فقة  لمتو يد  بي  بن  لثابتة عن تلاميذ  يحة  لصر لنصو  لتغافل عن  غيرها، ثم كيف يمكن 
لل  ه، في مسائل  حمه  ستشها بكلامه  ية، بل في كتب تلاميذ  لأشعر منهج  يقة  تماما مع طر

ية.عتق لأشعر بين ما يقر  ختلا بينها  لقا   ية، لا يجد فيها   ا
 :الخبتؤ
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لنشا  ية  لحيو بة،   لمغا لتي بعثت لد  كا  لأ حد  ية كانت  لأشعر سة  لمد  
لمعرفة  صالته، بتفعيل  يما  عا للإ لنافع،  لعلم غير  بعد عنهم شبهة  ية،  لنظر لعلو  في 

لغر  على مستو غيرها من بلا  لقير  لهذ تفاعل فقها   ، لجو للسا  لقلب 
 ، لقبو فضل مثا يجسد هذ  يد  بي  بن  قد كا   ، لأشعر يقة  يجابية مع طر لإسلامي بإ

لبحث: ثمرها هذ  لتي  لنتائج   هم 
ستعما1 شتغاله به،   ، لكلا ني بعلم  لقير يد  بي  بن  لمخالفين له / معرفة  لر على  له في 

. لعقيد مسائل   في قضايا 
صفه 2 لمخالفين،  لر على  يقته في  طر لأشعر  ثنا على  ني  لقير يد  بي  بن  فاع   /

. لأشعر  تكفير يرفض تبديع   بالتمسك بالسنة، 
تلاميذ تلامي3  ، لأشعر لطيبة مع تلاميذ  ني  لقير يد  بي  بن  ذ كالباقلاني، / علاقة 

يد  بي  بن  تضا  ليل على  لإجا منه،  طلبهم  صله معهم  تو هم عليه،  ثنا ثنا عليهم 
. لأشعر يقة   لطر

ليس 4 ليه،  هبو  فقة فيما  نتسا مو ية هو  ني للأشعر لقير يد  بي  بن  نتسا   /
. جتها فقة عن نظر   نتسا تقليد، بل هي مو

لمضا5 فق  لمضامين / تو يد مع  بي  لجامع لابن  لرسالة  لموجو في  لعقدية  مين 
ية.  لأشعر

 :الوصبدر ٍالوراجع

  ،لسليمانية لمكتبة   ، ني، مخطو لقير بعي  لر لجليل  لتمهيد، عبد  لتسديد في شر 
قم:   .368تركيا، 
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  لوطنية لمكتبة   ، ، مخطو لاسكند لما   ، شا لإ قم: لمها شر  لتونسية، 
2056. 

  ،حمد بن يحيى حمد بن محمد بن  لدين  ، شها  لقاضي عيا خبا  يا في  لر ها 
لسقا  : مصطفى  لتلمساني،  لمقر  لعبا  بيا  -بو  لإ هيم  لعظيم  -بر عبد 

لنشر  لترجمة  لتأليف  لناشر: مطبعة لجنة  لنشر:  –شلبي،  ، عا   -ه   1358لقاهر
1939 . 

  ،لقرطبي لنمر  لبر بن عاصم  لل  ه بن محمد بن عبد  بو عمر يوسف بن عبد   ، لاستذكا
لعلمية  ل كتب  لناشر:    ، لطبعة:  –: سالم محمد عطا، محمد علي معو  ، بير

لى،   .2000 – 1421لأ
 ،كلي لز  ، لخامسة عشر  لأعلا لطبعة:  لعلم للملايين،   . 2002لناشر:  
  هد : محمد  لباقلاني،  بو بكر  لجهل به،  لا يجو  عتقا  لإنصا فيما يجب 

لثانية،  لطيعة:   ، ية للتر هر لأ لمكتبة  لناشر:   ،  .2000ل كوثر
   :لناشر لساحلي،  بية: حما  لعر لى  يس، نقله  لصنهاجية، ها  لة  لد

لى،  لأ لطبعة:  لإسلامي،   1992لغر 
  ، بن فرحو هيم بن علي بن محمد،  بر لمذهب،  عيا علما  لمذهب في معرفة  لديبا 

. لقاهر لنشر،  لتر للطبع  لناشر:    ، لنو بو  لأحمد  لدكتو محمد   : 
 لفكر، بير لناشر:   ني،  لقير يد  بي  بن  بو محمد  .-لرسالة،   لبنا
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  لآ لسنن  ني، لجامع في  لقير يد  بي  لل  ه بن  بو محمد عبد  يخ،  لتا لمغا 
لأجفا  بو  لرسالة، بير  -: محمد  لناشر: مؤسسة  لمكتبة  -عثما بطيخ، 

لثانية،  لطبعة:   . 1983 -ه   1403لعتيقة، تونس، 
 لن بة،  : محمو غر  ، لأشعر لحسن  بو  لبدع،  يغ  لز هل  لر على  اشر: للمع في 

 .1955مطبعة مصر، 
  لقاسم بو  لدين،  ، ثقة  لأشعر لحسن  بي  لإما  لى  لمفتر فيما نسب  تبيين كذ 

بي  لعر لكتا  لناشر:   لمعر بابن عساكر،   لل  ه  لحسن بن هبة   –علي بن 
لثالثة،  لطبعة:   ،  ه .1404بير

   :لناشر حنانة،  ، يوسف  لأشعر لمذهب  بية، تطو  لمغر قا   .2003لأ
  لل  ه بن محمد بن عبد بو عمر يوسف بن عبد  لأسانيد،  لمعاني  لموطأ من  لتمهيد لما في 

 ، لبكر ل كبير  لعلو ، محمد عبد  حمد  : مصطفى بن  لقرطبي،  لنمر  لبر بن عاصم 
لإسلامية  لشؤ  قا  لأ ،  –لناشر:  عمو   ه . 1387لمغر

 ج ،تر لتونسيين، محمد محفو لمؤلفين  لإسلامي، بير  م  لغر  ،  –لناشر:   لبنا
لثانية،   . 1994لطبعة: 

  : ليحصبي،  لقاضي عيا بن موسى  لفضل  بو  لمسالك،  يب  تقر لمد  ترتيب 
لناشر: مطبعة فضالة  لمحققين،  لى. -مجموعة من  لأ لطبعة:   ، لمغر  لمحمدية، 

 لي، جامع م لبر لمسمى بفتا   ، لحكا لقضايا بالمفتين  لأحكا لما نز من  سائل 
لناشر:  لهيلة،  لحبيب  : محمد  لي،  لمعر بالبر لتونسي  لبلو  حمد  بن  لقاسم  بي 

لى،  لأ لطبعة:  لإسلامي،  لغر   2002. 
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  هيم بر لسنة،  هل  لدفاع عن عقيد  لمغر في  لناشر: مؤسسة جهو علما  لتهامي، 
لطبعة:   .2005لرسالة، 

 ،بن تيمية لدين  لنقل، تقي  لعقل  لناشر:   تعا  شا سالم،  لدكتو محمد   :
لثانية،  لطبعة:  ية،  لسعو بية  لعر لممل كة  لإسلامية،  لإما محمد بن سعو  جامعة 

 . 1991 -ه   1411
 لكل لخو في علم  ستحسا  لقا سالة  : محمد عبد   ، لأشعر لحسن  بي   ، ا

لى،  لأ لطبعة:  يع،  لمشا لناشر:    . 1995لولي، 
  حمد بن لعبا  بو  لدين  ني، شها  لقير يد  بي  لرسالة لابن  شر  على متن 

يد  حمد فر عتنى به:   ، لمعر ب   لفاسي،  لبرنسي  حمد بن محمد بن عيسى 
، يد لعلمية، بير  لمز ل كتب  لى،  –لناشر:   لأ لطبعة:   ،  -ه   1427لبنا

2006 . 
  ني، قاسم بن عيسى بن لقير يد  بي  لرسالة لابن  لتنوخي على متن  بن ناجي  شر 

لعلمية،  ل كتب  لناشر:    ، يد لمز يد  حمد فر عتنى به:  ني،  لقير لتنوخي  ناجي 
لطبعة: –بير   ، لى،  لبنا  . 2007 -ه   1428لأ

  لإما ني،  لقير يد  بي  بن  لل  ه  بي محمد عبد  لصغير  لإما مالك  شر عقيد 
 ، : محمد بوخبز لمال كي،  لبغد  بن نصر  بن علي  لوها  بي محمد عبد  لقاضي 

لعلمية، بير  ل كتب  لى، –لناشر:   لأ لطبعة:   ،  .2002لبنا
 لعقيد ل كتب  شر  لناشر:   حمد،  : يوسف  لسنوسي،  لل  ه  لوسطى، لأبي عبد 

.-لعلمية، بير   لبنا
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  محمو : لسبكي،  لدين  لوها بن تقي  لدين عبد  ، تا  ل كبر لشافعية  طبقا 
لطناحي  لطبعة:  -محمد  يع،  لتو لنشر  لناشر: هجر للطباعة  لحلو،  لفتا محمد  عبد 

 ه .1413لثانية، 
  لناشر: مكتبة لذهبي،  حمد بن عثما بن قايما  لل  ه محمد بن  بو عبد   ، لغفا لعلو للعلي 

لسلف  لى ،  –ضو  لأ لطبعة   ، يا  .1995لر
  ،بن مهنا حمد بن غانم بن سالم  ني،  لقير يد  بي  بن  سالة  ني على  لد كه  لفو

ل لمال كي،  هر  لأ لنفر  لدين  لطبعة: بد طبعة، شها  لفكر،  ناشر:  
 .1995 -ه  1415

  :لناشر  ، : سعد غر لسكوني،  بو علي عمر   ، لكلا لعو فيما يتعلق بعلم  لحن 
لتونسية،   .1976لمطبعة 

