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 افتتاحية العدد

 : والسالم على أشرف خلق اهلل، محمد بن عبد اهللالحمد هلل، والصالة 

من جملة احلق اليت تصدر عن كلية  العاشر واعي سرورنا أن نقدم العددإن من دف أما بعد:
 القانون بين وليد آملني أن تكون هذه اجمللة دافع ا لتقدمي اإلضافة يف جمال البحث العلمي.

املالحظات واملقرتحات اليت من شأهنا الدفع هبذه اجمللة وإن هيئة التحرير باجمللة يسعدها تلقي 
 إىل األمام لتكون أفضل مما هي عليه، شكال  ومضمون ا.

القانونيني من أساتذة الشرعيني و وهبذه املناسبة أيض ا فإن هيئة التحرير باجمللة هتيب بالباحثني 
علمية ببحوثهم وتعليقاهتم يف ميدان اجلامعات ورجال القضاء واحملاميني املسامهة يف إثراء مادهتا ال

ختصصهم، وسنكون شاكرين هلم حسن تواصلهم مع اجمللة ومتابعة ما يكتب فيها، فذلك كفيل بضمان 
 استمرارها وجتددها.

ا من العمل اجلاد واملثمر حىت يتواصل مثل هذا العطاء العلمي الذي هو املرآة اليت تعكس  فمزيد 
يد بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص للنهوض برسالة اجمللة على الوجه الدور احلقيقي جلامعة بين ول

 املنشود.

 هيئة التحرير باجمللة                                                     
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وأحكم احلاكمني ، والصالة والسالم على خامت األنبياء الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني      

 واملرسلني صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد:
اليت هي  فإن التحكيم من الوسائل القضائية املهمة قدميا وحديثا يف فصل اخلصومات وقطع املنازعات

نتيجة طبيعية الجتماع الناس وتعاملهم فيما بينهم ، وهو يف حقيقته أمر باملعروف وهني عن املنكر 
 ونصر للمظلوم ورد للظامل عن ظلمه ، وأداء للحق ملستحقيه .

ولقد عرف اإلنسان التحكيم قبل أن يعرف القضاء، ومل يفقد أمهيته مع وجود القضاء،فهو يشاطره يف 
، وتوفري ىل والفصل يف اخلصومات قدميا وحديثا ، بل وميتاز عليه يف سرعة الفصل فيالدعاو إقامة العد

 النفقات واألوقات.
عرفه العرب قبل اإلسالم، واعُترب الشكل الرئيسي للعدالة والقضاء بني األفراد يف جمتمع كان احلق فيه 

عية الكاملة وجعله من مرتكزات نظام متوقفا على القوة يف يالب األحيان، وجاء اإلسالمفأعطاه املشرو 
 القضاء يف إقامة العدل، وتسوية املنازعات بني األخصام.

وألمهيةموضوع التحكيم، فقد تناوله الفقهاء وكذا شراح القانون من عدة جوانب،الشرعي منها و 
ومه، بعد القانوين،واحمللي والدويل، ولقد رأيتأنأتناوله من جانب وجوب تنفيذ احلكم التحكيمي، ولز 

 التعري  به،وذكر أركانه وشروطه.
ولقد قسمته إىل مبحثني وخامتة، تناولت يف املبحث األول : تعري  التحكيم وذكر أركانه وشروطه، ويف 

مث  مع تطبيقات من واقع اجملتمع، احملتكمني مبقتضاه، وإلزامم وتنفيذه، كم احملكّ املبحث الثاين: إمضاء حُ 
 لبحث.خامتة أعرض فيها نتائج ا

وسأتعرض آلراء الفقهاء بكيفية تؤّدي الغرض، وتفي باملضمون، دون التوسع اململ، وباملقابل دون 
أسأل السداد والرشاد، إنه مسيع  ، واهلله ، كما سآيت بأحكام تطبيقية من واقع احلياة العمليةاإلجياز املخل

 جميب.
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 المبحث األول : ماهية التحكيم ومشروعيته وأركانه وشروطه
 -ويتأل  من مطلبني:

 المطلب األول: تعريف التحكيم وثبوت مشروعيته.
 -التحكيم في اللغة:

التحكيم: مصدر للفعل )حهكهم(مبعىن قضى،فيقال حّكمه يف ماله أو يف األمر حتكيما ؛ إذا جعل إليه 
ومنه قوله  (1)احلكم فيه، أي : احتكم إليه ، واحتكموا إىل احلاكم وحتاكموا: مبعىن ،واحلكم:القضاء 

، تقول: حّكمُت الرجل: أي (2)اآلية فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم.. تعاىل:
وإن خفتم شقاق بينهما  فوضت احلكم إليه، فاحلهكهم من خُيتار للفصل بني املتنازعني ، قال تعاىل: 

 .(3)اآليةينهما..فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهلل ب
 -التحكيم في اصطالح الفقهاء:

ال يضع كثري من الفقهاء تعريفا  للتحكيم اكتفاء مبا وقر يف األذهان من معناه اللغوي، وإمنا يبينون 
حكمه بعبارات يستخلص منها تعري  التحكيم، ومن ذلك ماجاء يف حاشية الشيخ حممد عرفة 

رجل يري خصم من يري تولية قاٍض له ،حيكِّمانه يف النازلة  الدسوقي قوله :" وجاز ملتداعيني حتكيم
 .(4)بينهما..."

وكذلك ماجاء يف كتاب بلغة السالك ألقرب املسالك للشيخ أمحد بن حممد الصاوي يف تعريفه للقضاء، 
قوله: " القضاء لغة :يطلق على معان، مرجعها :انقضاء الشيء ومتامه ، ويف الشرع : ُحكم حاكم ، أو 

 .(5)مبأمر ثبت عنده"حمكّ 
قاما من طرف السلطان ، واحملّكم وقال يف موضع آخر مفرقا بني القاضي واحملّكم :" احلاكم: ما كان مُ  

، وكذلك ماجاء يف مواهب اجلليل للشيخ أيب عبداهلل حممد بن (6)قاما من طرف األخصام": ماكان مُ 

                                                 

(
1

، والمعجم الوجيز  148ه، ص1391م  1972( ينظر مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي ، المكتبة األموية ، دمشق ، 

،والقاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، تحقيق : 165م ،ص1990هـ  1410، نشر : مجمع اللغة العربية، طبع وزارة التربية والتعليم 

م ، ومختار القاموس ، الشيخ: 1998ه  1419ـ،6الرسالة ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت، طمكتب تحقيق التراث في مؤسسة 

 .149م ، ص1981الطاهر الزاوي ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، ليبيا ، 

 .64(  سورة النساء،  اآلية 2)

 .35( سورة النساء،  اآلية 3)
ج ،التجارية الكبرى ، دار الفكر ، بيروت ، )د,ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المكتبة ( 4)

120/4
 .ـ

( بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، للشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير، 5)

 . 324/2م ،جـ1952 –ه 1372طبع ونشر: مصطفى الحلبي عام 

 .( نفس المرجع ونفس الصفحة 1)
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رجلني حّكما بينهما رجال فحكم بينهما أمضاه  حممد الطرابلسي ، املعروف بـ)احلطاب(، قوله : " لو أن
 .(1)را بينا"القاضي ، وال يرده إال أن يكون جو  

للقاضي شهاب الدين احلموي، قوله: " إذا اختصم رجالن يف حق من  ،وجاء يف كتاب أدب القضاء
 .(2)احلقوق املالية، فحّكما رجال هل ينفذ حكمه؟"

، وهذا ال ينفي وجود بعض  (3)بني اخلصمني مبنزلة احلاكم املويّل"وقول اإلمام السرخسي :" احلهكهم فيما 
التعريفات املوجزة للتحكيم مثل تعريفاحلصكفي يف الدر املختار بأنه :" تولية اخلصمني حاكما حي كم 

، وبذات التعري ، عرّفته املوسوعة اإلسالمية العامة، بأنه:" تولية اخلصمني حاكما حيكم (4)بينهما"
( بأنه: " اختاذ اخلصمني آخر حاكما 1790فته جملة األحكام العدلية يف املادة )، وعرّ (5)بينهما"

 .(6)برضامها لفصل خصومتهما ودعوامها"
وعرفه جممع الفقه اإلسالمي بأنه :" اتفاق طريف خصومةمعّينة على تولية من يفصل يف منازعةبينهما، 

 .(7)حبكم ُملزم يطبق الشريعة اإلسالمية"
خيرج تعري  التحكيم عند شراح القانون عنه لدى فقهاء الشريعة فهو عندهم بوجه إمجايل: " اتفاق وال 

ذوي الشأن على عرض نزاع معني قائم أو حمتمل الوقوع على فرد أو أفراد أو هيئة للفصل فيه دون 
 .(8)احملكمة املختصة"

ا مالشتمال كل منه ؛ال فرق يذكر بينها هالقانون جند أنيف وللموازنة بني تعري  التحكيم يف الشريعة و 
 على العناصر التالية:

 اتفاق اخلصوم على حسم النزاع بينهم بطريق التحكيم ال بطريق القضاء. -4
 ،م أو هيئة التحكيمطرفا التحكيم:الطرف األول: اخلصمان ولو تعددوا، والطرف الثاين: احلكه  -2

 يعني باتفاق اخلصمني وحيسم النزاع بينهما.
 حمل التحكيم: وهو فض النزاع القائم بني اخلصمني.  -3

                                                 
( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل وبهامشه كتاب : التاج واإلكليل لمختصر خليل ألبي عبدهللا محمد بن يوسف العبدري، الشهير 2)

 . 112/6بــ)المواق( ، مكتبة النجاح ، طرابلس ، ليبيا ،)د.ت(، جـ 
(

2
 . 176م، ص1982، 2( شهاب الدين ، المعروف بـ)ابن أبي الدم الحموي( ، نشر: دار الفكر، دمشق، ط

 .97/16، جـ 8كتاب المبسوط ، دار الفكر ، بيروت ، مج(4)

م ، 2000 –ه  1421بيروت، طبعة جديدة –( مطبوع مع حاشية ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار، نشر: دار الفكر 5)

 .573/5جــ

 .  350م ص2001 -هـ 1422( الموسوعة: يصدرها المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، بمصر، 6)

(
6
م ، -1991هـ1411، 1(  درر الحكام شرح مجلة األحكام ، علي حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، ط 

 .578/4جـ

أبريل 16 -هـ 1415في المؤتمر التاسع بتاريخ ذو القعدة   91( ينظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، القرار رقم 8)

 ( من مجلة األحكام العدلية، )م.س(.1790والمادة ) م ،1995

 .15م، ص1974(ينظر في مثل هذا : عقد التحكيم وإجراءاته، د.أحمد أبو الوفاء، نشر: منشأة المعارف ، اإلسكندرية، 9)
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 .(مشارطة التحكيم)عند شراح القانون :  -يف نزاع معني بعد نشوئه  -طلق على التحكيميو 
اليت قد تنشأ يف املستقبل خاصة  -على عرض املنازعات -وقبل قيام النزاع –وا االتفاق مقدما ومسّ  

 .(1)(التحكيمشرط )على حمكمني:  -بتنفيذ عقد معني
إن اهلل قول اهلل تعاىل :  الكتابالكتاب والسنة واإلمجاع ، فمن  وقد دّل على مشروعية التحكيم

دوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل..ؤ يأمركم أن ت
، فقد أمر اهلل عز (2)

له طرق : منها الوالية العامة ومنها كم بني الناس وجل من حيكم بني الناس أن حيكم بالعدل ، واحلُ 
 القضاء، ومنها حتكيم املتخاصمني أو أكثر لشخص أو أكثر يف قضية خاصة.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق وقوله تعاىل: 
اهلل بينهما...

عيته ، وذلك أنه ملا جاز التحكيم ، فاآلية نص يف التحكيم ودليل على إثباته ومشرو (3)
 .(4)يف حق الزوجني دّل ذلك على جوازه يف سائر اخلصومات والدعاوى

: يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود..وقوله تعاىل 
، فقد أوجبت اآلية على مجيع املؤمنني اإللتزام بكل (5)

 عقد يتفق والشرع ، والتحكيم عقد من العقود ، فيجب الوفاء به.
ل حتكيم سعد بن معاذ يف أهل قريضة، ب  ،ما جاء يف الصحيح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قه السنةنوم

، وكذا ما جاء يف سنن النسائي من أن (6)وأنفذ حكمه فيهم، وقال له:" حكمت فيهم حبكم اهلل "
هو احلكم وإليه :" إن اهلل  - بأيب احلكمكىّن وقد كان يُ  -الرسول صلى اهلل عليه وسلمقال أليب شريح

احُلكم فل م ُتكىنى أبا احلكم؟" قال: إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال 
 .(7)الفريقني ، قال :" ما أحسن هذا" وقال له : " أنت أبو شريح" وكناه بأكربأوالده

–سيدنا عمر  مجع من الصحابة رضي اهلل عنهم ، ومل ينكره أحد، فقد حاكم وقد عمل بالتحكيم
رجال عراقيا إىل شريح ، قبل أن يوليه القضاء ، وحتاكم عثمان وطلحة إىل جبري بن مطعم -رضي اهلل عنه

 .  (9)، قال النووي :" وقد أمجع العلماء عليه ومل خيال  فيه إال اخلوارج"(8)، ومل يكونوا قضاة
                                                 

(
1
 من قانون المرافعات الليبي. 744، 739،741( ينظر إلى المواد 

 57( سورة النساء ، اآلية 2)

 .35اء، اآلية ( سورة النس3)

 -هـ 1387( ينظر: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي، القاهرة، 4)

 .179/5م،جـ 1967

)5
  1( سورة المادة، اآلية 
 .94/2المصرية ومكتبتها،)د،ت(، جـ(صحيح مسلم يشرح النووي، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد، المكتبة 6)

الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية،  :م أحاديثهّ  للحافظ عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي، ضبطه وصححه ، ورق( سنن النسائي، 1)

 .5387،حديث رقم 166/8م، جـ1995هـ 1416، 1بيروت، ط

،  1لمغني مع الشرح الكبير البن قدامة، تحقيق : د.محمد خطاب ، ود.السيد محمد ، نشر: دار الحديث ، القاهرة،ط(ينظر : ا2)

 .630/13م، جـ 1996-هـ 1416

)9
 ، المرجع السابق. 92/12( النووي شرح صيح مسلم، جـ
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ر ويفصالن يف الدعاوى وفض والتحكيم والقضاء يشرتكان يف إظهار حكم الشرع يف أمر من األمو 
، إال أهنما خيتلفان يف بعض األوجه، ومنها:أن اللجوء إىل القضاء حق مقرر جلميع (1)املنازعات 

األطراف يتساوى أمامه الكافة ، وحيق للمدعي أن جيرب خصمه على املثول أمام القاضي، وذلك ال 
لنظام العام، بينما ال تقوم والية احملّكم يتوق  على مشارطة أو عقد سابق، ويستمد قواعده اآلمرة من ا

إال برضااألطراف، وفيما ُحّدد عر ضه عليه، فوالية احملكىم والية خاصة مستمدة من عقد التحكيم، ورضا 
أطرافه خبالف القضاء الذي حيق لكل من املتنازعني أن يرفع دعواه بإرادته املنفردة إىل القضاء دون 

 حاجة إىل رضا خصمه.
الذي هو: قطع املنازعة عن رضا ، ويعرّفهالفقهاء بأنه: " انتقال عن حق أو دعوى  الصلح وهو يري

( من القانون املدين اللييب بأنه: " عقد حيسم 548، وعرّفته املادة )(2)بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه"
التقايل عن جزء من به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا حمتمال وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه 

 .ادعائه"
 ، ألن هذا األخري: اإلخبار عن حكم شرعي لكن ال على سبيل اإللزام.اإلفتاءوالتحكيم يري

 المطلب الثاني
 أركان التحكيم وشروطه

التحكيم يقوم على اتفاق أطراف النزاع القائم فيما بينهم، على أن يرتاضيا على شخص أو أكثر يفصل 
القضاء، ويقبال حبكمه ، بل ويلتزما بتنفيذه، فهو كأي عقد رضائي ملزم ألطرافه، يف هذا النزاع دون 

ويتعني أن تتوافر فيه األركان املطلوبة يف سائر العقود من توافر أهلية لدى املتعاقدين ، وانتفاء شوائب 
 الرضا، ومن توافر موضوع العقد وصفته لدى املتعاقدين.

 -أركان عقد التحكيم :
 -غة:أوال: الصي

 عن اإلرادة مبايدل على مقصود العاقدين داللة واضحة عربِّ وكما هو الشأن يف العقود ، البد من صيغة تُ 
،تتمثل يف إجياب يصدر ممن له أهلية التعاقد، يالقي قبوال من الطرف اآلخر (3)من قول أو فعل أو يريمها

ا واختيار وريبة يف إنشاء املوجه إليه هذا اإلجياب، وممن له أهلية التعاقد، كذلك وعن رض
 ، واألهلية املرادة هي أهلية األداء الكاملة.(4)العقد،وباأللفاظ اليت تدل على التحكيم

                                                 

(
1

م بأمر ثبت ع نده . ينظر: بلغة السالك ، حاشية على الشرح (عند تعريفه للقضاء ، قال الشيخ أحمد الصاوي: هو حكم حاكم أو محك 

 .329/2م، جـ 1952 -هـ 1372الصغير للدردير، مصطفى الحلبي، مصر، 

(
2
(شرح حدود ابن عرفة، ألبي عبدهللا محمد الرصاع، تحقيق: محمد أبو األجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب اإلسالمي،  

 .421/2م، جـ1993، عام 1بيروت،ط

 .71م،ص1987، 1بين الشريعة والقانون، عامر علي رحيم، الدار الجماهرية للنشر، مصراته، طالتحكيم )3(
 .4/578درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، تعريب : فهمي الحسيني، جـ )4(
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، والغالب أن يتم تراضي (1)والتحكيم قد يتم استنادا  إىل مشارطة حتكيم خاصة، أو شرطا واردا  بالعقد
العقد شرطا  يتم مبوجبه اللجوء إىل التحكيم يف أطراف التحكيم مبناسبة قيام النزاع، وقد يدرجون يف 

حالة وقوع نزاع حول تنفيذ هذا العقد، وهو مايطلق عليه "شرط التحكيم"، وألطراف التحكيم تقييد 
الصيغة بشرط مشروع، يتعلق بالزمان أواملكان، أو اتباع مذهب معني أو يري ذلك مما ريُبوا يف تدوينه، 

 الفقهاء اتفقوا على جوازه يف حال قيام خصومة حول حق من احلقوق. ومربنا مشروعية التحكيم، وأن
ومل يشرتط الفقهاء اإلشهاد أوالكتابة على اتفاق التحكيم، ومع ذلك فهم يستحبون اإلشهاد خشية 

 .(2)جحود اخلصوم ، ويشرتطون أن يشهد على اخلصوم يف جملس احلكم بقبوهلما حلكمه ورضامها به
ني أو أكثر ، وقد يكون احملتكم إليه واحدا أو أكثر وذلك حبسب ظروف كل وقد يكون اخلصمان اثن

واقعةوقضية، وال خيفى أن شرط كمال األهليةيستوجب يف أطراف النزاع أهنم أهٌل لرفع الدعاوى وإبرام 
العقود، مما يستلزم معه توافر شروط التكلي  فيهم ) من البلوغ والعقل وحرية التصرف(، وكوهنم يري 

ق بعض الفقهاء إىل أن عامل القراض، وكذا املأذون له يف التجارة ال ، وتطرّ (3)ر على أحدهم حمجو 
 .(4)يكفي حتكيمهابل البد من رضا املالك ، وكذا احملجور عليه لسفه أو فلس ال أثر لتحكيمه كذلك

 -ثانيا: محل العقد)محل التحكيم(:
يه أثر العقد ، وهو إما أعيان مالية أو منافع أو املقصود مبحل العقد: )املعقود عليه( وهو ما يثبت ف

 .، أو منفعة عمل، فيقوم احملّكم حبسم النزاع الدائر بني اخلصوم، ومن مثه فمحل العقد القيام بعمل معني
 -ويشرتط يف املعقود عليه )حمل التحكيم( شروطا هي:

عليه العقد ويكون باطال،  أن يكون قابال حلكم العقد، فإذا كان يري قابل له، فال يصح أن يرد  -4
 نة.كأن يكون الشارع قد هنى عنه حلكمة معيّ 

 وكون احملل معلوما لطريف العقد علما ينفي اجلهالة املفضية إىل النزاع بني األطراف. -2
ما فيما خيص املعاوضات املالية. -3  كون احملل مقدور على تسليمه وقت التعاقد ولو حك 
، وهذا من أحكام العقود عامة ، (5)يف عقود املعاوضاتوجود املعقود عليه عند إنشاء العقد  -1

ومع اتفاق الفقهاء يف أن التحكيم يشاطر  -أما من حيث ما جيرى فيه التحكيم خاصة ، فإنه 
لكنه أخص منه من حيث الوالية ، ذلك أن القضاء له النظر والوالية يف مجيع وجوه  -القضاء 

                                                 

 ( من قانون المرافعات المدنية الليبي.739)م/ )1(
 .379/4)د.ت(، جـ2محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت ، ط مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشيخ)2(

 . 24/7البحر الرايق شرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن نجيم الحنفي، دار  المعرفة، بيروت،)د.ت(، جـ)3(

 (
4

 (مغني المحتاج ، للشربيني، م.س، نفس الصفحة.

(
5

 ، م.س.86م،ص(  ينظر: التحكيم بين الشريعة والقانون، عامر علي رحي
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لتحكيم يري ذلك فهو مسحوب االختصاص يف . بينما ا(1)القضايا واألحكام دون حتديد 
 بعض القضايا ، وعلى خالف بني الفقهاء ، كما سيأيت.

، وكذا حّد القذف (2)يف احلدود، وال يف العقود وال يف الدية على العاقلة الحنفيةال يصح عند فقهاء ف
ني على دمهما )أي ؛ وألنه ال والية للحكم(3)؛ ألن فيها حق هلل تعاىل -عندهم -على القول املختار 

، " وال ينبغي للحهكم أن يقضي يف إقامة (4)احملتكمني(، وهلذا فال ميلكان اإلباحة ، فال يستباح برضامها
حد أو تالعن بني الزوجني؛ ألن اصطالح اخلصمني على ذلك يري معترب وما حيكم به مبنزلة اصطالح 

رع ، فال يقضي فيه إال من يعني نائبا وعليه اخلصمني عليه؛ وهذا ألن إقامة احلدود واللعان يف حق الش
 .(5)استيفاء حقوق اهلل تعاىل، وهم القضاة واألئمة.."؛ ألنه ماتعنّي نائبا يف استيفاء حقوق اهلل تعاىل

أيضا جيوز للمحّكم أن يفصل يف دعاوى املال واجلراح " ال يف حد وال قتل وال  المالكيةوعند فقهاء 
ى آخر، وال نسب ، وال يف طالق، وفسخ لنكاح وال عتق وال رشد وسفه، ال يف والء لشخص علو لعان 

ب س وال عقد مما يتعلق بصحته وفساده؛ ألن هذه  وال يف أمر يائب مما يتعلق مباله وزوجته، وال يف ح 
األمور إمنا حيكم فيها القضاة ، فال جيوز التحكيم فيها لتعلق احلق فيها بغري اخلصمني ، إما هلل تعاىل  

 .(6)حلدود والطالق، وإما آلدمي كاللعان والنسب..."كا
، يلّخص اإلمام النووي اآلراء يف املذهب بقوله:" ولو حّكم خصمان رجال يف يري  الشافعي ويف الفقه

حد هلل تعاىل جاز مطلقا، ويف قول: ال جيوز، وقيل بشرط عدم قاض بالبلد، وقيل: خيتص مبال دون 
 أقرهبا لرأي اجلمهور : آخرها.، أقوال  (7)قصاص وحنومها "

، فقد جاء يف كتاب املغين البن قدامة قوله :" قال القاضي: وينّفذ حكم من حّكماه الحنبليويف الفقه 
يف مجيع  األحكام إال أربعة أشياء، النكاح، واللعان، والقذف، والقصاص؛ ألن هلذهاألحكاممزيّة على 

 .(1)يقوم مقامه"يريها، فاختص اإلمام بالنظر فيها، ونائبه 
                                                 

(
 .62/1ينظر: تبصرة الحكام، البن فرحون، جـ )1

، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، تحقيق 574/5حاشية ابن عابدين جـ)2(

م ، 1998-هـ1418، 1بيروت، ط وتعليق : الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية،

 .193ـ9/ج
(

3
 (وشرحها.1841، )م695/4(درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر، جـ

(
4

( البداية شرح بداية المبتدئ، لإلمام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، مع نصب الراية ، تخريج أحاديث الهداية، لجمال الدين 

 .151/4م، جـ1996-هـ1416، 1ية ، بيروت، طالزيلعي، نشر: دار الكتب العلم

(
 .97/16، جـ8كتاب المبسوط ، لإلمام شمس الدين أبو بكر السرخسي، دار الفكر، بيروت ، مج)5

(
6

( الشرح الصغير ، ألبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، تنسيق: د.مصطفى كمال وصفي، دار المعارف ، مصر، )د.ت( 

، 121/4شية الدسوقي  على الشرح الكبير، الشيخ محمد عرفه الدسوقي ، دار الفكر، بيروت، )د.ت(،جـ، وانظر: حا198/4، ج

 .112/6ومواهب الجليل، ألبي عبد هللا محمد بن محمد المعروف بــ)الحطاب( ، مكتبة النجاح، طرابلس، )د.ت(، جـ

الحموي الشافعي، تحقيق: د.محمدالزحيلي، دار الفكر، دمشق،  كتاب أدب القضاء،  للقاضي شهاب الدين المعروف: بــ إبن أبي الدم)7(

 .176م، هامش ص1982-هـ1402، 2ط
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 -ثالثا: المحّكم، أو)المحتكم إليه(:
يقوم التحكيم على اتفاقني متكاملني: األول بني اخلصمني، ومبقتضاه تراضيان على شخص يفصل يف 

يقبل أن يفصل  -النزاع القائم بينهما، والثاين: فيما بينهما وبني هذا الشخص الذي ارتضياه، ومبقتضاه:
، (2)ن املتنازعني اثنان فأكثر، وكذلك احلهكهم، أو احملتكم إليه أكثر من واحد يف هذا النزاع، وقد يكو 

كوهنم يتمتعون  -، إذا كانوا أكثر من اثنني -يشرتط فيهما أو فيهم :مر بنا بأنهكما –فطريف النزاع 
 باألهلية الكاملة اليت متّكنهم من أن يكونوا أهال لرفع الدعاوى وإبرام العقود.

" وهذا احملتكم ، وعن منزلة حكم احلكهمني قالوا: " (3)إليه قال عنه الفقهاء أنه:" مبنزلة احلاكم املويلى
، فشرطه إمجاال أنه (5)، وأنه " كان ممن يصلح للقضاء"(4)واحُلكم من احلكمني مبنزلة حكم القاضي.."

مسلما حرا، أهل لتوىّل القضاء، يقول أمحد الدردير:" وجاز للخصمني حتكيم رجل عدل بأن يكون 
بالغا عاقال يري فاسق ويري خصم ويري جاهل، بأن يكون عاملا مبا حيكم به، إذ شرط احلاكم أو احملهّكم 

، ويقول القاضي شهاب (6)العلم مبا حيكم به، وإال مل يصح، ومل ينفذ حكمه  إال إذا شاور العلماء
مقبول الفتوى، عاملا بالشريعة...أي الدين احلموي:"يشرتط يف احملكم أن يكون حرا بالغا عاقال عدال 

 .(7)جيوز أن يوىّل القضاء مطلقا..."
وأجاز األحناف تولية  -ذكرا-بأن يكون بالغا عاقال-التكلي  –على وجه التفصيل–أي يشرتط فيه 

مسلما، ظاهر العدالة، ومعّينا امسا وصفة، وكامل اخللقة ، سليم  -املرأة القضاء فيما تصح فيه شهادهتا
 ، واألقرب النطباق هذه األوصاف عليه .فاألمثلس ، من أهل اإلجتهاد فإن تعذر فاألمثلاحلوا

                                                                                                                                            

(
، 1المغني والشرح الكبير، لإلمام ابن قدامة، تحقيق:د.محمد شرف الدين خطاب،ود.السيد محمد السيد، دار الحديث، القاهرة، ط )1

 .631/13م، جـ1996-هـ1416

)2
، 4، ع13الفقه اإلسالمي، د. محمد األلفي، بحث نشر مجله أبحاث اليرموك، جامعة اليرموك،مج( التحكيم ومستجداته في ضوء 

 .41م، ص1997-هـ1418
 .97/16كتاب المبسوط للسرخسي ، جـ  )3(

 .93/9البدائع للكاساني)4(

(
5

 .629/13(المغني والشرح الكبير البن قدامة ،جـ 

(
6

 .198/4( الشرح الصغير، للدردير، جـ

(
7

 .178أدب القضاء، للقاضي شهاب الدين الحموي، ص(كتاب 
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 المبحث الثاني
 مدى لزوم التحكيم وتنفيذ الحكم

 المطلب األول
 مدى لزوم التحكيم

مدى حرية أحد أطراف التحكيم يف أن ينقض التحكيم مبعىن: أميكن ألحدهم نقضه ؟ أم أنه واملراد: 
نهم االستمرار يف االتفاق على التحكيم  إىل حني انتهاء احملتكم إليه من مهمته، جيب على أي م

 ؟ .احلكم بإصداره
التحكيم يقوم على إرادة أطراف اخلصومة واتفاقهم على شخص أو أشخاص يرتضونه حكما بينهم، 

 ومبقتضاه يقبل احملتكم إليه أن يفصل يف النزاع.
أطراف التحكيم هي األساس يف استمرار التحكيم حىت هنايته، والسؤال بصيغة أخرى : هل تضل إرادة 

أي إىل أن يصدر احملتكم إليه حكمه ، أم أهنا تنتهي بتنصيب احلكم، مث مل يعد ألي من األطراف رأي 
 يف قبول أو رفض احملّكم، أو التحكيم أساسا، ويصريون ملزمني بالتحكيم وما ينتج عنه من قرارات.

 ينقطع فيه خيار املتخاصمني يف الرجوع عن التحكيم، للفقهاء فيه أكثر من رأي : في التوقيت الذي
فمنهم من يرى أن املتخاصمني يصريون ملزمني بالتحكيم ومبا يصدر عنه، منذ الساعة اليت ارتضوا فيها 
ن باحملّكم واتفاقهم عليه، وليس ألحدهم أن يرجع مطلقا يف اتفاق التحكيم : "سواء كان ذلك قبل أ

، وإال ُعّد ذلك منه إخالال بالوفاء بالعقود وهترّبا (1)يقاعد )أحدهم( صاحبه أو بعد ماناشبه اخلصومة"
يأيها الذين آمنوا أوفوا من احلكم إذا ظهر له أنه ال يوافقه، واهلل تعاىل أمر بالوفاء بالعقود بقوله: 

بالعقود..
 وز فسخه.، والتحكيم عقدمن العقود جيب الوفاء به، وال جي(2)

وذهب فقهاء آخرون إىل أنه: مىت ما بدأ احلهكهم يف مباشرة القضية مع اخلصوم ، وشرع باستيفاء 
البيانات، انقطع خيار أطراف النزاع يف الرتاجع عن التحكيم، ومل يعد بإمكاهنم التنصل منه وال مما حيكم 

 به احملتكم إليه بعد ذلك، وإمنا يلزمهم التمادى وعدم الرتاجع.
فعلى هذا الرأي يكون جواز الرجوع مشروط بعدم البدء يف اخلصومة، وإقامة البينة أمام احملتكم إليه ،  

وأما قبل البدء فلهم ذلك ، فكأهنم قاسوا التحكيم على الوكالة ، فكما أنه ليس للخصوم أن يوكلوا 

                                                 

(
1

(كان هذا رأي العالمة: عبد الملك بن عبد العزيز الجمي، فقيه مالكي اشتهر بـ ابن الماجشون، وينظر: تبصرة الحكام، للقاضي 

 63/1م، جـ1986-هـ1406، 1برهان الدين إبراهيم بن علي، ابن فرحون المالكي المدني، نشر: مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، ط

(
2

 .1( سورة المائدة ، اآلية رقم 
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فكذلك  -ل الشروع فيهاوهلم ذلك قب -توكيال ألحد، أو يعزلوه بعدما ُيشرهع يف اخلصومة عند القاضي
 .(1)هنا 

ذلك أن احملكىم كاحلاكم املوىّل من قبل اإلمام، فإنه إذا شرع يف احلكم فليس للخصوم الرجوع، وألنه إذا 
شرع احملكم يف اخلصومة ، ورأى كل واحد من اخلصوم أن اجتاه اخلصومة أو مسارها يف يري صاحله، مث 

، وهذا الرأي، (2)بطالن املقصود من التحكيم يف فض املنازعاتأجيز له الرجوع عنها ، ألّدى هذا إىل 
، وهو أيضا ما (4)، وهو املشهور عند فقهاء احلنابلة (3)أو االجتاه هو ما ذهب إليه عامة فقهاء املالكية 

إىل أنه مىت شرع احملكم يف القضية .. فليس ألحدهم الرجوع  "ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي جبدة:
ا شرعا يف حق احملتكمني، وأنه ليس افذعن التحكيم، وما حيكم به احملكم بعد ذلك يكون الزما ون

 .(5)للقضاء نقضه ما مل يكن جورا بينا أو خمالفا للشرع "
يصري ملزما للمتخاصمني إال بصدور  وهناك اجتاه ثالث ذهب إليه فقهاء احلنفية، وهو أن التحكيم ال

احلكم ، مبعىن: أن هلم الرجوع عن احملّكم ولو شرع يف مباشرة القضية إال إذا أصدر حكمه فيها ، فعند 
 ذلك لزم حكمه مجيع األطراف ونـُفِّذ على من حّكمه رضي أم أىب.