 ،بن تيمية لدين  ، تقي  لفتا لناشر: مجمع  مجموع  لرحمن بن محمد بن قاسم،  : عبد 
لمصح يف، لملك فهد لطباعة  لشر  ،1995ه /1416ف 

  ، لأحمد : محمد   ، لدبا لرحمن  يد عبد  بو   ، لقير هل  يما في معرفة  لإ معالم 
لعتيقة بتونس. لمكتبة   لناشر: 

  :لناشر لبختي،  : جما علا  لسبتي،  بن خمير  لعقائد،  لى علم  شد  لمر مقدما 
لى،  لأ لطبعة:  لدينية،  لثقافة   .2011مكتبة 

  بو محمد عفيف  ، لزما ليقظا في معرفة ما يعتبر من حو  عبر  لجنا  مر 
 ، لمنصو شيه: خليل  ضع حو ليافعي،  سعد بن علي بن سليما  لل  ه بن  لدين عبد 

لعلمية، بير  ل كتب  لى،  –لناشر:   لأ لطبعة:   ،  . 1997 -ه   1417لبنا
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  ،شد بن  لوليد  بي  لحبيب مسائل  : محمد  لقرطبي،  شد  حمد بن  لوليد محمد بن  بو 
لجيل، بير  لناشر:   لثانية،  -لتجكاني،  لطبعة:   ، لمغر  ، لجديد لآفا   

 . 1993 -ه   1414
 ،بن تيمية لدين  ية، تقي  لنبو لسنة  لإما  منها  لناشر: جامعة  شا سالم،  : محمد 

لإسلا لى، محمد بن سعو  لأ لطبعة:   . 1986 -ه   1406مية، 
  بي لل  ه بن  بو محمد عبد   ، ِ لُأمها نة من غيرها من  لمد  َ يا على م ا في  لز ِ و  لن َ

لناشر:   لباحثين،  : جماعة من  لمال كي،  ني،  لقير  ، لنفز لرحمن  يد عبد 
لى،  لأ لطبعة:   ، لإسلامي، بير  . 1999لغر 

  ،جمل من فنو علومه حكامه،   ، تفسير لقر  لنهاية في علم معاني  لى بلو  ية  لهد
لأندلسي  ني ثم  لقير لقيسي  بي طالب ح م و بن محمد بن مختا  بو محمد مكي بن 

لعلمي  لبحث  لعليا  سا  لد سائل جامعية بكلية  : مجموعة  لمال كي،   -لقرطبي 
قة، بإ لشا لسنة جامعة  لكتا  لناشر: مجموعة بحو  لبوشيخي،  لشاهد   -شر 

لإسلامية  سا  لد يعة  لشر لى،  -كلية  لأ لطبعة:  قة،  لشا  -ه   1429جامعة 
2008  . 

 

 الَْاهش:

                                                           

لسليمانية، -1 لمكتبة   ، ني، مخطو لقير بعي  لر لجليل  لتمهيد، عبد  قم:  لتسديد في شر  للوحة 368تركيا،   ،86 –-. 
2-  : لسبتي،  بن خمير  لعقائد،  لى علم  شد  لمر لى، 141مقدما  لأ لطبعة:  لدينية،  لثقافة  لناشر: مكتبة  لبختي،  : جما علا   ،

2011. 
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لقاسم علي بن -3 بو  لدين،  ، ثقة  لأشعر لحسن  بي  لإما  لى  لمفتر فيما نسب  لمعر بابن  تبيين كذ  لل  ه  لحسن بن هبة 
 : بي 122عساكر،  لعر لكتا  لناشر:   لثالثة،  –،  لطبعة:   ،  ه .1404بير

4-  : لسكوني،  بو علي عمر   ، لكلا لعو فيما يتعلق بعلم  لتونسية، 210لحن  لمطبعة  لناشر:   ، : سعد غر  ،1976. 
لخو في علم  -5 ستحسا  سالة  لى، نظر:  لأ لطبعة:  يع،  لمشا لناشر:   لولي،  لقا  : محمد عبد   ، لأشعر لحسن  بي   ، لكلا

1995. 
6-  : بن عساكر،   .123لتبيين، 
لحديث  -7 لسنة  هل  كذلك سائر  لك،  نه متناقض في   : لكلا يقولو هل  غيرهم من  لمعتزلة  : فصا  لأشعر بن تيمية عن  قا 

ية،  لنبو لسنة  :  هذ تناقض. منها  لطبعة:  ،2/229يقولو لإسلامية،  لإما محمد بن سعو  لناشر: جامعة  شا سالم،  : محمد 
لى،   . 1986 -ه   1406لأ

ين -8 لنسبة  نتسب هذ  نه بذلك يوهم حسنا بكل من  لأشعر بدعة لا سيما  لى  لانتسا  بن تيمية: ل كن مجر  فتح بذلك قا 
 ، لفتا يف،  ،6/359بو شر. مجموع  لشر لمصحف  لملك فهد لطباعة  لناشر: مجمع  لرحمن بن محمد بن قاسم،  : عبد 

لى 1995ه /1416 نسبوهم  لعلم،  هل  لبا بما هو معر في كتب  لنا فيهم في هذ  : تكلم  لأشعر بن كلا  قا عن   ،
لاعتز بقايا بعض  لنقل،  لبدعة  لعقل  لإما محمد بن سعو  ،2/18فيهم.  تعا  لناشر: جامعة  شا سالم،  لدكتو محمد   :

لثانية،  لطبعة:  ية،  لسعو بية  لعر لممل كة   . 1991 -ه   1411لإسلامية، 
9-  : بن عساكر،   .405لتبيين، 

لقاضي عيا  -10 لفضل  بو  لمسالك،  يب  تقر لمد  ليحصبي، ترتيب  لناشر: مطبعة 2/197بن موسى  لمحققين،  : مجموعة من   ،
لى. -فضالة  لأ لطبعة:   ، لمغر  لمحمدية، 

لسابق،  -11  .2/197لمصد 
12-  ، لدبا لرحمن  يد عبد  بو   ، لقير هل  يما في معرفة  لإ لعتيقة بتونس.3/112معالم  لمكتبة  لناشر:   ، لأحمد : محمد   ، 
: نظ -13 لتهامي،  هيم  بر لسنة،  هل  لدفاع عن عقيد  لمغر في  لطبعة: 252ر: جهو علما  لرسالة،  لناشر: مؤسسة   ،2005. 
14-  : بن عساكر،   .408لتبيين، 
لسبكي،   -15 لدين  لوها بن تقي  لدين عبد  ، تا  ل كبر لشافعية  لطناحي 3/372طبقا  : محمو محمد  لفتا  -،  لحلو، عبد  محمد 

لثانية،  لطبعة:  يع،  لتو لنشر   ه .1413لناشر: هجر للطباعة 
، ل كثر  -16 لأشعر لحسن  بي  لى  هب، نسب  لمذ صو عن سائر  تفقه في معرفة  لسنة،  ليو بمذهب  كل من تعلق  ليافعي:  قا 

لسنة، هل  لم يكن  متكلم بلسا  لنا لها،  كثر قر  ، فز  تآليفه،  على نصر مذهب معر  ، نما يجر على سنن غير
لل  ه  ضي  نس  لى مالك بن  لمدينة نسب  هل  لا تر  مذهب  نفر به،  لا مذهبا  خترعها،  لم يبتدع مقالة  بيانا،  لمذهب حجة 

نما جر على سنن من  مالك  لمدينة يقا له مال كي،  هل  من كا على مذهب  نه  تعالى عنه؟  لا  لإتباع،  كا كثير  كا قبله، 
كلامه فيه،  ليه ل كثر بسطه  ، فنسب  لفتا لأسمعة  خذ عنه من  ما ما  لموطأ،  لف كتابه  شرحا  حجة  بسطا  لمذهب بيانا 

تأليفه في نصرته، شرحه  لمذهب كثر من بسطه  ، فليس له في  ، لا فر لأشعر لحسن  بو  لإما  فنجب في تلاميذ خلق  كذلك 
سعد بن علي بن  لل  ه بن  لدين عبد  بو محمد عفيف   ، لزما ليقظا في معرفة ما يعتبر من حو  عبر  لجنا  . مر  لمشر كثير من 

ليافعي،  لعلمية، بير 2/227سليما  ل كتب  لناشر:    ، لمنصو شيه: خليل  ضع حو لى،  –،  لأ لطبعة:   ،  1997 -ه   1417لبنا
. 

لقرطبي،  -17 شد  حمد بن  لوليد محمد بن  بو  شد،  بن  لوليد  بي  لجيل، 2/931مسائل  لناشر:   لتجكاني،  لحبيب  : محمد   ،
لثانية،  -بير  لطبعة:   ، لمغر  ، لجديد لآفا   . 1993 -ه   1414 

18-  ، ، عيا  .6/218لمد
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لرحمن بن محمد بن ع -19 ما عبد  ني كثير ما ينكر عليه كر لقير يد  بي  بن  كا  لصوفي،  لفقيه  ني،  لقير لصقلي ثم  لبكر  لل  ه  بد 
 ، لدبا  ، يما لإ نظر ترجمته في: معالم  ليقظة.  لل  ه في  ية  عا  لأعيا  ليا من قلب  لتونسيين، محمد 3/181لأ لمؤلفين  جم  ، تر

 ، لإسلامي، بير لناشر:  ،1/116محفو لغر  لثانية،  –  لطبعة:   ، كلي،  1994لبنا لز  ، لأعلا لعلم  ،3/335،  لناشر:  
لخامسة عشر  لطبعة:   . 2002للملايين، 

20-  ، لدبا  ، يما لإ  .3/113معالم 
لا قو -21 لا بنية،  عمل  لا قو  لا بالعمل،  يما  لإ لا يكمل قو  يد:  بي  بن  :  قا  لرسالة،  لسنة.  فقة  لا بمو نية  عمل 

لفكر، بير8 لناشر:    ،-.  لبنا
يا يرجع في  -22 لز لنقصا  لسنة، ل كن  لكتا  ينقص، كما جا في  يد  يما يز لإ يضا: لا ننكر  نطلق   كذلك  لباقلاني:  قا 

لقو لى  جعا  لك  ما  يكو  ين:  مر حد  لى  يما  ، فأما لإ يما لإ لك يتصو فيهما مع بقا  لتصديق؛ لأ  لعمل،    
لا يجو   ، لأفعا لأقو  يق  ته من طر يا يما  لإ لك: ...، فيجو نقص  بيا   ، يما لإ نى شي بطل  نخر منه  لتصديق فمتى 

لنقصا عل يا  لز طلا  لثاني: في جو  لأمر  لتصديق، ...  يق  لحكم لا من من طر يضا  يكو من حيث  ، يتصو  يما لإ ى 
لجز  لى  جعا  لنقصا  يا  لز لمر بذلك في  يكو  لعمل،  لإقر  لتصديق  لجميع من  يضا في  لك  ، فيكو  لصو حيث 

لكت لك  قد  على   . لصو يا في تصديق، من حيث  ،  نقص  لثنا لمد   ، لإنصا فيما يجب لثو لسنة.  ا 
 : لجهل به،  لا يجو  لثانية، 19-18عتقا  لطيعة:   ، ية للتر هر لأ لمكتبة  لناشر:   ، ل كوثر هد  : محمد   ،2000. 

لسنن  -23 لجامع في   . يما ل كما لا مُحبطا للإ ينقص بالمعصية نقصا عن حقائق  يد بالطاعة  يز يد:  بي  بن  لمغا قا  لآ 
 : ني،  لقير يد  بي  لل  ه بن  بو محمد عبد  يخ،  لأجفا 110لتا بو  : محمد  لرسالة، بير  -،  لناشر: مؤسسة   -عثما بطيخ، 

لثانية،  لطبعة:  لعتيقة، تونس،   . 1983 -ه   1403لمكتبة 
سما محد -24 يد: تعالى  تكو صفاته مخلوقة  بي  بن  تجلى للجبل قا  ته لا خلق من خلقه  لذ هو صفة  ثة كلم موسى بكلامه 

 : لرسالة،  لا صفة لمخلو فينفد.  لل  ه ليس بمخلو فيبيد  لقر كلا  كا من جلاله    .6فصا 
لكلا لا  -25 لل  ه تعالى لم يز متكلما   خر على   ليل   : لكلا لأشعر في معر كلامه عن صفة  يخلو  يكو قديما  قا 

لر للمع في   . لل  ه في نفسه  في غير ، فيستحيل  يحدثه في نفسه لأنه ليس بمحل للحو  على حديثا، فإ كا محدثا لم يخل  يحدثه 
 :  ، لأشعر لحسن  بو  لبدع،  يغ  لز لناشر: مطبعة مصر، 43هل  بة،  : محمو غر  ،1955. 

بن عساكر -26 لر على قا  يد في  بي  بن  للفظ ثم قا  لأشعر في مسألة  لبغد على  حمد  يد تشنيع علي بن  بي  بن  كر  : ثم 
لقا محد  لحقيقة لفسد هذ لأ كلا  لل  ه على  لل  ه لو جا  يقا  كلا هذ لقا كلا  لقا  تلا كتا   : لبغد

لل  ه  كلا  يز  : يفني كلامه  لتبيين،   . صفته لا تكو صفة لغير هو صفة من صفاته  لا يفني   .407ليس بمحد 
لي قديم،  -27 لكلا  هو يتكلم به بصو يسمع،  نوع  كيف شا بكلا يقو به  متى شا  نه لم يز متكلما  شا  بن تيمية:  قا 

لسنة،  لمعين قديما. منها  لصو   .2/362إ لم يجعل نفس 
لصفا  -28 لحسنى  لأسما  سمائه له  لعلى، لم يز بجميع صفاته  لصفا  لحسنى  لأسما  سمه له  لل  ه تبا  يد:   بي  بن  قا 

 : لجامع،   .107لعلى. 
29-  : لرسالة،  سمائه.  لعلى لم يز بجميع صفاته  لصفا  لحسنى،  لأسما  له  يد:  بي  بن   .6قا 
: لجا -30 يد،  بي  بن   . 107مع، 
31-  : يد،  بي  بن   . 114لجامع، 
ني، -32 لقير  ، لنفز لرحمن  يد عبد  بي  لل  ه بن  بو محمد عبد   ، ِ لُأمها نة من غيرها من  لمد  َ يا على م ا في  لز ِ و  لمال كي،  لن َ
لإسلامي، ب14/553 لغر  لناشر:   لباحثين،  : جماعة من  لى، ،  لأ لطبعة:   ،  .  1999ير
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على لسا  -33 جل في كتابه  يته، كما قا عز  جوههم لا يضامو في  لمعا بأبصا  ليا في  لل  ه سبحانه ير  يد:   بي  بن  قا 
ي ا   ِ ْلحُْسن ى   ْحس نُو  َ لل  ه سبحانه: }لِل  ذِين   سلم في قو  لل  ه عليه  لرسو صلى  : 26{ ]يونس: نبيه، قا  يا لز لجنة،  لحسنى:   : [ قا

 : لجامع،  لل  ه تعالى.  جه  لى   .110لنظر 
34-  : لرسالة،  لقبلة،  هل  حد بذنب من  نه لا يكفر  يد:  بي  بن  لقبلة بذنب، 8قا  هل  حد من  نه لا يكفر  يضا:  قا   ،

لشر بالل    يما غيرُ  لإ لا ُيحبط  لزمر: إ كا كبير  شْر ْكت ل ي ْحب ط ن   ع م لك{ ] َ تعالى لا 65ه كما قا سبحانه: }ل ئِْن  لل  ه تبا    ،]
 : لجامع،   . لك لمن يشا يغفر ما    .110يغفر  يشر به 

35-  : يد،  بي  بن   .5لرسالة، 
ني، قاسم ب -36 لقير يد  بي  لرسالة لابن  لتنوخي على متن  بن ناجي  ني، شر  لقير لتنوخي  حمد 1/24ن عيسى بن ناجي  عتنى به:   ،

لعلمية، بير  ل كتب  لناشر:    ، يد لمز يد  لى،  –فر لأ لطبعة:   ،  . 2007 -ه   1428لبنا
لسابق،  -37  .1/24لمصد 
بن مهنا، شها -38 حمد بن غانم بن سالم  ني،  لقير يد  بي  بن  سالة  ني على  لد كه  لمال كي،  لفو هر  لأ لنفر  ، 1/48لدين 

لطبعة: بد طبعة،  لفكر،   .1995 -ه  1415لناشر:  
لقرطبي،  -39 لنمر  لبر بن عاصم  لل  ه بن محمد بن عبد  بو عمر يوسف بن عبد  لأسانيد،  لمعاني  لموطأ من  : 7/144لتمهيد لما في   ،

ل كبي لعلو ، محمد عبد  حمد  لإسلامية مصطفى بن  لشؤ  قا  لأ لناشر:  عمو   ، لبكر ،  –ر   ه . 1387لمغر
لا فيه شي  -40 كر ليس بمحل للحركا  هذ قو مهجو لأنه تعالى  ته  نه ينز بذ لسنة  لى  قد قالت فرقة منتسبة  لبر:  بن عبد  قا 

لل    بو عمر يوسف بن عبد   ، لاستذكا  . لمخلوقا لقرطبي، من علاما  لنمر  لبر بن عاصم  : سالم محمد 2/530ه بن محمد بن عبد   ،
لعلمية  ل كتب  لناشر:    ، لى،  –عطا، محمد علي معو لأ لطبعة:   ،  .2000 – 1421بير

حمد بن محمد بن عيسى  -41 حمد بن  لعبا  بو  لدين  ني، شها  لقير يد  بي  لرسالة لابن  لفاسي، شر  على متن  لبرنسي 
 ، لعلمية، بير 1/41لمعر ب   ل كتب  لناشر:    ، يد لمز يد  حمد فر عتنى به:  لى،  –،  لأ لطبعة:   ،  -ه   1427لبنا

2006 . 
بي طالب ح   -42 بو محمد مكي بن  جمل من فنو علومه،  حكامه،   ، تفسير لقر  لنهاية في علم معاني  لى بلو  ية  م و بن محمد بن لهد

لمال كي،  لقرطبي  لأندلسي  ني ثم  لقير لقيسي  لعلمي 5/3664مختا  لبحث  لعليا  سا  لد سائل جامعية بكلية  : مجموعة  جامعة  -، 
لسنة  لكتا  لناشر: مجموعة بحو  لبوشيخي،  لشاهد  قة، بإشر  لإسلامية  -لشا سا  لد يعة  لشر ل -كلية  قة، جامعة  شا

لى،  لأ  . 2008 -ه   1429لطبعة: 
ية، مكي،  -43  .8/5482لهد
لسابق،  -44  .7/4610لمصد 
تعالى كرسيا كما قا عز  -45 نه في كل مكا بعلمه،  لل  ه سبحانه  ضه،  ته على عرشه   نه فو سما يد:  بي  بن  قا 

} ِ ْ لأ   ِ لس  مو ُ هُ  :  جل: } ِسع  كُرِسي لبقر [255 : يد،  بي  بن  لجامع،   .]108 . 
ية، مكي،  -46  .8/5243لهد
لشيخ  -47 لتآليف، من تلطخ  ما يوجد في بعض   ، لإجماع على فسا حصل  لقطعي  لبرها  لسنوسي: فكيف بالتقليد فيما قا  قا 

ليه لسلف به، ففاسد لا يلتفت  بعض  لبر  بي عمر بن عبد  يد،  بي  : بن  لسنوسي،  لل  ه  لوسطى، لأبي عبد  لعقيد  ، 183. شر 
لعلمية، بير  ل كتب  لناشر:   حمد،  .-: يوسف   لبنا

لذهبي،  -48 حمد بن عثما بن قايما  لل  ه محمد بن  بو عبد   ، لغفا لسلف 1/236لعلو للعلي  ضو  لناشر: مكتبة  لطبعة  –،   ، يا لر
لى ،   .1995لأ
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لمعر جام -49 لتونسي  لبلو  حمد  بن  لقاسم  بي  لي،  لبر لمسمى بفتا   ، لحكا لقضايا بالمفتين  لأحكا لما نز من  ع مسائل 
لي،  لى، 1/385بالبر لأ لطبعة:  لإسلامي،  لغر  لناشر:   لهيلة،  لحبيب  : محمد   ،2002. 