مع  –األحنافأجازوا للقاضي، يري أن (6)إال من شذهو ما أمجع عليه الفقهاء ولزوم احلكم بعد صدوره،  
حّكم  هم وقبوهلماعرتاف

ُ
، فإن مذهب قاضي البلد احلنفيالنظر فيه فإذا وجد خمالفا ملقتضى  –حبكم امل

 .(7)للقاضي اخليار يف اعتماده أو نقضه
 المطلب الثاني

 إلزامية الُحكم وتنفيذه
من قبل اإلمام سواء بسواء ، وال يكاد يتفق الفقهاء على أن ُحكم احملّكم الزم كحكم القاضي املوىّل 

، وهو ُملزم للخصوم بدون رضاء جديد، مثله يف ذلك مثل ُحكم نقضه حبالجيوز لقاضي البلد أو يريه

                                                 

(
1

( تبصرة الحكام ، برهان الدين ابن فرحون، قال:" وال يشترط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم بل لو أقاما البنية عنده ثم بدا 

 ، م.س.62/12البن قدامة، جـ ، م.س، والمغني والشرح الكبير62/1ألحدهما قبل أن يحكم، فليقض بينهما ويجوز حكمه"، جـ

(
2

 277/5هـ ، جـ1321، 11( المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، طبعة السعادة، بمصر، ط
(

3
 ، مرجع سابق.62/1( تبصرة الحكام، جـ 

(
4

 ، مرجع سابق.620/12( المغني والشرح الكبير البن قدامة 

(
5

م، مجلة 1990ابريل  -هـ  1415ذي القعدة   6، في مؤتمره التاسع، بتاريخ 91رقم( قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة، 

 .5، ص4.ج9المجمع،ع
(

6
 .472/6م، جـ 1961، 1( ينظر : مطلب أولي النهى ، لمصطفى الرحيباني ، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

(
7

 .576/4( حاشية رد المحتار ، البن عابدين ، جـ
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، وإلزامية احُلكم ال تتعدى اخلصمني إىل يريمها ، وإمنا تقتصر عليهما، ألن مصدر احلكم (1)القاضي
 . (2)أثره إىل الغرياتفاقهما على التحكيم ، وهو اتفاق ال ميتد 

ونفاذ احلكم هو نتيجة للوالية اليت نشأت من اتفاق التحكيم فإذا رضي اخلصمان باحلكم، فإهنما 
يقومان بتنفيذه ، ألهنما قد احتكما إىل احملكم مبحض إرادهتـما ، وارتضياه للفصــل بينهما، وهذا يعين 

ذلك ، فهما ملزمان بتنفيذ احلكم وليس هلما رده ما أهنما قد ارتضيا مقدما ما حيكم به احملكم ، والتزما ب
مل يكن فيه مطعنا فريفعان ذلك إىل القضاء، وعلى القاضي إذا ما رُفع إليه احُلكم أن ينفذه على 

 .(3)املتخاصمني ، ما مل جيد مطعنا جيعل احلكم باطال فينقضه 
حّكم حاكم نافذ األحكام كاحلاكم املوىّل من قبل اإلمام 

ُ
، فاحملّكم له والية شرعية وسلطة كاملة إن امل

على املتخاصمني مبا ارتضياه وولياه على أنفسهما، وإذا رُفع حكم احملتكم إليه إىل القاضي فال جيوز له 
أن ينظر فيه إلعادة النظر ، وإمنا مُيضي حكمه ويأمر بتنفيذه، وال ينقضه إال إذا كان جهو را بينا ، وسواء 

 .(4)م يوافق مذهبه أم كان خمالفا له؛ "ألن حكم احملكم يرفع اخلالف"يف ذلك أكان هذا احلك
ويرى فقهاء األحناف أنه إذا رفع حكم احملتكم إليه إىل القاضي فإنه ينظر فيه، فإن وجده يوافق مذهبه 

كما مر   –أمضاه وأخذ به ، وإن وجده خيالفه كان له اخليار إن شاء أمضاه وأمر بتنفيذه وإن شاء أبطله 
، لكن هذا خيال  ما عليه اجلمهور، الذين يرون عدم جواز نقض حكم احملّكم إال إذا كان جهو را  -نفاآ
؛ ألن احملّكم كالقاضي املوىّل من اإلمام يف كونه صاحب والية فيما ُوىّله فيه، وألنه لوال لزوم حكم  (5)بّينا

عدم تنفيذه من شأنه أن يؤّدي إىل احملّكم ووجوب تنفيذه على اخلصوم ملا كان للتحكيم معىن، ألن 
 ضياع احلقوق وضياع الفائدة من التحكيم.

من أمهية رضا اخلصوم بالتحكيم واحملكمني للفصل يف خصوماهتم شرط للزوم احلكم، وما ذكرناه آنفًا 
 معينا من قبل جهاتإمنا ذلك إذا مل يكن احملكم معّينا من قبل اإلمام أو القاضي ، أم إذا كان احملكم 

كاإلمام أو القاضي، فال يشرتط رضا اخلصوم بالتحكيم واحملكمني؛ ألهنم نواب عنها ، ويكتسب   رسمية
حكمهم احلجية بذلك التعيني أو التولية، ويعترب الفقهاء الرضا باحملكم تولية له، وهي يف حق اخلصوم 

 .(6)مبنزلة تقليد اإلمام له

                                                 

(
1

 ، 631/13، وابن قدامة ، جـ63/1ـ( التبصرة البن فرحون ، ج

(
2

 .630/13(المغني،البن قدامة،  جـ

(
3

 .226/5( المنتقى شرح الموط أ، جـ 

((4
 . 112/6مواهب الجليل للحطاب جـ  

((5
، والمغني ، 176، وينظر: كتاب أدب القضاء ، للقاضي: شهاب الدين الحموي ، ص198/4الشرح الصغير، ألحمد الدردير، جـ 

 .631/13جـ البن قدامة،

(
6

( بحث بعنوان: حجية حكم التحكيم في الفقه اإلسالمي، للدكتور محمد عثمان شبير، نشر: مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 .108م، ص2005يونيو  -هـ 1426، الربيع اآلخر 20س -61الصادرة عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ، ع
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سواء، وتكون له حجية احلكم القضائي املتعارف عليه فاحلكم التحكيمي مبثابة احلكم القضائي سواء ب
يف القوانني املعاصرة، بـنيله صفة حجية األمر املقضي، حبيث حيوز االحرتام أمام اخلصوم وأمام احملاكم 
والدوائر الرمسية، إذ من املعروف )أن حجية األمر املقضي( ، قرينة قاطعة ال جيوز إثبات عكسها ، إذ لو 

كس يف دعاوى جديدة، لرتتب على ذلك تأبيد املنازعات، وجيب أن يتمسك صاحب أجيز إثبات الع
املصلحة ، فيدفع بعدم جواز مساع الدعوى لسبق الفصل فيها ، يف حال رفع أحد اخلصوم دعوى 

 .(1)مبوضوع التحكيم
ضاهم يف فإذا صدر حكم احملّكم إليه صحيحا  موافقا لقواعد الشريعة، يصري ملزما للخصوم فال يشرتط ر 

احلكم ، بل جيب عليهم أن يبادروا إىل تنفيذه من عند أنفسهم ومبا أوجب اهلل عليهم من الرضا 
ن أإمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم والتسليم بأحكام الشرع ، قال تعاىل : 
...يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون

موك فال وربك ال يؤمنون حىت حيكّ ، وقال عز وجل : (2) 
، فإذا امتنعوا، فإن القضاء جيربهم على التنفيذ ، وهذا ال مينع من أن يطعن   (3)..فيما شجر بينهم.

 احملكوم عليه يف حكم احملكم لدى القضاء، إذا ما ُوجد مربر شرعي .
م طواعية  ، فإن أىب أحد وجاء يف قرار جملمع الفقهي اإلسالمي أنه :" األصل أن يتم تنفيذ احملك

احملتكمني ، عرض األمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه، ما مل يكن جورا بينا، أو خمالفا 
 حلكم الشرع".

وخن ُلص إذا : إىل أنه جيب على احملكوم عليه أن يبادر إىل تنفيذ احلكم ، وإال فعلى القضاء إمضاء حكم 
 ني مبقتضاه.احملكم وتنفيذه ، وإلزام احملتكم

 المطلب الثالث
 (4)التطبيقات التحكيمية من داخل المنطقة الوليدية

 -المثال األول:
حصل نزاع وخصومة على حتديد عقار باملنطقة ، وريبة يف إهناء النزاع واخلصومة بني األطراف املتنازعة ، 

بشرع اهلل تعاىل ، وكانت جلنة اتفق أطراف النزاع على اختيار جلنة علمية لتقوم بفض النزاع وحتكم بينهم 
التحكيم تتأل  من املشايخ: الشيخ عبداهلل طليبة، والشيخ سامل الشيخاخلازمي، والشيخ حممد قاجة 

م ، وملا 1959/10/31، وحددت جلسة للمرافعة يوم األربعاء املوافق  -رمحهم اهلل تعاىل –احللمي
تظهر الفريق األول بوثيقة تبني احلد الفاصل بني طلبت منهم جلنة التحكيم تقدمي الوثائق والبينات، اس

                                                 

(
1
 وما بعدها. 410م، ص1976( شرح لقانون المرافعات الليبي، د.عبد العزيز عامر، نشر: جامعة بنغازي، 

(
2

 .49( سورة النور ، اآلية 
(

3
 .64( سورة النساء ، اآلية 

(
4

 ( أخذت هذه النماذج والتطبيقات من واقع منازعات الناس وتحكيمهم لبعض الفضالء بغية تطبيق الشرع.
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عقار الفريقني املتنازع عليه، وطلب الفريق الثاين احلل  على صحة الوثيقة وتزكيتها بيمني من الفريق 
األول، وعلى أن احلد الفاصل بينهم هو كما تضمنته الوثيقة املذكورة، فقبل الفريق األول حل   اليمني، 

لفريق الثاين دعواه على أيدي جلنة التحكيم من املشايخ املذكورين، واحلضور، ومت احلل  ، فأسقط ا
 وانتهى النزاع، حبمد اهلل.

 -المثال الثاني:
بناء على الشكوى املقدمة إىل اللجنة الشعبية ملؤمتر... إثر حدوث نزاع على األراضي الكائنة بــ... أثناء 

 النزاع ، مت االتفاق على مشارطة حتكيم بني الطرفني ، موسم احلرث، وبعد التداول يف املوضوع مع طريف
وفقا ألحكام الباب الرابع من قانون املرافعات املدنية والتجارية اللييب بشأن مشارطة التحكيم، وأحكام 

(منه ، واليت تنص 18ف( فقرة )2001م.ر )1369(لسنة1( من قانون اللجان الشعبية رقم )8املادة )
(لسنة 74م بني املواطنني يف نطاق احمللة فيما بينهم من منازعات وفقا للقانون رقم )على التوثيق والتحكي

ف، بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحالت، والطرفني هم... طرف أول... و .... وطرف 1975
ثان، وطُلب من الفريقني تقدمي املستندات اليت تؤيد دعوى ملكيته لألرض، فتقدم الطرفان بوثائقهم 

ية، واطلعت جلنة التحكيم عليها وعلى أرض النزاع، وحددت معاملها على أرض الواقع ، بعد أن العرف
اعتمدت الوثيقة األصح ، وأصدرت حكمها وفقها، باعتمادها احلد الفاصل بني الفريقني، وبالتايل إهناء 

النزاع، ومت توقيع  النزاع بينهم، وعدم االعتداد بأي وثيقة يستظهر هبا أي من الطرفني مستقبال يف أرض
م املوافق 1424ربيع األول   30األطراف باملوافقة على احلكم عن ريبة ورضا بإهناء النزاع ، بتاريخ

ف، مث متت املصادقة على التحكيم من احملكمة املختصة بإعطائه قوة السند الواجب 2003/5/26
 النفاذ ، وعلى أن يقوم قلم كتاب احملكمة بإعالن اخلصوم.

 -الثالث:المثال 
بغية حل النزاع القائم بني األطراف ....و.....و... صدر قرار املنسق العام للقيادات الشعبية 

 ف( بشأن تشكيل جلنة علمية.2001) -و.ر1369(لسنة 13للجماهريية )سابقا( رقم )
وبناء  عليه ُشكرت هذه اللجنة من علماء أفاضل على رأسهم كل من الشيخ حممد املدين الشويرف، 
والدكتور حممد مصطفى صوفية وآخرون، وذلك للفصل يف النزاع القائم بني األطراف املتنازعة بصفة 

و.ر الصادرة 1369/4/8هنائية، فاجتمعت اللجنة حتت مظلة التفويض ومشارطة التحكيم املؤرخة يف 
يها من جلنة عن أطراف النزاع واملكونة من عديد الشخصيات، وباطالع اللجنة على امللفات املسلمة إل

التحكيم واحملتوية على املستندات اخلاصة بأطراف النزاع، وبعد الدراسة هلذه امللفات،أصدرت قرارها 
باإلمجاع وخُلص إىل النص اآليت: ))... فلهذه األسباب قررت اللجنة وبعد اطالعها على مجيع الوثائق 

اع يقسم أثالثا بعد خروج العشر لذويه (( واملستندات املقدمة إليها، قررت اعتبار أن العقار موضوع النز 
 ف...... مث أمساء وتوقيعات اللجنة العلمية املكلفة.2001-و.ر1369/7/9، صدر بتاريخ 
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 الخاتمة
 يف ختام هذا البحث نستطيع أن نوجز أهم ما انتهيت إليه يف النقاط التالية:

الوسائل اليت اختذت يف حل  إن فض النزاعات بني اخلصوم عن طريق التحكيم يعترب من أقدم -4
 اخلالفات ، وقد ازداد االهتمام به يف عصرنا احلاضر يف عديد اجملاالت.

إن التحكيم يشاطر القضاء وإن كان أقل منه درجة، إال أن من مميزاته االقتصاد يف الوقت  -2
 واملصاري  .

ت، وال جمال للطعن فيه إن حكم احملكم جممع على أنه ملزم للخصوم وجيب تنفيذه لفصل اخلصوما -3
إال يف احلاالت اليت يطعن فيها يف حكم القاضي، فله حجية األمر املقضي فيه )حجية الشيء احملكوم 
فيه( ، حبيث يكون لكل ذي مصلحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها،وال جيوز 

 للمحكم أن يرجع عن حكمه أو أن يعّدله بعد صدوره.
صوم الرتاجع عن التحكيم أو فسخه بعد مباشرة احملّكم لدعوى اخلصوم وهو الذي أنه ليس للخ -1

 رأينا أنه أرجح األقوال.
وإال فإن  –تسليما ألحكام الشرع–أن احملكوم عليه جيب أن يبادر بتنفيذ احلكم عن طواعية  -5

 للقاضي املختص إجبار الطرف املمتنع على التنفيذ.
قبل جهات رمسية ، ال يشرتط رضا اخلصوم ال بالتحكيم وال باحملّكم، ألنه  إذا كان احملكم معّينا من -1

 نائب عنها، ويكتسب قوته من ذلك التعيني أو التولية.
يقوم مقام القضاء يف فض النزاعات و خيف  الضغوط على احملاكم، كما وجدنا أنه يريبه اخلصوم  -7

 التطبيقات التحكيمية ، آنفة الذكر.لسرعة فصله يف النزاعات، وقد رأينا ذلك من خالل 
 واهلله أسأل التوفيق والسداد

 وصل اهلل وسلم على سيدنا حممد نبيه الكرمي وعلى آله وصحبه وسلم
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إن أمهية الدليل القويل املتمثل يف االعرتاف وشهادة الشهود، جعل احملققني عرب مر العصور يلجئون     

كما كان سائدا يف العصور إىل شىت الوسائل للحصول عليه، ولو كان ذلك عن طريق التعذيب  
 الوسطى، حيث كان املتهم يكره على اإلدالء باالعرتاف، وكان الشاهد جيرب يصبا على أداء الشهادة .
إال أن هذه الوسائل اليت جترب األشخاص على اإلدالء بأقواهلم قد أضحت اليوم وسائل يري مقبولة يف 

وال يعول عليه، كما أن العديد من القوانني اجلنائية اإلثبات اجلنائي، وان الدليل الذي ينتج عنها يهدر 
 باتت جترم اللجوء إىل مثل هذه الوسائل اليت حتمل يف جمملها نوع من اإلكراه املادي أو املعنوي .

وأمام أمهية الدليل القويل فقد تفنن العقل البشري يف استحداث وسائل من شأهنا أن تساعد احملققني 
ليل املتمثل يف االعرتاف والشهادة، دون احلاجة إىل استخدام أساليب التعذيب على الوصول إىل هذا الد

أو اإلكراه املتعارف عليها قدمياّ، ليس هذا فحسب؛ بل أن هذه الوسائل قد تساعد أيضا سلطات 
التحقيق على معرفة مدى صدق هذه األقوال، وهذه الوسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثورة العلمية 

جيا اهلائلة اليت طالت كل مناحي احلياة املعاصرة، ومل تستثين من ذلك اجملال اجلنائي، الذي كان والتكنولو 
 قد تأثر هو األخر هبذا التطور امللحوظ.

وإذا كان الدليل الذي تستند عليه احملكمة يف حكمها إما دليل مادي أو دليل قويل، فإنه من املالحظ 
دية خدمة كربى، مستعينا يف ذلك بعلوم الكيمياء، والعلوم الطبية، أن العلم احلديث قد خدم األدلة املا

والطب، والتشريح ويريها من العلوم اليت ساعدت سلطات التحقيق يف استجالء الدليل املادي، يف حني 
جند أن جناح العلم احلديث يف ميدان الدليل القويل كان اقل ظهورا، ويرجع ذلك إىل طبيعة هذا الدليل، 

ه على وسائل التدقيق العلمي، ولعل أهم حماولة يف هذا اجملال كانت من نصيب علم النفس واستعصائ
الذي اخذ يطبق املبادئ النفسية على شهادة الشهود وأقوال املتهمني واعرتافاهتم ليعني على تبني احلقيقة 

 من الزي .
عددت الوسائل واألساليب ولكن حماولة العلم يف خدمة الدليل القويل مل تق  عند هذا احلد، فقد ت 

العلمية اليت بات يلجئ إليها النتزاع أقوال الشهود واملتهمني، فمنذ زمن بعيد حياول احملققون معاجلة 
اإلخطار املصاحبة للدليل القويل، وأمهها )الكذب(، ولذلك فقد ظهرت منذ القدم وسائل بدائية كان 

ا أم متهمني _، وقد تطورت هذه الوسائل الغرض منها التغلب على كذب األشخاص _ شهودا  كانو 
حىت صار للعلم احلديث دورا  فيها، فاستحدث اإلنسان جهازا علميا  أطلق عليه أسم )جهز كش  
الكذب أو البوليجراف (، وقد أثار ظهور هذا اجلهاز جدال  واسعا  يف الفقه والقضاء اجلنائيني حول 

رجع هذا اخلالف إىل طبيعة عمل اجلهاز والقيمة العلمية مدى إمكانية استخدامه يف اجملال اجلنائي؟ وي
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اليت يقدمها، كما أن أيلب التشريعات  مل تنص على استخدام جهاز كش  الكذب أو عدم 
 استخدامه .

  -وبناء  عليه، ستتم دراسة هذا املوضوع يف هذا البحث وفق مبحثني على النحو التايل :
 المبحث األول

 وقيمته العلمية .ماهية جهاز كشف الكذب 
ويف هذا البحث سوف نتعرض يف مطلب أول إىل مفهوم اجلهاز من خالل بيان تعريفه وتطوره والية  

 استخدامه، ويلي ذلك بيان القيمة العلمية للجهاز يف مطلب ثاين.
 المطلب األول

 ماهية جهاز كشف الكذب .
 أواًل : مفهوم الجهاز وتطوره .    

 (4)إحدى نتائج التقدم العلمي الذي حتقق يف علم وظائ  أعضاء اجلسميعترب جهاز كش  الكذب 
وجهاز كش  الكذب أو ما يطلق عليه اسم )البوليجراف( ميكن تعريفه بأنه " جهاز يسمح بتسجيل 
بعض التغريات الفسيولوجية )وهي عادة تتعلق بالضغط الدموي _حركة التنفس _رد الفعل النفسي 

ي الفرد خالل مرحلة التحقيق معه، وعن طريق حتديد هذه التغريات وحتليل _إفراز العرق ( اليت تعرت 
الرسوم البيانية اليت يوردها اجلهاز ميكن احلصول على حكم تقديري بأن الشخص موضع التجربة يكذب 

 . (2)أو يقول احلقيقة"
ع من حيث وتقوم فكرة عمل اجلهاز على حقيقة فسيولوجية مفادها أن أجزاء اجلسم املختلفة ختض

حركتها  إما للجهاز العصيب اإلرادي، أو للجهاز العصيب الذايت، فما كان خاضعا  للجهاز العصيب 
اإلرادي يستطاع حتكيم اإلرادة يف حركته؛ كاألطراف واألعني واجلفون والشفة ويريها مما تنتج حركته 

ه مستقال  عن اإلرادة،  ريبة الشخص وإرادته، وما كان خاضعا  للجهاز العصيب الذايت يكون حركت
 كعضالت القلب، والغدد ويري ذلك من العضالت واألحشاء الداخلية .

فإذا كان يف استطاعة الشخص أن يتحكم يف أعضائه املتمتعة باحلركة اإلرادية أثناء االنفعال، فأنه ليس 
 باستطاعته أن مينع األعضاء اخلاضعة للحركة الذاتية من التأثري هبذا االنفعال . 

يبىن على ذلك، أنه إذا أمكن قياس هذه التغريات اإلرادية أثناء الكذب، دل ذلك على وجود انفعال 
لدى الشخص يصعب عليه إخفاءه مهما كان حريصا  على ذلك، فإذا سأل الشخص _شاهدا  كان أم 

                                                 

تايب، أساسيات استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق وفقاً ألحكام القانونين المصري والليبي، مجلس الثقافة العام، ( محمد على ال1)

 .145، ص2118سرت ، ليبيا، 
محمد إبراهيم زيد، استخدام األساليب الحديثة في التحقيق الجنائي، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، العدد األول، مارس  (2)

 .511-511المجلد العاشر ، القاهرة ، مصر ، ص  1967
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لقياس بواسطة ا –متهما  _ عن أمر له صلة باجلرمية، فقد ينفي علمه به ريم علمه بذلك، ولكن نق  
على ذلك االنفعال الذي أثاره السؤال مهما أفلح يف إخفاء اآلثار  -الذي يسجله جهاز كش  الكذب

ويالحظ أن املقصود هبذا اجلهاز ليس الوصول إىل داخل   ،(4)الظاهرة لإلنفعال، كاالرجتاف والشحوب
لتعبري الصادر عن النفس البشرية، أي التغلغل داخل الضمري، بل هدفه فقط التحقق مما أذا كان ا

الشخص هو حق نتيجة ملا هو موجود بالذاكرة، فاملقصود إذن هو رقابة اإلرادة اليت يصدر عنها هذا 
التفسري، وما إذا كانت اإلرادة قد حاول صاحبها أن يشوهها بالكذب عما أختزن بالذهن، فاجملهود 

 .(2)أثاره اليت يسجلها اجلهاز الذي يبدله الشخص اخلاضع للجهاز إلخفاء احلقيقية، هو الذي يرتك
ومل تكن فكرة اكتشاف الكذب وليدة التطور العلمي فقط، ولكن هذه الفكرة كانت مسيطرة على 
العقول منذ قدمي الزمان، فقد كان الفيلسوف اليوناين )أرسطو( جيس نبض الشخص ملعرفة هل جاءت 

وكذبه، وإن كان نبضه عاديا  كان ذلك إجابته صادقة أم كاذبة، فإن أسرع نبضه دل ذلك على إضطرابه 
، وقد كان الصينيون يكتشفون الكذب عن طريق تقدمي كمية من األرز إىل الشخص لكي (3)دليل صدقة

ميضغها مث خيرجها من فمه بعد ذلك، فإذا خرجت جافة كان دليل إدانته، أما إذا كان األرز رطبا  عد 
 احلالة النفسية للشخص من خالل نشاط الغدد اللعابية بريئا ، وأساس هذه الفكرة االعتماد على تأثري

 . (1)الذي يتوق  متاما  يف حاالت التوتر

                                                 
أحمد محمد خليفة، مصل الحقيقة وجهاز كشف الكذب، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد الحادي والخمسون ، العدد  (0)

 .24-23، القاهرة ، مصر ، ص  2118األول 
 .263.ص 1981لجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ( إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد ا2)

، سيف النصر سليمان، األصل في 8القاهرة ص  –، المطبعة العالمية 1975سامي صادق المال إعتراف المتهم، الطبعة الثانية،  (3)

، الشامل في اعتراف المتهم، المكتب الفني 98ص  2112اإلنسان البراءة، الطبعة األولى، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 136للموسوعات القانونية اإلسكندرية، مصر دت، ص 

، ص  1991موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي، الطبعة األولى، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا،  -    

147  

 .387، ص 2118ة المادية، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، محمد حماد مهرج الهيتي، األدلة الجنائي -    

 .113، ص1991محمود هشام محمد، اعتراف المتهم في القانون الوضعي، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، مصر،  (4)

المركز القومي أحمد محمد خليفة، مصل الحقيقة وجهاز كشف الكذب، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، يصدرها  -
 24، ص 2118للبحوث االجتماعية، القاهرة، مصر، العدد األول، المجلد الحادي والخمسون، مارس 

 .511محمد إبراهيم  زيد، مرجع سابق ، ص  -
شوقي عبد هللا عبد السالم، القيمة القانونية لألدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة، رسالة ماجستير، جامعة  -

 .182، ص 2118ا، طرابلس، ليبي

زكية نجمي عبد الجواد، األدلة العلمية ودورها في تكوين قناعة القاضي الجنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  -

 .81، ص 2114طرابلس، ليبيا، 
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والزالت بعض القبائل العربية خاصة يف مصر تلجأ إيل وسيلة مشاهبة لكش  الكذب، وتقوم علي ذات 
حملمي، األساس الذي يعتمده الصينيون، حيث يطلب من الشخص أن يلعق بلسانه وعاء من املعدن ا

 . (4)فإن أحرتق لسانه بسبب عدم إفراز الغدد اللعابية ، كان ذلك دليل عدم صدقه
يرى بأهنا قائمة على أساس  (2)وريم ما يف هذه الطرق من بدائية يف كش  الكذب إال أن البعض   

ف علمي صحيح وهو إشارة العصب املسئول عن إفراز اللعاب، حيث أن احلالة النفسية املصاحبة للخو 
أو اإلضطراب متنع إفراز اللعاب بطريقة ملحوظة، و إن كانت تلك اجملتمعات مل تنتبه لذلك األساس 
العلمي، مؤسسة اعتمادها بالقول بأن اهلل حيمي الربى من احرتاق لسانه، ولكن احلقيقة العلمية هي أن 

 .(3)عدم احرتاق اللسان مرجعه وجود اللعاب الذي حيميه من االحرتاق
( ، حيث بدا  العامل االيطايل 4875أت احملاوالت العلمية لكش  الكذب يف الظهور سنة )وقد بد 

)موسو( يستخدم طريقة التداعي اللفظي لكش  الكذب، مستخدما  يف ذلك ساعة رصد، مع إعداد 
حنو مائة كلمة، منها عدد من الكلمات يتعلق مبوضوع االختبار، ويتم وضع هذه الكلمات يف أسئلة 

ىل الشخص حمل االختبار، ويتم رصد زمن كل إجابة، ويستنتج الكذب من التأخر يف الرد على توجه إ
 .( 1)األسئلة املشتملة على الكلمات املتعلقة مبوضوع االختبار

( بدا  )ملربوزو( جتاربه على جهاز لكش  الكذب وكان هذا اجلهاز عبارة عن إناء 4895ويف عام )
طح األعلي كان يثبت يشاء رقيق من املطاط يتصل بأنبوبة مملوءة باهلواء زجاجي مملوء باملاء، وعلى الس

ومتصلة بسطح متحرك، وكان يطلب من الشخص املخترب أن يضع يده يف هذا اإلناء، حيث كانت 
التغيريات اليت تطرأ على النبض وضغط الدم تؤثر على سطح املاء وجتله يهتز، وبالتايل ينقل هذا التأثري 

املطاطي، عن طريق األنبوبة، وذلك على شكل خطوط تساعد على معرفة ما إذا كان ضغط إىل الغشاء 
الدم و النبض يف حالة طبيعية أم ال، وبالتايل توصل ملربوزو إىل وجود عالقة بني ضغط الدم وتغري نبض 

 . (4)القلب عندما يعمد الشخص حمل االختبار للكذب
سابقة إىل سعي العلماء حنو تطوير أجهزة تراقب أو ترصد أدت النتائج اليت أسفرت عنها التجارب ال

حركة االنفعاالت النفسية لدى األشخاص ألجل التأكد من صدق أو عدم صدق أقواهلم، وقد تواترت 

                                                 

 .387، ص 2118( محمد حماد مهرج الهيتي، األدلة الجنائية المادية، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، 1) -

حرية محمودي، مدى مشروعية األدلة المستمدة من األساليب العلمية الحديثة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  -

 .111، ص  2114القاهرة، مصر، 

 136سامي صادق المال ، مرجع سابق، ص  -
 .273ص 1983القاهرة ، مصر، حسن على حسن  السمني ، شريعة األدلة المستمدة من الوسائل العلمية، رسالة دكتوراه، جامعة  (5)

 .113ص  –مرجع سابق  –محمود هشام محمد  -    

 .24أحمد محمد خليفة ، مرجع سابق ، ص  (3)
 .137سامي صادق المال ، مرجع سابق ، ص . ( .4)

 .275ص  –حسن السمني ، مرجع سابق  (0)
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( بتجرية أكد فيها وجود عالقة 4941حماوالت العلماء يف هذا اجملال، فجاء العامل االيطايل بينوسى )
 تسمح بالتدليل على الكذب، وذلك بقياس العالقة الزمنية بني الشهيق بني مدة الشهيق ومدة الزفري

 . (2)والزفري يف الدورة التنفسية قبل وبعد اإلجابة مباشرة 
(، قام األمريكي )وليام مارستون( بإجراء حبوث حول  إمكانية 4945وبعد سنة من هذه التجارب )

خدما  يف ذلك جهازا  يشبه جهاز قياس ضغط استغالل التغيري يف ضغط الدم كدليل على الكذب، مست
الدم الذي يستخدمه األطباء، وقد وصل إىل نتيجة مقتضاها أن تسجيالت الضغط الدموي ميكن أن 

 .(3)تكون وسيلة مفيدة للكش  عن الكذب 
( قام )جون الرسون( من جامعة هارفاد باستكمال الدراسات واألحباث اليت بدأها 4924ويف عام )
يتون، اليت مل تستكمل بسبب نشوب احلرب العاملية األوىل، حيث أبتكر جهازا  ميكن أن ويليام ما

يسجل يف وقت واحد ثالث ظواهر فسيولوجية ميكن أن تدل على الكذب، هي ضغط الدم، ودرجات 
 التنفس، ونبض القلب، ليدخل بذلك جهاز كش  الكذب مرحلته الفنية مع هذا التطور .