50-  ، لرسالة،   .1/42شر 
لرسالة،  -51  .1/25بن ناجي، شر 
52-  : ن َه كا كثير ما يقو كا لِسنا  لعكرمي  لل  ه  بي عبد  ل كبير عن شيخه  لل  ه  بو عبد  لأستا سيد  قد حدثنا شيخنا   : قا عيا

ئمتنا  مامين عظيمين من  لخطيب، كما  َ  لفخر بن  بي  لعر بو بكر بن  لقاضي  ئمتنا:  لقو ماما عظيما قالا بالج بر من  ليهما  نسب 
ير  نة جز يو كبير بخز هو   ، لبخا بط في تفسير  لمر بن  جنح لذلك  لبر،  بو عمر بن عبد  يد  بي  بو محم د بن  هما  بالجهة، 

لتلمساني،  لمقر  لعبا  بو  حمد بن يحيى،  حمد بن محمد بن  لدين  ، شها  لقاضي عيا خبا  يا في  لر ها  ، 3/85لأندلس. 
لسقا  بيا  -: مصطفى  لإ هيم  لنشر  -بر لترجمة  لتأليف  لناشر: مطبعة لجنة  لعظيم شلبي ،  لنشر:  –عبد  ، عا  ه   1358لقاهر

- 1939 . 
53-  ، لنفر لرسالة،   .1/48شر 
54-  ، ، عيا لمد لمذه7/220نظر ترجمته في:  عيا علما  لمذهب في معرفة  لديبا   ، ، بن فرحو هيم بن علي بن محمد،  بر ب، 

2/29. لقاهر لنشر،  لتر للطبع  لناشر:    ، لنو بو  لأحمد  لدكتو محمد   :  ، 
بن نصر  -55 بن علي  لوها  بي محمد عبد  لقاضي  لإما  ني،  لقير يد  بي  بن  لل  ه  بي محمد عبد  لصغير  لإما مالك  شر عقيد 

لم : لبغد  لعلمية، بير 28ال كي،  ل كتب  لناشر:    ، : محمد بوخبز لى، –،  لأ لطبعة:   ،  .2002لبنا
56-  : يد،  بي  بن   .20لرسالة، 
57-  :  ، لوها لقاضي عبد  لرسالة،   .96-95شر عقيد 
58-  : يد،  بي  بن   .5لرسالة، 
59-  ، ، مخطو لاسكند لما   ، شا لإ قم: لمها شر  لتونسية،  لوطنية   .- 58، لوحة 2056لمكتبة 
60-  : حنانة،  ، يوسف  لأشعر لمذهب  بية،  ،49نظر: تطو  لمغر قا  لأ  .2003لناشر:  
يس،  -61 لصنهاجية، ها  لة  لد لطبعة: 2/316نظر:  لإسلامي،  لغر  لناشر:   لساحلي،  بية: حما  لعر لى  لى، ، نقله  لأ

1992. 
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 الكرٗن القرءاى فٖ اأٍلَٗبت فقِ

 

 

 ط٘بٗبٔ تقٖ الدٗي . أ
 ببتٌٔ  جبهعٔ الحبج لخضر،  الشرٗعٔ كل٘ٔ

 

 هلخص :

لزما       عملا في هذ  تجديد علما  لمفاسد،  لمصالح  نا بين  لمو حيا فقه   
حم  تز لحسنا بالسيئا  ، حيث تختلط  لقر صناع  للقا  للدعا  ضر للدعو 
لنا من ينظر  ، فمن  ختلا شتبا  لدعو في  لعاملين في حقل  لمصالح بالمفاسد مما يوقع 

لحسنا لى لى  منهم من ينظر  لجانب سيئا عظيمة،  إ تضمن هذ   فيرجح جانبها، 
لى تر حسنا عظيمة. فضى  إ   لسيئا فيرجح جانبها، 

همية فقه فيما تكمن  ؟  نا لمو كيف   ما هو فقه   لمجتمع؟،  نا في تنظيم  لمو
لبعض؟ ترجيح بعضها على  تأخيرها  تقديمها  يا  لو لأ يم في ترتيب  ل كر لقر   ساهم 
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لى هذ  لأمة  حاجة  لمصطلحية،  سة  لد نا من  لمو لبحث  نعالج فقه  نا في هذ 
لت يا  لو لأ هم   ، نا لمو عية فقه  مشر لرشيد،  يم.لفقه  ل كر لقر   ي تضمنها 

 

يم : الكلوبت الوفتبح٘ٔ يا ؛ القرءا ؛ ال كر  فقه ؛ الأولو

Abstract 

The revival of the jurisprudence of budgets between and interests evil, 

and renewal of knowledgeand action at this time is necessary for advocacy 

and advocates and leaders anddecision makers, where the good deeds mix 

with the affliction of interests and evil, whichsign the workers in the field 

of advocacy in suspicion and difference, The side is a greatdisadvantage, 

and those of them look to the wrong side of her side, and if led to leaving 

great benefits.So what is the jurisprudence of budgets? And while lies the 

importance of the jurisprudence of budgets in the organization of society ?, 

And how the Quran contributed to the prioritization, submission, delay 

and weighting of each other? 

In this research, we wanted to address the jurisprudence of the variables of 

the term study, the need of the Ummah for this jurisprudence, the 

legitimacy of the jurisprudence of budgets, and the most important 

priorities contained in the Holy Qur'an. 
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 الوقدهٔ:

نا من             لمو فكا  فقه  مو  لمجتمع لتنظيم  لتي يحتاجها  لقضايا  هم 
لتي جا بها  يا  لو لأ لضو على بعض  لت تسليط  لبحث حا لذلك في هذ  عماله  ، 
لتعا بين  جحه في حالة    ، ختا ما قدمه،  لشرع  تبه  يم من خلا  ما  ل كر لقر 

نا  لمو يعد فقه   ، لمفسد بت لمصلحة  لثو حد  لإسلامية  لأساسية للدعو  لمعالم  حد 
يا بشكل  لو لأ لمعيا  ميز  لمجتمع، فهو بمثابة  همية كبير في تنظيم قضايا  لمتحكمة فيها فله 
لفاضل، كمن  يتر  لمفضو  لأهم،  يحر على  لمهم على   ِ صحيح حتى لا يقد  منطقي 

لم فل  لنو جبا  يتساهل يحر على  بعض  لو ئض  لفر يفر في   ستحبا 
. لمحرما  في فعل 

 إشكبل٘ٔ البحث: 

لزما ضر  عملا في هذ  تجديد علما  لمفاسد،  لمصالح  نا بين  لمو حيا فقه   
لمصالح  حم  تز لحسنا بالسيئا  ، حيث تختلط  لقر صناع  للقا  للدعا  للدعو 

لى بالمفاسد  لنا من ينظر  ، فمن  ختلا شتبا  لدعو في  لعاملين في حقل  مما يوقع 
لسيئا  لى  منهم من ينظر  لجانب سيئا عظيمة،  إ تضمن هذ  لحسنا فيرجح جانبها، 

لى تر حسنا عظيمة. فضى  إ   فيرجح جانبها، 
نا ف لمو همية فقه  فيما تكمن  ؟  نا لمو كيف  ما هو فقه   لمجتمع؟،  ي تنظيم 

لبعض؟ ترجيح بعضها على  تأخيرها  تقديمها  يا  لو لأ يم في ترتيب  ل كر لقر   ساهم 
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لى هذ  لأمة  حاجة  لمصطلحية،  سة  لد نا من  لمو لبحث  نعالج فقه  نا في هذ 
لق لتي تضمنها  يا  لو لأ هم   ، نا لمو عية فقه  مشر لرشيد،  يم.لفقه  ل كر  ر 

 أّداف البحث:

كيف تعامل معها، كما يعالج  يم  ل كر لقر  لتي تضمنها  ليا  لأ لى معرفة  لبحث  يهد 
لأفكا  لأمو   لشرعية في تقدير  لوجهة  ين من  لمو ضطر  لنسب  ختلا  قضية 

.  لأعما

 :الوبحث اأٍل: هبّ٘ٔ فقِ الوَازًبت

ل:1  / فقه النوا
 لغة:الفقه  -

" منه قوله تعالى: " قالو يا شعيب ما نفقه كثير مما تقو   ما نفهم. 1لفهم، 
 اصطلاحا: -

لتفصيلية "  لتها  لمكتسب من  لعملية  لشرعية  لعلم بالأحكا  "2 
لظن. .1 ليقين  لذ يتنا  لإ مطلقا   لمقصو بالعلم هنا  
لحكيم. لأحكا جمع حكم .2 ع  لشا  هو مطلو 

لحسية .3 لأحكا  حتر بها عن   .3لشرعية 
لشرع  حكا  تحديد حكم   لمجتهدين لغر بيا  لجديد من طر  قعة  لو لمسائل  فهم 