( ليطور هذا األخري 4929جتاربه وانضم إليه يف هذه التجارب )ليونارد كيل( )وقد أستمر الرسون يف 
من جهاز الرسون، حيث أدخل عليه بعض التحسينات مجع من خالهلا األجهزة السابقة يف جهاز 
واحد لقياس التنفس والضغط الدموي وقياس مقاومة اجللد للتيار الكهربائي، وهو من أطلق على جهاز  

 )البوليجراف( أي متعدد الكتابات، وهو االسم العلمي الذي يطلق عليه حاليا  . كش  الكذب أسم
( مت إنتاج أول منوذج هلذا اجلهاز حتت إشراف شركة األحباث املتحدة بأمريكا، وعندما 4938ويف عام )

ي، هلذا إندلعت احلرب العاملية الثانية، كانت الظروف مهيأة الستخدام اجلهاز املذكور يف اجليش األمريك
 .( 4)فأن استخدام هذا اجلهاز قد شاع يف الواليات املتحدة أكثر من يريها

 . (2)ويتكون جهاز كش  الكذب بوجه عام من ثالثة أقسام رئيسية
 ــ قسم التنفس : 5

وهو جزء خاص بقياس احلركات التنفسية يف احلاالت الطبيعية ويري الطبيعية، فريصد هذا اجلهاز حاالت  
لزفري والتغريات اليت قد حتدث يف هذه احلركة نتيجة االنفعاالت التنفسية اليت قد تطرأ على الشهيق وا

                                                 
 .513محمد إبراهيم زيد، مرجع سابق ، ص  (5)

 .151ول الدليل العلمي ... ، مرجع سابق ، ص موسى مسعود رحومة ، قب ( 3)

 . 111 – 111راجع كالً من ، حرية محمودي ، مرجع سابق، ص  . ( .0)

 .151-151موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي ...، مرجع سابق ص  -    

 515-514محمد إبراهيم زيد، مرجع سابق، ص  -    

 .276 – 275حسن السمني ، مرجع سابق، ص  -    

 .184 – 183شوقي عبد هللا عبد السالم، مرجع سابق، ص  -    

( ثابت دنيا زاد ، مشروعية إجراءات التحقيق الجنائي ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكوان ، د.ت .، ص 2)

 .211. وأنظر، محمد علي التايب، مرجع سابق، ص 178
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الشخص املخترب، وترصد هذه التغريات بوسطه أنبوب من املطاط يثبت على الصدر، وعند حدوث أي 
دود حركة تتمدد هذه األنبوبة أو تنكمش ، وهي متصلة يف الوقت ذاته مبؤشر يسجل هذه التغريات ور 

 الفعل .
 ـــــ قسم ضغط الدم :  2

وهم قسم خاص بتسجيل تغريات الضغط الدموي ودقات القلب، ويرصد التغريات اليت حتدث يف ضغط 
الدم بسبب االنفعاالت واالضطرابات املختلفة اليت تعرتيه، وسيجلها بواسطة جهاز يشبه إىل حد ما 

 ذلك املستخدم لقياس ضغط الدم .
 مقاومة الجسيم :ــــ قسم درجة  3
ويعمل هذا القسم على رصد التفسريات اليت حتدث يف مقاومة اجللد للتيار الكهربائي اخلفي  بسبب  

االنفعاالت اليت مير هبا الشخص املستجوب، ويستخدم لذلك صفيحة رقيقة من معدن متصلة باجلهاز 
مقاومة اجللد للتيار وتثبت على راحة اليدين الكهربائي أو األصابع، ويسجل مؤشر خاص مدى 
 الكهربائي أثناء االنفعاالت واالضطرابات اليت تنتاب الشخص حمل االختبار . 

وقد حاول بعض الباحثني إضافة عوامل أخرى إىل العوامل الثالث السابقة، مثل ضربات القلب اليت   
ارة اجلسم وحرارة تزيد بناء على منبه عاطفي، وسرعة موجة الدم يف األوعية الدموية، قياس درجة حر 

 اهلواء الناتج عن التنفس .
وعلى اعتبار أن جهاز كش  الكذب جهاز علمي، فإنه بال شك يف تطور مستمر يواكب يف ذلك 
التطور التكنولوجي للحياة املعاصرة، وال يزال العلماء إيل يومنا هذا حياولون تطوير هذا اجلهاز بصورة 

 .(4)أفضل مما هو عليه اآلن
 ـ آلية استخدام الجهاز .ثانياً ـــ

يف حالة استخدام جهاز كش  الكذب من قبل سلطة التحقيق، للتأكد من صدق أو كذب من يتم 
اختباره، شاهدا  كان أم متهما ، فإن االختبار يتم من خالل قيام السلطة اليت تتوىل االختبار الطلب من 

حلديث عنها على جسم الشخص كأل الشخص اجللوس على كرسي، ليتم ربط أجزاء اجلهاز اليت سبق ا
 .(4)يف حمله، ليتم بعدها البدء يف االختيار عن طريق توجيه األسئلة إىل الشخص حمل االختبار

                                                 
لة العلمية ودورها في تكوين قناعة القاضي الجنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة طرابلس، زكية نجمي عبد الجواد، األد( 0)

 .85.، ص  2114ليبيا، 
 . 391محمد حماد الهيتي، مرجع سابق،  ص  (0)
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وجتدر اإلشارة  إىل أن استخدام اجلهاز يتطلب دقة متناهية وعلى األخص فيها يتعلق بطرح األسئلة، 
، ولذلك فانه للحصول على أفضل النتائج من (2)هاوكذا ما يتعلق باالختبار ذاته والظروف اليت جيري في
 .(3)استخدام اجلهاز، يستحسن مراعاة االعتبارات التالية

 ــــ إعداد المكان الذي تتم فيه المناقشة . 5
ويتكون هذا املكان من حجرتني يفصل بينهما حائط زجاجي يسمح بالرؤية من جانب واحد فقط، 

االختبار ىف يرفة، يف حني يكون يف الغرفة املقابلة مساعدو احملقق حبيث جيلس احملقق والشخص حمل 
والفنيني بعمل اجلهاز، كما يستحسن أن ال يرى الشخص اجلهاز تالفيا  الحتمال اضطرابه أو متابعة 

 تشغيله .
ويفضل أن تكون احلجرة اليت جيرى فيها االختيار هادئة وخالية من كل ما ميكن أن يلفت نطر 

 و يشد انتباهه، كالصور أو الزخارف أو رنني اهلات  ... ويريها.املستجوب أ
 ــــ اإلعداد النفسي للشخص محل االختبار . 2

يتعني أن يكون الشخص اخلاضع لالختبار قد أخذ قسطا  من الراحة النفسية واجلسمية، وذلك تفاديا  
يث يكون الشخص املخترب حلدوث أي انفعال يري متوقع يكون من شأنه اختالف قياسات اجلهاز، حب

يف حالة اسرتخاء تام يري خاضع لتأثري أي نوع من املسكرات أو املخدرات، وأن ال يكون مصابا  
بإمراض اجلهاز التنفسي، والقلب، أو ضغط الدم، وأن حياط علما بطبيعة اجلهاز وطريقة عمله، وإيضاح 

 . (4)أنه ليس للجهاز أي ضرر جسمي أو نفسي
 الجيد لألسئلة الموجهة للمتهم :ــــ اإلعداد  3

تتخذ األسئلة املوجهة للشخص حمل االختبار عدة صور، لكل منها دور متميز ىف الكش  عن احلقيقة، 
 :(2)وهذه األسئلة ميكن تقسيمها إىل ما يلي

 األسئلة المحايدة .  -
موضوع املناقشة،  وهى جمموعة من األسئلة اليت تدور حول وقائع عامة عادية ال عالقة هلا باجلرمية 

كسؤال الشخص عن بياناته الشخصية، كإمسه، ومكان إقامته، وحالته االجتماعية وعمله، واهلدف من 
هذه األسئلة بث الطمأنينة لدى الشخص املخترب، وكش  االنفعاالت احلقيقية ألحداث ومعلومات 

 دى الشخص .متيقن من حقيقتها، لتكون أساس معياري يف حتديد اجتاهات الصدق والكذب ل
                                                 

.،  2117ربيل ، العراق ، ( كوثر أحمد خالد ، اإلثبات الجنائي بالوسائل العلمية، الطبعة األولى، مكتب التفسير للنشر واإلعالن ، أ2)

 .144ص 

، شوقي عبد هللا عبد 251ـ 251.، ص 2114( مصطفى محمد الدغيدي، التحريات واإلثبات الجنائي، ناس للطباعة، القاهرة، مصر 3)

 . 188-187السالم، مرجع سابق،  ص 

 85زكية عبد الجواد ، مرجع سابق، ص  (1)

 .251مصطفى محمد الدغيدي ، مرجع سابق، ص  (2)
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 أسئلة رصد رد الفعل االنفعالي .  -
وهي جمموعة من األسئلة ترجع فائدهتا إىل إستبعاد أو تأكيد الشبهة، من خالل سؤال الشخص اخلاضع 
لالختبار عن مواق  حمرجة له، أو بسؤاله عن جرمية كان قد ارتكبها ومل يعرتف هبا، فإنه من  املنطقي أن 

 هذه األسئلة ميكن التعرف على رد فعل الشخص يف حالة كذبه .  جييب عليها بالكذب، وبواسطة
وتقوم هذه الطريقة على أساس خلق نوع من التوتر عند الشخص، وسؤاله بأسئلة حمرجة يكون اهلدف 

 . (3)منها الوصول مبشاعر اخلاضع لالختبار إىل قمة التوتر و االنفعال
 أسئلة خاصة بعقدة الذنب .   -

حول جرمية ومهية تكون من نفس نوع اجلرمية موضوع التحقيق، فإذا ما جاءت  ردود  وهذه األسئلة ترتكز
أفعال الشخص حمل االختبار عن هذه اجلرمية الومهية بنفس درجات انفعاالته عن اجلرمية احلقيقية، فإن 
رمية ذلك يعد مؤشرا  إىل كونه صادقا، أما إذا اختلفت ردود أفعاله عن هذه اجلرمية الومهية عن اجل

 احلقيقية، دل ذلك على أنه كاذب .
 األسئلة الحرجة   -

من خالل هذه األسئلة تطرح على الشخص أسئلة موضوعية ذات عالقة بظروف الواقعة الىت جيرى 
، (4)بشأهنا االختبار، ويشرتط  فيها أن تكون  واضحة، وخالية من أي تعقيد، ويف صميم موضوع االهتام

 املرة الواحدة أكثر من ثالثة أسئلة حرجة، حبيث توزع بدقة بني األسئلة ومن املناسب هنا أال توضع يف
احملايدة، وذلك حىت جتعل الشخص موضوع االختبار يعود إىل حالته الطبيعية بعد كل سؤال حرج، 
ويفضل أن تكون إجابة األسئلة بصورة خمتصرة حبيث تكون بأحد الصبغ اآلتية : ) نعم ( )ال( )ال 

 . (2)أعرف(
 رق وأساليب المناقشة .ط  -

 : (3)ميكن أن تتخذ طرق مناقشة الشخص اخلاضع لالختبار إحدى طريقتني على النحو التايل
 ـ الطريقة األولى :

ويتم يف هذة الطريقة توجيه األسئلة احملايدة إىل الشخص، و اليت ال حتمل أي حساسية له، مث يوضع بني 
لقة باجلرمية، لينتهي احملقق أخريا  بأسئلة اإلراحة لغرض إزالة هذه األسئلة عدد من األسئلة احلرجة املتع

 التوتر الذي جنم عن األسئلة احلرجة، وتعد هذه طريقة األكثر شيوعا  من الناحية العملية . 
 ـ الطريقة الثانية :  

                                                 
 .398.، ص  2118محمد حماد مهرج الهيتي، األدلة الجنائية المادية، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، ( 3)

 158موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي .... ، مرجع سابق، ص  (1)

 .514محمد إبراهيم زيد ، مرجع سابق، ص  (2)

 252ي محمد الدغيدي، مرجع سابق ـ مصطف (3)
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ات  وهذه الطريقة تعرف بأسلوب )قمة التوتر(، وتستخدم يف اجلرائم اليت ال يكون لدى احملقق معلوم
كافية عنها، حيث يسعى احملقق إىل معرفة بعض الوقائع من الشخص اخلاضع لالختبار، وذلك ألجل 
رصد ردود الفعل العاطفية واالنفعاالت اليت تصدر عن الشخص نتيجة مناقشته يف أمور معينة، كاسم 

انفعالية نتيجة  اجملين عليه أو املكان الذي وقعت فيه اجلرمية، حيث أن الربئ لن تكون له أية داللة
 مناقشته يف مثل هذه األمور، بعكس اجلاين الذي سينفعل عند سؤاله عن ذلك .

 المطلب الثاني
 القيمة العلمية لجهاز كشف الكذب .

ما تزال النتائج اليت يسجلها جهاز كش  الكذب حمل دراسات علمية مستفيضة، ولقد دلت 
، أما النسبة الباقية (%81 - %75صحيحة بسبة)اإلحصائيات اليت متت خبصوص نتائجه على أهنا 

، ونسبة اخلطأ هذه، حبسب كثري من املتحمسني للجهاز املذكور، ال تكمن يف اجلهاز يف (4)فهي خاطئة
حد ذاته بقدر ما تتصل أساسا  بالظروف احمليطة بعملية التشغيل، ويف مقدمة ذلك ما يتعلق باخلبري 

بواسطة اجلهاز املذكور،  فباإلضافة إىل توافر التكوين العلمي للمحقق  املشغل الذي يتوىل إجراء االختبار
وحسن اخللق، جيب أن يتوافر فيه مجلة من الشروط أمهها الدراية الكافية بفنون التحقيق اجلنائي، وأن 
يكون ملما  بعلم النفس اجلنائي والطب النفسي، و بطبيعة احلال أن يكون لديه اإلملام الكايف بطبيعة 

 . (2)جلهاز وطريقة تشغيله، وحتليل نتائجه واالستفادة منهاا
وباإلضافة إىل دور اخلبري، إال أن الدور األكرب من نسبة الفشل يعود بالدرجة األوىل إىل الشخص 
موضوع االختبار، فما قد يعانيه الشخص من أمراض )عضوية أو نفسية( قد تؤثر على قيمة النتائج اليت 

وبناء  على ذلك  يعطى اجلهاز قراءاته متأثرا  بردود األفعال نتيجة هذه األمراض،  ميكن التوصل إليها؛
وليس نتيجة ردود فعل طبيعية، فاجلهاز املذكور ال ميكنه التمييز بني االنفعاالت اليت تعرتي الشخص 
اليت  الربيء الذي وضع موضع االهتام، وما يساوره من قلق واضطراب جراء ذلك، وبني تلك االنفعاالت

، ومن هذه االنفعاالت ما قد يعانيه الشخص اخلاضع لالختبار (4)تنتاب اجملرم احلقيقي بسبب الكذب
من اضطرابات نفسية اليت  تصاحب الشخص الربئ، ألنه يكون عادة متأثرا  باخلوف من جمرد أنه مشتبه 

 .(2)فيه وقيام ادعاء موجه إليه ضده

                                                 
 .88، زكية نجمي عبد الجواد، مرجع سابق ص  282حسن على السمني ، مرجع سابق، ص  (1)
وأنطر ، مصطفي محمد الدغيدي ، مرجع سابق مرجع . 161موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي ...، مرجع سابق، ص  (2)

 . 251سابق ـ ص 

 . 161موسى مسعود رحومة ، قبول الدليل العلمي ... ، مرجع سابق، ص  (1)

 . 492.، ص 1988محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، مصر، ( 5)
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ا أن توثر على نتائج اجلهاز، وبوجه خاص تلك اإلمراض كما أن هناك أمراض أخرى عضوية من شأهن
اليت هلا عالقة بالنتائج اليت يسجلها اجلهاز، كاإلصابة بارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو أزمات 
التنفس، فإصابة الشخص مثال  مبرض ضغط الدم من شأنه أن يضلل احملقق القائم باالختبار بشأن 

هاز فيما يتعلق بالقسم اخلاص املسئول عن تسجيل ضغط الدم، وكذلك احلال النتائج اليت بسجلها اجل
 . (3)بالنسبة لبقية األمراض األخرى ذات الصلة بالنتائج اليت يتوىل اجلهاز قياسها

وإىل جانب ذلك فإن الشخص املصاب بعاهة عقلية يصعب فحصه، ومصدر هذه الصعوبة هو يف أن 
ويري ذات داللة، مما يكون هلا التأثري على النتائج اليت يسجلها إجابات هؤالء تأيت يري مرتابطة 

 .(1)اجلهاز
وجتدر اإلشارة إىل أنه بالنسبة لألشخاص قليلوا اخلوف، ذوي القدرة على التحكم يف أعصاهبم، وأيضا  
أولئك املصابون مبرض الكذب ، فإن جهاز كش  الكذب يق  عاجزا  أمامهم، حيث تشكل هذه 

 . (4)أسباب النتائج اخلاطئة للجهاز الشخصيات أحد
ومن جانب أخر فإن االعتياد على أخذ بعض العقاقري املخدرة، قد يكون السبب يف عدم إستجابة 
الشخص اخلاضع لالختبار للمؤثرات الىت تنتج عن توجيه االسئلة، وذلك خلضوعه حتت تأثري هذه 

 . (2)العقاقري واليت بطبيعتها تؤثر يف الوضع النفسي للشخص
ونتيجة لذلك فإنه ميكن القول بأن النتائج اليت يتم احلصول عليها عن طريق جهاز كش  الكذب مل 
ترقى بعد إىل درجه اجلزم واليقني، وأن نتائجه تبقى دائما  مثار شك يف صحتها، وهذه النتائج يري 

استخدام هذا اجلهاز يف احلامسة هي اليت أثارت اخلالف يف الفقه والقضاء اجلنائيني حول مدى مشروعية 
اإلثبات اجلنائي؛ وهل يشكل استخدامه تعديا  على شخص املستجوب؟ وهو ما سنعرض له بالدراسة 

 يف الفرع الثاين من هذا املطلب .
 المبحث الثاني

 مدى مشروعية استخدام جهاز كشف الكذب في اإلثبات الجنائي
كش  الكذب أو عدم استخدامه، كما أن نظرا  ألن أيلب التشريعات مل تنص على استخدام جهاز  

املواق  القضائية قليلة يف هذا الشأن؛ ألن اجلهاز املذكور مل يلقى االنتشار الواسع، فإنه يالحظ بان 
النصيب األكرب من اجلدل حول هذا اجلهاز كان من جانب الفقه، فقد ُوجد تباين ملحوظ بني الفقهاء 

 اجلهاز يف اجملال اجلنائي .يف جواز األخذ أو عدم األخذ باستخدام 

                                                 
 . 412محمد حماد الهيتي، مرجع سابق، ص  (3)

 .  254مصطفي محمد الدغيدي، مرجع سابق، ص (4)

 516، محمد إبراهيم زيد ـ مرجع سابق ـ ص  492راوي، استجواب المتهم، مرجع سابق، ص محمد سامي النب (0)

 . 415محمد حماد الهيتي،  نف المرجع، ص  (5)
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 ويناء  عليه سنتعرض لدراسة هذه النقاط من خالل ما يلي :
 المطلب األول

 موقف الفقه
أنقسم الفقهاء فيما بينهم بشأن قبول هذه الوسيلة يف اإلثبات اجلنائي، وتباينت اآلراء الفقهية هبذا 

مربراته، حبيث كانت اآلراء اخلصوص بني مؤيد ومعارض الستخدام اجلهاز، ولكل فريق حججه و 
 الفقهية على النحو التايل : 

 أوالً ــــ الرأي المؤيد إلستخدام الجهاز .
يري أصحاب هذا الرأي بأن استخدام جهاز كش  الكذب يف التحقيق اجلناين يكون مقبوال ، ألنه ال 

ليت حتدت للخاضع يتضمن أي اعتداء على املتهم وحريته ، فهو يقوم على قياس التغريات واآلثار ا
 .(4)لالختبار، وال تؤثر على وعيه و إرادته

وعلى عكس االستجواب الذي يتم حتت تأثري العقاقري املخدرة أو التنومي املغناطيسي، فإن اجلهاز حمل  
 -شاهدا  كان أم متهما  -ال يلغي اإلدراك، ويظل الشخص  –بعكس االجرائني املذكورين  –البحث 

ظا  بوعيه كامال ، فيستطيع أن يوجه  إرادته حيث يشاء، وله أن يباشر مجيع ضماناته أثناء االختبار حمتف
، وال يغري من ذلك القول بأن الشخص كان أثناء االختبار حتت تأثري اإلكراه املعنوي، إذ أنه (2)وامتيازاته

إجراء قضائي  يكون حتت تأثري نفسي معني يف مجيع مراحل التحقيق، فتعرتيه الرهبة و اخلوف إزاء كل
يتخذ يف مواجهته، وريم ذلك فإن اإلجراءات املتخذة ال تكون باطلة مىت اختذت على الوجه القانوين 
ودون تعس ، إذ أن املتهم قد يقع حتت تأثري نفسي معني أثناء استجوابه يف الفروض العادية نتيجة 

النفسي قد بصاحب الشاهد، ابتداء  من  , كما أن التأثري(3)املواجهة أو توجيه األسئلة املبايتة واحملرجة
دعوته ألداء الشهادة إىل الوقوف أمام احملقق أو احملكمة، وخاصة أن القانون يلزمه بل وينذره بالعقوبة يف 

 . (1)حالة االمتناع عن احلضور أو تأديته الشهادة
ملتهم أو الشاهد ويؤكد جانبا  من أنصار هذا الرأي بأنه يف حالة احلصول على موافقة صرحية من ا

باستخدام اجلهاز، فإنه ليس هناك وجه لالعرتاض على النتائج اليت يسفر عنها استعمال اجلهاز من 
الناحية القانونية، وعلى العكس إذا ما مت استخدام اجلهاز جربا  عن املتهم أو الشاهد، فال ميكن التعويل 

أن استخدام جهاز كش  الكذب يف ، ويضي  أصحاب هذا الرأي (4)على ما سيسفر عنه من نتائج

                                                 
 .139سامي صادق المال، مرجع سابق، ص  (1)

 . 493محمد سامي النبراوي، إستجواب المتهم، مرجع سابق، ص  (5)

 . 126حرية محمودي، مرجع سابق، ص  (3)

 . 265إبراهيم الغماز، مرجع سابق، ص  (4)

 , 115محمود هشام محمد، مرجع سابق،  ص   (0)
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مرحلة مجيع االستدالالت أمر هام للغاية، حيث يسفر عنه الكش  عن احلقيقة من خالل معرفة صدق 
املتهم من كذبه، فإذ تبث استخدام اجلهاز بأن املتهم كاذب يف إنكاره، أجته البحث والتحري عن أدلة 

 .(2)أخرى كافية إلدانته وكش  كذبه
ىل أن النتائج العملية تشري إىل أن احملققني الذين يستخدمون هذا األسلوب الفين احلديث هذا باإلضافة إ

يف التحقيق، حيققون تفوقا  أكرب من احملققني الذين يعتمدون على األسلوب التقليدي يف املناقشة 
حالة واالستجواب، ويرجع ذلك إىل الظروف اليت يتم فيها استخدام اجلهاز، حيث يشرتط التأكد من 

 . (3)الشخص النفسية والعضوية قبل البدء يف االختبار
ويعلل البعض تأييده إلستخدام اجلهاز بالقول : بأنه ال جدال يف أن من سلطة القاضي اجلنائي أن يعول 
على املظاهر اخلارجية بوصفها من العناصر اليت تساعد على تكوين قناعته، فمثال إذا ما أمحر الوجه أو 

أو الشاهد أو تلعثم يف أقواله أو بدت عليه مالمح احلرية ... أو يري ذلك من العالمات  أضطرب املتهم
اليت تبدو على مالمح الشخص وتشري إىل قلقه، فإنه إذا أجزنا للقاضي استخالص هذه الدالئل بناء 
هذا على جتاربه وخرباته، فال يوجد ما حيول دون استخدام األجهزة العلمية للوصول إىل دالئل من 

، بدال  من أن يعتمد يف تكوين عقيدته على مراقبة انفعاالت الشخص وردود أفعاله على حواسه (4)القبيل
 . (2)الطبيعية اجملردة

وتأسيسا  على ذلك فقد نادي جانب من الفقه بضرورة استخدام اجلهاز على أساس أن التقاليد 
سب أن تق  حجر عثرة يف طريق التطور القضائية الىت تكونت قواعده على مر السنني ليس من املنا

على وجه مينع احملقق من االستفادة بكل جديد ميكن أن يساعده على تأدية واجباته بشكل أفضل. 
خاصة إذا كانت هذه الطرق تؤدى إىل التأكد من صحة األقوال اليت يديل هبا األشخاص وال تؤثر يف 

 . (3)إرادهتم
للجهاز املذكور ميثل االلتجاء لوسيلة علمية هي أفضل وأجدى  ويضي  أنصار هذا الرأي بأن االلتجاء

، ويعرض للذهن وجه شبه كبري بني (1)نفعا  من االرتكان إىل حاسة الشم لدى الكلب البوليسي
استعمال جهاز كش  الكذب، واستخدام الكلب البوليسي، فإذا مل يصدر من املتهم اعرتافا ، قد جند 

                                                 
فيصل مساعد العنزي، أثر اإلثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق اإلنسان، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية، قسم  (5)

بد العزيز الموسى، اعتراف المتهم كدليل في اإلثبات الجنائي، دار , لبنى ع192، ص 2118التشريع الجنائي اإلسالمي، السعودية، 

 .65.، ص 2111النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 . 65, لبنى عبد العزيز الموسى ، نفس المرجع ، ص  256مصطفي محمد الدغيدي، مرجع سابق، ص  (3)
 . 293حسن على حسن السمني، مرجع سابق، ص  (1)

 .  199د السالم، مرجع سابق،  ص شوقي عبد هللا عب (2)

 . 492محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، مرجع سابق، ص  (3)

 . 212محمد على التايب، مرجع سابق،  ص  (4)
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نونا  وهي أن الكلب البوليسي تعرف على رائحة املتهم، وال خيتل  ذلك كثريا  أنفسنا أمام قرينة جائزة قا
 . (5)، إن مل يكن أكثر ثقة، تسجيل جهاز كش  الكذب عالمات تدل على كذب املتهم

أما ما قيل بشأن عدم إملام القائمني بالتحقيق بالنواحي الفنية املتعلقة باستخدام اجلهاز، واعتماد 
ر الفنيني يف هذا العمل اهلام، مما جيعل تقرير مدى صدق أقوال املتهم أو الشاهد خيرج القاضي على تقاري

عن سلطان القاضي وال خيتص به إال اخلبري، ما يعين أن أمر البت يف املسألة املعروضة قد صار يف يد 
اجلنائية اليت  اخلبري؛ فإن املؤيدين الستخدام اجلهاز يفندون هذه احلجة قائلني بأن الكثري من املسائل

يتوق  عليها السري يف التحقيق أو الفصل يف الدعوى تتصل بنواح فنية ال يستطيع  أن يبت فيها إال 
اخلبري املختص، كما هو الشأن بالنسبة لبحث البصمات وحتليل الدم واملخدرات ويري ذلك من األمور 

قة قد ال يدرك القاضي من حقيقة األخرى، ومع ذلك مل حيتج أحد عليها ريم تعلقها مبسائل فنية دقي
 أمرها شئ .

أض  إىل ذلك بأن مجيع أعمال اخلربة ختضع يف هناية األمر لتقدير القاضي، وله وحده الكلمة احلامسة 
، وتأسيسا  على القاعدة املقررة اليت تقضي بأن القاضي خبري (4)يف هذا الشأن وفقا  القتناعه الشخصي

 . (2)اخلرباء
القول أن من شأن التعويل على هذه الوسيلة أن يؤخذ مما  -سب أنصار هذا الرأى حب -وليس صحيحا  

يصدر عن الشخص من ردود فعل سالحا  يشهر يف مواجهته أمر يتنايف مع  العدالة؛ ألنه من اجلائز 
راق أو ما كان قد قدمه من أو (، 3)إدانة املتهم بناء على اعرتافاته الذاتية أو األدلة الناشئة عن سلوكه

مفيدة يف الدعوى، ففي مثل هذه احلاالت يؤخذ مبا يصدر عن الشخص من أقوال أو بيانات كأدلة 
 . (1)توجه ضده، ومع هذا مل حيتج أحد على عدم صحة مثل هذه األساليب

ويقبل جانب من الفقه استخدام اجلهاز املذكور بعد إحاطته بالضمانات والضوابط الكافية، كأن يكون 
راية عالية من الكفاءة، سواء على املستوى العلمي أو مستوى التحقيق، إىل جانب التحلي اخلبري على د

 ببعض الصفات  الشخصية كالصرب واملرونة واهلدوء واالتزان .
وعالوة على ذلك ، جيب أن يقتصر استخدام  اجلهاز على اجلرائم اجلسيمة دون يريها ، وأن يتم ذلك 

األمر موافقة الشخص على اخلضوع لالختبار جتنبا  لتحقق أية صورة  بإذن قاضي التحقيق ، كما يتطلب
 .  (5)لإلكراه املعنوي

                                                 
 .27أحمد محمد خليفة، مرجع سابق، ص  (5)
 . 496. وانظر محمد سامي النبراوي ، استجواب المتهم ، مرجع سابق ـ ص157كوثر أحمد خالد، مرجع سابق، ص (1)

 ( من نفس البحث.149راجع ص ) (2)

 ،  293حسن على حسن السمني ، مرجع سابق ـ ص  (3)

 .158كوثر أحمد خالد، نفس المرجع، ص  (4)

 . 129حرية محمودي ، مرجع سابق ـ ص  (5)
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 ثانياً ــــ الرأي المعارض الستخدام الجهاز 
يف املقابل للرأي السابق اجته الرأي الغالب يف الفقه إىل معارضة استخدام جهاز كش  الكذب يف اجملال 

عنها ، سواء  مت ذلك مبوافقة املتهم أو الشاهد اخلضوع هلذا االختبار اجلنائي ، ورفض النتائج اليت يسفر 
 أو بدونه ، وتستند حجج املعارضني إلستخدام اجلهاز إىل عدة اعتبارات منها:
، وأن النتائج املتحصل (4)إن استخدام جهاز كش  الكذب ميثل إكراها  للمتهم ينطوي على إيذاء بدين

تلك اليت يتم احلصول عليها بواسطة التعذيب، ألن النتائج اليت يتم أخذ  عليها بواسطة هذا اجلهاز تشبه
الدليل بناء عليها تعترب صادرة عن فعل مستقل عن إرادة الشخص اخلاضع لالختبار إلستنادها على 

 . (2)االنعكاسات النفسية
لذي مبقتضاه فيه اعتداء على حق املتهم يف الصمت ا -حبسب بعض الفقه  -كما أن استخدام اجلهاز 

حيق للمتهم االمتناع عن التعبري عن مكنونات نفسه، وفيه كذلك اعتداء على حقه يف حرية الدفاع، 
صادقا  كان هذا الدفاع أو كاذبا  حسبما تقتضيه مصلحة املتهم، وبذلك فإن االعرتافات الصادرة نتيجة 

ذا اجلهاز برضا املتهم، إذ يعترب استعمال اجلهاز تعترب باطلة، وال يغري من ذلك إن يكون استعمال ه
الرضا معدما ؛ ألن هذا القبول من املتهم باستخدام اجلهاز ال يكون يف الواقع صادر عن إرادة حرة، 
فالشخص املتهم أو املشتبه فيه خيشى عادة أن يرفض اخلضوع للجهاز خوفا  من أن يفسر ذلك الرفض 

 . (3)على أنه قرينة على أدنته
ى البعض بأن استخدام اجلهاز املذكور ميثل نوعا  من اإلكراه املعنوي يؤثر على نفسية ومن جانب أخر ير 

، إذ أن جمرد رؤية املتهم لتلك اآللة والزعم بأهنا متكن قراءة أفكاره، وكش  (1)الشخص اخلاضع للتجربة
ا يودي إىل األسرار اليت حيرص على كتماهنا، فيه احتمال كبري إلدخال اخلوف إىل قلبه ووجدانه، مم

 .(4)صدور انعكاسات يري مميزة قد تكون يري حقيقة أو خادعة
أما البعض األخر فقد أسس رفضه للجهاز على أساس أن استخدامه ال يقدم ضمانات علمية أكيدة،  

فردود االنفعاالت اليت تعرتي الشخص املستجوب بواسطته، قد تكون خمتلفة متاما  عن الشعور باإلمث 
، فقد تكون ناجتة عن شئ أخر يري الكذب، كاخلوف والغضب (2)رمية موضوع التحقيقالناتج عن اجل
 . (3)واالرتباك