 فيها.
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2: نا  / فقه الموا

لمصلحتين   كبر  لتي لا يمكن فيها فعل  ضا  لمتعا نا للترجيح بين  لمو " يأتي فقه 
لتي لا    ، لأخر لا بفعل  لمفسدتين  عظم  لتي لا يمكن فيها     ، لصغر لا بتر 
لا بتحمل  لمصالح  لتي لا يمكن فيها تحقيق  لمصالح،   لا بتر  لمفاسد  يمكن فيها تجنب 

 .4لمفاسد "
3: يا  / فقه الأولو

لذ ينبغي  يكو  لمصالح ليبين ما  لذ ينبغي   " يأتي للترتيب بين  ما  لا 
لا،  لذ ينبغي تركه  لمفاسد فيبين ما  لترتيب بين  كذلك يعمل على  بعا،  ثالثا  يكو ثانيا 

بعا ". ثالثا  لذ ينبغي تركه ثانيا   5ما 
: لقرضا لدكتو يوسف  يا يقو  لو لأ  كما يعني فقه 

3: نا  /حاجة المجتمع إلى فقه الموا

همية ف  قع   ليه، خاصة في  لنا  لاجتها فيه تظهر مد حاجة  لنو  قه 
لأ  تؤخر  لخطير،  تهو  لهين  تعظم  لصغير،  تكبر  ل كبير  متنا " تصغر  صبحت فيه 
تعتر  تستهين بالكبائر،  تكتر للصغائر  لنفل،  تحر على  لفر  تهمل  لأخير،  تقد 

تصمت عن لمختلف فيه  جل  لمتفق عليه ". من   6تضييع 
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لدتها  حكا  لا  لنو ما هي  حكا  يع،  لتشر لأمة  بطة بين  لر لفقه يعتبر  كما  
تعطي  صوله  لفقه  بط بين  حكا تر هي  لإسلامي،  لمجتمع  ئة على  لطا لظر  لحاجا 

ستمر في سياسة  شموله  يع صلاحيته  للتشر سعته،  .للدين عمومه   لنا
لمحيط بهم  قع  لو لإفتا  هل  ئمة بين  لد لعلاقة  لى  لنو يشير مباشر  لاهتما بفقه 
لإسلامية  لمجتمعا  سا  ستجد في  لحلو لما  يجا  لفئة بإ هتما هذ  ما يد على مد 

لحيا جميعا. نب  لشرع بجو بط   حرصها على 
لإسلامية ل لمجتمعا  :تظهر حاجة  لعلم من خلا  هذ 

لدين  .1 عد  لمخالفة لقو لمسلمين  بتلي بها  لتي  لمسائل  لقضايا  خطو 
صبحت 7مقاصد ستغنا عنها، بل  لا  صبحت لصيقة بالحيا  لتي   ،

لها  لأجيا في تد ستمر  ها عليها  تها بسبب تعو لمجتمعا لا تد خطو
عي لما ينتج لا  كتر منها  لأصلية للأمة    ية  لهو عنها من ضياع 

 لإسلامية.

2.  ، لضر تة من حيث  جا متفا بد لمجتمعا  لمفاسد في  نتشا كثير من 
حكاما  تنتظر  لحاحا،  نا تز  لمو يا  لو لأ لحاجة لفقه  ما يجعل 

كثر. ستفحالها  لوقو   عها   لر

لصالح  .3 لمتعد بين  لمتشعبة  خلا  لنا على قد لتد لمفاسد، فلم يعد 
، فيأتي فقه  ؛ من حيث صلاحه  فسا لتمييز بين ما هو منتشر في 

لمستقيم "، يا ليضع " كل شي في موضعه بالقسطا  لو يضا في " 8لأ
لمفاضلة بين  ضع  ضع  نة بين  نا فسنجد هنا سبيلا للمقا لمو ظل فقه 

حا ".  9حا 
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لأ .4 لفنانين ختلا في  لإسلامية، فنلاحظ  مكانة  لمجتمعا  يا في  لو
ساسا  –لفنانا  لتمثيل  لغنا  لفن على  قتصا  تفو بكثير  –مع  فاقت 

لا  كر  لا عنهم  صبحو لا يسمع لهم  لفكر، بل  هل  با  لأ لعلما  مكانة 
ج لجانب  ، كما  مبالغ هائلة تصر في هذ  جو خر يعر لهم  نب  و

ضحة كالتعليم  لو ية  لو لأ لتي لها  ية  لضر لمهمة  نب  لجو مماثلة، في تعاني 
لمالية. لتغطية  يل  لتمو  لصحة مثلا نقصا بينا في 

لشرع على  .5 ختفى تحكيم  ، حيث  يا لو لأ لمتدينين بفقه  خلا بعض 
لعل لى  لمنتسبين  ننا نلاحظ كيف يدعي هؤلا  م معرفتهم لأعما مع 

حة  لفا لأغلا  لمجتمع في كثير من  قع  هو ما   ، لمفضو بالفاضل من 
لمناسبة لها،  لحلو  لنظر فيها لوضع  ستها  لمجتهدين  لعلما  لتي يجب على 
لفتا  نه لا يجب تقبل  كيف  نا  لمو يبينو للنا ما هي غاية فقه 

هل  لمتخصصين من  لا من  بة   لعلم.لأجو

لعلم  .6 نا  –بتفعيل هذ  لمو نب  –فقه  يعة في جميع جو لشر نضمن تحكيم 
نها صالحة لكل  لعصر، ما يحقق ميزتها  ستيعابها لقضايا  يضا بيا   ، لحيا

قابلة للتجديد.  ، مكا  ما 
 

 الوبحث الثبًٖ :أسببة ظَْر فقِ الوَازًبت: 

هذ  ع.  لى عد فر ئيسيين كل منهما يتفرع  لى سببين  يا  لو لأ يعو ظهو فقه 
 لسببا هما:
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 أولا:

لاختلالا   ظهر هذ  لشرعية  لأعما  تب  لتي حدثت في مر ل كثير  لاختلالا 
ل قد بر من قديم  لعملية،  لعلمية  لمسلمين  لشرعية في كثير من سلوكا  لأعما  ا من 

نظر   ، شر لأمة في مفاسد  قعت  ختلالا ظهر حديثا  ، بل هنا   بعضها مستمر
حديثا: قتصر على بعضها قديما  لبا فقد  لحديث يطو في هذ   لأ 

لعقدية من  /   لتحديا  لعلم هو  ستعما هذ  لى  عية  لد لكلا فإ  ما يتعلق بعلم 
بية، خصوصا  لغير عر نظر لتجا هذ لأجنا   ، لعقيد لدفاع عن  ، فقا بمهمة  لمجو

لى  حة فأ  مو لم تكن مطر لعلما في  خو بعض  جله  سس من  لذ  لغر  لعلم 
ضطر  لكلا )  جهة علم  لتحو في  لى هذ  لحميد  لذلك يقو محسن عبد  لمسلمين،  فرقة بين 

لى  لى  لأ لعصو  لكلا في  لملل علما  هل  لاهوتيي  لفلاسفة  ع مع  لصر لك  لى  لولو 
شبهاتهم، لأنه سرعا ما تحو  لإسلامية بمطاعنهم  لعقيد  ختر صو  لنحل عندما  
لى  لتي   لأسبا  حد  هذ كا من  نفسهم،  لمسلمين  لمجد بين  لمر غير  لى  لجد 

لإسلامي( لمجتمع   .10ضعف 
لعلم فنجم عن هذ عد مسا  على  يا في هذ  لو لأ ضطر سلم  لأسا قد  هذ 

لعلم  لسلف ينتقد هذ  لذ جعل علما  لشي  لمسلمين،  لإسلامية بين  لوحد  يق  تمز
هله  .11ينكر على 

جتماعية معينة،  ته ظر  فر لكلا  لتصو فالتصو مثل علم  / ما يتعلق بجانب 
سه لإسلامية على  ضر  لحو لتر بعدما بلغت  لبذ  نتشا حيا  لما  لتيا  ا طغيا 

لدنيا للفو  لعزلة على تر  لزهد  ثر حيا  لناقمين  لتحضر، فبر طائفة من  لذ في 
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حي فقد  لر لصفا  حققو نوعا من  لا  ته  لأخير في كبح جما شهو غم تفو هذ   ، بالآخر
لفلسفية:قعو ف لمرحلة  لتصو في  خو  فا خصوصا  لانحر  ي بعض 

لى  لوحيد  لسبيل  نها هي  قع  ظانين  لو لهر من  لوحد  لعزلة  ثر حيا  / فقد 
ية. لما لنزعة   توقيف 

لحد في قيا  لتطوعا فقد تجا  لانفر جعلهم يغالو في بعض  لهر  / هذ 
لصيا  في  سلم فلم يتجا قيامه لليل ثلاثة عشر لليل  لل  ه عليه  لرسو صلى  نظر بما كا يفعله 

 كعة.
سلم)  لل  ه عليه  لنبي صلى  يث  هذ ما نص عنه حد لنفس بما تطيقه  يعة كلفت  لشر
إ  مها  لل  ه  لى  لأعما  حب  لل  ه لا يمل حتى تملو  لأعما ما تطيقو فإ  خذ من 

 .12قل(
هو نا فتجد  لسليم طو حياته،  لقلب  لصوفي كما قا سعيد حو مشغولا بقضية 

قا كثير  ضيعو  لوقت،  ل كثير في  جبا  لو لغفلة عن  لل  ه تعالى بإعلا كلمته،  مر  لأ
لسنن. مو كثير ليست من با  لدفاع عن   13في 

تب لل  ه  من علاما  حمه  لسكند  لل  ه  بن عطا  فل قا  لقيا بالنو لى  لهو  اع 
لمسلم عليه    ( شا كا قا سعيد حو لك  في  جبا  لقيا بالو لتكاسل عن  لخ ير 
قاتهم في  هذ يجهله خلق كثير فاستغرقو جل   لنافلة  يضة على حسا  لفر لا يفر في 