                                                 
 97، مرجع سابق ، 1996دلي خليل، إعتراف المتهم فقهاًء وقضاًء، دار الكتب القانونية، القاهرة، ع (1)

 .285حسن علي حسن السمني مرجع سابق، ص (2)

 سامي صادق المال، مرجع سابق ـ ص ؟؟؟ . (3)

 .117محمود هشام محمد، مرجع سابق، ص  (4)

 . 494محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، مرجع سابق،  ص  (0)
عز الدين ناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسئولية الجنائية في قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف، اإلسكندرية  (5)

 . 874، مصر، ص 

 . 214محمد على التايب، مرجع سابق، ص  (3)
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وبذلك فإن هناك عوامل كبرية تؤثر يف حالة الشخص املراد اختباره قد تكون سببا  يف فشل نتائج 
قلق أو اجلهاز، كاحلساسية الشديدة لدى بعض األشخاص الذين ريم قوهلم الصدق، قد يكون لديهم 

، وملا كان جهاز كش  الكذب عاجزا عن التفرقة بني هذه املؤثرات وتلك، (1)اضطراب من جمرد االهتام
فان النتائج قد تأيت يري معربة عن حقيقة الواقع، أو مبعىن أخر فإن اجلهاز يري قادر على التمييز بني 

 . (5)متهم الربئانفعال اجملرم نتيجة الكذب، وبني انفعاله ألسباب أخرى بالنسبة لل
وفضال  عن ذلك فإن ما سوف يؤدى إليه استخدام اجلهاز املذكور مع الشاهد هو تسجيل االنفعاالت 
الالإرادية يف حالة كذب الشاهد، فإذا ما كان الشاهد يعتقد بصحة إجاباته ريم خمالفتها حلقيقة الواقع، 

ا الفرض يكون عاجزا  عن كش  فإن اجلهاز سوف يسجل أنه صادق، وبالتايل فإن اجلهاز يف هذ
احلقيقة؛ ألن املطلوب يف جمال تقدير الشهادة هي األقوال اليت متثل احلقيقة والواقع وليست األقوال اليت 

 . (4)يعتقد الشاهد بصحتها
أض  إىل ذلك أن األفراد خمتلفون يف تفاوت درجات انفعاهلم مما يؤدى إىل أن بعضهم كاملرضى 

ه أو قلبية، ومتعلقة باجلهاز التنفسي، يكونون على درجة كبرية من احلساسية املصابني بأمراض عصبي
جتعلهم عرضة لالضطراب والقلق، على العكس من هؤالء جند األشخاص قليلو اخلوف أو املتمرسني يف 
الكذب حبيث ميكنهم الكذب من دون انفعال، مما ميكنهم من اإلفالت من رقابة جهاز كش  

 . (2)الكذب
لبعض بأنه وإن كان استعمال اجلهاز املذكور ال يرتتب فقدان الوعي واإلدراك، إال أن ويضي  ا

استخدامه ال يتفق والكرامة اإلنسانية، واملبادئ اليت تراعي حقوق اإلنسان، كاحرتام حقه يف اخلصوصية، 
ينطوي على شبه ، و (3)ومن مث فإن استعمال هذا اجلهاز ميثل اعتداء علي اجملال الداخلي للفكر واإلرادة

، وهو ما يكفي لوص  هذه الوسيلة بعدم املشروعية, وعدم احرتام حقوق (1)سرقة لسريرة املتهم
 . (5)اإلنسان

                                                 
 . 258غيدي ، مرجع سابق ـ ص مصطفى محمد الد (4)
احمد إبراهيم عثمان، مدى شرعية استخدام جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي ودوره في إثبات التهم، بحث قدم لندوة االستخدام  (2)

ألمن العام األردني في الشرعي والقانوني للوسائل الحديثة في التحقيق الجنائي، نظمتها جامعة نايف للعلوم األمنية  بالتعاون مع مديرية ا

.الناشر، جامعة نايف للعوم االمنية، كتاب بعنوان : االستخدام الشرعي والقانوني للوسائل الحديثة  2117/ 4/  25 – 23الفترة مابين 

 .245، ص 2118في التحقيق الجنائي، الطبعة األولى، الرياض، السعودية، 

 . 257جنائي، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عان، األردن، ص عماد محمد ربيع حجية الشهادة في اإلثبات ال (0)
 . 263إبراهيم الغماز، مرجع سابق ، ص  (5)
 . 149رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص  (3)
ددان بير بورا، مشروعية التنقيب عن األدلة في المواد الجنائية ، بحث منشورات في مجلة المحامي، طرابلس، ليبيا، الع (4)

 . 39، مرجع سابق، ص 1988السنة السادسة 21،22
 رمزي رياض عوض، نفس المرجع، نفس الصفحة . (2)
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وعلى ضوء ما تقدم، فإن أيلب الفقه و إلعتبارات خمتلفة يرفض اإللتجاء إىل جهاز كش  الكذب يف 
باطلة وال جيوز االستناد عليها يف احلكم،  جمال اإلثبات اجلنائي، وأن األقوال الصادرة حتت تأثريه تقع

متثلت هذه األقوال يف صورة اعرتافات أو شهادة شهود، ولكن  باعتبارها وليدة إجراء يري مشروع، سواء  
مع ذلك يذهب البعض من معارضي استخدام جهاز كش  الكذب إىل جواز االلتجاء إىل الوسيلة 

اكمة، ودون أن تقدم نتائجه للقضاء، ولكنهم مع ذلك املذكورة يف املراحل السابقة على مرحلة احمل
أن استخدام جهاز كش  الكذب  (4)اختلفوا يف أي مرحلة جيوز فيها استخدام اجلهاز، فريى البعض

جيب أالى يتعدى مرحلة مجع االستدالالت، حبيث تكون نتائجه عامل مساعد تسرتشد به سلطة 
املتهم احلقيقي ومجع األدلة الكافية ضده، بذلك يكون دور االستدالل يف تقصيها للحقيقة وحبثها عن 

اجلهاز قاصرا  على رسم الطريق لسلطة مجع االستدالالت يف تتبع األدلة والبحث عن احلقيقة، يق  دوره 
 عند هذا احلد .

سع، جبواز استخدام اجلهاز املذكور يف مرحلة التحقيق االبتدائي مبعناه الوا (2)يف حني يرى البعض األخر
خاصة أن استخدامه ال يعدم أو بسلب الشخص إرادته، حبيث يسرتشد به احملقق يف حتريه لصدق أو 
عدم صدق األشخاص، دون أن تقدم نتائجه للقضاء على أهنا أدلة، ولكن جمرد دالئل ينبغي تفسريها 
هارة يف اإلطار العام للتحقيق، على أن يكون ذلك بإشراف خبري خمتص على درجة عالية من امل

 والتدريب .
وينتقد البعض استخدام جهاز كش  الكذب على إطالقه، خصوصا  إذا تعلق األمر بسلطة مجع 
االستدالل، حيث يرى أن إعطاء هذا احلق إىل سلطة مجيع االستدالالت يعين حتويل عدم مشروعية 

ع الضمانات املكفولة استخدام اجلهاز إىل وسيلة مشروعة بيدها، وهي سلطة أشد رهبة، بالتايل هدر مجي
 . (3)للحرية الفردية وحق الصمت، يكون مبثابة إلزام للمتهم بالتكلم ريما  عن حقه يف الصمت

                                                 
 . 261. مصطفى محمد الدغيدي مرجع سابق، ص  144سامي صادق المال، مرجع سابق، ص  (0)

رحومة، حرية القاضي ، موسى مسعود 257، عماد محمد ربيع ، مرجع سابق ، ص  264إبراهيم الغماز، مرجع سابق، ص  (5)

 116الجنائي في تكوين عقيدته ، مرجع سابق، ص 

 91، ص، 2111مراد أحمد العبادي، اعتراف المتهم وأثره في اإلثبات، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (3)
. 
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 المطلب الثاني 
 موقف القضاء المقارن والمؤتمرات الدولية

 أوالً : موقف القضاء المقارن .
اجلنائية اللييب وال يف يريه من بادي ذي بدء جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف نصوص قانون اإلجراءات 

، وكذلك هو (4)القوانني الليبية نص صريح يبيح أو حيظر استخدام جهاز كش  الكذب أثناء التحقيق
( من تعليمات النيابة العامة على 221األمر بالنسبة للقانون الفرنسي، أما يف مصر فقد نصت املادة )

لى اعرتاف املتهمني؛ ألن هذه الوسيلة حيوط أنه "ال جيوز استخدام جهاز كش  الكذب للحصول ع
نتائجها الشك، ولذلك لن تصبح هلا قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة يف دقة ما تسفر عنه نتائج 

 هذا اجلهاز من داللة " 
وأمام صمت أيلب التشريعات املقارنة على معاجلة هذه املسالة، فقد تعرضت بعض احملاكم ريم قلتها، 

قبول الدليل املستمد من جهاز كش  الكذب أمام القضاء، وقد تباينت أحكام القضاء بني إىل موضوع 
 الرفض املطلق الستخدام اجلهاز، وبني قبول نتائجه يف حدود معينه، ووفق شروط وضمانات خاصة . 
العامل وعليه، سنحاول أن نق  على اجتاه القضاء يف الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها أكثر بلدان 

 استخدما هلذه األجهزة، مث يلي ذلك التعرف على اجتاه القضاء يف بعض الدول األوروبية.
 ــــ إتجاه القضاء في الواليات المتحدة األمريكية .أ 

تضاربت أحكام القضاء يف الواليات املتحدة األمريكية اليت هي معقل استخدام وتطوير جهاز كش  
من استعماله يف القضايا اجلنائية، فبينما رفضت أيلب احملاكم هناك الكذب، بشأن النتائج املتحصلة 

                                                 
لوسائل العلمية الحديثة في المجال الجنائي، وذلك في جرائم ويالحظ في هذا الصدد أن المشرع الليبي قد نص على جواز اإلثبات با (0)

في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون  1973( لسنة 71( مكرر من القانون رقم )6الحدود بموجب المواد، المادة )

هذا القانون ... أو بأية وسيلة ثبات العقوبات، حيث جاء في هذه المادة بأن )تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة األولى من 

ور بتعديل بشأن إقامة حدي  1369( لسنة 11م المعدلة بالقانون رقم ) 1425( لسنة 13( من القانون رقم رقم )9عملية( والمادة )

ن هذا القانون ..... السرقة والحرابة حيث جاء فيها بأن تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين األولى والرابعة م

أو بأية وسيلة إثبات عملية (، ويالحظ أن عبارة )الوسائل العلمية ( التي أشار إليها المشرع الليبي في نص المادتين السابقتين جاء 

الزنا فضفاضاً وغير منضبط بحيث يفهم منه للوهلة األولى بأن المراد من نص المشرع هو أن استخدام أي وسيلة علمية إلثبات جريمة 

أو السرقة والحرابة جائز، وإن كانت هذه الوسيلة هي )جهاز كشف الكذب ( ، كما أن المحكمة العليا لم يسبق لها أن تعرضت لهذه 

 المسألة في أحكامها. 

وبالرجوع إلى موقف الفقه، نجد أن الرأي الغالب بين الفقهاء ـ والراجح في نظري ـ يرفض استخدام جهاز كشف الكذب في 

بات الجنائي، وال يجوز االستناد إلى األقوال التي تصدر من األشخاص تحت تأثير الجهاز في اإلثبات وقرروا ذلك بالنسبة للجرائم اإلث

 العادية غير الحدية، والعتبارات مختلفة ، لعل أهمها أن الجهاز ال يقدم نتيجة علمية ثابتة، وأن نتائجه تبقي دائماً مثار شك.

رى أنه إذا كان األمر كذلك بالنسبة للجرائم العادية غير الحدية فيبدوا أنه من باب أولى استبعاد استخدام عليه، فإن الباحث ي

الجهاز المذكور في جرائم أكثر خطورة، وعقوباتها تعتبر بال شك األقسى بعد عقوبة اإلعدام، أال وهي )جرائم الحدود(، وأن الخطأ في 

كن تداركه في حالة تنفيذ الحد، ويبدوا أن قصد المشرع الليبي من عبارة )وأية وسيلة إثبات إدانة شخص بري في هذه الجرائم ال يم

، لذا علمية ( هي تلك الوسائل قطعية الداللة، والتي قيمتها العلمية مؤكدة، كاإلثبات بالبصمة الوراثية إلثبات النسب بالنسبة لجريمة الزنا

ألة على اعتبار أنه كنا قد إنتهينا سابقاً إلى أن النتائج التي يقدمها جهاز كشف الكذب لم فإنه يخرج من نطاق البحث التعرض لهذه المس

 ترقى بعد إلى درجة الجزم واليقين، وتبقى دائماً مثار شك ، وال يمكن التسليم بها إلثبات جرائم الحدود .

ح ما هو المقصود بالوسائل العلمية التي نص وفى هذا الصدد فإننا نهيب بالمشرع الليبي التدخل لحل هذه اإلشكالية ، ويوض

عليها إلثبات جريمة الزنا، وجريمتي السرقة والحرابة ، ويبدو أنه من األنسب اإلبقاء على نصوص اإلثبات في جرائم الحدود قبل 

العتراف والشهادة( ، ويُستبعد بشكل تعديلها بحيث تبقى مسألة اإلثبات بالنسبة لهذه الجرائم بالطرق التقليدية المتفق عليها فقهاً وقضاًء )ا

 كلي اإلثبات بالوسائل العلمية بالنسبة لهذه الجرائم؛ ألن هذه الوسائل ال تخلوا من نسبة خطأ مهما قلت تبقى شبهة تدرء الحد .
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قبول األدلة املستمدة من استخدام اجلهاز املذكور، اجتهت بعض احملاكم األخرى إىل قبول نتائج اجلهاز 
 . (4)مىت توافرت شروط وضمانات معينة

أمام احملاكم األمريكية سنة وقد أثريت مسألة قبول الدليل املتحصل من جهاز كش  الكذب ألول مرة 
( واليت رفضت فيها احملكمة االستئنافية مبقاطعة كولومبيا قبول الدليل frye( يف قضية )فراي 4923)

املتحصل من اجلهاز حمل البحث، تأسيسا  على أن الدليل يتعني أن يكون مستقي من مصادر علمية 
 . (2)متوفرا  يف جهاز كش  الكذب متفق على دقة نتائجها يف الوسط العلمي، وهو ما مل يكن

( قبول نتائج 4921( سنة )bekerكذلك رفضت احملكمة العليا يف والية ميتشجان يف قضية )بيكر 
جهاز كش  الكذب، مقدرة أن هذه النتائج يري مؤكدة وليست ذات قيمة باتة، وقد أسست احملكمة 

على عدم وجود اعرتاف علمي مبثل هذه رفضها التعويل على النتائج املستمدة من اجلهاز املذكور، 
 .(3)التجربة، ومن مث من اخلطأ قبول نتائجها كدليل حىت يتحدد التأكيد املعقول لتلك التجارب

وعلى ذات النهج سارت احملكمة العليا بوالية )نيومكسيكو(، فقضت برفض النتيجة املتحصلة من  
 تسفر عن استخدامه يري حمققة وال ميكن استخدام جهاز كش  الكذب، على اعتبار أن النتائج اليت

 . (4)الوثوق هبا
وهو تقريبا  ما أكده قضاء احملكمة العليا بوالية )سكونسن( واحملكمة العليا بوالية )ميسوري(، وذلك يف 
قضية )كول( الذي أهتم بقتل طفل يف سن السابعة، وطلب حماميه من احملكمة السماح بإجراء كش  

ضية، إال أن احملكمة رفضت طلب احملامي مؤسسة رفضها على أنه مل حين الوقت الكذب على شهود الق
الذي يتم فيه إخضاع مجيع الشهود يف القضية إىل مثل هذه االختبارات للكش  عن الكذب دون 
رضاهم، وأن مثل هذه األمور الدرامية اليت جتري أمام احمللفني قد ثؤثر فيهم وعلى سري القضية ... فما 

 . (2)ن جهاز كش  الكذب مفيد يف التحقيق، إال أن حمله ليس قاعة احملكمةمن شك أ
بعدم قبول  4954( سنة Hendersonوقضت حمكمة استئناف أكالهوما يف قضية )هيندرسون 

 نتائج جهاز كش  الكذب، باعتبار أنه مل حيقق بعد احلد األدىن من القبول العلمي . 
م ،  4912( حيث قضت يف سنة Massachusetts) ما سيشن  وهو ما قررته احملكمة العليا بوالية

برفض النتائج اليت يقدمها جهاز كش  الكذب، مقررة عدم صحتها مما ال ميكن معه التعويل عليها من 

                                                 
 . 181موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي ...، مرجع سابق ،  ص (1)

أحمد عوض بالل، قاعدة استبعاد األدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في اإلجراءات الجنائية المقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة  (2)

  251. وانظر، احمد إبراهيم عثمان، مرجع سابق، ص  336.، ص  2113العربية، القاهرة، مصر، 

 . 193شوقي عبد هللا عبد السالم، مرجع سابق،  ص  (3)
 . 419محمد حماد مهرج الهيتي، مرجع سابق، ص   (0)
 . 183موسى مسعود رحومة، قبول الدليل العلمي ... ، مرجع سابق ـ ص  (5)
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وجهة نظر العلماء ، إضافة إىل كوهنا متثل انتهاكا للحق الدستوري يف عدم  أجبار الشخص على أن 
 يكون شاهدا  ضد نفسه .

م، أصدرت ذات احملكمة حكما  أخر قررت فيه عدم االعرتاف جبهاز كش  الكذب،  4913ام ويف ع
(، commonwealthعلى اعتبار أن قيمته مل تتأكد بعد، وذلك فيما يعرف بقضية )كومونيلث 

وكانت احملكمة قد أسست رفضها الستخدام اجلهاز على ما كان ينشر بشأنه يف اجملالت العلمية 
يث كانت تثري بشأنه شكوك من الناحية العلمية والفنية أو فيما يتصل بأسلوب إدارة والقانونية، ح
 . (4)اجلهاز وتشغيله

كما قررت أن قبوهلا ألي دليل مستمد من وسيلة علمية يكون مرتبطا بالقبول العام لدى مجيع العلماء 
شكوك جوهرية حول ورجال القانون، وإىل أن يقم تبديد ما حييط استخدام جهاز كش  الكذب من 

 . (2)النتائج اليت يقدمها، فإن استخدامه يعد إجراء يري مشروع، ال ميكن قبول نتائجه يف اإلثبات
وأمام الرأي الرافض لقبول جهاز كش  الكذب يف القضاء األمريكي، فقد اجتهت بعض احملاكم 

توافرت شروط وضمانات معينة، ويف األمريكية األخرى إىل قبول النتائج اليت يقدمها اجلهاز املذكور إذا 
مقدمتها توافر رضا اخلاضع لالختبار، على افرتاض أن خضوع الشخص باختياره للتجربة يزيل كل عيب 

 ميكن أن يؤثر على إرادته، وال يصح للدفاع االدعاء بأن الشخص قد ادىل بأقواله ريما  عن إرادته .
م بأنه " إذا كان للمحكمة أن تقبل  4938سنة وقد قضت حمكمة والية )نيويورك( يف حكم هلا يف 

أراء اخلرباء يف مقارنة اخلطوط ويف اإلمراض النفسية ويري ذلك من أعمال اخلربة فلماذا ال تسمح بالدليل 
املستمد من جهاز كش  الكذب ؟ مث أضافت أنه ليس مثة ما مينع قانونا من قبول هذه الوسيلة إذا  

 أساس سليم "  كانت االختبارات قد أجريت على
( برفض شهادة أحد الشهود ألنه رفض اختباره عن طريق جهاز  Maineكما قضت حمكمة )مايين 

( إىل االعرتاف بنتائج االختبارات إذا كان Kansasكش  الكذب، وذهبت حمكمة والية ) كنساس 
 .(4)املتهم قد وافق على إجراء االختبار كتابة

بوالية )امليسيسبسي( برفض دفع كان قد تقدم به املتهم ببطالن م قضت احملكمة العليا  4918ويف سنة 
اعرتافه، بدعوى أن اعرتافه كان نتيجة وضعه حتت جهاز كش  الكذب، وأن احملقق أخربه بأن من شأن 
هذا اجلهاز قراءة أفكاره، إال أن احملكمة رفضت هذا الدفع مقررة قبول اعرتافه كدليل إثبات، مؤسسة 

على أساس أن خوفه ليس مرده اخلوف من جهاز كش  الكذب، بل من االعتقاد  رفضها دفع املتهم

                                                 
 . 121، حرية محمودي ، مرجع سابق ـ ص  185ـ  184موسى مسعود رحومة ، مرجع سابق . ص  (1)

 .   195شوقي عبد هللا عبد السالم، مرجع سابق، ص  (2)

 . 169أحمد خالد، مرجع سابق، ص كوثر  (0)
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بأنه يف إمكانه قراءة أفكاره، وهذا ليس له تأثري على صحة الدليل؛ ألن درجة اإلكراه املعنوي املوجود يف 
 . (2)تلك احلالة ليست من النوع الذي جيعل الشخص شاهدا ضد نفسه

األمريكي مل يستقر على رأي موحد يف شأن قبول النتائج املستمدة من  وإمجاال  ميكن القول بأن القضاء
جهاز كش  الكذب، وتباينت أحكامه بني القبول والرفض الستخدام اجلهاز، ففي الفرض األخري فإن 
احملاكم اليت رفضت التعويل على النتائج اليت يقدمها اجلهاز املذكور تستند يف ذلك على عده حجج لعل 

از كش  الكذب ال يقدم قيمة علمية مؤكدة، مما جيعل نتائجه يري حمققة، بالتايل ال ميكن أمهها أن جه
 الوثوق هبا .

أما بالنسبة للمحاكم اليت أجازت استخدام اجلهاز املذكور فإهنا قررت ذلك وفق شروط وضمانات معينة 
احملاكم ريم قبوهلا  البد من توافرها، لعل من أمهها احلصول على موافقة اخلاضع لإلختبار، وهذه

استخدام اجلهاز إال أهنا مل جتز بناء اإلحكام إستنادا  على ما يقدمه جهاز كش  الكذب من نتائج دون 
أن تكون مدعومة بأدلة أخرى، واعتربت هذه النتائج جمرد دالئل ال ترقى إىل مرتبة األدلة الكاملة اليت 

 لوحدها.  حيق للمحكمة االستناد عليها يف إحكامها وإن كانت
 اتجاه القضاء في بعض الدول األوربية . -ب 

على الريم من أن الرأي الغالب يف القضاء األورويب يرفض اللجوء إىل استخدام جهاز كش  الكذب يف 
اإلثبات اجلنائي، إال أنه جند أن هناك بعض احملاكم األوروبية تقبل النتائج املستمدة من اجلهاز املذكور 

، بأنه ميكن قبول نتائج 4951د قضت أحدى احملاكم يف سويسرا يف ديسمرب بشروط معينة،  فق
االختبار جبهاز كش  الكذب كوسيلة لإلثبات، بشرط أن يتم ذلك مبوافقة املستجوب، وله يف هذه 

 احلالة إيقاف االختبار يف أي حلظة يشاء .
ائج اليت يقدمها اجلهاز لوحدها، بل وترى احملكمة أنه يف هذه احلالة األخرية ال جيوز االعتماد على النت

 . (4)البد من تأييدها بأدلة أخرى لتأكيد االهتام
ويف ذات اإلطار قررت حمكمة استئناف روما قبول النتائج اليت أسفر عنها جهاز كش  الكذب على 

هذا احلكم . إال أن (2)اعتبار أهنا دالئل من عناصر اإلثبات، وإن كانت ال ترقى إيل مرتبة الدليل الكامل
ال يعرب عن موق  القضاء عموما  يف إيطاليا، فأيلب احملاكم هناك ترفض استعمال الوسيلة املذكورة عند 
إستجواب املتهم أو الشاهد يف القضايا اجلنائية، تأسيسا  على أن املعلومات املتحصل عليها بواسطة هذا 

 .(3)األسلوب يعرتيها الشك ونتائجها يري مؤكدة

                                                 
 498محمد سامي النبراوي ، استجواب المتهم، مرجع سابق . ص  (5)

 . 141سامي صادق المال، مرجع سابق ، ص  (0)

 .  497، مشار إليه لدى، محمد سامي النبراوي، إستجواب المتهم، مرجع سابق، ص1956أيريل  27محكمة إستناف روما،  (5)

 . 116حرية محمودي، مرجع سابق، ص  (3)
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نيا ، فإن موق  القضاء يتمثل يف عدم جواز املساس مبا قرره املشرع من حقوق للمتهم فيما أما يف أملا
يتعلق حبق الصمت، ولذلك فإن االعرتافات الصادرة من املتهم خالل استعمال هذا اجلهاز، أو املرتتبة 

يدة هبذا على مواجهة املتهم بنتائجه هي اعرتافات باطلة، فقد أصدرت احملكمة العليا أحكاما  عد
الشأن، وقضت فيها بأن احلصول على اعرتاف من املتهم نتيجة استعمال جهاز كش  الكذب تصرف 

( من قانون اإلجراءات اجلنائية األملاين، واليت تنص على 431/4حمظور يقع حتت مضمون املادة )
 . (4)أي أقوالضرورة تنبيه املتهم عند االستجواب األول، إىل أنه حريف اإلدالء أو عدم اإلدالء ب

 . (2)ثانياً : موقف المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية
لقي استخدام جهاز كش  الكذب يف اجملال اجلنائي، استهجانا ورفضا  من قبل املؤمترات الدولية 
واحللقات الدراسية، وذلك يف معرض تناوهلا حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ووسائل مكافحة 

 اجلرمية .
( بضرورة احلد من 4954يف هذا اإلطار فقد أوحى القسم العلمي للدائرة األوربية يف بروكسل سنة )و 

استخدام الوسائل العلمية هبدف احلصول على االعرتافات، مبا فيها جهاز كش  الكذب، جتنبا  
( 4952للتعس  ومحاية حلقوق اإلنسان، وقد أوصى مؤمتر البوليس الدويل الذي عقد يف لشبونة سنة )

 باحلذر التام من استخدام هذا اجلهاز .
وقد تعرض استخدام الوسائل العلمية هلجوم عني  من قبل املشاركني يف احللقة الدراسية حول حقوق  

(، وأعترب استخدامها من قبيل 4911اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية اليت عقدت يف فيينا سنة )
 ا .التجسس على حياة اآلخرين وانتهاك حرمته

(، أنه ال جيوز 4911كما أوصى املؤمتر الدويل لقانون اإلجراءات اجلنائية، املنعقد يف شيكايو عام )
استخدام جهاز كش  الكذب، وأن االعرتافات اليت تصدر حتت تأثريه تعترب باطلة، وال جيب للمحاكم 

 . (3)ان تأخذ بنتائجه
اليت عقدت يف )كانبريا( باسرتاليا، دور الشرطة ( ناقش املشاركون يف احللقة الدراسية 4913ويف عام )

يف محاية حقوق اإلنسان عند استخدامها األساليب الفنية ومن ضمنها جهاز كش  الكذب، وقد عرب 
 املسامهون عن شكهم يف فائدة هذه األساليب ودقتها .

                                                 
 . 171كوثر أحمد خالد، مرجع سابق، ص  (0)

 وما بعدها . 188موسى مسعود رحومة ، قبول الدليل العلمي ...، مرجع سابق، ص   (5)

 وما بعدها . 131ـ حرية محمودي، مرجع سابق، ص    

 وما بعدها . 171ـ كوثر أحمد خالد، مرجع سابق، ص     

 . 211ي عبد هللا عبد السالم، مرجع سابق، ص ـ شوف    

 . 142سامي صادق المال، مرجع سابق، ص   (3)
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كان من بني   (، إذ4918وهو ما قرره مؤمتر حقوق اإلنسان املنعقد يف )مونرتيال( بكندا يف سنة )
توصياته حث اهليئات يري احلكومية اليت متارس اختصاصات قضائية كنقابة احملامني وما شاهبها أن تعمل 
على بيان وتوضيح املخاطر النامجة عن قبول أدلة اإلثبات املتحصل عليها بوسائل علمية كأجهزة كش  

 الكذب ويريها.
( إىل ضرورة وضع 4917قد يف إستكهومل، يف سنة )املنع (4)وقد خلص مؤمتر القانونيني لدول الشمال

نطاقا قانونيا ملا يشمله احلق يف محاية احلياة اخلاصة، فقرر أن هذا احلق يشمل حق الفرد يف أن يعيش  
كما يريب ويشاء، وذلك حبمايته من أمور عدة، من بينها االعتداء على سالمته اجلسدية والنفسية 

 وحريته املعنوية والذهنية .
حبظر إخضاع أي شخص  4912يناير  5ا أوصلت جلنة حقوق اإلنسان هبيئة األمم املتحدة يف كم

مقبوض عليه إلكراه مادي أو معنوي أو إعطائه حماليل خمدرة أو أي شىء من املواد األخرى اليت من 
 تصرفه . شأهنا التأثري يف ذاكرته أو

 الخاتمة
اية ظهوره و حىت وقتنا احلايل، مل يلقى القبول من خالل ما سبق جند أن جهاز كش  الكذب مند بد

الكامل الستخدامه من قبل الفقه والقضاء اجلنائيني، فعلى الريم من أن هناك بعض اآلراء تؤيد 
إستخدام اجلهاز يف اجملال اجلنائي، وذلك وفق شروط وضمانات معينة، جند أن الرأي الغالب يف الفقه 

 املذكورة يف اإلثبات اجلنائي .والقضاء يرفض اللجوء إىل الوسيلة 
ويرى الباحث أن حجج املعارضني الستخدام اجلهاز ـــ على تعددها ــ إال أهنا ترتكز على مسألة جوهرية 
واحدة أال وهي أن اجلهاز املذكور ال يقدم قيمة علمية ثابتة، وان نتائجه يري حمققة، وبالتايل ال ميكن 

 الوثوق هبا .
ى اليت ساقها املعارضون الستخدام جهاز كش  الكذب من أنه ميثل نوعا  أما ما قيل من حجج أخر 

من اإلكراه املادي أو املعنوي، فإن كل هذه احلجج ميكن أن تتهاوى إذا كان اجلهاز املذكور يقدم لنا 
نتائج علمية حمققة ال جدال يف صحتها، وإن ما قيل من أن جهاز كش  الكذب ميثل اعتداء على 

صية، وينطوي على شبه سرقة لسريرة املتهم، فإنه يرد على ذلك بالقول أنه وإن صح ذلك احلق يف اخلصو 
فإن هذا االعتداء الذي يشكله اجلهاز املذكور أقل بكثري من االعتداء الذي ميثله إجراء التصنت على 

يعد هذا  املكاملات اهلاتفية، وهو إجراء يتم خفية، ودون علم من الشخص بأن أقواله مراقبة، ومع ذلك
اإلجراء من قبيل اإلجراءات املشروعة قانونا ، بعكس جهاز كش  الكذب الذي يتم بشكل علين يف 

 مواجهة املتهم، مع علم هذا األخري بأن كل أقواله اليت يديل هبام مراقبة ومسجلة .
                                                 

ـ دول المشال هو إسم يطلق على منطقة جغرافية تمتد عبر شال أوروبا وشمال المحيط األطلسي ، وتظم دول )إيسلندا ـ الدنمارك ـ  (0)

 السويد ـ فلندا ـ النرويج (
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، ومن جانب آخر فإن الرأي القائل بأن جهاز كش  الكذب ميثل اعتداء علي حق املتهم يف الصمت
فإن هذا الرأي منتقد؛ فاجلهاز املذكور ال ينتزع األقوال، فهو ال يدفع األشخاص لإلدالء بأقواهلم ريما 
عنهم ، وكل ما يف األمر أنه يسجل االضطرابات وردود األفعال اليت تصاحب األشخاص أثناء اإلدالء 

لصمت ورفض الكالم أو بأقواهلم، وهم يقومون بذلك بكامل حريتهم ويظل املتهم حمتفظا حبقه يف ا
اإلجابة عن األسئلة املوجهة إليه، وطاملا كان حق الصمت من حقوق الدفاع، فال جيوز للمحكمة أن 

 تستخلص من هذا الصمت قرينة ضده، وإال كان ذلك إطاحة بأصل الرباءة املفرتضة يف اإلنسان .
لنتائج اليت يقدمها اجلهاز يف شأن وبالنسبة للشاهد فإنه ال جيب أن يتهم بالشهادة الزور بناء  على ا

شهادته، على اعتبار أن هذه النتائج يري مؤكدة، وتبقى دائما مثار شك، فقد يعطي اجلهاز نتائج بأن 
الشهادة كاذبة ريم صدقها، وذلك بناء  على اضطرابات وانفعاالت خمتلفة صاحبت الشاهد أثناء تأدية 

راض نفسية أو عضوية سبق اإلشارة إليها، بذلك يكون الشهادة، وهذه االنفعاالت قد تكون بسبب أم
من األنسب أن يستخدم جهاز كش  الكذب يف جمال الشهادة جملرد االستئناس يف حتري صدق 

 الشهود . 
وإذا كان جهاز كش  الكذب ال يقدم لنا يف الوقت احلايل نتائج علمية حمققة، فإن كل ما علينا أن 

إصدارا  من اجلهاز املذكور تكون نتائجه مؤكدة، فال شك أنه إذا ما مت ذلك، ننتظر حىت يقدم لنا العلم 
فإن مجيع حجج املعارضني الستخدام اجلهاز ستتهاوى أمام النتيجة اليت سيقدمها جهاز كش  
الكذب، واىل ذلك الوقت يبدو أنه من األنسب عدم املبالغة يف إهدار كل قيمة جلهاز كش  الكذب، 

فادة من استخدامه يف مرحلة التحقيق االبتدائي، حبيث تساعد سلطات التحقيق على وأنه ميكن االست
 وقد يساهم يف إسراع عملية التحقيق .-متهمني كانوا أم شهودا   -حتري الصدق يف أقوال األشخاص

ونذهب مع ما ذهب إليه جانب من الفقه بأن النتائج اليت يقدمها جهاز كش  الكذب جيب أن تق  
حقيق االبتدائي وال تتعداه، وال جيب أن تقدم نتائجه إىل القضاء ، وال جيوز بناء اإلحكام عند حد الت

 استنادا عليها، سواء كانت لوحدها أو مع يريها من األدلة .
كما أنه ال جيب أن يسمح باستخدام اجلهاز يف املرحلة السابقة على مرحلة التحقيق االبتدائي وهي 

ك منعا  للتعس ، حيث أن هذه املرحلة قد ختلو من بعض الضمانات اليت مرحلة مجع االستدالالت وذل
 توفرها مرحلة التحقيق االبتدائي إثناء االستجواب .
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 أما بعد ...  والصالة والسالم على رسول اهللاحلمد هلل     

التشريعات ووضعت هلا الضمانات اليت متثل فإن حق التقاضي من احلقوق الطبيعية اليت كشفت عنها 
 سياجا  حلمايتها ورادعا  ملن يعتدي عليها وحصنا  ملن حيتمي هبا .

فالتقاضي وسيلة حضارية القتضاء احلقوق ، والقضاء حصن املظلومني ، فحرمان اإلنسان من حق 
حتكما  وهي وسيلة التقاضي مهما كانت صفته أو جنسيته أو مذهبه يدعه إىل اقتضاء احلق بالذات 

جاهلية تؤثر سلبا  على بنيان اجملتمع وتفكك نسجيه وجتعل لألقوياء الُبغاة صولة هلا وجتعل حقوق 
الضعفاء هنبا  هلم ، وهذا داء عضال يفكك عضد الدولة ، ويهد أركاهنا وينشر الفوضى وعدم االستقرار 

ل من يتواجد على إقليمها، وصار ، ولذلك أخذت الدولة على عاتقها محاية احلقوق واحلريات لك
القضاء وظيفة  من وظائ  الدولة بل أصبح سلطة من سلطاهتا حتتكره دون يريها وال جيوز ان مُتارس 
خارج هذه املؤسسة إال وفقا  ألحكام القانون ووسيلتها يف ذلك الدعوى اجلنائية إذا كان احلق املعتدي 

مية تقع بسبب خمالفة هذا القانون تنشأ عنها دعوى عامة عليه حمميا  بنصوص قانون العقوبات ، فكل جر 
 يايتها اقتضاء احلق املعتدي عليه وإنزال العقوبة الرادعة مبن ارتكبها يف نطاق مبدأ املشروعية.

وتأكيدا  حلماية احلقوق الناشئة عن اجلرمية أخذت الدولة احلديثة على عاتقها مسئولية اقتضاء هذا احلق 
الدعوى العمومية ورفعها ومباشرهتا وأناطت هذه الوظيفة جبهاز النيابة العامة ، فاختصت بتحريك 

 يتوالها وفقا  ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية .
ووفقا  لقانون اإلجراءات اجلنائية فإن الدعوى اجلنائية متر مبراحل متعددة بدءا  مبرحلة االستدالل مث مرحلة 

كمة ، وأصبح الوصول إىل احلق الناشئ عن اجلرمية ال ميكن إال عن التحقيق االبتدائي مث مرحلة احملا 
 طريق هذه الدعوى ، فال عقوبة إال حبكم قضائي ، وإن وجد استثناء  على هذا األصل فسنده القانون .
واألصل أن طريف الدعوى العامة مها اجملين عليه بوصفه مدعيا  واملتهم بوصفه مدعي عليه ، إال ان تدخل 

واختصاصها بالدعوى اجلنائية وظهور جهاز النيابة العامة أضاف إىل الدعوى العمومية خصما  الدولة 
آخر هو النيابة العامة وأصبحت هي املمثل العام لالدعاء بالنيابة عن اجملتمع مبن فيهم املتهم ، وأصبح 

احلديثة واقتصر حقه  دور اجملين عليه يتضاءل شيئا  فشيئا  حىت أصبح أثرا  بعد عني يف بعض التشريعات
على مساع شهادته ، وخاصة يف مرحلة احملاكمة ، ريم أهنا تتم وفقا  للنظام االهتامي بل يغلب عليها 

 ذلك .
لذلك نتساءل هل اجملين عليه مازال يتمتع بذات احلقوق اليت كان يباشرها بنفسه قبل ظهور جهاز النيابة 

وى اجلنائية ؟ أم أنه خصم منضم إىل النيابة العامة ؟ وما العامة ؟ وهل مازال خصما  رئيسيا   من الدع
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هي احلقوق والضمانات اليت منحها املشرع اللييب للمجين عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي واحملاكمة 
 والطعن يف القرارات واألحكام ؟

ون اإلجرائي سنحاول بعون اهلل تعاىل اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل استقرائنا لنصوص القان
اللييب ، لنتبني من خالهلا احلقوق اليت منحها املشرع للمجين عليه يف مرحليت التحقيق االبتدائي واحملاكمة 

 وما يتخللها من طعون وتظلمات ليستعني هبا على اقتضاء حقه .
إال  نةإن دراستنا هذه ستقتصر على بيان ما سل  ذكره وفقا  ألحكام التشريع اللييب ولن نلجأ للمقار 

 عند الضرورة   وسنقسم حبثنا هذا إىل مبحثني :
 املبحث األول : حقوق اجملين عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي .

 املبحث الثاين : حقوق اجملين عليه يف مرحلة احملاكمة مث تنزيله خبامتة تتضمن أهم النتائج والتوصيات
 المبحث األول

 البتدائيحقوق المجني عليه في مرحلة التحقيق ا
مرحلة التحقيق االبتدائي مرحلة سابقةعلى مرحلة التحقيق النهائي تتوالها سلطة قضائية افرتض فيها 
الشرع النزاهة واحلياد ناط هبا البحث عن أدلة الدعوى ومتحيصها قبل إحالتها إىل سلطة احلكم ، ويف 

لدعوى العمومية ، األمر الذي هذه املرحلة يتم اختاذ الكثري من املعامالت اليت تكون فاصلة يف ا
يستوجب متكني اجملين عليه من متابعتها واشرتاكه فيها بوصفه خصما  يف الدعوى العمومية حىت يتمكن 
من تقدمي األدلة على ثبوت وقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم الستصدار حكم بإدانة اجلاين ومعاقبته 

ما لتحديد مرحلة التحقيق االبتدائي وسلطاهتا لذلك سوف نقسم هذا البحث إىل مطلبني خنصص أوهل
 وختصص ثانيهما لبيان حقوق اجملين عليه يف هذه املرحلة .

 المطلب األول
 رحلة التحقيق االبتدائي وسلطاتهاتحديد م
التحقيق االبتدائي مرحلة تسبق مرحلة التحقيق النهائي "واحملاكمة" ومتهد هلا تتمثل يف جمموعة  

تباشرها سلطة حمددة قانونـا  وظيفتها متحيص األدلة اليت مت احلصول عليها يف مرحلة من اإلجراءات 
االستدالل أو ما يتم احلصول عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي بقصد الوصول إىل احلقيقة فإذا رجحت 

إلقامة أدلة اإلثبات أحالت الدعوى إىل احملكمة املختصة وإذا ترجحت أدلة النفي أمرت بأالى وجه 
الدعوى العمومية ، وتتمثل إجراءات التحقيق االبتدائي يف الكش  واملعاينة واالستجواب واملواجهة 

 ومساع شهادة الشهود واالستعانة باخلرباء وتفتيش األشخاص واألماكن .
وتوص  إجراءات التحقيق االبتدائي بأهنا ذات طبيعة قضائية تباشرها سلطة قضائية تتحرك هبا الدعوى 

تقطع التقادم وميكن مباشرهتا قهرا  وإجبارا  بالقدر الالزم للحصول على الدليل واحملافظة عليه ويف احلدود و 
 اليت رمسها القانون .
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 (1)والتحقيق االبتدائي وجويب يف اجلنايات جوازي يف املخالفات واجلنح .
سلطة التحقيق االبتدائي باهنا وتتميز إجراءات التحقيق االبتدائي عن اإلجراءات األخرى اليت متارسها 

تتغيا البحث عن الدليل ومتحيصه تفاديا  للنتائج السيئة اليت تنتج عند رفع الدعوى العمومية دون التأكد 
من كفاية أدلة اإلثبات ، ولذلك ال يعد من إجراءات التحقيق االبتدائي أوأمر اإلفراج عن املتهم واألمر 

 (2) وجه إلقامة الدعوى العمومية .برد املضبوطات حلائزها واألمر بأالى 

  ثانياً : سلطات التحقيق االبتدائي :
التحقيق االبتدائي عمل قضائي ختتص بإجرائه سلطة قضائية اناط هبا املشرعهـذا االختصاص أصال  ، 

 واستثناء أشرك معها يريها يف هذا االختصاص ضمانا  للحيدة وزيادة يف متحيص الدليل .
 ة :لنيابة العاماا .4

يف التشريع اللييب أختص املشرع النيابة العامة مبباشرة التحقيق االبتدائي بوصفها سلطة التحقيق 
العتبارات رأى أهنا كافية لتحقيق احلياد والكفاءة ، خالفا  لبعض التشريعات الالتينية اليت أناطت هذا 

 االختصاص بقاضي التحقيق ؛ ألهنا رأت فيه كفاية احلياد والكفاءة .
إجراءات جنائية على أنه : )) فيما عدا اجلرائم اليت خيتص قاضي التحقيق بتحقيقها  472نص املادة ت

تباشر النيابة العامة التحقيق يف مواد اجلنح واجلنايات طبقا  لألحكام املقررة  54وفقا  ألحكام املادة 
 لقاضي التحقيق مع مرعاة ما هو منصوص عليه يف املواد التالية (( .

يابة العامة يف التشريع اللييب تعترب هيئة من اهليئات القضائية وفقا  ألحكام املادة األوىل من القانون والن
مبشان نظام القضاء يرأسها النائب العام ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة 2111لسنة  1رقم 

استئناف توجد نيابة  مبختل  درجاهتم وميتد إختصاصه ليشمل كافة أقاليم الدولة ، ويف كل حمكمة
تسمى نيابة االستئناف يرأسها حمام عام يتمتع جبميع االختصاصات اليت يتمتع هبا النائب العام عدا ما 
اختص به النائب العام من اختصاصات ذاتية حبكم القانون ، وختتص هذه النيابة مبباشرة اختصاصها يف 

 نطاق اختصاص حمكمة االستئناف .
ية توجد نيابة كلية يرأسها رئيس نيابة يعاونه عدد األعضاء مبختل  درجاهتم ، ويف كل حمكمة ابتدائ

 ومتارس اختصاصهايف نطاق اختصاص احملكمة االبتدائية .
ويف كل حمكمة جزئية تنشأ نيابة جزئية يديرها أقدم األعضاء ومتارس اختصاصهايف نطاق اختصاص 

 احملكمة اجلزئية .
 اضي التحقيق :قق .2

                                                 
 . 270، ص  5111،  5ط –ليبيا  –سالمة ، اإلجراءات الجنائية من التشريع ، منشورات المكتبة الجامعية ، الزاوية محمد  نمأمو د. -1

 . 274د.مأمون محمد سالمة ، المرجع السابق ، ص  -2
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للنيابة العامة يف مواد اجلنح واجلنايات أن تطلب إىل رئيس احملكمة االبتدائية ندب قاضي أجاز املشرع 
للتحقيق قبل بدء التحقيق أو بعد بدئه ، ولرئيس النيابة العامة املختص أن يطلب إىل حمكمة االستئناف 

واد اجلنايات أن ندب مستشار للتحقيق ويكون الندب بقرار من اجلمعية العمومية كما جيوز للمتهم يف م
يطلب إىل رئيس احملكمة االبتدائيةندب قاض للتحقيق ، ويصدر القرار من رئيس احملكمة بعد مساع 

 أقوال النيابة العامة ، وقرار الندب هنائي يري قابل للطعن .
، التحقيُق وفقا  ألحكام الفصول من األول حىت احلادي عشر  ويباشر قاضي التحقيق ومستشارالتحقيق 

 52لباب الثالث من قانون اإلجراءات اجلنائية ، وهو ملزم مببدأ عينية الدعوى وفقا  ألحكام املادة من ا
 إجراءات جنائية دون شخصيتها .

 رفة االهتـام :ي .3
هي دائرة من دوائر احملكمة االبتدائية تشكل من رئيس احملكمة االبتدائية أو من يندبه لذلك من قضاهتا 

الة الدعاوي يف مواد اجلنايات واحملالة إليها من النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، وتعقد سرا  وختتص بإح
 إىل حمكمة اجلنايات إذا رأت بعد حتقيقها أن وصفها كذلك أو كان وصفها بني اجلناية واجلنحة .

وتباشر اختصاصها يف نطاق اختصاص احملكمة االبتدائية وفقا  ألحكام الفصلني الثاين عشر والثالث 
عشر من الباب الثالث من قانون اإلجراءات اجلنائية تلك هي أهم اختصاصاهتا فيما يتعلق بالتحقيق 

 االبتدائي .
 ثالثاً : خصائص التحقيق االبتدائي :

التحقيق االبتدائي أهم مرحلة قضائية تسبق التحقيق النهائي حيث يتم البحث عن األدلة وحتقيقها 
ض فيها املشرع احلياد والكفاءة فالتحقيق االبتدائيمصدر أساسي وفحصها بواسطة سلطة قضائية افرت 

للدليل الذي كثريا  ما تؤسس احملكمة حكمها عليه ، ولكي يكون الدليل الناشئ عن هذا التحقيق حمل 
ثقة من اخلصوم واحملكمة يتعني ان تكون هناك ضمانات وضعها املشرع لسالمـة هـذا الدليل ، وأهم 

 د والسرية والتدوين .هذهالضمانات احليا
 يـاد :احل -4

حياد سلطة التحقيق االبتدائي ضمانة أساسية للحصول على دليل خاٍل من العيوب التشريعية جمانب 
للبطالن ُمرٍض ألطراف اخلصومة ، مبعىن أن من يباشر إجراءات التحقيق جيب أالى يكون خصما  يف 

انة أخذت التشريعات احلديثة بالفصل بني سلطيت الدعوى بل حكما  بني أطرافها ، وحتقيقا  هلذه الضم
التحقيق واالهتام حيث أناطت األوىل بقاض التحقيق والثانية بالنيابة العامة بصفتها نائبة عن اجملتمع يف 
املطالبة بالقصاص من اجلاين أمام القضاء ، وال يغين عن احلياد نزاهة التحقيق ؛ ألن عدم احلياد جيلب 

يف الغالب االعم إذ ال يصلح ان يكون اخلصم حكما  ، ولذلك فإن اجلمع بني مظنة عدم النزاهة 
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سلطيت التحقيق واالهتام هبيئة واحدة كان حمل انتقاد فقهي وال خالف يف أن الفصل بني هاتني 
 (1)السلطتني أمر حممود ومريوب فيه من قبل مجهورالفقه العريب . 

األخذ بنظام اجلمع بني سلطيت التحقيق واالهتام بيد النيابة العامة واملشرع اللييب شايع املشرع املصري يف 
أصال  واستثناء أجاز للنيابة العامة طلب ندب قاض أو مستشار للتحقيق يف مواد اجلنح واجلنايات كما 
أعطى هذا احلق للمتهم يف مواد اجلنايات حيث جيوز له طلب ندب قاض للتحقيق وفقا  ألحكام املادة 

 راءات جنائية .إج 54رقم 
فالنيابة العامة هي السلطة املختصة أصال  بالتحقيق االبتدائي وال جيوز لقاضي التحقيق ان يباشر 

 التحقيق يف دعوى إالى بناء على إحالتها إليه وفقا  ألحكام القانون .
تباشره النيابة  ويرتتب على األخذ هبذا االجتاه أنى النيابة العامة ليست خصما  يف مرحلة التحقيق عندما

العامة ولذلك ينحصر خصوم الدعوى اجلنائية يف املتهم واجملين عليه ، وتبقى النيابة حكما  حمايدا  بينهما 
وظيفتها البحث عن أدلة النفي واإلثبات على حد سواء ، وال جيوز هلا بأي حال من األحوال استعمال 

لتحقيق االبتدائي قابال  لألبطال لذلك نرى انه سلطتها بوصفها سلطة اهتام ، وإالختل  احلياد وصار ا
 (2)جيوز ردها عن الدعوى لعدم الصالحية كقاضي للتحقيق متاما  .

وتأكيدا  حلياد النيابة العامة عندما تباشر التحقيق بذاهتا أخضع املشرع إجراءات التحقيق اليت تتوالها 
املتهمني وتفتيش منازل يري املتهمني ، وضبط كافة لرقابة القاضي اجلزئي حيث ال جيوز هلا تفتيش يري 

اخلطابات والرسائل واجلرائد واملطبوعات لدى مكاتب الربيد ، وضبط ومراقبة احملادثات اهلاتفية ، إال بعد 
 ( .481استصدار إذن من القاضي اجلزئي وإال كان اإلجراء باطال  نسبيا  )م 

تهم بعد انقضاء مدة احلبس املقررة هلا إال بعد احلصول على كما ال جيوز للنيابة العامة متديد حبس امل
( 477،  471إذن بذلك من القاضي اجلزئي أو اهليئة االستئنافية باحملكمة االبتدائية حسب احلال .)م 

وذلك من أهم ضمانات التحقيق االبتدائي الذي تباشره النيابة العامة ، ولذلك ترفع هذه القيود عند 
راءات من قبل قاضي التحقيق أو مستشار التحقيق أو يرفة االهتام لتأكيدحياد النيابة مباشرة هذه اإلج

 العامة .
أما عندما يباشر التحقيق مبعرفة قاضي التحقيق فإن األمر خيتل  متاما  حيث تكون النيابة العامة خصما  

 ي معه يف االسلحة.للمتهم يسعى للبحث عن أدلة اإلثبات كاجملين عليه متاما  وإن كانت ال تتساو 
وميكن حتقيق قدٍر كبري من احلياد إذا خصصنا عددا  من أعضاء النيابة العامة ملباشرة التحقيق والباقي 
يتوىل وظيفة االهتام ، كما يتحقق احلياد بنظام اجلمع بني سلطيت التحقيق واالهتام إذا نأى متبوعواالنيابة 
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 . 875د.. محمود نجيب حسني ، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، المرجع السابق ص  -   

 .. 232، ص  6851 د.. فوزية عبد الستار ، شرح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية سنة -   
 . 070ص  م ،6881دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، 7طبعة ة ، الجنائيسرور ، الوسيط في قانون اإلجراءات ال فتحيأحمد  - 2



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

27  

 

النيابة العامة عندما يباشر أعمال التحقيق يباشرها  العامة عن التدخل يف أعمال التحقيق ألن عضو
 بوصفه أصيال  ال نائبا  عن النائب العام كما هو احلال عندما يباشر أعمال االهتام .

 سرية التحقيق االبتدائي : -2
األنظمة اإلجرائية اليت تأخذ بالنظام اإلجرائي املختلط الذي جيمع بني النظام االهتامي ونظام البحث 

ي يغلب أعمال نظام البحث والتحري يف مرحلة التحقيق االبتدائي بعد تطويره وتنقيته من شوائب والتحر 
االعتداء على حقوق الدفاع والسرية من خصائص هذا النظام حيث تتم إجراءات التحقيق االبتدائي يف 

صوم ومحاية مراعاة ملصلحة بعض اخل -قـدر اإلمكان  -سرية تامة حيث ال جيـوز لغري اخلصوم حضوره 
ملا ينتج عن التحقيق من أدلة ، وقد وضع املشرع جزاء  ملن ينشر أسرار هذا التحقيق وفقا  ألحكام املادة 

 أ إجراءات جنائية  . 59
ويرى الفقه ان خمالفة مبدأ سرية التحقيق االبتدائي ال يرتتب عليه البطالن وان كان حملكمة املوضوع 

 (1)راء مت باملخالفة ملبدأ السرية .سلطة تقدير الدليل الناتج عن إج
أما اخلصوم فإن إجراء التحقيق يف حضورهم يعد ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع حىت يكون اخلصم 
على علم مبا مت احلصول عليه من أدلة يف مرحلة التحقيق االبتدائي ، ومدى صحة اإلجراءات اليت 

ع نى له من طلبات تتعلق بتمحيص بعض األدلة ، متخضت عنها هذه األدلة ومتكنه من ان يتقدم مبا يه 
 ودفوع تتعلق هبا إلظهار احلقيقة يف نطاق مبدأ الشرعية اإلجرائية .

إذا كان التحقيق يتم مبعرفة قاضي التحقيق أو مستشار التحقيق أو يرفة  -واخلصوم يف مرحلة التحقيق 
كان التحقيق يتم مبعرفة النيابة العامة فإن اخلصوم   هم النيابة العامة واملتهم واجملين عليه أما إذا -االهتام

املعنيون هم من سبق ذكرهم عدا  النيابة العامة ، حيث ال جيوز إجراء معامالت التحقيق يف يياهبم إال 
يف حاليت الضرورة واالستعجال ، ومها من املسائل املوضوعية اليت ختتص سلطة التحقيق بتقديرها حتت 

، وإذا كان احلضور هو األصل فإن خمالفة األصل يف حاليت االستثناء سالفي الذكر  رقابة حمكمة املوضوع
 .(2)يرتتب عليه بطالن الدليل الناتج عن اإلجراء الذي مت يف ييبة اخلصم الذي مل ميُىكن من احلضور

على  إجراءات جنائية اليت تنص 14/1وال جيوز الفصل بني اخلصم احلاضر وحاميه أعماال  لنص املادة 
 انه  : "للخصوم احلق دائما  يف استصحاب وكالئهم يف التحقيق ".

 12وأعماال  ملبدأ احلضور أوجب املشرع على سلطة التحقيق إخطار اخلضوم بوقت التحقيق ومكانه )م 
 (إجراءات جنائية .

                                                 
ذلك  د.أحمد فتحي سرور ، المرجع وك ، 858د. مأمون محمد سالمة ، اإلجراءات الجنائية في التشريع الليبي ، المرجع السابق ص  -1

 .073السابق ص 
 . 078د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص  - 2
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منه على  وحتقيقا لغاية مبدأ حضور اخلصوم أجاز املشرع هلم االطالع على التحقيق واحلصول على صورة
نففة اخلصم وال جيوز لسلطة التحقيق حرماهنم من هذا احلق إال إذا كان التحقيق جيري يف حالة الضرورة 

 إجراءات جنائية  .18بناء  على قرار من سلطة التحقيق 
 المطلب الثاني
 عليه في مرحلة التحقيق االبتدائيحقوق المجني 

حلة التحقيق االبتدائي بوصفه خصما  يف الدعوى اجلنائية أعطى املشرع اللييب للمجين عليه حقوقا  يف مر 
 مستقال  عن بقية اخلصوم منها :

 أوالً : الحق من الحضور:
(إجراءات جنائيـة على انه : "للنيابـة العامـة واملتـهم واجملنـي عليـــه ، واملدعي باحلقوق 414تنص املادة )

مجيع إجراءات التحقيق"وبناء على ذلك فإنه جيب على املدنية واملسئول عنها ولوكالئهم ان حيضروا 
سلطة التحقيق ان تعلن اجملين عليه مبوعد التحقيق زمانا  ومكانا  وفقا  ألحكام القانون سواء كان التحقيق 

 412جيري مبعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو مستشار التحقيق وذلك أعماال  لنص املادة 
تنص على انه : خيطر اخلصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق  إجراءات جنائية اليت

مبكاهنا وتأكيدا  هلذا احلق أوجب املشرع على اجملين عليه ان مل يكن مقيما  مبركز احملكمة اليت جيري فيها 
ءات جنائية إجرا 13التحقيق ان يعني له حمال به و إال كان إعالمه يف قلم الكتاب إعالنا  صحيحا  ،م 

ولذلك ال جيوز لسلطة التحقيق ان حترمه حق احلضور فإن فعلت ذلك كانت إجراءات التحقيق جمانبة 
إجراءات جنائية   14للصواب حمال  للطعن ، إال يف حاليت الضرورة واالستعجال ، أعماال  لنص املادة  

أى ضرورة ذلك إلظهار احلقيقة اليت قضت بأنه : " لقاضي التحقيق ان جيري التحقيق يف يياهبم مىت ر 
 ومبجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح هلم االطالع على التحقيق ".

 ومع ذلك فلقاضي التحقيق ان يباشر يف حالة االستعجال بعض إجراءات التحقيق يف ييبة اخلصوم .
احلقيقة .  فاألصل أنه ال جيوز لسلطة التحقيق ان جتريه يف ييبة اخلصوم إال عند الضرورة بقصد إظهار

(1) 
فإذا انتهت حالة الضرورة وجب على سلطة التحقيق إخطارهم بانتهائها ومتكينهم من االطالع على 
مامت من إجراءات يف يياهبم وكذلك يف حالة االستعجال فالضرورة واالستعجال متثالن العلة من إجراء 

لطة التحقيق بسلطة تقديرية يف ذلك التحقيق يف ييبة اخلصوم وبالتايل تدور معه وجودا  وعدما وتتمتع س
حتت رقابة حمكمة املوضوع ، ولذلك جيب عليها ان تسبب قرارها حىت تتمكن احملكمة من بسط رقابتها 

 عليها .
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وإذا كانت حالة الضرورة يرتتب عليها منع حضور اخلصوم أعمال التحقيق بعمل إجيايب يصدر من احملقق 
عجال ترفع االلتزام عن احملقق بإعالن اخلصم مبوعد التحقيق دون يتمثل يف قرار مسبب فإن حالة االست

احلق يف منعه إذا حضر، ويف يري هاتيـن احلالتني ال جيوز لسلطة التحقيق ان جتري التحقيق يف ييبتهم ، 
، ويرى (1)ويرى جانب من الفقه العريب ان قاعدة عالنية التحقيق مبناسبة اخلصوم من النظام العام . 

 (2)ر أهنا تتعلق مبصلحة اخلصوم . جانب آخ
 ثانيا : الحق في تقديم الطلبات والدفوع :

احلق يف احلضور ليس ياية يف حد ذاته إمنا الغاية من سهنِّه  متكني اجملين عليه من تقدمي الطلبات والدفوع 
 ، واقرتاح اإلجراءات اليت متكن من الوصول إىل احلقيقة .

للنيابة العامة وباقي اخلصوم ان يقدموا إىل قاضي "إجراءات جنائية  على انه :  15فقد نصت املادة  
التحقيق الدفوع والطلبات اليت يرون تقدميها اثناء التحقيق وجيوز للمجين عليه ولو مل يكن مدعيا  

ءات معينة للوصول إىل باحلقوق املدنية أن يقدم مذكرات يشري فيها إىل أدلة اإلثبات أو يقرتح إجرا
 ".احلقيقة 

فدوره إجيايب كغريه من اخلصوم جيب على سلطة التحقيق ان تستمع إليه وان ترد على طلباته ودفوعه يف 
 ظرف أربع وعشرين ساعة ويبني األسباب اليت يستند عليها .

عشرين يفصل قاضي التحقيق يف ظرف أربع و "إجراءات جنائية  على أنه :  11فقد نصت املادة  
 ساعة يف الدفوع والطلبات املقدمة إليه ويبني األسباب اليت يستند إليها ".

كما جيب على سلطة التحقيق ان تبلغ اجملين عليه بكل قرار تصدره يف ييابه يف مدة ال تتجاوز أربعا  
إجراءات جنائية على انه :"إذا مل تكن  417وعشرين ساعة من ساعة صدوره ، فقد نصت املادة  

امر قاضي التحقيق فقد صدرت يف مواجهة اخلصوم تبلغ إىل النيابة العامة وعليها ان تعلنها هلم يف أو 
 ."ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها

والغاية من ذلك متكني اجملين عليه من متابعة جمريات التحقيق والطعن يف األوامر اليت جيوز الطعن فيها يف 
 يعاد الطعن .امليعاد إذ باإلعالن يبدأ م
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 ــ ثالثاً : الحق في الحصول على صورة من محتويات ملف الدعوى :
سواء مت التحقيق يف  مواجهة اخلصوم ام يف يياهبم فإن املشرع أعطاهم احلق  يف احلصول على صورة من 
حمتويات مل  الدعوى كمحضر االستدالل وحمضر التحقيق وكل مستند يقدمه اخلصوم اآلخرون 

طلبا  أو دفعا  او ميثل دليال  يف الدعوى ، بشرط ان يكون ذلك على نفقة اخلصم وبعد دفع يتضمن 
الرسوم املقررة ، والجيوز لسلطة التحقيق ان حترمه من هذا احلق إال إذا كان املطلوب إجراء  من إجراءات 

 (1)التحقيق وتقرر إجراؤه يف ييابه مراعاة ملصلحة للتحقيق .
للمتهم واجملين عليه واملدعي باحلقوق املدنية و "إجراءات جنائية على أنه : (18فقد نصت املادة)

املسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا  من األوراق أيا  كان نوعها إال اذا كان التحقيق 
 حاصال  بغري حضورهم بناء على قرار بذلك ".

 إخالال  حبق الدفاع . فإذا حرمته سلطة التحقيق من هذا احلق كان ذلك
 ــ رابعاً : الحق في رد الخبير :

جيوز للمجين عليه بوصفه خصما  يف الدعوى اجلنائية رد اخلبري سواء كان معينا  من سلطة التحقيق أو من 
 املتهم إذا وجدت أسباب قوية تدعوا إىل ذلك .

ال تتجاوز ثالثة أيام ، ويرتتب   ويقدم طلب الرد إىل سلطة التحقيق اليت جيب عليها الفصل فيه يف مدة
على تقدمي طلب الرد وق  اخلبري عن االستمرار يف أداء املأمورية حىت يتم الفصل يف الطلب قبوال  أوردا  

إجراءات جنائية  73، إال يف حالة االستعجال بأمر من سلطة التحقيق ،  فقد نصت  على ذلك املادة 
سباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد إىل احملقق للفصل للخصوم رد اخلبري إذا وجدت أ"بقوهلا: 

فيه ، وجيب ان يتبني منه أسباب الرد وعلى احملقق الفصل فيه يف مدة ثالثة أيام من تاريخ تقدميه ويرتتب 
 على هذا الطلب عدم استمرار اخلبري يف عمله إال يف حالة االستعجال بأمر من القاضي".