نهم يحسنو صنعا(. يحسبو  لبدع  بعض   14لمباحا 
لعلم من / ما يتعلق با إنما  ليونانيين،  لعلم كما كا عند  جل  صوله فالعلم ليس من  لفقه 

إلا فهو  لعلم يجب  تكو له ثمر عملية  يعة من   لشر هذ ما جا به  لعمل  جل 
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لساعة  سلم لما جا يسأله عن  لل  ه عليه  لنبي صلى  هذ ما نص عليه حديث  مضيعة للجهد، 
لنبي صل عد لها فقا له  سلم ما  لل  ه عليه   ى 

جل  لبا عز  لهلا فلم يجبهم  سلم يسأله عن حركة  لل  ه عليه  لنبي صلى  يضا لمن جا 
ليومية،فبالرغم لحيا  فائدته في  هميته  لى  لى  شدهم  إنما  لفقه بد قليلا  عن حركته  من  

فتر  لفقها من تخيل  لهجر فأكثر  بع  لر لقر  لذ في  صل  ل كن سرعا ما 
لأ   لد هل ير من جهة  لخنثى نفسه  غلبها غير معقو كنكا  لتي كا  لمسائل 

لجد حو ية، فكثر  جتها للغة توقيفية   باحة تكليف  لا، هل  لإ هل   ، هذ  لأ
. لى  تصر فيها بحو لها نفع عملي مطلو لأ لجهو فيها فكا  ضاعت    15لمسائل 

كر بعضها: سأ لقديمة  يا على  ختلالا جديد   ما حديثا فقد فقد بر 
عها -1 فر لصلا  لأصو كلاهتما بجزئيا  تر  لهامشية  ضيع  لمو ع  لاهتما بالفر

ليدين في تكبير جب.كرفع  لإحر هل هو سنة     
يهم، -2 ل كفا في  لتشبه  عد  لإسبا  لمضمو كقضية  كثر من  لاعتنا بالشكل 

للحية  عفا   قضية 
لشرعية -3 لفتا  لمفاسد في  لتقدير للمصالح   .16سو 

 ثانيا:

لحق  تضا  ين سنة  عشر لي ثلا  لإسلا حو ستكما  ية فبعد  لدعو سبحانه لضر 
فا  نحر غم ما حد من  كبيرها،  طبقو تعاليمه صغيرها  ، فرضو بذلك  ينا لعبا تعالى 
لقو بأ  ما  لو حكم جزئي منه،  حد على تغيير  لحاكمة لم يجر  لطبقا  فسا على مستو 

لخلفا بعد فهذ ليس بصحيح،  سلم  لل  ه عليه  لنبي صلى  نتهى مع  لصحيح لإسلا قد  إنما 
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لإسلامي يخ  لتا ية في  بد فتر عا لمثاليىة  ها  ، 17هو  لأ لل  ه في  ، فبقي يحكم شرع 
. يا لو لأ  فلم يعر مبد 

ضع سياسة تعليمية  ثقافيا  يا  قضى عليه عسكر لإسلامي  لصليبي للعالم  لغز  جتيا  فبعد 
  ، لمتعلمين بالشبها تملأ عقو  لإسلا  يعة تشو  لشر لتي تقضي بتنحية  نينه  فر قو

لمسيحية، حتى  لقلو كما فعلت  لمساجد  لإسلا في  تضييق  لشعب  يد  تنصير  تهو
لحكم بالإسلا  إعا  ها،  لصليبية  فقت ند للمخططا  لتي  صلاحية  جا حركا 

لتد في  ستخد مبد  لى  لدعو  لعاملين في حقل  غم  لدعو فبر مصطلح مما 
يا لو  18لأ

 :فقِ الوَازًبت هي خال القرءاى الكرٗن:ثبلثالوبحث ال

لتفضيل تد على  صيغ  لتفضيل،  يم هي صغية من صيغ  ل كر لقر  لى ( في   كلمة) 
لمفضل  لك  لتي  بها  لجهة  تسمى  لآخر،  حدهما على  حد   شتركا في شيئين  شيئين 

لأفضل  لمفضل عليه.  لثاني  لطر  لتي نقص في   لجهة 
لى  إما  لنفع،  يا  لى بالامتثا بالز  ، لفضو لى من  لمفضل فيها  لشي  يكو 
ل كن تستفا  ية من غير تفضيل  لو لأ قد تستفا   ، يا فيها ضر لز بالاجتنا  كانت 

لمفسدتي بين  لمصلحتين  تكو بالترجيح بين  حة   19نصر
ية ارتكا ضرر أخف   لاتقاء ضرر أشد:  أولو

لسفينة فكانت لمساكين -1 ما  لصالح قوله ) لعبد  لل  ه في قصة موسى على  لسا  كر  حيث 
لغلا فكا  ما  هم ملك يأخذ كل سفينة غصبا  كا  عيبها  لبحر فأ   يعملو في 
قر  كا  بهما خير منه  نا  يبدلهما  كفر فأ بو مؤمنين فخشينا  يرهقهما طغيانا 
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بك  بوهما صالحا فأ  كا  كا تحته كنز لهما  لمدينة  لجد فكا لغلامين تحت  ما  حما 
يل مالم تسط لك تأ مر  ما فعلته عن  بك  حمة من  يسخرجا كنزهما  شدهما  ع  يبلغا 

)  .20عليه صبر
لصالح خر  لرجل  نكر على  لسلا  يمة هو  موسى عليه  ل كر لآية  لدلالة من  جه 
لصالح بأ هذ  لرجل  هلها، فر عليه هذ  لسفينة  غر  لى  لسفينة لأ هذ فسا يؤ 

إ هنا ملكا ظالم يأخذ كل سفينة غير معيبة غص لا  عظم منه  لأ لفسا يد فسا  با، 
ها  لى من  لبعض  حفظ  هو من  تضيع كلها  بها خر  لسفينة لأصحابها  تبقى 
لأفسد  لفاسد لد  تكا  لأفسد  لفاسد  نة بين  لمو عية  ليل على مشر هذ  لكل، 

 21منه.
كية بغير نفس لقد  جئت شيئ قتلت نفسا  يمة قوله تعالى) ل كر لآية  ا بالإضافة ما جا في 

)  .22نكر
لعبد  ، فإ  لأ نما هو فسا في  ية قتله على بقائه  لو ، ففي تقديم  لغلا كذلك قتل 
خذ  كذلك عد  لمفاسد،  لمصالح  نة بين  هذ مو كافر  نه سيكو طاغية  لصالح علم من 

ليت لجد حفاظا على كنز  قامة  لمصلحة   ، لآيل للسقو مفسد لجد  يمين لأجر على 
لمفاسد. لمصالح  نة بين  هذ مو  ليستخرجا بعد بلوغهما، 

صد عن  لحر قتا قل قتا فيه كبير  لشهر  يسألونك عن  لل  ه تعالى)  يستد من قو 
لقتل( كبر من  لفتة  لل  ه  كبر عند  هله منه   إخر  لحر  لمسجد  كفر به  لل  ه    .23سبيل 

ية مفسد كبر  على مف ثما:لو قلها  قلها جرما   سد 
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إثمها  عظيم ، ل كن  جرمها  لحر مفسد كبير  لشهر  لقتا في  لآية   لدلالة من  جه 
ل كفر به  لل  ه  لصد عن سبيل  ما يفعلو من   ، لحر لشهر  لقتا في  يش يستعظمو  كفا قر

لل  ه عليه  لل  ه صلى  لمسجد كما فعلو برسو  هله من  لل  ه إخر  كبر جرما عند  صحابه  سلم 
لك كله تعين قتال كم فيه. ، فإ فعلتم  لحر لشهر  لقتا في  عظم من   24هي مفسد 

كبر  إثمهما  منافع للنا  ثم كبير  لميسر قل فيهما  لخمر  يسألونك عن  لل  ه تعالى )  قو 
 .25من نفعهما (

يم لتحر يمة  علة  ل كر لآية  لدلالة من  لمتحققة من  جه  لمصلحة  لمفسد على  يا  هي 
ما يترتب عليه من  لعقل  ها  لمفسد كبير في  لميسر فالإثم كبير  لعب  لخمر  شر 

لتي تحصل بهما لنشو  لمتعة  لربح  عظم من   . 26تصرفا سيئة 
لل  ه عد بغير لل  ه فيسبو  لذين يدعو من   لا تسبو  لل  ه تعالى:)   .27علم( قو 

فيها مصلحة بلا شك  تحقيرها  لمشركين  لهة  نها منعت سب  لآية  لدلالة من هذ  جه 
لمولى سبحانه تعالى. لمشركو  تها حتى لا يسب   تحفيز للتنفير من عبا

لمشركين  لهة  لمؤمنين من سب   سلم  لل  ه عليه  لرسو صلى  لل  ه نهى  بن كثير   يقو 
لل  ه تعالى إ كا فيها مصلحة لمشركين بسب   هي مقابلة   . 28فيتر عنها مفسد عظيمة 

ية طلب الأعلى الذي هو غاية في الشرف  على الأدنى:  أولو
بك يخر لنا مما تنبت  ع لنا  حد فا إ قلتم يا موسى لن نصبر على طعا  لل  ه تعالى:) لقو 

بصلها قا  عدسها  فومها  قثائها  نى بالذ هو خير لأ من بقلها  لذ هو  تستبد 
 .29هبطو مصر فإ ل كم ما سألتم(
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ئيل بل هي من  سر تعالى على  بني  لمولى سبحانه  سبغها  لتي  لأطعمة  هذ من فصائل 
لل  ه  متمتعين بالأطعمة  تعالى، ل كن تكبر على نعم  لل  ه تبا  لتي فضلهم بها  لأطعمة  فضل 