 لطة التحقق :ــ خامساً : الحق في رد س
جيوز للمجين عليه رد قاضي التحقيق أو مستشار التحقيق إذا توافرت حالة من حاالت الرد املنصوص 

 عليها يف قانون املرافقات أو قانون اإلجراءات اجلنائية أو قانون نظام القضاء .
ك يف النيابة وسندنا يف ذلك ان من ضمانات التحقيق االبتدائي حياد احملقق ، وقد افرتض املشرع ذل

العامة عندما تباشر التحقيق إذ خلع عليها ثوب القضاء وألزمها بأن تباشر التحقيق يف مواد اجلنح 
 .(2)اجراءات جنائية 472واجلنايات طبقا  لألحكام املقررة لقاضي التحقيق م 

نبه حالة من وبالتايل فهي ملزمة باحلياد كقاضي التحقيق متاما  الن قاضي التحقيق إذا توافرت يف جا
حاالت عدم الصالحية ختلفت صفة اجليدة عنه وأصبح يري صاحل لتحقيق الدعوى ، األمر الذي 
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يستوجب إعطاء اجملين عليه حق رده حىت يتحقق التوازن بني النيابة العامة بوصفها سلطة حتقيق وبني 
د طريف اخلصومة ضد اجملين عليه بوصفه خصما  ، أي حىت ال تتهم سلطة التحقيق باالحنياز إىل أح

الطرف اآلخر ، وهو ماجيب على السلطة القضائية الرتفع عنه ، ولكي يكون القضاء حمل اعتبار يف نظر 
 املتقاضني وحارسا  حقيقيا  للحريات .

( إجراءات جنائية يقتصر فقط على حالة مباشرة النيابة 224وحنن نرى ان نص الفقرة الثانية من املادة )
االهتام حيث  تعترب خصما  رئيسا  يف الدعوى اجلنائية ، واخلصم ال جيوز رده بداللةأن العامة لوظيفية 

 النص ورد يف الفصل الرابع من الباب الثاين من الكتاب الثاين املتعلق باحملاكمه .
وأما عندما تباشر النيابة العامة التحقيق فإن األمر خمتل  فهي تتوىل التحقيق بوصفها سلطة حتقيق 
تباشره وفقا  للضوابط املقررة لقاضي التحقيق عندما يندب لذلك ، فإذا كان قاضي التحقيق جيوز رده 

 (1)فإن النيابة العامة يف هذه احلالة جيوز ردها أيضا  لذات العلة.
إجراءات جنائيةإال ان جانبا  من الفقه  224/2وإذا كان أيلب الفقه العريب يسلم بظاهر نص املادة 

تقد هذا النص معلال  ذلك بأن هذا النص يقوم على أساس يري سليم ، الن اطمئنان اخلصم إىل العريب ين
نزاهة سلطة التحقيق وحيادها يعترب ضمانة من ضمانات التحقيق االبتدائي جيب على املشرع ان يكفلها 

 (2)له.
ة ليسوا يف حضورهم أعضاء النيابة العام" كما يؤيد هذا االجتاه ما قضت به حمكمة النقض املصرية :

جلسات احملاكمة خاضعني ملا يسري على القضاة من أحكام الرد والتنحي ألهنم وهم ميثلون سلطة 
االهتام يعتربون مبثابة خصم يف الدعوى وال شأن هلم يف احلكم وال جيب عليهم التنحي وال جيوز يف 

 (3)حقهم الرد".
مة متارس اختصاصها يف التحقيق جيوز ردها كقاضي فإعماال  ملفهوم املخالفة إذا كانت النيابة العا

 .التحقيق 
 ــ سادساً : الحــق في الطعن في أوامر التحقيق :

بعد انتهاء التحقيق تصدر سلطة التحقيق أوامر تتعلق بسري التحقيق أو التصرف فيه ، وهذه األوامر 
عن من قبل مجيع اخلصوم بل ليست مجيعا  حمال  للطعن من اخلصوم ، كما أن بعضها ليست حمال  للط

 يقتصر على بعضهم دون اآلخرين.
 وأهم األوامر اليت جيوز للمجين عليه الطعن فيها باالستئناف:

                                                 
 ، دار النهضة العربية القاهرة .  6802-7فتحي سرور ، الوسيط ، اإلجراءات الجنائية ، ط   دد. أحم -1

 ،  85، ص  6853، دار للطباعة ، مصر  60د. عبد الرؤوف عبيد ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ط  -2
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ي التحقيق أو يرفة االهتام أو النيابة  وجهالاالمر بال إلقامة الدعوى العمومية سواء  كان صادرا  من قاض 
على أنه " للنيابة العامة وللمجين عليه وللمدعي إجراءات جنائية  439/2العامة ، فقد نصت املادة 

ي التحقيق باألوجه إلقامة الدعوى " ، كما نصت  باحلقوق املدنية استئناف األوامر الصادرة من قاض 
اجراءات جنائية على أنه : " للنيابة العامة وللمجين عليه واملدعي باحلقوق املدنية الطعن  417املادة 

لصادرة من يرفة االهتام بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى " ، كما نصت املادة باالستئناف يف األوامر ا
إجراء جنائية على أنه " للمجين عليه  واملدعي باحلقوق املدنية الطعن يف االمر املذكور يف املادة 483
 السابقة"

اجلنائية أن إجراءات جنائية جيوز للمجين عليه بوصفه خصما  يف الدعوى  411ووفقا  ألحكام املادة 
 يستأن  األوامر املتعلقة باالختصاص الصادرة من سلطة التحقيق.

فقد نصت املادة سالفة الذكر على أنه : " جلميع اخلصوم أن يستأنفوا االوامر املتعلقة  مبسائل 
االختصاص وال يوق  االستئناف سري التحقيق وال يرتتب على انقضاء بعدم االختصاص بطالن 

إجراءات جنائية وباإلجراءات  414. وحيصل االستئناف يف امليعاد احملدد باملادة  إجراءات التحقيق
 اجراءات جنائية. 471املبينة فيها .ويفصل يف االستئناف وفقا  لإلجراءات واالحكام الواردة باملادة 

ا عليها تلك هي أهم احلقوق اليت يتمتع هبا اجملين عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي وضماناهتا أكدن
 بنصوص قانونية قطعية الداللة.

اكمة يف وبعد أن بينا حقوق اجملين عليه يف مرحلة التحقيق االبتدائي نشرع يف بيان حقوقه يف مرحلة احمل
        املبحث التايل.

 المبحث الثاني
 حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة

حقيق االبتدائي ، لن تكون كافية لتحقيق الفائدة إن احلقوق اليت منحهااملشرع للمجين عليه يف مرحلة الت
اليت ينشدها اجملين عليه ما مل تكن مدعومة حبقوق وضمانات يف مرحلة احملاكمة متكنه من رفع الدعوى 
العمومية إذا تقاعست سلطة التحقيق عن ذلك ، ومباشرهتا أسوة بغريه من اخلصوم ، حىت يتمكن من 

قتنع بقوة أدلة النفي ، ورضى مبا حكم به القضاء بعد اعطائه احلق يف استصدار حكم بإدانة اجلاين أوي
 الطعن يف األحكام، إن دراسة هذا املبحث تقتضي تقسيمه إىل مطلبني :

 املطلب األول : احلق يف رفع الدعوى العمومية ومباشرهتا .
 املطلب الثاين : احلق يف الطعن يف األحكام .
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 المطلـب األول
 يه في رفع الدعوى العمومية ومباشرتهاحق المجني عل

إجراءات جنائية على انه : " إذا أصدرت  51احلق يف رفع الدعوى العمومية : تنص املادة  ــ أواًل :
النيابة العامة أمرا  باحلفظ وجب عليها ان تعلنه بكتاب مسجل إىل اجملين عليه ، وإىل املدعي باحلقوق 

ع  حبقوق مالية ، فإذا توىف أحدهم كان اإلعالن لورثته مجلة يف حمل إقامته" املدنية وإىل الشاكي ولو مل يهدى 
. 

إن أمر احلفظ يضع حدا  لسري الدعوى اجلنائية قبل بلويها يايتها النهائية وهي: صدور حكم قضائي 
فاصل يف موضوعها لسبب رأت النيابة العامة عند توفره إيقاف السري يف الدعوى من طرفها عند هذا 

 د.احل
واملشرع ريم إعطائه النيابة العامة هذا احلق إال أنه مل يعترب هذا اإلجراء مانعا من رفع الدعوى أمام 
القضاء ومباشرهتا من قبل بعض اخلصوم اآلخرين ؛ ولذلك أوجب على النيابة العامة إعالهنم بأمر 

 ا توافرت شروط ذلك .احلفظ حىت يتمكنوا من رفع الدعوى العمومية مباشرة أمام قضاء احلكم ، إذ
وحيث إن اجملين عليه من بني من خصهم املشرع هبذا اإلعالن فإن من حقه أن يرفع الدعوى مباشرة 
أمام القضاء سواء  يف مواد اجلنح واملخالفات أسوة ببقية اخلصوم اآلخرين الذين منحهم هذا احلق  

عليه بكون عبثا  واملشرع ينبغي أالى يكون  كاملدعي باحلق املدين ، وإال فإن إعالن أمر احلفظ إىل اجملين
 عابثا  .

ونرى ان إعالن اجملين عليه بأمر احلفظ ، يايته متكينه من التظلم فيه إىل اجلهة الرئيسة ملصدر القرار فإن 
مل تستجب لطلبه كان له احلق يف تكلي  املتهم باحلضور مباشرة أمام احملكمة املختصة القتضاء حقه ، 

العامة ، فاحلق يف التقاضي حق  وهو حق طبيعي ميارسه اجملين عليه دون توق  ذلك على إجازة النيابة
مكفول لكل إنسامنوجود على إقليم الدولة ، كشفت عنه الدساتري وأحكام القضاء ، وال يوجد نص يف 
القانون يقيد هذا احلق ، وتأكيدا  لذلك فقد قضت حمكمة النقض املصرية بأن : "األمر باحلفظ ال يقبل 

املدعي باحلقوق املدنية ، وكل ما هلما هو االلتجاءايل االدعاء تظلما  أو استئنافا  من جانب اجملين عليه أو 
 (1)املباشر يف مواد اجلنح واملخالفات". 

وعلة ذلك ان اجملين عليه من الناحية الواقعية هو اخلصم األصيل يف الدعوى اجلنائية يف مواجهة املتهم ، 
ون محايتها ، وأن اجملتمع يستمد حقه يف ألنه وقعت عليه اجلرمية وانتهكت حقا  من حقوقه اليت كفل القان

الدعوى اجلنائية من حيث حتريكهاورفعها ومباشرهتا من حق اجملين عليه ، فاجملين عليه هو األصيل 
 والنيابة العامة هي الوكيل ، وليس من العدل ان حيرم األصيل حقا  ويستأثر به للوكيل دونه .
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إىل االنتقام الفردي من املتهم وهو ما يسعى القانون إىل  إن حرمان اجملين عليه من هذا احلق قد يلجؤه
 (1)اجتنابه وأمر بتجرميه .

لذلك ترى ان اجملين عليه يعترب خصما  أصيال  يف الدعوى اجلنائية وجيوز له االدعاء املباشر بصفته هذه 
دنية حىت ولو حىت ولو مل يدع حبقوق مدنية ، وحيث إن املشرع قد أعطى هذا احلق للمدعي باحلقوق امل

مل يكن جمنيا  عليه ، فإن اجملين عليه أحق هبذا من املدعي املدين الذي حىت وإن حرك الدعوى العمومية 
بالطريق املباشر فإنه لن يكون خصما  يف الدعوى العمومية ،كما أن هذا االخري جيوز له االلتجاء أصال  

القضاء اجلنائي وال يكفي ضمانه  هلذا احلق القول بأن إىل القضاء املدين أما اجملين عليه فال ملجأ له إال 
اجملين عليه إذا اراد أن يكون خصما  يف الدعوى اجلنائية عليه ان يدعي مدنيا  ألن ذلك يرتب عليه 
التزامات مادية  تتمثل يف نفقات رفع الدعوى ونفقات الدفاع ، إضافة إىل األضرار املادية واملعنوية اليت 

جلرمية ،  فاجملين عليه يالبا  ما يكون أكثر ضررا  من املدعي باحلقوق املدنية بسبب حلقت به بسبب ا
اجلرمية وبالتايل ال ميكن التسوية بينهما يف املراكز القانونية ؛ الن درجة الضرر اليت حلقت اجملين عليه 

 أكرب من الضرر الذي يلحق باملدعي باحلق املدين .
بالطريق املباشر من املتضرر من اجلرمية ، ونتيجة لتغليب حق املتضرر من وبالتايل فهو احق برفع الدعوى 

اجلرمية على حق اجملين عليه يف االدعاء املباشر يلجئ اجملين عليه إىل التدخل باحلق املدين حىت يتمكن من 
يرتتب مباشرة الدعوي اسوة بغريه من اخلصوم مطالبا  بتعويض رمزي اليتجاوز دراهم معدودة االمر الذي 

 عليه إلزام احملكمة بالفصل يف هذه الطلبات حبكم مسبب يزيد من أعبائها.
إن نصوص القانون اإلجرائي اللييب مل يرد هبا نص صريح حيرم اجملين عليه من حق رفع الدعوى العمومية 

والدليل  بالطريق املباشر ، بل إن نصوص هذا القانون يف جمملها تنحو حنو إعطاء اجملين عليه هذا احلق ،
ان املشرع اللييب أعطى للمجين عليه حق الطعن يف أوامر سلطة  -وإضافة إىل ما سبق  -على ذلك 

التحقيق باألوجه إلقامة الدعوي واألمر بعدم االختصاص بقصد متكينه من احلصول على حكم قضائي 
ملا ذهبت إليه سلطة  يلغي أمر سلطة التحقيق هذا وبالتايل إحالة الدعوى إىل احملكمة املختصة خالفا  

التحقيق من حجب الدعوى العمومية عن حمكمة املوضوع ، وهذا اإلجراء ميثل صورة من صور حق 
 اجملين عليه يف رفع الدعوى العمومية إىل حمكمة املوضوع دون توق  ذلك على ارادة سلطة التحقيق .

 (2)هذا االجتاه .إن أخذ املشرع اللييب بالنظام االهتامي يف مرحلة احملاكمة يؤكد 
إجراءات جنائية على أنه : "إذارأى قاضي التحقيق ان  435احلق من اإلعالن :تنص املادة  ــ ثانيًا :

الواقعة جنحة أو خمالفة حييل املتهم إىل احملكمة اجلزئية وعلى النيابة العامة ان ترسل مجيع األوراق 
                                                 

 : يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه فأنه كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة عقوبات التي تنص على انه  357انظر المادة  - 1

 القضائية للحصول على حق مزعوم وانتزع ذلك للحد بيده باستعمال العنت ضد االستثناء ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة إذا      

 م وإذا اقترن العنف والتهديد على االشخاص بالعنف ضد االشياء كان الفعل مصحوباً بتهديد األشخاص أو باستعمال العنف ضده     

 فتنطبق  العقوبتان المذكورين في الفقرتين السابقتين وال تقام الدعوى بناًء على الطرف المتضرر .     
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 وإعالن اخلصوم باحلضور أمام احملكمة يف واألشياء املضبوطة إىل قلم كتاب احملكمة يف ظرف يومني
 (1)أقرب جلسة ويف املواعيد املقررة" ،  وهذا ما يسمى باحلق يف اإلعالن .

فهذا النص صريح بإلزام النيابة العامة بإعالن اخلصوم للحضور أمام احملكمة املختصة ، واخلصوم املعنيون 
التحقيق االبتدائي ، أو مرحلة االستدالل ، وال شك بالنص هم اخلصوم الذين باشروا الدعوى يف مرحلة 

ان اجملين عليه واحد منهم حيث ذكر بوصفه هذا يف النصوص اليت تنظم اخلصومة يف مرحلة التحقيق 
 االبتدائي .

إن قصر وص  اخلصوم يف هذه النصوص على النيابة العامة واملتهم واملدعي باحلق املدين واملسئول عنه 
قول جيانبه الصواب ويعوزه الدليل ، ولذلك فإن عدم إعالنه ميثل إفتئاتا  على حقه يف  دون اجملين عليه

احلضور وممارسة حقه يف مباشرة الدعوى أمام القضاء واحلكم أسوة يغريه من اخلصوم ، بل إن حقه يف 
اللذين احلضور ومباشرة الدعوي العمومية مقدم على حق املدعي املدين واملسئول عن احلقوق املدنية 

يعتربان خصمني يف الدعوى املدنية التبعية دون الدعوى اجلنائية ، بل ان عدم إعالنه يعترب إخالال  حبق 
 الدفاع .
إجراءات جنائية على أنه :" للخصوم رد القضاة عن  424احلق يف رد القضاة : تنص املادة ــ ثالثًا :

حاالت الرد املبينة يف قانون املرافقات يف املواد  احلكم يف احلاالت الواردة يف املادة السابقة ويف سائر
املدنية والتجارية ، والجيوز رد أعضاء النيابة العامة وال مأموري الضبط القضائي ، ويعترب اجملين عليه فيما 
يتعلق بطلب الرد مبثابة خصم يف الدعوى" فهذا النص صريح يف تأكيد حق اجملين عليه يف رد القضاة 

ليت جيوزلبقية اخلصوم عند توافرها رد القضاة أسوة بغريه من اخلصوم .ويتبع يف طلب الرد لذات األسباب ا
 إجراءات جنائية. 223اإلجراءات واألحكام املقررة يف قانون املرافقات املدنية والتجارية م 

 و مناحلق يف مباشرة الدعوى :إذا حضر اجملين عليه أمام احملكمة بناء على إعالنه ، أ ــ رابعاً :
تلقاء نفسه ، كان خصما  يف الدعوى من حقه ان يباشر مجيع اإلجراءات بوصفة هذا اسوة باخلصوم 
اآلخرين ، فمن حقه تقدمي الطلبات والدفوع وفق خطة دفاعه اليت رمسها ، ومن حقه طلب مساع الشهود 

، وإن يطلب الذين يطلب من احملكمة مساعهم ، ومن حقه ان يناقش شهود اإلثبات وشهود النفي 
 إعادة مساع من يريداعادة مساعه وفقا  لإلجراءات اليت حيددها القانون وعن طريق رئيس اجللسة .

إجراءات جنائية على أنه : "أوال  تسمع شهادة شهود اإلثبات ويكون توجيه  211فقد نصت املادة 
ي باحلقوق املدنية مث من املتهم مث األسئلة للشهود من النيابة العامة أوال   مث من اجملين عليه مث من املدع

من املسئول عن احلقوق املدنية ، وللنيابة العامة وللمجين عليه وللمدعي باحلقوق املدنية ان يستجوبوا 
 الشهود املذكورين مرة ثانية إليضاح الوقائع اليت ادوا الشهادة عنها يف أجوبتهم".

                                                 
 . 65مجدي أنور حبيش ، التصورات الحديثة من قانون اإلجراءات الجنائية الف ، الت، الط  ، ص  - 1



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

66  

 

مساع شهادة اإلثبات يسمع شهود النفي  إجراءات جنائية على أنه : "بعد 215كما نصت املادة 
ويسألون مبعرفة املتهم  أوال  مث مبعرفة املسئول عن احلقوق املدنية مث مبعرفة النيابة العامة مث مبعرفة اجملين عليه 
مث مبعرفة املدعي باحلقوق املدنية ، ولكل من اخلصوم ان يطلب إعادة مساع الشهود املذكورين إليضاح أو 

ع اليت أدلوابشهادهتم عنها أو أن يطلب مساع شهود يريهم هلذا الغرض" ، فهذه النصوص حتقيق الوقائ
قاطعة الداللة على أن اجملين عليه خصم أصيل يف الدعوى اجلنائية ومن حقه احلضور واملشاركة اإلجيابية 

اع من يف مرحلة التحقيق النهائي كغريه من اخلصوم ، فمن حقه مناقشة الشهود ، ومن حقه طلب مس
يرى مساع شهادته ومن حقه طلب إعادة مساع شهادهتم مرة أخرى ، وهذه اإلجراءات ال يتوالها إال من  

 كان خصما  يف الدعوى اجلنائية .
إجراءات جنائية على أنه :" بعد مساع شهادة شهود اإلثبات وشهود النفي جيوز  218كما نصت املادة 

صوم يف الدعوى ان يتكلم" ، وبعد الفراغ من مساع شهادة للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي اخل
 الشهود جيوز ألي من اخلصوم ان يتقدم مبرافعته مبن فيهم اجملين عليه بوصفه خصما  يف الدعوى .

ويالحظ ان ترتيب املرافعة إجراء تنظيمي ال يرتتب على خمالفته البطالن إال إذا ترتب عليه إخالل حبق 
 (1)تهم من ان يكون آخر املرتافعني . الدفاع كأن مينع امل

 المطلـب الثاني
 حق المجني عليه في الطعن في األحكام

أثبتنا من خالل دراستنا يف املطلب األول من هذا املبحث صفة اخلصم يف الدعوى اجلنائية للمجين عليه 
وصول الدعوى إىل يف مرحلة التحقيق النهائي فهل  ثبوت هذه الصفة متنحه احلق يف مواصلة دوره حىت 

هنايتها وصدور حكم هنائي فيها ؟ أم ان املشرع اللييب حصر هذه الصفة على اجملين عليه يف مرحليت 
 التحقيق االبتدائي واحملاكمة دون مرحلة الطعن يف احلكم .

إن عرضا  لنصوص القانون اإلجرائي اللييب يبني لنا موق  املشرع اللييب من حق اجملين عليه سلوك طرق 
 الطعن أسوة بغريه من اخلصوم .

 ــ أوالً : الطعن بالمعارضة :
إجراءات جنائية على أنه : "تقبل املعارضة يف األحكام الغيابيةالصادرة يف املخالفات  314تنص املادة 

 واجلنح من كل من املتهم واملسئول عن احلقوق املدنية ".
خصم ال ميكن صدور احلكم يف يياهبا ، ولذلك  فاخلصوم يف الدعوى اجلنائية هم : النيابة العامة وهي

ال حيق هلا الطعن هبذا الطريق ، واملتهم وهو خصم رئيس يف الدعوى اجلنائية وحيتمل صدور احلكم يف 
ييابه ، ولذلك جاز له الطعن هبذا الطريق واملسئول عن احلقوق املدنية وهو يف األصل خصم يف الدعوى 
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ون خصما  يف الدعوى اجلنائية عندما تدخله النيابة العامةللحكم عليه املدنية التبعية إال أنه قد يك
 باملصاري  ويف هذه احلالة جيوز له الطعن باملعارضة إذا صدر احلكم يف ييبته .

 إجراءات جنائية ال يقبل منه الطعن باملعارضة 314وال ميكن القول بأن من مل يذكر يف سياق املادة 
إجراءات جنائية اليت تنص على إنه :" ال  312ان املشرع حباجة لنص املادة  وإذا كان االمر كذلك ملا ك

إجراءات جنائية  314تقبل املعارضة من املدعي باحلقوق املدنية " إذ لو كان يقصد من نص املادة 
إجراءات جنائية ألن إجياد مفهوم  312حصر احلق فيمن ذكر هبذه  املادة ماكان حباجة لنص املادة 

إجراءات على عدم ثبوت  312مل تتوافر شروط أعماله ، وحيث إن املشرع نص يف املادة  املخالفة
إجراءات جنائية  314املعارضة من املدعي باحلق املدين دل بذلك على أنه مل يقصد من نص املادة

 314حصر قبول الطعن فيمن ذكر هبا دون يريهم ، وبالتايل فإن عدم ذكر اجملين عليه يف نص املادة 
جراءات جنائية ال يصلح دليال  على حرمان اجملين عليه من سلوك هذا الطريق إذا توافرت يف حقه بقية إ

 الشروط  األخرى.
وحيث إنه ال يوجد نص صريح مبنع اجملين عليه من الطعن باملعارضة فال مناص من اإلعرتاف له هبذا 

 يق .وافرت له شروط سلوك هذا الطر احلق إذا صدر احلكم يف ييابه وت
إجراءات جنائية على أنه :" جيوز استئناف األحكام  315تنص املادة  -: ثانيًا : الطعن باالستئناف

 الصادرة يف الدعوى اجلنائية من احملكمة اجلزئية من املخالفات واجلنح"
إجراءات جنائية على أنه : " جيوز استئناف األحكام الصادرة يف الدعوى اجلنائية من  315تنص املادة 

 احملكمة اجلزئية يف املخالفات واجلنح ".
 من املتهم . – 4
 من النيابة العامة . – 2

فاملشرع أعطى احلق يف الطعن باالستئناف يف احلكم الصادر يف الدعوى اجلنائية من احملكمة اجلزئية يف 
نيابة العامة مواد املخالفات واجلنح بالشروط واألوضاع يف نص املادة  سالفة الذكر لكل من املتهم وال

بوصفهما اخلصمني الرئيسني يف الدعوى اجلنائية وسكت عن حق اجملين عليه يف سلوك هذا الطريق ، 
وسكوت املشرع عن ذلك ال ميكن اعتباره دليال  على عدم أحقية اجملين عليه يف الطعن باالستئناف إذ لو 

يريهم أو بعدم قبول االستئناف قصد املشرع ذلك لوضع نصا  يقضي حبصر االستئناف فيمن ذكروا دون 
من يري من ذكروا أونص صراحة على عدم قبول استئناف اجملين عليه وحيث إنه مل يفعل فإن اجملين عليه 
إذاكان خصما  يف الدعوى يف مرحلة الدرجة األوىل أصبح ذا صفة وإذا مل حيكم له بطلباته بصفته هذه  

 مها مناط االستئناف . كانت له مصلحة يف االستئناف فالصفة واملصلحة
 ــ ثالثاً : الطعن بالنقض :
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إجراءات جنائية على أنه :"لكل من النيابة العامة واحملكوم عليه وكذلك املسئول عن  384تنص املادة 
احلقوق املدنية واملدعي هبا فيما خيتص حبقوقهم فقط الطعن أمام حمكمة النقض يف األحكام النهائية 

 لك يف األحوال التالية ... " .الصادرة من آخر درجة وذ
فالنص وإن مل يأت على ذكر اجملين عليه إال أنه ال يفهم منه حرمان اجملين عليه من الطعن بالنقض أسوة 
خبصوم الدعوى اجلنائية ، إال إذا وجد نص صريح حيرمه من سلوك هذا الطريق ، وحيث أنه ال يوجد 

 هبذا الطريق ثابت وفقا  للقواعد العامة يف الطعن .نص صريح مينعه هذا احلق فإن حقه يف الطعن 
فالطعن يايته تصحيح ما قد  يقع من حمكمة الدرجة السابقة على حمكمة الطعن وهذا اخلطأ قد يلحق 
ضررا مبصلحة اجملين عليه أو يريه من اخلصوم والعدالة تأىب أن حترم أحد اخلصوم تصحيح اخلطأ دون يريه 

نوين ، فكل خصم يف الدعوى اجلنائية له مصلحة يف الطعن يف احلكم ال جيوز من اخلصوم ودون مربر قا
 حرمانه من احلق بالطعن فيمااعرتامهن عيب يستوجب التصحيح إال إذا نص املشرع على ذلك صراحة .
فإذا توافر شرط الصفة باجملين عليه بأن كان خصما  يف الدعوى اجلنائية وشرط املصلحة يف الطعن بأن  

عى إىل إلغاء احلكم  املطعون فيه أو تعديله وتوافرت الشروط الشكلية بالطعن جاز له ذلك كان يس
 (1)أسوة بغريه من اخلصوم والقول بغري ذلك يعوزه الدليل . 

إضافة إىل ذلك فإن الطعن ما هو إال مرحلة من مراحل الدعوى ومن مث ال بد ان تكون بني أطراف هذه 
 (2)الدعوى .
 الخـاتـمـــــة

تناولنا يف هذا البحث املختصر احلقوق اليت منحها املشرع اللييب للمجين عليه واليت متكنه من تبؤ مركز 
اخلصم يف الدعوى العمومية يف مواجهة املتهم ، ففي مرحلة التحقيق االبتدائي أعطاه احلق يف حضور 

ق أو يرفة االهتام واوجب على معامالت التحقيق االبتدائي سواء باشرته النيابة العامة أو قاضي التحقي
سلطة التحقيق إعالنه مبكان وزمان التحقيق اسوة بغريه من اخلصوم ، كما أعطاه احلق يف االستعانة 
مبحام جبوز له احلضور مبعيته وأعطاه احلق يف تقدمي ما يعن له من طلبات ودفوع وفقا  خلطة الدفاع اليت 

االطالع على مجيع حمتويات مل  الدعوى واحلق يف احلصول يراها حمققة ملصلحته ، كما اعطاه احلق يف 
 على صورة من حمتوياته على نفقته اخلاصة ، وذلك وفقا  للضوابط اليت حددها القانون .

كما أعطاه احلق يف الطعن يف أوامر التحقيق اليت تؤثر يف مركزه القانوين فأعطاه احلق يف الطعن يف األمر 
مومية سواء كان صادرا  من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من يرفة باألوجه إلقامة الدعوى الع

 االهتام حسب األحوال مستقال  بذلك من النيابة العامة .

                                                 
، وكذلك د. عبد الرؤوف المهدي ، شرح القواعد العامة  255انظر د. ادوار غالي الذهبي اإلجراءات الجنائية المرجع السابق ، ص  - 1
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كما أعطاه احلق يف الطعن باالستئناف يف مسائل االختصاص ، والغاية من ذلك متكينه من مواصلة 
 السري يف الدعوى حىت بلوغ هنايتها .

لتحقيق النهائي أعطاه احلق يف مباشرة الدعوى ، فأعطاه احلق يف اإلعالن مبوعد اجللسة ويف مرحلة ا
وحضورها وأعطاه احلق يف مناقشة الشهود وتقدمي الطلبات والدفوع أسوة بغريه من اخلصوم ، واحلق يف 

د الذين طلب مساع الشهود الذين يطلب إىل احملاكمة مساعهم كما له احلق يف طلب وإعادة مساع الشهو 
 يطلب إعادة مساع شهادهتم .

كما تبني لنا من استقراء نصوص القانون اإلجرائي اللييب ، إن هذه النصوص ختلو من نص صريح قطعي 
الداللة على حرمان اجملين عليه من الطعن يف االحكام بطرق الطعن العادية ويري العادية  ، وبالتايل فإن 

وص  من املبادئ العامة اليت أقرها املشرع كمبدأ التقاضي على حقه يف الطعن ثابت من عموم هذه النص
 درجتني ، ومبدأ املساواة بني اخلصوم يف االسلحة .

إعماال  هلذه املبادئ فإننا نرى أنه ال جيوز حرمان اجملين عليه من احلق يف الطعن إذا توافرت شروطه بغري 
وت حقه يف رفع الدعوى املباشرة يف مواد نص قانوين قطعي الداللة على ذلك ، وكذلك األمر يف ثب

 املخالفات واجلنح أسوة باملدعي باحلقوق املدنية .
وحيث أن احلق يف الطعن يف األحكام واحلق يف االدعاء املباشر يف مواد املخالفات واجلنح حمل خالف 

 خلالف .فقهي فإننا هنيب باملشرع اللييب إثبات هذه احلقوق بنصوص قطعية الداللة لرفع هذا ا
تلك هي أهم احلقوق اليت يتمتع هبا اجملين عليه يف مرحليت التحقيق االبتدائي واحملاكمة وفقا ألحكام 
القانوين اإلجرائي اللييب ، أما من الناحية العملية الواقعية فإن اجملين عليه ال ميارس هذه احلقوق تنازال  

اجملتمع متثيال  قانونيا  يف حتريك الدعوى اجلنائية ورفعها  عنها او اعتمادا  على دور النيابة العامة  اليت متثل
 ومباشرهتا وفقا  ألحكام القانون ويقتصر دوره على مساع أقواله كشاهد .

ونرى إن املشرع اللييب كان موفقا  فيما أعطاه  من حقوق للمجين عليه يف الدعوى العمومية ، متجاوزا  
حترم اجملين عليه من هذه احلقوق معتمده على دور النيابة العامة  بذلك الكثري من التشريعات اليت مازالت

يف هذا اخلصوص متناسيه ان النيابة العامة قد ال متارس حقها يف الطعن فيصبح حكم الرباءة باتا فيسقط 
بذلك حق اجملين عليه ريم وجود مطاعن عرضت على حمكمة الطعن لتغري الراي بشأهنا ، ولذلك فإن 

أن حترم اجملين عليه من حق الطعن أسوة بغريه من اخلصوم وإرضاء لشعوره بان العدالة جيب  العدالة تأيب
 ان تأخذ جمراها حىت هنايتها  اليت حددها املشرع .
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 مفتاح محمود اجبارة                                      
 /جامعة الزيتونةستاذ مساعد أ                                
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خلق اهلل االنسان وكرمه بأن جعله خليفته يف االرض ، وألجل أن يقوم اإلنسان باملهمة اليت خلق        

ألجلها ، واملتمثلة يف عبادة اهلل جل شأنه ، واستمرار احلياة ، نظم الشارع احلكيم محاية لضرورات 
االعتداء علي أي االنسان وهي ضرورة الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، واملال ،  بأن جعل من 

من هذه الضرورات جرمية ، وشدد يف عقوبتها بان جعلها جرائم حدية، ونتيجة لتشديد العقوبة املقررة 
 لالعتداء علي أي من حاجيات األنسان، 

فإن اهلل سبحانه وتعاىل نص علي طرق معينة إلثبات هذه اجلرائم، حبيث ال تطبق العقوبة املقررة هلذه 
، يري انه يف حالة تعذر 1 إثباهتا بالطرق وااللية املنصوص عليها يف الشريعة االسالمية اجلرائم، اال اذا مت

تطبيق العقوبات احلدية علي اجلاين ، بسبب عدم ثبوهتا بالوسائل اليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية ، 
 فان اجلاين خيضع لعقوبات تعزيرية .

المية  ، واملتمثلة يف تشديد العقوبات املقررة للمعتدي هذه املنهجية اليت وضعت احكامها الشريعة اإلس
علي ضروريات االنسان ، والتشدد يف طرق وآلية إثبات  هذه اجلرائم  حتمل يف طيها موازنة دقيقة بني 
حقني حق اهلل سبحانه وتعايل يف معاقبة اجلناة ، وحق املتهم يف ان ال تطبق عليه العقوبة املقررة ألي من 

 دية ، اال اذا ثبتت بشكل قطعي وبالوسائل احملددة شرعا .اجلرائم احل
وحرصا من املشرع اللييب علي تبين احكام الشريعة اإلسالمية يف قانون العقوبات ، علي اعتبار ان 
الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيس للتشريع ، فلقد بادر منذ وقت مبكر ) أوائل السبعينات ( بتقنني 

، بعد جهود ذؤبه قامت هبا اللجان املختصة اليت انيطت  هبا مهمة مراجعة  احكام اجلرائم احلدية
 ،2التشريعات القائمة وتعديلها مبا يتفق ومبادئ الشريعة االسالمية ، جتلي يف صدور أربعة تشريعات 

                                                 
1
الوضعية ، الطبعة األولي ، مؤسسة راجع المستشار / علي علي منصور ، نظام التجريم والعقاب في اإلسالم ، مقارنا بالقوانين  - 

 .  75الي  71م ، ص  1976الزهراء لإليمان والحسني بالمدينة المنورة ، 
2
 لقد أصدر المشرع الليبي العديد من القوانين المستمدة أحكامها من الشريعة اإلسالمية بشأن الحدود منها : _ - 

و . ر ،  1415رمضان  24ميالدية في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة ، صدر بمدينة سرت بتاريخ  1425لسنة  13القانون رقم  - 

                                                                                                                  م .                                                                                                                     1425/  2/  12الموافق 

م  1974/  9/  16هـ  الموافق  1393شعبان  29م بشأن إقامة حد الزنا ، صدر بمدينة سرت بتاريخ  1973لسنة  71القانون رقم  –

 م .                                                                                          11973لسنة  43رقم صدر بالجريدة الرسمية العدد 

 1423/  9/  16هـ الموافق  1394شعبان  29م في شأن إقامة  حد القذف ، صدر بمدينة سرت بتاريخ  1974لسنة  52. القانون رفم -

 م                                                                                   1423لسنة  52 م ، صدر بالجريدة الر سمية رقم

/ يناير  29و . ر ـ الموافق  1413شعبان  17م في شأن تحريم شرب الخمر  ، صدر بمدينة سرت بتاريخ  1423لسنة  4القانون رفم  -

 م 1423نة لس 5م ، صدر بالجريدة الر سمية رقم  1423/ 
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وفعال محل املشرع  اللييب يف خطوة جريئة  حتسب له  املبادي اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية بشأن 
جرائم احلدود سواء من حيث العقوبات ، او من حيث ألية وطرق اإلثبات ،اال انه وبكل اس  سرعان 
ما تراجع عن ذلك ،يف خطوة يري مدروسة وبدون مربر حيث أجرى تعديالت علي هذه التشريعات ، 

لقصور الذي أتضح منها ان املشرع اللييب متذبذب يف سياسته اجلنائية اخلاصة جبرائم احلدود ، ولبيان ا
نتج من سياسة املشرع اللييب يف جرائم احلدود ، سأتناول هذا البحث يف مطلبني ، املطلب االول 
وسنخصصه لبيان تطور نظام اإلثبات يف اجلرائم احلدية ، والذي سيقسم  بدوره ايل ثالث فروع  ، الفرع 

فرع الثاين لبيان اإلثبات يف االول سيخصص لبيان اإلثبات يف جرمييت السرقة واحلرابة ، وسيخصص ال
جرمية الزنا ، وسيخصص اخريا الفرع الثالث لبيان اإلثبات يف جرمية شرب اخلمر وسنتناول يف املطلب 
الثاين أوجه القصور يف نظام إثبات جرائم احلدود يف التشريع اللييب ، وهو ما سنتناوله يف اربعة فروع ، 

واالنسجام بني احكام اجلرائم احلدية ، الفرع الثاين سنتناول الفرع االول وسنخصصه / النعدام التوافق 
فيه / عدم تناسب ادلة اإلثبات مع جسامة اجلرائم ، بينما سنحصص الفرع الثالث لدراسة / جتاهل 
املشرع اللييب لقاعدة درء احلدود بالشبهات ، واخريا  سنتناول يف/ الفرع الرابع أثر ختل  الدليل الشرعي 

 ملحعلي عقيدة ا
 المطلب االول

 تطور نظام االثبات في الجرائم الحدية
ان املتتبع لتشريعات احلدود الصادرة يف ليبيا والتعديالت اليت ادخلت عليها يف مناسبات خمتلفة ، 
يالحظ بان احكام األثبات كانت من اوائل االمور اليت طاهلا التغيري والتعديل ، وهو ما يصدق حتديدا 

لسرقة واحلرابة وجرمية الزىن ، دون جرمية القدف ، ذلك ان اثباهتا بقى دون تغيري علي اثبات جرائم ا
 اليف شأن إقامة حد القدف .4971لسنة  52يذكر منذ صدور القانون املنظم هلا رقم 

يري ان املشرع اللييب قد اعترب شرب اخلمر جرمية تعزيرية ، بعد ان اخرجها من اعداد اجلرائم احلدية 
م بشأن حترمي شرب اخلمر ، ولذا فأننا سنقصر حبثنا علي تتبع  4123لسنة  1نون رقم مبوجب القا

املراحل اليت مرهبا إثبات كل من جرمييت السرقة واحلرابة يف الفرع االول ، وجرمية الزىن املعاقب عليها حداٌ 
من وراء ذلك ، مت  يف الفرع الثاين ، للوقوف علي التعديالت اليت أجريت باخلصوص ، واحلكمة املبتغاة

 نتناول اإلثبات يف جرمية شرب اخلمر يف الفرع الثالث .
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 الفرع االول
 االثبات في جريمتي السرقة والحرابة

مراحل تطور احكام االثبات املتعلقة جبرمييت السرقة واحلرابة يالحظ بانه وضعت وسائل اثبات  عمن تتب
بشأن إقامة حدي السرقة واحلرابة ، والتعديالت  4972لسنة  418هلذه اجلرائم يف ظل القانون رقم 

ذي انصب اليت ادخلت عليه واليت ركزت علي تعديل شروط اقامة احلد ، ولعل من ابرز التعديالت ال
( التاسعة من القانون املكور ، واليت نصت علي انه ) تثبت جرميتا السرقة واحلرابة  9علي نص املادة ) 

املنصوص عليهما يف املادتني االويل والرابعة من هذا القانون العرتاف اجلاين مبرحلة التحقيق أو احملاكمة  
 أو بالشهادة أو بأي وسيلة أثبات علمية (.

ومبقارنة صياية هذه املادة املعدلة بسابقتها يتضح التحول يف مسلك املشرع اللييب ، مؤداه ان هناك 
توجها ٌ لذى املشرع اللييب ايل تقييد وسائل إثبات جرمييت  السرقة واحلرابة ، فنجده قد حصر طرق إثباهتا 

ه يف مرحلة التحقيق أو احملاكمة يف ثالثة وسائل وهي :   ) اعرتاف اجلاين ( ، والذي فيد بضرورة حصول
وقد قضى بأن ) وتعترب النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ،  1، ولو كانت احملكمة يري خمتصة 

حيث منحها القانون جزء من هذه السلطة فضال عن أن هلا اختصاصات قاضي التحقيق ، ومل حيدد 
، لكي 2ابة العامة ولكنه قال امام السلطة القضائية  (املشرع مكان اإلقرار هل هو يف احملكمة أم امام الني

يعول عليه يف االثبات ، فتثبت السرقة باإلقرار ولو بعد حني من السرقة ، الن التقادم  عند القائلني به 
، فالعاقل ال يقر علي نفسه بغري  3ال يؤثر علي االقرار ، اذا االنسان يري متهم فيما يقر به علي نفسه

، و) الشهادة  5ويف ذلك خروج عن القواعد العامة لإلثبات  ومنها ) ال يؤاخذ املقر بإقراره (، 4احلقيقة 
( واليت وردت مطلقة ، فتقبل شهادة رجل وامرأتني ، وشهادة شاهد رؤية ، وشاهد مسع ، وشهادة 

قة منع شاهد وميني املدعي ، بقصد ملكية املقصود ، فإذا مل يكن يري هذه الشهادات يف جرمية السر 
، 6احلكم بالقطع ، واقتصر القاضي علي احلكم بتعزير اجلاين والزامه بضمان قيمة الشيء املسروق 

                                                 
1
 1985لراجع / مراد العروبي ، أحكام جريمة السرقة ، المنشأة العامة  للنشر والتوزيع واإلعالم ، طرابلس ليبا ، الطبعة األولي ،  -  

 . 216م ، ص 
2
 م. 1981م ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، يناير  1979مارس  31ق ، جلسة  26/ 1طعن جنائي ليبي رقم  - 

3
 2119راجع الدكتور / عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الجنائي ، الجزء االول ، دار الحديث القاهرة ،  - 

 . 476م ، ص 
4
، ص  6199راجع الدكتور / عبد السالم الشريف العالم ، التشريع الجنائي االسالمي ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن ،  - 

 وما بعدها . 79

5
راجع الدكتور / احمد فتحي بهنسي ، السياسة الجنائية في الشريعة االسالمية ، الطبعة االولى ، دار الشروق القاهر ، بدون تاريخ  - 

 . 364نشر ، ص 

6
غني ، الجزء االول ، . وراجع / الم 81، ص  7. وراجع / شرح الزرقاني ، الجزء  151راجع بدائع الصانع ، الجزء االول ، ص  - 

  473.وراجع الدكتور / عبدالقادرعودة ، المرجع السابق ، ص  151. وراجع / اسنى المطالب / الجزء الرابع ، ص  289ص 
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واملقصود من قبول الشهادة عدم مساع الشهود قضاء واألخذ هبا كدليل ، فال مينع حضور الشهود قبل 
، اما  1منوع هو احلكم هبااملخاصمة من مساع اقواهلم وتذوينها كبالغ وحبس املتهم مبوجبها ، إمنا امل

حمل البحث فهي : ) اية  41من القانون رقم  9الوسيلة الثالثة من وسائل اإلثبات اليت ذكرت باملادة 
وسيلة علمية ( ، واملشرع اللييب اضاف هذه الوسيلة مواكبة للتطور التقين و العلمي ، وحماولة منه 

اعتقادي ، يري ان استخدام الوسائل العلمية كوسيلة  لالستفادة من تطبيقاته يف اثبات جرائم احلدود يف
من وسائل االثبات حمل جدل بشأن مشروعيتها ، حيث ان مثة وسائل علمية تستخدم يف مواجهة 
االنسان ، وتفضي إيل انتهاك بعض حقوقه االساسية ، وهي اما ألهنا تؤثر علي كيانه النفسي أو كيانه 

 . 2املادي أو كليهما 
ن نص املادة املذكورة عليه بعض املالحظات ، لعل أمهها ان اإلشارة ايل الوسائل العلمية  وعلى ذلك فإ

كوسيلة من وسائل اإلثبات دون حتديد ، يقضي ايل توسيع نطاق اإلثبات ، واالستفادة من التطور 
ايل تقييده العلمي يف هذا اجملال كما سبق القول ، وعلي الريم من ان املشرع اللييب علي ما يبدوا يهدف 

وعدم إطالقه ، ذلك لن الوسائل العلمية اليت ميكن استخدامها كوسائل اثبات عديدة ، الركون اليها 
بأطالق يف اثبات هذه اجلرائم اليت تتسم عقوبتها بالصرامة والشدة ، امر حمفوف باملخاطر علي اعتبار 

جها يري قطعية يف داللتها وال ان بعضها مطعون يف مشروعيتها أصال كما سبق القول ، كما ان نتائ
، فما بالك يف جرائم احلدود االمر الذي جيعلها يف  3ميكن الوثوق هبا حىت فيما يتعلق باجلرائم التعزيرية 

عداد الشبهات ، ومن مت ال يصح التعويل عليها مبفردها ودون ضوابط ، عمال بقاعدة ) ادروا احلدود 
 بالشبهات (.

املشرع اللييب قد قيده بضرورة االدالء به يف مرحلة التحقيق أو احملاكمة حىت اما بشان االعرتاف ، فأن 
ميكن قبوله كدليل لألثبات يف جرمية السرقة واحلرابة ، هذا االمر جيعل من هذا النص حمال  للنقد اذ ان 

انات حصول االعرتاف امام سلطة التحقيق ، يف مرحلة التحقيق االبتدائي قد يؤدي ايل ضياع اهم الضم
للمتهمني ، وهي حياد سلطة التحقيق اليت من املفرتض حصول االعرتاف امامها ، حىت ميكن االطمئنان 
ايل صحة االعرتاف ، وعدم انتزاعه من املتهم باإلكراه  إلمكانية  الركون اليه كدليل لألثبات ، وهذا 

عرتاف امام السلطة القضائية احلياد املطلوب لسلطة التحقيق ال يتصور توافره اال يف حالة ما مت اال
 .4املختصة ، وهي قاضي التحقيق أو يرفة االهتام أو النيابة العامة 

                                                 
1
 . 474. وراجع الدكتور / عبد الفتاح عودة ، المرجع السابق ، ص  352راجع / فتح القدير ، الجزء الرابع ، ص    - 
2
سى مسعود ارحومة ، قبول الدليل العلمي أمام القضاء الجنائي ،  ) دراسة  مقارنة ( منشورات جامعة قاريونس راجع الدكتور / مو - 

 م . 47م ، ص  1999، بنغازي ، الطبعة االولى ، 
3
 وما بعدها . 45راجع الدكتور / موسي مسعود أرحومة ، المرجع السابق ، ص  - 
4
م ، ص  2111، اجراء التفتيش وضماناته في القانون الليبي ، رسالة ماجستير ، القاهرة ،راجع الدكتور / مفتاح محمود اجبارة   - 

 وما بعدها . 165
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فالتحقيق االبتدائي قد يباشر من قبل اشخاص ليس من ضمن السلطة القضائية ، فقد يباشر التحقيق 
يئات القضائية  ، من أعضاء التحقيق جبهاز التفتيش واملتابعة ، الذين ال يعتربون من ضمن اعضاء اهل

علي الريم من ان املشرع اللييب قد اعطى أعضاء التحقيق جبهاز التفتيش واملتابعة الشعبية ، حق 
االضطالع مبهام النيابة العامة يف نطاق اختصاصهم ، مبا يف ذلك حتريك الدعوى اجلنائية واقامتها 

بات بالشهادة علي النحو السابق ومباشرهتا امام احملكمة هذا من جانب ، ومن جانب ثاين فان االث
بيانه ، ال خيتل  كثريا عنه يف جرائم التعزير لعدم اشرتاط أي شروط يف الشهود حىت ميكن الوثوق 
بشهادهتم حىت ميكن التعويل عليها ، السيما فيما يتعلق بشرط العدد والعدالة وكذلك شرط عدم التهمة 

فقهاء املسلمني يف اثبات مثل هذه اجلرائم وبالذات مع ، وهنا خيال  امجاع ال1، وما اىل ذلك من شروط
، وهذا املسلك التشريعي الذي انتهجه   2يياب النص ايل أي اجتاه فقهي يستند فيما مل يرد بشأنه نص

املشرع  اللييب سيفضي ايل التوسع يف تطبيق احلدود ، أي العودة ايل  االجتاه  الذي  تبناه  املشرع  عند  
 ) التاسعة (  حمل الدراسة . 9قانون  قبل تعديل  نص املادة  صدور  هذا  ال

 الفرع الثاني
 األثبات في جريمة الزنا

علي خالف النهج الذي سلكه املشرع اللييب خبصوص سائر اجلرائم احلدية االخرى ، فقد ايفل املشرع 
بشأن إقامة حد الزنا  م 4973لسنة  71اللييب تنظيم احكام اثبات جرمية الزنا منذ صدور القانون رقم 

، اذ خال هذا القانون من بيان وسائل اثبات هذه اجلرمية ، وقد  3وتعديل بعض احكام قانون العقوبات 
يف فقرهتا االوىل بالنص علي انه ) يطبق املشهور من ايسر املذاهب ، فيما مل يرد  41أكتفت املادة 

زنا املعاقب عليها حدا ، فإذا مل يوجد نص يف بشأنه نص خاص يف هذا القانون ، بالنسبة ايل جرمية ال
املشهور طبقت احكام قانو العقوبات ( ، بينما نصت الفقرة الثانية من املادة حمل الدراسة على انه ) 
بالنسبة لإلجراءات يطبق يف شأهنا احكام قانون اإلجراءات اجلنائية فيما مل يرد بشأنه نص يف القانون ( 

                                                 
1
راجع الدكتور / عوض محمد عوض ، قانون اإلجراءات الجنائية  الليبي ، الطبعة االولى ، مكتبة قورينا للنشر والتوزيع واالعالن  - 

ض من الفقه االسالمي فيما يتعلق بالشهادة الي انه ) ال تقبل في الشهادة للحدود اال شهادة . ويذهب البع  227، ص  1977بنغازي ،  –

الرجل ، وان شهادة النساء غير مقبولة لحديث الزهري ، قال :  )مضت السنه من لدن رسول هللا والخلفين من بعده ان ال شهادة للنساء 

ا شهادة ثالثة رجال ومراءتين ، لكن الجمهور يرون بان هذا شدود ال يعول عليه في حد الزنا ، وروى عن عطا وحماد انه يقبل في الزن

، الن لفظ االربعة اسم لعدد المدكر ويقتضي ان يكتفي فيه بأربعة ، وال خالف في ان االربعة اذا كان بعضهم نساء ال يكفي . راجع في 

 .  366ذلك الدكتور / احمد فتحي بهنسجي ، المرجع السابق ، ص 
2
ويشترط في شهود السرقة ما سبق بيانه من شروط ، والتي يجب توافرها في شهود الزنا علي الخالف والوفاق الذي ذكر بين الفقهاء  - 

، وتثبت السرقة بشهادة شاهدين اثنين ، فان قل العدد عن اثنين ، او كان احداهما امراءه أو كان احداهما شاهد رؤية واالخر شاهد سماع 

 .(. 473دتهما ) راجع  في ذلك الدكتور / عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص فال قطع بشها
3
م ، وهو  1973اكتوبر  2هـ الموافق  1393رمضان المبارك  6م في شأن إقامة حد الزنا ، في  1973لسنة  71صدر القانون رقم  - 

 م . 1973لسنة  43منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 
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ليتساءل عما إذا كان املشرع ، قد ترك أمر اثبات جرمية الزنا  1من الفقه ، هذا االمر دفع البعض 
اجراءات جنائية لييب ، او ان عزوفه عن حتديد  275للقواعد العامة يف االثبات اجلنائي طبقا لنص املادة 

طرق االثبات ال يعين بأي حال من االحوال عدم تقييده ، وقد مت حبق استعادة الفرضية األوىل مبقولة ان 
الة ايل قانون االجراءات اجلنائية قاصره فقط على اجراءات االثبات ، ذلك انه ليست كل القواعد االح

املتعلقة باإلثبات ذات طبيعة اجرائية ، ومن مت يتم الرجوع بشأهنا ايل قانون االجراءات اجلنائية ، بل ان 
يت حتدد ادلة االثبات ، وقيمة هناك طائفة من القواعد املتعلقة باإلثبات ذات طبيعة موضوعية ، كذلك ال

الدليل ، وعبء االثبات ، ومن مت وجب الرجوع بشأهنا ايل املشهور من ايسر املذاهب ، ومن املعروف 
ان ايسر املذاهب يف الفقه االسالمي هو الذي يكون اكثر تشددا يف االثبات ، فالقول حبرية االثبات 

ل  بشكل صريح للنصوص القرآنية الكرمية اليت حددت امر مستبعد وال ميكن التسليم به ، ذلك انه خما
عدد الشهود الذين يلزم توافرهم إلثبات هذه اجلرمية، حيث يقول تعال ) والاليت  يأتني  الفاحشة  من  

،وقوله جل شأنه ) لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذا 2نسائكم  فاستشهدوا  عليهن  أربعة منكم ( 
، والسنة النبوية الشريفة جاءت بنصوص معارضة  3لئك  عند اهلل هم الكاذبون (مل يأتوا بالشهداء فأو 

هلذا القول ، حيث ورد ان : ) سعيد ابن عبادة قال لرسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم ، أرأيت لو وجدت 
وي ، ور  4مع أمرايت رجال أمهله حىت آيت بأربعة شهداء ؟ فقال النيب  صلى اهلل عليه وسلم : ) نعم ( 

عن الرسول صلي اهلل عليه وسلم انه قال : )   هلالل بن أميه ملا قدف أمرأته بشريك بن سحيما "البينة 
، باإلضافة ايل ذلك فقهاء املسلمني قد امجعوا بال خالف علي عدم جواز اثبات  5واال حد يف ظهرك " 

 .6هذه اجلرمية اال بأربعة شهود
م يف شأن  4971( لسنة  52( من القانون رقم )  43)  ولعل ما يؤكد ذلك كل ما طرح أن املادة

 إقامة حد القدف قد نصت علي ان :   يسقط حد القدف يف كل احلاالت األتية /
 إثبات القاذف لصحة القدف شرعا .                                           -

من إثبات زنا املقذوف عن وهو ما يعين بأنه ميكن أن يدرأ عن نفسه حد القدف إذا ما متكن      
طريق األدلة الشرعية عمال بقوله جل شأنه ) والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 

                                                 
1
وما  289، ص  1977اإلسكندرية  ،   -ر / عوض محمد ،  دراسات في الفقه اإلسالمي  ،  دار المطبوعات الجامعية  راجع الدكتو - 

 بعده
2
 ( . 15سورة النساء ،  اآلية )   - 
3
 ( . 13سورة النور ،  اآلية  )  - 
4
 رواه الجماعة اال مسلم والنسائي . - 
5
 رواه النسائي . - 
6
زنا ال يثبت اال بشهادة أربعة شهود ، وهذا إجماع ال خالف فيه بين أهل العلم ، لقوله تعالى ) والالتي يأتين من المتفق عليه ان ال- 

عند الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا  عليهن أربعة منكم ( وقوله جل شأنه ) لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك 

 . 317الدكتور / عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص هللا هم الكاذبون ( راجع 
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مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون *اال الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن 
 .1اهلل يفور رحيم (

، وعلى  2عن أثبات زنا املقذوف فإنه سيكون عرضة لتطبيق القدف عليه  أما إذا عجز القاذف 
ذلك فان ادلة اثبات الزنا هي ذاهتا اليت يسقط هبا حد القدف ، وهو ما أكدته احملكمة العليا الليبية يف 
 حكم هلا جاء فيه ) والقول باستلزام الدليل الشرعي بشأن إثبات الزنا املعاقب عليه باجللد جيد سنده
فيما نصت عليه املادة العاشرة من قانون إقامة حد النا يف فقرهتا االوىل من ان املشهود من ايسر 
املذاهب فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون بالنسبة ايل جرمية الزنا املعاقب عليها حدا . ويين 

لذلك أوثق ارتباطا  عن البيان ان ثبوته بالدليل الشرعي هو شرط الستحقاق اجلاين للحد ، وهو
باملوضوع منه باإلجراءات ، كما ان قول املادة العاشرة السالفة الذكر يف الفقرة الثانية منها ) اما بالنسبة 
لإلجراءات فيطبق يف شأهنا قانون اإلجراءات اجلنائية فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون املذكور ، 

 ت التحقيق واحملاكمة ويريها من اإلجراءات اليت تتعلق باإلثبات .وامنا اإلحالة املعنية قاصرة علي إجراءا
م بإضافة مادة جديدة 4999لسنة  41وظل هذا الوضع سائدا ايل ان صدر القانون رقم  

م بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض احكام قانون العقوبات ، وهي 4973لسنة  71للقانون رقم 
( من هذا القانون  4ثبت جرمية الزنا املنصوص عليها باملادة ) مكرر اليت تنص عاي انه ) ت 1املادة 

 . 3باعرتاف اجلاين أو بشهادة أربعة شهود ، أو بأية وسيلة أثبات علمية (
حني جاءت صيايتها علي يرار النهج الذي سلكه املشرع يف إثبات جرمييت السرقة واحلرابة  

ناه خبصوصها من مالحظات على إثبات جرمية املعاقب عليهما حدا  ، ومن ينسحب ما سبق ان أبدي
الزنا املعاقب عليها حدا جتنبا للتكرار ، ورمبا الفارق الوحيد باستثناء عدد الشهود ، هو ان املشرع مل 
يشرتط حصول االعرتاف امام اية جهة قضائية ، خالفا للنص اخلاص بإثبات جرمييت السرقة واحلرابة ، 

ة يفرتض فيها ي شدود يف صياية أحكام تتعلق مبسائل ذات طبيعة واحدوهي تفرقة يري مربرة تنطوي عل
 ان تكون متماثلة  .

 الفرع الثالث
 اإلثبات في جريمة شرب الخمر

م يف شأن حترمي اخلمر وإقامة حد  4971لسنة  89( من القانون رقم  42لقد كانت املادة )  
دة اخلامسة من هذا القانون باإلقرار امام الشرب تنص علي انه ) تثبت اجلرمية املنصوص عليها باملا

السلطة القضائية ولو مرة واحدة ، أو الشهادة ، أو بأية وسيلة من وسائل اإلثبات األخرى ( ، وهي ما 
                                                 

1
 ( . 5 – 4سورة النور اآليات )  - 
2
 وما بعدهــــا . 251م ، ص  1979القاهرة ، –راجع  / محمد سليم العوا ، في اصول النظام الجنائي االسالمي ، دار المعارف  - 
3
 ميالدية .  1429( لسنة  2منشور بالجريدة الرسمية ، العدد رقم )  م ، وهذا القانون 1999لسنة  11مضافة بالقانون رقم  - 
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( لسنة  1، قبل ان يلغي هذا القانون بالقانون رقم )  1أثارت نوعا  من اللبس والغموض يف حينه 
 89نصت املادة الرابعة عشر على انه : ) يلغى القانون رقم ، وذلك بان  2يف حترمي اخلمر  4123
 م يف شأن حترمي اخلمر وإقامة حد الشرب ، كما يلغى كل حكم خيال  هذا القانون ( . 4971لسنة 

اما بشأن وسائل اإلثبات اليت جيب اتباعها إلثبات هذه اجلرمية ، فلم يأت املشرع اللييب علي  
، وان كان قد جاء يف املادة الثالثة عشر لينص علي انه : ) تطبق احكام  ذكرها صراحة يف هذا القانون

قانون اإلجراءات اجلنائية فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون ( ، وهنا نقول بأن هذا النص قد احال 
، ( إجراءات جنائية وحتاشيا للتكرار  275بنص صريح فيما يتعلق بوسائل وقواعد اإلثبات ايل املادة ) 

( إجراءات جنائية  275ة ) حنيل القارئ لإلثبات يف جرمية الزنا للجدل الذي دار بأن تطبيق نص املاد
 لييب .

 المطلب الثاني
 أوجه القصور في نظام إثبات الحدود في

 التشريع الليبي 
الحظ ان سياسة املتتبع للمراحل املختلفة اليت مر هبا التشريع اللييب ، فيما يتعلق بإثبات اجلرائم احلديه ي

املشرع اللييب ، يوجد هبا بعض املأخذ ميكن إمجاهلا يف املالحظات اليت سنتناوهلا يف اربعة فروع ، الفرع 
االول وسنخصصه / النعدام التوافق واالنسجام بني احكام اجلرائم احلدية ، الفرع الثاين سنتناول فيه / 

سنحصص الفرع الثالث لدراسة / جتاهل املشرع  عدم تناسب ادلة اإلثبات مع جسامة اجلرائم ، بينما

                                                 
1
م بشأن تحريم شرب الخمر وإقامة حد الخمر ، يالحظ عليها بعد ان ذكرت اإلقرار  1974لسنة  89( من القانون رقم  12فالمادة )  - 

قائله ) وبأية وسيلة اخري من وسائل اإلثبات  وشهادة رجلين كوسيلة إثبات جريمة شرب الخمر المعاقب عليها حدا ، جاءت وأردفت

األخرى ( ، فالعبارة االخيرة هي مصدر اللبس والغموض ، فلقد أثير التساؤل بشأنها فيما إذا كان اإلثبات ممكن ان يأتي بأية دليل أو 

ة اإلسالمية ، ولو لم يكن محل إجماع وسيلة ، أي األحد بحرية اإلثبات ، أم أ ن المقصود بذلك هو أية وسيلة أو دليل مقرره في الشريع

 من الفقه .

وبالرجوع الي احكام المحكمة العليا الليبية نجدها قد فسرت عبارة " وبأية وسيلة من وسائل اإلثبات االخرى "انها تلك  

البعض ، وحكم المحكمة يعد الوسائل المقررة في الشريعة اإلسالمية ، وليس المراد بذلك إطالق حرية اإلثبات كما قد يتبادر الي أذهان 

حاسما ألي جدل أو خالف قد يثأر في هذا الصدد ، ونظراً لدقة المسألة وجب ذكر نص حكم المحكمة العليا لالستشهاد به حيث جاء فيه : 

سالمية ، وتكون المشار اليها هي ادلة اإلثبات المقررة في الشريعة اإل 12ان ) ومن تم فان المراد بإدله اإلثبات الواردة بنص المادة 

عبارة وبأية وسيلة من وسائل اإلثبات االخرى في حدود هذا النطاق ايضا ، وال يقصد الشارع من تلك العبارة ان تكون وسائل اإلثبات 

بادله بغير اإلقرار والشهادة وهي من وسائل اإلثبات العامة ، واال ألذى ذلك الي إثبات جريمة شرب الخمر المقررة بالشريعة اإلسالمية 

غير شرعية ، وادلة اإلثبات في الشريعة اإلسالمية تعتبر من المسائل الموضوعية ، كما انه ووفقا لما هو مقرر في الشريعة اإلسالمية  

 للزوم االخذ بذللي اإلقرار والبينة  ) الشهادة ( ضرورة توافر شروط معينة فيهما ، وهما االدلة األقوى في الشرع والقانون ، فعلى ذلك

يكون من غير المنطق ان يطلق القانون للقاضي بعد ذلك حرية التماس عقيدته من أية قرينه ، ال تكون مقرره في الشريعة اإلسالمية 

 إلثبات جريمة حدج الشرب . 

دة ومن ذلك نخلص الي ان المراد بعبارة " بأية وسيلة من وسائل اإلثبات األخرى " تلك األدلة الشرعية غير اإلقرار والشها 

، والتي قال بها بعض الفقهاء دون البعض األخر ، والمتمثلة في بعض القرائن ، كالرائحة ، والقى  ، والسكر ، لمعرفة المزيد حول 

الخالف الفقهي بشأن اعتبار الرائحة والفي والسكر ، دليال إلقامة حد شرب الخمر ، راجع الدكتور عبدالقادر عودة ، المرجع السابق ، 

 . 411،  399ص 
2
م ، وهو  1423/  1/  29و.ر الموافق  1413شعبان  17م بشأن تحريم شرب الخمر بتاريخ  1423لسنة  4صدر القانون رقم  - 

 م . 1423( لسنة  5منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ) 
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اللييب لقاعدة درء احلدود بالشبهات ، واخريا  سنتناول يف/ الفرع الرابع أثر ختل  الدليل الشرعي علي 
 عقيدة احملكمة .