 لخسيسة.
لذ  فبمقتضى هذ لرضا بالخ ير  لنعمة  لتكبر على  لإلهي فالإنسا مطالب بعد  لإنكا 

لى من  لانسا مطالب بتحقيقها،  لشر  لخ ير فهذ غاية في  لسعي في    ، لل  ه للإنسا قد 
لدنا  . لخساسة  لى   30لانتكا 

ية الخ ير على الشر:  أولو
يله ) قل  جل في محكم تنز لل  ه عز  لملك يقو  تنزع  لملك من تشا  لملك تؤتي  للهم ممالك 

نك على كل شي قدير( لخ ير  تذ من تشا بيد  تعز من تشا   .31ممن شا 
إ كا هو  لشر،  جل على  لل  ه عز  لى  لخ ير  لأ في نسبة  ية  لو لت على   لآية  هذ 

إ كا لشر،  لخ ير  لقسمين  لآية على  ، مع نص  لشر بلفظه خالق كل شي  لم ينص على 
. لا لا لملك  حاصل بفعل نزع  نه متحقق   لى 

لذ خلقني فهو يهدين  لك جليا في قوله تعالى )  يظهر  لشر،  لخ ير مقدمة على  لية  فأ
إ مرضت فهو يشفين( يسقين  لسقي  32لذ يطعمني  لاطعا  ية  لهد لخلق  فنسبه 

لل  ه  لى  لاماتة  هو شر .لاحيا  لل  ه تعالى  لى  لمر  لخيير  نسبة   كلها تشتمل على 
ية نستنبطها من قوله  لو لأ هذ  لذ ليس له علم بها،  لعالم بالعاقبة على  ية تقديم حكم  لو

) بك مقاما محمو عسى  33تعالى) عسى  يبعثك  هو خير ل كم  عسى  تكرهو شيئا   ( ،
هو شر ل كم( لأيا ، 34تحبو شيئا  ، فهذ  لتسببا لعا في  جر  ها  ية مفا لو لأ هذ 
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لحكم،  لذ لا يعلم بحقيقة  نما يقع حقيقة من  لاشفا  طلب  لترجي  لت على  لتي  يمة  ل كر
ما كا لم يكن.   ، ما سيكو لذ عالم ماهو كائن  تعالى  لمولى سبحانه   بخلا 

ية العتق على الصيا والاطعا  أولو
لذين يظه ر من نسائهم ثم يعو لما هذ لظها لقوله تعالى) يه  ية نستنبطها من  لو لأ  

لل  ه بما تعملو خبير فمن لم يجد  ل كم توعظو به  قبة مؤمنة من قبل  يتمآسا  قالو فتحير 
ين متابعين من قبل  يتمآسا فمن لم يستطع فإطعا ستين مسكينا(  .35فصيا شهر

ية عتق لو سقط  فأ لحكيم قد  ع  لشا ليها، لذلك نر  لشرع يتشو  بة شرعا  لرقبة مطلو
لجمعة فلا تجب  عفا مثلا من صلا  مر سيد فقد  لعبد لما كا تحت  لتكاليف على   بعض 
ع من  لشا لعتق فهو مقصد  ، فلذلك لو تأملنا في هذ  مامته للنا لا تصح منه، كما كر  عليه 

ية بي لحر لطبقي.نشر  لتقسيم  لفو  نفي  لمجتمع  سط   ن 
ية عمل القلب على الجوارح:  ثانيا: أولو

يوتو  لصلا  يقيمو  لدين حنفا  لل  ه مخلصين له  لا ليعبد  مر  ما  لل  ه تعالى:) لقو 
لقيمة( ين  لك   .36لزكا 

لذ يتعلق بالعب لعملي  ما يسمى بالجانب  لظاهر   فقه فالأعما  لى مو ا يحتا 
جتماع  لرفيع يقتضي  لإسلا  لباطني، لأ  لقلب  ما يسمى بالاعتقا  لذ محله  يما  لإ
كذلك بالنسبة للرسل بمعرفة ما يجو  ما يستحيل عنه  لذ معرفة بما يجب لل  ه  يما  لإ شيئين 

ل هو  لجميع   لجو  لى طاعة  ضافة  ما يستحيل عنهم  لظاهر بذلك يتحقق في حقهم  انقيا 
تعالى بذلك في قوله: لمولى سبحانه  شا  ، لمتقد  لمقصد 

لل  ه بقلب سليم( تى  لا من  جا بقلب منيب( 37) لرحمن   38قوله تعالى ) من خشي 
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ية الأصول على الفروع:  ثالثا : أولو
من بالل  ه  لبر من  ل كن  لمغر  لمشر  جوهكم قبل  لبر  تولو  لل  ه تعالى:)ليس  لقو 

لنبيين( لكتا  لملائكة  لآخر   .39ليو 
كتبه  ملائكته  من بالل  ه  لمومنو كل  به  ليه من  نز  لرسو بما  من  لل  ه تعالى:) قو 

قالو سمعنا سله  حد من   .40طعنا( سله لا نفر بين 
لفرع لأ بانعد  لذ من خلاله يبنى عليه  لأصل  ية  لو لمكلف على  لآيا حثت  هذ 
جو  يما شر في  لتصديق بالإ لا معنى له لأ  لا قيمة له  لثاني لايصح منه  لأ فإ 

ع  لفر  .41صحة  
ية العدل على الظلم أو الجور:  أولو
ليتامى  تو  لل  ه تعالى ) لى يقو   لهم  مو لا تاكلو  لخبيث بالطيب  لا تتبدلو  لهم  مو

لنسا  ليتامى فانكحو ما طا ل كم من  لا تقسطو في  إ خفتم  با كبير  نه كا حو ل كم  مو
يمانكم( حد  ما مل كت  لا تعدلو فو باع فإ خفتم  ثلا   مثنى 

لرجل  ية نكا  لو يمة  ل كر لآية  بع تحقيقا لمستفا من هذ  لنسا  ثلاثة   ثنتين من 
ظلم. هو جو  ليتامى،  ليتيمة مهر مثيلاتها من  ، على بخس   للعد

ية الفرائض على النوافل:  رابعا: أولو
بى( لقر إيتا   لإحسا  لل  ه يأمر بالعد  لل  ه تعالى:)   لقو 

تر صو حج   لنا بالاشتغا بالسنن من صلا  لذلك يقو هذ من غلط  ئض،  لفر  
عم من  لعبا  علم   (: قا يضة(  لفر لنافلة حتى تؤ  لل  ه لا يقبل  غب:)  لر لإما 
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ئض  لفر بينهما  للعبا فر ليست كل عبا مكرمة  لمكرمة فإ كل مكرمة عبا 
 ، لعد لعبا من با  كها يعد ظالما متعديا فتحر  تا لمكا حد مرسومة  تحر 

لفضل( يا على  لز لفضل    42من با 
ية إخفاء التطوعا من إظهارها:  خامسا : أولو

نصا  ما للظالمين من  لل  ه يعلمه  تم من نذ فإ  نفقتم من نفقة  نذ ما  لل  ه تعالى: ) لقو 
يكفر  لفقر فهو خير ل كم  تؤتوها  إ تخفوها  لصدقا فنعما هي  عنكم سيئاتكم  تبد 

 لل  ه بما تعملو خبير(
لتطوع  لآية في صدقة  لى  هذ  لجمهو  هب  لآية  لقرطبي في تفسير هذ  لإما  قا 
لتطوع لانتفا  فضل في  ، فالإخفا  لعبا كذلك سائر  ها  ظها فضل من  ها  إخفا

) يا  43لر
نه ق لل  ه عنه  ضي  بن عبا  لتي نقلت عن  لآثا  لسر في من  لل  ه صدقة  ا جعل 

 44لتطوع تفضل علانيتها  يقا بسبعين ضعفا
: ية السلم على الحر  سادسا :أولو

لحر حتى يقاتلوكم فيه فإ قاتلوكم فقتلوهم( لمسجد  لا تقاتلوهم عن  لل  ه تعالى: )   لقو 
لل  ه(. توكل على  إ جنحو للسلم فاجنح لها   قوله تعالى: )

ستثنائية تدعو فالإسلا يعتبر  لحر في حالة  ستخد  ما  لحيا  لأصل في  لسلا هو 
ما فقد قر ستقر  لإنسا في  حرصا منه على  تكو حيا   ، لضر  :45ليها 
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ثنا عشر في كتا  لل  ه  لشهو عند  مكنة معينة لقوله تعالى:) عد  منة  لقتل في  /حر 
لسمو  (.لل  ه يو خلق  بعة حر  لأ منها 

لخيانة. لعد للصلح  لم يكن طلبه فيه مظنة للغد  لحر بمجر طلب  مر بوقف  / 
لاعتد لقوله تعالى: )يأيها  عد  لأمن  لمسلمين بغيرهم علاقة مسالمة  /جعل علاقة 

.) فو نثى لتعا كر  نا خلقناكم من   لنا 
لدعو بالحكمة مر بتبليغ  بك بالحكمة  /  لى سبيل  ع  لحسنة لقوله تعالى:)  لموعظة 

لحسنة(  لموعظة 
ية الجماعة والأمة على الفرد:  سابعا :أولو

.) كعو هم  لصلا  لذين يقيمو  منو  لذين  سوله  لل  ه  ليكم  نما   لقوله تعالى:)
لمؤمنين، كما  لجماعة  لرسوله  لولا لل  ه  لإسلا جعل  لقيا لل  ه لما جا  لقر على  باهم 

إنما تطبيق  لعد  لا عاطفة بغض  بة  لقر لك عاطفة حب  شهد بالقسط لا يمنعهم من 
مين بالقسط شهد لل  ه( منو كونو قو لذين  لجميع لقوله تعالى: )يأيها   46لعد فالعد فو 

: ية الائتلاف والاجتماع على التفر  أولو
عتصمو ب عد يقو تعالى:) لل  ه عليكم  كنتم  كر نعمة  لا تفرقو  لل  ه جميعا  حبل 

نا (. خو بكم فأ صبحتم بنعمته   فألف بين قلو
عزته  حد على  لمسلمين على كلمة  ية توحيد قلو  لو يمة   ل كر لآية  نستفيد من هذ 

جتماع  غاية نبيلة، لأ  لفتن، فإ له مقصد عظيم  نشر  لتفرقة  عي  لمسلمين على صعيد بد
لرعب بين صفو  لحج، يبث  يضة  تعالى خاصة في  فر لمولى سبحانه  حد كما  
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سلم في حديثه )  لل  ه عليه  لل  ه صلى  لنبو لما قا سو  لهد  هذ ما نستشفه من  لمشركين، 
شتكى منه عضو تد حد   لو لجسد  حمهم كمثل  تر هم  لمسلمين في تو عى له سائر مثل 

لحمى(.  لأعضا بالسهر 
ية فعل المندو على تركه:  أولو

لا شهيد( لا يضآ كاتب  شهد  تبايعتم  جل:)  لل  ه عز   يقو 
 ، لى من تركه لترجيح مصلحة على مفسد ليه  لند  لبيع  لإشها على  ية فعل  لو

إبعا جحو  ، لما لحفا على  لخصوما  لما كثير  لك لتفا  خاصة  كا  لمدين،
با فيند حينئذ  خو شركا  مضا ية   لسلعة غالية من عقا    صفقة تجا
لضيم، حتى لا يلحق  سائل  كل  لغبن  لإجحا   لوثائق للقضا على  لإشها على هذ 

. لوثيقة  شهد عليها ضر لحق بمن كتب   صاحب 
ية الجوا عن  السؤال لما فيه فائدة قلبية عملية  أولو

عني بها كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخو فيها خو فيما يد على  ية  لو لأ هذ 
 ستحسانه شرعا

ع يعر عما لا يفيد عملا مكلفا به، فمن  لشا يعة، فإ  لشر ستقر  لك  لدليل على 
لجو بما يتعلق  لحج (، فوقع  قيت للنا  لأهلة قل هي مو لك قوله تعالى )يسألونك عن 
لهلا كيف  ، لم يجبه بحالة  لهلا لسؤ عن  لسائل من  ضا عما قصد  عر لعمل،  به 

تتعلق يكو في بد به كا يقتضي فائد  ، ل كن جو قيق ثم يمتلئ ثم يصير بد لشهر  ية 
لعملي،  لبا بالجانب  بطها  لحج فقد  قيت للنا  لعملي لما قا هي مو لجانب  بالامتثا 

لشاطبي لإما   47هذ نص عنه 
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ية الرخص على العزائم:  أولو
هذ جا مساقه في  ئم  لعز لتيمم فالرخص مقدمة على  ضع كرخصة  لقر في عد مو

بالأحر  كا  يا مر  لك  خشية  لى  لوضو لمن كانت به ضر  مقدمة على 
لغائط  لامستم  حدكم من  إ كنتم على مرضى  على سفر  جا  ما للما لقوله تعالى: )  عا

 لنسا فلم تجد ما فتيممو صعيد طيبا(.
لفطر في  لمسافر  من مشقة، خصة   لاصطلاحي حفاظا على صحته لما يجد  لسفر 

يضا  على سفر فعد من  لسفر  لقوله تعالى: )فمن كا منكم مر قو  لصو  لاجتماع مشقة 
لعسر(. يد بكم  لا ير ليسر  لل  ه بكم  يد  خر ير  يا 

يستفر  سه  يحلق شعر  به  من  يضا  لمو لرخصة للمحر  كا مر
سه ففدية من  يضا  به  من  يئة، لقوله تعالى: )فمن كا منكم مر لر لأبخر  لفاسد 

 صيا  صدقة  نسك(.
لتكليف بالشا  لى  ع لم يقصد  لشا  ( : لشاطبي فقا لإما  كر  لعل  هذ ما 

لتي  48لإعنا فيه( لأغلا  صرهم  يضع عنهم  لل  ه تعالى )  لة من بينها: قو  ستد بأ
لا تحملنا ما لا  بنا  لذين من قبلنا  صر كما حملته على  لا تحمل علينا  بنا  قوله: )  كانت عليم ( 

 .49طاقة لنا به(

ية الالتزا بالمنهج الوسط والاعتدال على طرف المشقة أو طرف الانحلال -  أولو
لا  لعبد من غير مشقة  خل تحت كسب  لد لعد  يعة جا بالقسط  لشر فالتكليف بمقتضى 
لاعتد  لمكلفين غاية  نة تقتضي في جميع  لشاطبي لما عبر عنه بالمو كر  هذ ما  ، نحلا
جع لغير سبب،  لم يعلم  يعه بالابتد  لجها سو تشر لحج  لصيا  لصلا  كتكاليف 
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( ) سببه ب يسألونك ما ينفقو تعالى بقوله )  لل  ه سبحانه  هذ ما بينه  لعمل،  يق  طر
لميسر( لخمر   .50يسألونك عن 

غيرها- لشهو  لى  عية  ينة من كشفها حتى لا تكو  لز خفا  ية   لو
جلهن ليعلم ما  بن بأ لا يضر تعالى: )  لل  ه تبا  ية نستفيدها من قو  لو لأ لعل  هذ 

ينتهن(يخ  51فين من 
لخلخا مما يؤ  إ كا جائز في نفسه لئلا يكو سببا في سماع  جل  لأ فعد ضر 

لفاحشة نشر  لشهو  ثا   .52لى 
يعة إلى التنفير - ر ية تليين القول مع العدو على تغليظه لئلا يكو   أولو

لى فرعو هبا  تعالى بقوله: ) لمولى سبحانه  فقولا له قولا لينا لعله  هذ ما نص عليه 
لترغيب 53يتذكر  يخشى( سلو  نتها  لسلا  تعالى سيدنا موسى عليه  لل  ه سبحانه  ، فأمر 

لغلظة جائز حتى لا  إ كانت   ، لحسنة حتى لا يكو منفر لموعظة  ستعما   ، لدعو في 
تعالى لل  ه تبا  كر عند   . 54يترتب عليها ماهو 

ية شرف بعض -  .السور  وتعظيم الأجر فيها على بعض السور مع أنها كلها كلا الل  هأولو
لى  لبصير  كا لا يرشد  : )   نو  لقر هر  لي في جو لغز بو حامد  لذلك يقو 
عتقا  ترتاع من  سو تبت،  لإخلا  بين سو   ، ينا لمد ية  ل كرسي  ية  لفر بين 

لمستغر  ، لجو سلامه عليه، فهو لفر نفسك  لل  ه  لرسالة صلو  قة بالتقليد فقلد صاحب 
لأجر في  على تضعيف  لآيا  لاخبا على شر بعض  لت  قد   ، لقر نز  عليه  لذ 
ية  ( : قا  ، لقر فضل  لكتا  سلم: فاتحة  لل  ه عليه  لمنزلة فقد قا صلى  لسو  بعض 

) ) لقر  .55ل كرسي سيد  
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ي-  ة تخيير الأجود في إطعا المسكين على ما تكرهه النفس أو تنفر منه أولو
لخبيث منه تنفقو ( لا تيممو  تعالى: )  لل  ه تبا  لجو 56كما قا  بن  ، لذلك يقو 

لبر  لأطيب، ثم يؤثر بما هو محبو في نفسه، لقوله تعالى: ) لن تنالو  لعبد  لل  ه  يتخير  حمه 
(حتى تنفقو مما ت جل57حبو حبو شيئا قدمو لل  ه عز   لسلف   قد كا   ،58. 

ية  انتقال المصلي من مصلا الذي صلى فيه إلى مصلى غير الأول -  أولو

لل  ه  لقيامة لقو  لعبا لأنها تأتي شاهد له يو  لمصلي موضع  ها تكثير  ية مفا لو لأ هذ 
ها( خبا تعالى: ) يومئذ تحد  لشوكاني لما فسر قوله تعالى: ) فما بكت ، فالإما 59تبا 

ين( ما كانو  منظر لأ  لسما  لمؤمن بكى عليه مصلا من  60عليهم  : ) ما  قا
لفر من موضع نفله،  لى  لمصلي  ية  ينتقل  لو هذ   ،) لسما مصعد عمله من  لأ 

فل لنو فر   .61  ينتقل من صلا يفتتحها من 
ية- لك أولو  الفرض على الأغنياء من كل بلد للإقامة بفقرائهم، وإجبار السلطا على 

ئهم، فيقا  هل بلد  يهتمو بفقر لأغنيا من كل  جب على  لل  ه،  حمه  بن حز  فيقو 
بمسكن يحفظهم من  لصيف،  للبا للشتا  من  لذ لابد منه،  لقو  لهم بما يأكلو من 

عيو  لشمس  لمسكين 62لمالمطر  بى حقه  لقر قا لقوله تعالى: )فآ   هذ مصد  ،
لسبيل(  .63بن 

 : خبتوـــٔ

سس ثلاثة: نه يقو على  نا نستنتج  لمو لجولا في فقه  لصولا   بعد 
لمفاسد-1 لمصالح  نة بين   لمو
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لبعض-2 لمفاسد بعضها  نة بين   لمو
لمصالح بعضها.-3 نة بين   لمو

مها: كما ستخد هد تتحقق من خلا  نا  لمو   في في فقه 
لمفاسد     -1 تر  لمصالح  لمفسد -2فعل  لمصلحة من  لمصالح-3تميز   تقديم  تأخير 
لضر -4 لفتو في حالة  قع -5صد  لو لتي تعالج  لإلما بمقاصد -6صد فتو 

يعة  لشر
حاجا-5 يا  قع. لإلما بضر  لو
 

 الَْاهش:

                                                           
1
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