 الفرع االول
 انعدام التوافق واالنسجام بين احكام إثبات  الجرائم الحدية

واالنسجام بني احكام اثبات اجلرائم احلدية ، من خالل املقارنة بني ميكن أن نتوصل ايل انعدام التوافق 
االحكام املنظمة إلثبات جرمية القدف من ناحية ، واجلرائم احلدية املتبقية من ناحية آخري ، ويتجلى 

احلرابة  –هذا البيان يف أن التعديالت اليت طالت نظام اإلثبات يف اجلرائم احلدية ، وخصوصاُ ) السرقة 
الزنا ( علي النحو السابق بيانه يف موضوعه ، مل ميتد ايل جرمية القدف ، فإثبات جرمية القدف ظل  –

م بشأن 4971لسنه  52علي حاله منذ صدور القانون املنظم هلذه اجلرمية احلدية ، وهو القانون رقم 
( من  5نص املادة ) ، ومل جير املشرع اللييب عليه أي تعديل، فجرمية القدف وفقا ل1إقامة حد القدف 

( تثبت جرمية القدف بإقرار القادف  7القانون حمل الدراسة تثبت  ب) مع عدم االخالل حبكم املادة ) 
ولو مرة واحدة امام السلطة القضائية، أو بشهادة رجلني ، ويراعى يف صحة اإلقرار والشهادة وشروطهما 

 .2اتباع املشهور يف ايسر املذاهب ( 
يف جرمية القدف يتم بإقرار اجلاين ولو ملرة واحدة امام السلطة القضائية ، فاالعرتاف  فنجد ان اإلثبات

الذي يتم امام أي جهة أخرى ال يعول عليه يف إثبات جرمية القدف ، كالذي يتم امام مأمور الضبط 
ة اليت القضائي ولو كان منتدبا للتحقيق ، علي عكس اجلرائم احلدية االخرى ، والذى سبق ايضاح اجله

يتم اإلقرار امامها فيه وهي ) أية جهة كانت ( ، كذلك احلال جند ان جرمية القدف تثبت بشهادة 
رجلني ، وليس من اجلائز أتباثها بشهادة النساء ، باإلضافة ايل ان املشرع اللييب قضى باإلحالة ايل 

جند ان عدم اكتمال الدليل  املشهور من أيسر املذاهب فيما يتعلق بشروط صحة اإلقرار والشهادة ، كما
، وفقا ألحكام قانون العقوبات مىت قضى 3الشرعي يف جرمية القدف يفضي ايل توقيع عقوبة تعزيرية 

                                                 
1
م ، وهذا القانون  1974سبتمبر  16هـ الموافق  1394شعبان  21م بشأن إقامة حد القذف في  1974لسنة  52صدر القانون رقم  - 

 م .  1974لسنة  52صدر بالجريدة الرسمية ، العدد رقم 
2
 م . 1975لسنة  9م ، منشور بالجريدة الرسمية ، العدد رقم   1975لسنة  8معدلة بالقانون رقم  - 

3
 وتوقع العقوبة الحدية علي القاذف أحقاقاً لقوله تعالي : ) والذين يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجدوهم ثمانين جلدة وال- 

ا . وقوله تعالي : ) إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنو 4تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ( سورة النور اآلية 

. أما السنة النبوية فقول الرسول صلي هللا عليه وسلم " اجتنبوا السبع  23في الدنيا واالخرة ولهم عذاب عظيم ( سورة النور اآلية 

وم الموبقات " قالوا : وماهن يا رسول هللا ، قال : ) الشرك باهلل ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم هللا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي ي

 ف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت ".الزح

وليس هذا فحسب ، بل انه اذا كان القاذف ال يعاقب علي القذف  إذا ثبت صحته ، فليس معنى ذلك اهدار المقذوف طوال  

بة حياته بحيث يقذف وال يعاقب قاذفه ، وانما المقذوف يستعيد عصمته بثوبته وصالحه ، فإذا ثاب وصلح حاله عوقب قاذفه عقو

. بل  4،  3تعزيرية إذا كان يعلم بتوبة المقذوف وإصالح حاله ، وكان يقصد من القذف إيذاءه " راجع شرح القدير ، جزء الرابع ، ص 

ان قاذف أي شخص بمعصية يعزر علي القذف مادام المقذوف قد عوقب من قبل علي معصية ، الن القاذف كان لمجرد اإليذاء " راجع 

 ،     3،  2،  1زء السادس ، ص ، مواهب الجليل ، الج
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قاضي املوضوع بعدم ثبوت التهمة بأي دليل أخر يطمئن إليه وجدانه ، يف حني مت أيفال النص علي 
دية ، مما يعين انه يف حالة اإلدانة وفقا لألدلة هذا احلكم ضمن األحكام  املنظمة إثبات باقي اجلرائم احل

احملددة بالقانون ، يكون احلكم بإيقاع العقوبة احلدية واجبُا مىت توافرت الشروط األخرى إلقامة احلد ، 
وهذا يقود ايل نتيجة مؤداها  التوسع يف توقيع العقوبة احلدية ، وهذا التباين يف صياية أحكام إثبات 

لي هذا النحو ، ليس له ما يربره اذ انه نتاج رؤية قاصرة ، ورمبا يكون مرد ذلك ان اجلرائم احلدية ع
التعديالت اليت ادخلت علي نظام اإلثبات مل حتصل دفعة واحدة ، حبيث تأيت منسجمة مع بعضها 
البعض من ناحية ، ومع مصدرها الغري مباشر " الشريعة اإلسالمية " من ناحبه أخرى ، وامنا استحدثت 

ذه التعديالت يف اوقات خمتلفة ، وجراء ذلك جاءت الصياية معيبة علي هذا النحو ، فهو أمر ال ه
ميكن القبول به بأي حال من األحوال جملافاته املنطق ، وال يتفق بتاتا مع املبادئ املستقرة الثابتة يف 

افر وعدم االنسجام مربر تابت الشريعة اإلسالمية ، وما عليه الرأي الراجح يف الفقه اإلسالمي ، فهذا التن
يف اجلرائم احلدية ، يفرتض خضوعها لنظام موحد يف أتباثها ، اما ان يفرض لكل منها نظامه اخلاص به 

 فهو أمر يري مستساغ ينطوي علي شدود واضح .
 الفرع الثاني

 جسامة العقوباتعدم تناسب ادلة اإلثبات مع 
إثبات اجلرائم احلدية ، حبيث ال يتم إثباهتا اال بأدلة معينة ،  لقد ذهبت الشريعة اإلسالمية ايل التشدد يف

وبشروط عديدة ، وهذا التشدد يف اإلثبات مرده أن العقوبات احلدية يف العادة تتسم بالصرامة والتشدد 
لردع مقرتيف هذه اجلرائم من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن احلدود تدرأ بالشبهات فال جيوز إقامة احلدود 

 إذا تبثث بشكل قطعي وعلى وجه اليقني ، ومن ناحية ثالثة فان معظم هذه اجلرائم ترتكب يف اخلفاء اال
، ومن خالل السرد السابق ال حكام وطرق اإلثبات املتبعة يف القانون اللييب  1، وبعيدا عن أنظار الناس

 جند اهنا ال تتناسب مع جسامة العقوبات املوضوعة هلذه الطائفة من اجلرائم .
ولقد كانت سياسة املشرع اللييب عند وصدور تشريعات احلدود ، متمشية ايل حد ما مع منهجية التشدد 

احلدية ، وهو ما كان واضحا من التتبع لتطور نظام اإلثبات هلذه اجلرائم ، يري يف إثبات بعض اجلرائم 
أنه وبكل أس  جند املشرع اللييب قد انتهج منهجاُ يريباُ وبدون أي مربر ، حيث إنه كان  اكثر تشددا 
ب يف إثبات ) جنحة القدف ( ، منه يف ) جنايات السرقة واحلرابة ( ، وهو كما سبق القول منهج يري
 ويري مربر ، كما أنه وبدون أدىن شك يتعارض مع الفلسفة العامة القائمة عليها اجلرائم احلدية .

 
 الفرع الثالث

                                                 
1
،  83م  ، ص ،  1974راجع الدكتور / محمد ابو زهرة  ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   - 

84 . 
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 الحدود بالشبهاتتجاهل المشرع الليبي لقاعدة درء 
نظرُا الن احلدود عقوبات شديدة فقد أحتاط املشرع اللييب إلثباهتا علي املتهم ، وخرج بذلك علي 

 1ة يف اإلثبات ووضع قاعدة عامة رئيسية هامة هي ) درء احلدود بالشبهات (القواعد العام
 . 2وهذه القاعدة ثابته  بقول الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم : ) إد رءوا احلدود بالشبهات (

د ان ومبراجعة نصوص املواد املنظمة لطرق اإلثبات يف قوانني اجلرائم احلدية ) السرقة واحلرابة والزنا ( جن
املشرع اللييب قد جتاهل هذه القاعدة ، ريم أن الشريعة اإلسالمية وكما سبق البيان تؤكد علي السرت ، 

، فنجد ان املشرع اللييب  3وعدم فضح ما هو مستور ، فذلك مغلب علي كش  اجلناة والتشهري هبم 
،  4ة واحلرابة قبل إلغاءه م  بشأن السرق 4972لستة  418قد تبىن هذا االجتاه عند وضعه للقانون رقم 

حيث نص علي اعتبار الرجوع يف اإلقرار مسقطا لعقوبة احلد يف هاتني اجلرميتني ، لكنه جاء يف 
التعديالت الالحقة ، سواء فيما خيص جرمييت  السرقة واحلرابة ، أو جرمية الزنا ، ليغفل العمل هبذه 

من الشبهات ، األمر الذي يعد خروجا  على القاعدة فلم يأت على ذكر وجوب عمم تطبيق احلد ألية 
أحكام الشريعة اإلسالمية ، وهو ما يعين ببساطة أنه ميكن يف ضوء ذلك إقامة احلد عالي اجلاين يف 
حالة اعرتافه ، لو تراجع أو عدل عن اعرتافه الحقا  ، مىت اقتنعت احملكمة بثبوت الواقعة ، ورأت أن املقر 

عدولة ) تراجعه عن عدولة ( ،واملقر يف هذه احلالة إما ان يكون صادقا يف  الصادق يف اعرتافه وكاذب يف
إقراره كاذبا يف انكاره ، أو العكس وهو يف احلالتني حيتمل الصدق والكذب ، ذلك أنه عند عدول 
اجلاين عن إقراره فهو كاذب ال حمالة يف اإلقرار ، وإما يف العدول وهذا من شأنه أن يورث الشبهة ، 

 ود ال ميكن استيفاؤها مع الشبهات .واحلد
واخريا فان الركون ايل الوسائل العلمية كوسيلة من وسائل اإلثبات ، ريم تعددها والشكوك يف    

مشروعية بعضها ، فالنص جاء عليها مطلقا  دون حتديد ، والنتائج اليت ترتتب علي استخدامها موضع 
، تفتقر للقوة حبيث ميكن تأسيس االدلة عليها ، ومن  شك ، علي اعتبار اهنا ال تعدوا ان تكون قرائن

 هنا ال ميكن االطمئنان اليها ) الوسائل العلمية ( وحدها وبالذات يف جرائم احلدود .
 

                                                 
1
 . 368،  367راجع الدكتور / احمد فتحي بهسنجي ، المرجع السابق ،  ص  - 
2
من حديث ابن عباس ، واخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريره ) ادفعوا الحدود ما استطعتم (  ، اخرجه ابن عدي في جزء له  - 

واخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة رضى هللا عنها  ، ) ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فأن وجدتم 

لعفو خير من أن يخطي في العقوبة ( واخرجه البيهقي عن عمراُ ، وعقبة بن للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن اإلمام ألن يخطي في ا

 عامر ، ومعاد ابن جبل موقوفا .  
3
 وما بعدها . 13راجع الدكتور / محمد ابو زهرة ، المرجع السابق ، ص  - 
4
م في شأن إقامة حدي السرقة  3142لسنة  13م بشأن السرقة والحرابة  بالقانون رقم   1972لسنة  148لقد الغي القانون رقم  - 

م منشور بالجريدة الرسمية ،  1425/  2/  13و . ر ، الموافق  1415رمضان  24والحرابة ، وهذا القانون صدر بمدينة سرت بتاريخ 

حرابة في شأن السرقة وال 1972لسنة  148( والتي تقضي بان : ) يلغي القانون رقم  25م ، بنص المادة )  1425لسنه  6العدد رقم 

 وتعديالته ، وكل حكم أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
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 الفرع الرابع
 عقيدة المحكمةى اثر تخلف الدليل الشرعي عل

إلقامة احلد على اجلاين يف أي من جرائم احلدود ، البد من توافر الدليل الشرعي ، ويعود تقدير ذلك 
حملكمة املوضوع ، فإذا مل يكتمل للدليل الشرعي شروطه املقررة حيظر علي احملكمة احلكم بالعقوبة احلدية 

لي اجلاين بعقوبة تعزيرية وفقا لقانون ، اال انه ال يعين بالضرورة ان تقضي بالرباءة ، بل ميكنها أن حتكم ع
العقوبات ، مىت اقتنعت احملكمة بثبوت اجلرمية من أي دليل أو قرينة أخرى طبقا لقواعد اإلثبات املقررة 

 . 1يف قانون اإلجراءات اجلنائية 
من  وهو ما يتحقق يف حالة عدول ) تراجع ( اجلاين عن إقراره وهذا ما كانت تنص عليه  الفقرة الثانية

م بشأن إقامة حدي السرقة واحلرابة قبل إلغائه بالقانون  4972لسنه  418من القانون رقم  41املادة 
م بشأن إقامة حدي السرقة واحلرابة ، وهذا ما أكده القضاء عندما قضت   4125لسنة  43رقم 

بقطع يده  احملكمة العليا الليبية بأن : )وملا كان احلكم املعروض قد يأسس يف قضائه مبعاقبة املتهم حدا  
علي اعرتافه ، وكان املتهم قد عدل امام هذه احملكمة عن اعرتافه ، وكان وفقا ألحكام الفقرة الثانية من 

م ومن مث القضاء بإلغاء احلكم  444972لسنة  418من قانون حدي السرقة واحلرابة رقم  41املادة 
 .2املعروض والقاضي بقطع يد املتهم ودرء احلد عنه ( 

بشأن إقامة حد الزنا ، مل يتضمن نصا مشاهبا  لنص الفقرة  4973لسنة  71ويالحظ بان القانون رقم 
بشأن إقامة حدي السرقة واحلرابة امللغي ،  4972لسنة  418من القانون رقم  41األخرية من املادة 

ال ختل أحكام هذا تنص علي ان : ) و  71اال ان الفقرة االخرية من املادة العاشرة يف القانون رقم 
القانون بأحكام قانون العقوبات ، أو أي قانون أخر وذلك فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون ( ، 

بشأن إقامة حدي السرقة  4972لسنة  418وهو ما يعين بانه اذا مل يتدخل املشرع بإلغاء القانون رقم 
السابق اإلشارة اليها واجبة التطبيق ، يف حالة  واحلرابة ، فأن أحكام  الفقرة الرابعة من املادة العاشرة

                                                 
1
راجع الدكتور / عبدالرحمن محمد ابو توتة ، تطبيق حد السرقة للحد من الجريمة ، بحث مقدم الي المؤتمر الدولي المشترك حول  - 

 _ الرياض _ بحث غير منشور .  ابحاث الوقاية من الحريمة ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، السعودية
2
م ، .....كما قضت  1978لسنة  2م، مجلة المحكمة العليا الليبية العدد  1977نوفمبر  8ق ، جلسة   24/24طعن جنائي ليبي ، رقم   - 

ه أن يجعل النيابة العامة المحمة العليا الليبية في حكم اخر لها  بان ) ولما كان ذلك وكان اعتراف المتهم بقيامة بالسرقة وإن كان من شأن

( لتوافر شروطهما وقتئذ وتحيل أوراقها إلي غرفة االتهام اال انها أخطأت في 148/72تقيد الواقعة جناية بقانون حدي السرقة والحرابة )

كار يعد عدوال وفقا ً القيد وأحالتها إلي المحكمة الجزئية بالوصف المبين بصدور هذا الحكم وأمام المحكمة الجزئية أنكر المتهم ، واإلن

من القانون السالف الذكر ، مما يرجع القضية إلي  11/2لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، والعدول يسقط الحد عمالً بأحكام المادة 

جارت  إعطائها الوصف القانوني  المنطبق عليها وفقا ال حكام قانون العقوبات  وسيان ان تكون المحكمة قد أخدت بالعدول أو أنها

 النيابة العامة سهوا في وصفها للتهمة فإن حكمها باعتبار الواقعة جنحة يكون متفقاً وصحيح القانون باإلضافة إلي أن المتهم أنكر أيضاً 

برئ أمام محكمة ثاني درجة وقال " إنه لم يقم بالسرقة وإنه ال يشعر بنفسه عندما أعترف بالسرقة أمام النيابة وأمام قاضي التمديد وإنه 

السالفة الذكر ، ومن ثم كان عليها أن  11/2من التهمة المسندة إليه " وهذا يعد عدوالً أمامها من شأنه أن يسقط الحد طبقاً ألحكام المادة 

تقضي في موضوع الدعوي دون أن تحيلها إلي محكمة الجنايات ، ال باعتبار أن المستأنف ال يضار باستئنافه بل بسقوط الحدل بالعدول 

دم وجود دليل آخر شرعي يستلزم إقامة الحد ، وذلك أن قاعدة ال يضار المستأنف  باستئنافه يمنع تطبيقها بالنسبة لقضايا الحدود حالة وع

 توافر الشروط الالزمة إلقامة الحد (
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 4972لسنة  418عدول املقر بالسرقة عن إقراره ، يري املشرع وكما سبق القول ألغى القانون رقم 
م ، وهذا التدخل يري حممود علي اعتبار أنه ألغي أحكام  4125لسنه  43ليستبدله بالقانون رقم 

ا ، وهي متثل ضمانة هامة للمتهم بارتكاب جرمية حدية ، متنع عنه املادة الرابعة السابق احلديث  بشأهن
 . 1إيقاع احلد يف حالة عدولة عن إقراره بأي شكل كان 

 117م ، فان نص املادة 4973لسنة  71ويف مجيع االحوال فإنه عند تعذر تطبيق القانون رقم 
ا يف استخدام أي من وسائل عقوبات تكون واجبة التطبيق ، ويف تلك احلالة ترجع للمحكمة حريته

 قتنع به وترتاح إليه من األدلة .اإلثبات وفقا ملا ت
 -الخاتمة :

تناولنا يف هذا البحث نظام وطرق اإلثبات اجلنائي يف جرائم احلدود الذي وضعها املشرع اللييب ، مع 
لنظام تبني لنا بأن تتبع آخر التعديالت اليت أجراها عليها ، ومن خالل هذه الدراسة واستقرائنا هلذا ا

سياسة املشرع اللييب حيال هذا املوضوع تتسم بالتذبذب وعدم الثبات ، وان كان املشرع اللييب واحلق 
يقال يف بداية العمل بتلك التشريعات قد سلك منهجا منسجما ايل حد  كبري مع مبادئ الشريعة 

بان ادخل تعديالت علي هذه اإلسالمية يف جمال اإلثبات ، اال انه سرعان ما تراجع عن ذلك  
التشريعات ، أفرزت وضعا  يري متجانس بني أحكام إُثبات جرائم احلدود ، حبيث اصبحت هذه اجلرائم 
يري خاضعة لنظام موحد ، وهو ما يتضح بشكل جلي عند مقارنة جرمية القذف احلدية بغريها من 

خل يف مسلك يريب وألغى القانون رقم جرائم احلدود حمل البحث ، وكذلك جند أن املشرع اللييب قد تد
م بشأن إقامة حدي السرقة واحلرابة ، والذي كان يتضمن نصا يتفق مع احكام  4972لسنة  418

الشريعة اإلسالمية ، اال وهو اعتبار العدول ) الرتاجع (عن االعرتاف دافعا للحد عن السارق او احملارب 
يف جمافأة احكام الشريعة اإلسالمية باعتبارها املصدر ، وكل ذلك أذي ايل نتيجة شاذة ويريبة تتثمل 

 املباشر هلذا  القانون .
كما جنده قد وقع يف حمظور آخر، عندما أتبع نظاما  أشد يف إثبات جنحة القذف  عنه يف جنايات 
ت ، السرقة واحلرابة والزنا ،  وهذا السلوك يعترب من مظاهر عدم التناسب بني شدة العقوبة ووسائل اإلثبا

وهو ما أوصلنا ايل سلوك ال ميكن القبول به ، ال نه وبكل بساطة ال يتفق مع فلسفة احلدوج ونظام 
 اإلثبات .

وعلي ذلك فإن الدعوة موجهه ايل املشرع اللييب إلعادة النظر يف سياسته املتعلقة برسم أحكام اإلثبات 
انون العقوبات ، مع مراعاة املالحظات بصورة مشوليه ، ومبا حيقق التكامل بني الشريعة اإلسالمية وق

  -التالية :
                                                 

1
 341،  339،  المرجع السابقلزيادة اإليضاح ولمعرفة أراء الفقهاء بشأن الرجوع عن اإلقرار ، راجع الدكتور / عبدالقادر عودة ،  - 

. 
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 تناسب األدلة مع جسامة العقوبات املقررة جلرائم احلدود -أوال :
عدم أمهال القاعدة الفقهية اليت تنص علي ضرورة ) درء احلدود بالشبهات (، باعتبار ان العدول  -ثانيا :

 عن االعرتاف شبهه  داراه للحد عن العادل يف اعرتافه.
عدم االعتداد بالوسائل العلمية ، كوسيلة من وسائل اإلثبات بشكل مطلق ، والركون اليها  -ثالثا :

 وحدها  علي اعتبار ان نتائجها ليست قطعية ، فضال  عن ان بعضها يري مشروع . 
 

 هذا واهلل أعلم ، واهلل ويل التوفيق
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 قائمة المراجع
 القرآن الكريم   .

 -اإلسالمية:اوال / كتب الشريعة 
لطبعة بدائع الصانع يف ترتيب الشرائع : لعالء الذين الكاسائي ، اجلزء االول ، بدون تاريخ نشر ، ا

 األوىل ، مطبعة اجلمالية .
دون تاريخ نشر ، املغين علي خمتصر اخلرقي : حملمد عبداهلل بن قدامة ، الطبعة االويل ، اجلزء االول ، ب 

 مطبعة املنار . 
 لب شرح روض الطالب : أليب حيي زكريا األنصاري، الطبعة االويل ،  اجلزء الرابع ، بدوناسىن املطا

 تاريخ نشر ، املطبعة امليمنيه .
 نشر ،مطبعة حممد أفندي مصطفي  . ، بدون تاريخ 7شرح الزرقاين علي خمتصر خليل ، : اجلزء 

  الرموز واألسرار علي اهلداية ، اجلزء شرح فتح القدير : ألبن مهام مع " تكملة نتائج األفكار يف كش  
 تاريخ نشر ، املطبعة األمريية . الرابع. بدون

 نشر . مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل : للخطاب ، اجلزء السادس ، مطبعة السعادة ، بدون تاريخ
  ثانيا / كتب قانون

لشروق القاهر ، وىل ، دار اامحد فتحي هبنسي ، السياسة اجلنائية يف الشريعة االسالمية ، الطبعة اال
 بدون تاريخ نشر. 

عبدالرمحن حممد ابو توتة ، تطبيق حد السرقة للحد من اجلرمية ، حبث مقدم ايل املؤمتر الدويل املشرتك 
دية _ الرياض _ حبث حول احباث الوقاية من احلرمية ، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ، السعو 

 يري منشور . 
ية للنشر والتوزيع م ، دار اجلماهري 4991الم الشري  العامل ، التشريع اجلنائي االسالمي ، عبد الس

 واالعالن   .
، م دار  2119عبد القادر عودة ، التشريع اجلنائي االسالمي مقارنا بالقانون اجلنائي ، اجلزء االول ،

 احلديث القاهرة .
م ، مقارنا بالقوانني الوضعية ، الطبعة األويل ، علي علي منصور ، نظام التجرمي والعقاب يف اإلسال

 ميان واحلسين باملدينة املنورة.، م مؤسسة الزهراء لإل 4971
ر م ، مكتبة قورينا للنش4977عوض حممد عوض ، قانون اإلجراءات اجلنائية  اللييب ، الطبعة االوىل ، 

 بنغازي .  –والتوزيع واالعالن 
 م ، القاهرة   . 4971حممد ابو زهرة  ، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، دار الفكر العريب ،   
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 م ، القاهرة . 4979 –ار املعارف حممد سليم العوا ، يف اصول النظام اجلنائي االسالمي ، د
ليبا ، الطبعة م ، طرابلس مراد الرعويب ، أحكام جرمية السرقة ، املنشأة العامة  للنشر والتوزيع واإلعال

 م . 4985األويل ، 
م ،  2114سالة ماجستري ،مفتاح حممود اجبارة ، اجراء التفتيش وضماناته يف القانون اللييب ، ر 

 القاهرة.
م ،  4999موسى مسعود ارحومة ، قبول الدليل العلمي أمام القضاء اجلنائي،) دراسة  مقارنة( 

 ، الطبعة االوىل.ريونس ، بنغازي منشورات جامعة قا
 المراجع التشريعية والقضائية.  

 ت اللييب والقوانني املكملة له .قانون العقوبا
 جملة احملكمة العليا الليبية .
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 اوالقضائية لحقوق اإلنسان في ليبياية القانونية الحم                 
 فرج الغيطناصر                             

 / جامعة الزيتونةمحاضر                      
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مل تعد مسألة احرتام الدول حلقوق مواطنيها واألفراد القاطنني على أراضيها مسالة داخلية تستأثر الدول 

حلديث, والقائم على السيادة احملدودة, 114املانع حياهلا. فوفقا ملبدأ السيادة اباالختصاص اجلامع 
يتعني على الدولة أن حترتم قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان واليت أصبحت راسخة ليس فقط حبكم 
انضمام أيلب الدول للمواثيق واملعاهدات اخلاصة حبقوق االنسان بل أيضا حبكم أن حقوق اإلنسان 
أضحت عرفا دوليا ملزما جلميع أعضاء اجملموعة الدولية جعل من انتهاك احلكومات حلقوق االنسان حمل 
متابعة من اجملتمع الدويل ومؤوسساته املختلفة و أساسا تقوم عليه املسؤولية الدولية إذا ما تبث انتهاك 

 الدولة حلقوق اإلنسان.
لية تراقب سلوك الدول جتاه مواطنيها و مدى هذا التطور التشريعي واكبه انشاء مؤوسسات دو   

احرتامها إللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان. هذه املؤوسسات تعددت حبيث تشكلت هيئات 
داخل نظام األمم املتحدة كمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة و كذلك عديد اهليئات 

ق اإلنسان أو مايعرف بآليات املعاهدات الدولية ومثاهلا واللجان املنشئة وفقا للمعاهدات النوعية حلقو 
جلنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ويريها. هذا باإلضافة إىل 
املعاهدات الدولية على الصعيد اإلقليمي واليت بدورها أنشئت آليات مراقبة خاصة هبا تنوعت من إنشاء 

 سان أو االكتفاء بلجان حلقوق اإلنسان. حماكم حلقوق اإلن
هذا التطور على الصعيد الدويل واإلقليمي يظل حمدود األثر والفعالية إذا مل يواكبه إرداة سياسية على 
املستوى الوطين وخطوات فعلية جتعل من احرتام حقوق اإلنسان التزاما قانونيا وطنيا للدول واحلكومات 

بل أن الكثري من النقاد يعزون تطور حقوق األنسان يف الدول الغربية إىل  جتاه األفراد مواطنني وأجانب.
وجود االلتزام القانوين و السياسي الداخلي قبل الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وأن جناح النظام األوريب 

وسساتية على وحمكمته األوربية يعود بالدرجة األويل إىل الريبة الوطنية أوال ووجود األرضية القانونية واملؤ 
 الصعيد الوطين واليت مسحت باحرتام أحكام احملكمة األوربية ووضعها موضع التنفيذ. 

هذه الورقة تستهدف النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا منذ االستقالل وحىت وقتنا احلاضر وتبيان 
البالد. كذلك فإن مدي تأثر حالة حقوق اإلنسان سلبا وإجيابا بتغري النظام الساسي والدستوري يف 

الورقة هتدف إىل  التحقق من توافر األساس القانوين و الدستوري الالزم حلماية حقوق اإلنسان وكذاك 
تقييم دور القضاء اللييب ومدى قدرته على التصدي لقضايا انتهاكات حقوق اإلنسان وقدرته على 

التوصيات اليت من شأهنا الدفع يف  إنصاف ضحايا االنتهاكات. هذا التقييم يأمل أن ينتهى إىل عدد من
سبيل إنشاء نظام محاية أكثر فاعلية يف جمال حقوق األفراد وحرياهتم املدنية والسياسية, ولكن قبل هذا 
ك ستستعرض الورقة وبشكل مقتضب تطور االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان على صعيد التقنني وكذل



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

91  

 

على صعيد املتابعة و التنفيذ.
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 المبحث األول"
 اية الدولية و الوطنيةحقوق اإلنسان مابعد ميثاق األمم المتحدة وتعدد آليات الحم

 المطلب االول
 اآلليات الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان

أرسى ميثاق األمم املتحدة القواعد اجلديدة حلماية حقوق اإلنسان فقد احتوى امليثاق ثالث مواد تتعلق 
اد تشري إىل أن أحد أهداف األمم املتحدة هو تعزيز احرتام حقوق اإلنسان حبقوق اإلنسان. هذه املو 

بعد إنشاء األمم  1واحلريات األساسية للجميع دون متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين.
يا املتحدة ازداد اإلهتمام الدويل مبوضوع حقوق اإلنسان وبدأ يأخد طابعا منظ ما. هذا اإلهنمام ظهر جل
باعتماد معاهدتني دوليتني تعنيان حبقوق اإلنسان ومها: العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

معاهدة مناهضة مجيع  4911.2والثقافية والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادران يف عام 
 4. 4987كافحة التعذيب إتفاقية م 4981,3أشكال التمييز ضد املرأة اليت دخلت مرحلة النفاذ عام 

هذه االتفاقيات مل تكت  بالنص على جمموع احلقوق واحلريات العامة  4989.5إتفاقية حقوق الطفل 
بل تعدت إىل إنشاء آلية لضمان التحقق من التزام الدول املوقعة واملنظمة باحرتام وتفعيل هذه احلقوق. 

ر الدورية اليت يتعني على الدول األعضاء هذه املعاهدات أنشأت جلانا متخصصة تعىن بفحص التقاري
إرساهلا وتبيان مواقع اخللل والقصور فيها. بعض هذه املعاهدات نص على آلية متقدمة متكن املواطنني 
واألفراد املقيمني على أراضي الدول األعضاء من تقدمي شكاوى مباشرة إىل اللجان املنشأة وفقا ألحكام 

ئي يتمكن من خالله األفراد من خماصمة سلطات بالدهم أمام جسم هذه املعاهدات يف نظام شبه قضا
 دويل حمايد. 

تيار حقوق اإلنسان اكتسب زمخا اخر بابتداع النظم واآلليات االقليمية حلماية ومراقبة احرتام اإلنسان 
على املستوى القاري. املعاهدة األوربية حلقوق اإلنسان مثال واضح على جناح هذه اآلليات بإنشائها 

                                                 
 1  54/01/0942ودخل حيز التنفيذ  56/16/0942ميثاق األمم المتحدة تم التوقيع  

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 Dec. 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered  2

into force 23 Mar. 1976), G.A. Res. 2200 (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 
(1966); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted 16 Dec. 1966, 993 

U.N.T.S. 3 (entered into force 3 Jan. 1976), G.A. Res. 2200 (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, 
U.N. Doc. A/6316 (1966). 

New York, 18 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,  3

December 1979 entry into force 3 September 1981UN Treaty serious vol. 1249, p. 13 

 

Degrading Treatment or degrading treatments Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or  4

or punishments, New York, 10 December 1984. Entry into force 26 June 1987. United Nations treaty 
serious, vol 1465. p .85 

ptember Convention on the rights of the child, New York, 20 November 1989. Entry into force 2 Se 5

1990. United Nations treaty serious, vol 1577. p. 3 
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كن لألفراد اللجؤ إليها  ورفع حملكمة دولية حلقوق اإلنسان هي احملكمة االوربية يف سرتاسبورغ واليت مي
 شكاويهم إليها ضد حكوماهتم يف حال انتهاك حقوقهم وعجز السلطات واحملاكم احمللية عن إنصافهم.

ولعله من اجلدير بالذكر القول أن فقه هذه احملكمة و املبادئ اليت أنتجتها على مدى نص  قرن       
اعتباره الفرع األكثر منوا وتطورا من فروع  أسهمت وبشكل رئيس يف تطور مفهوم حقوق االنسان و

األنظمة اإلقليميىة األخرى كذلك تعد أحد الركائز األساسية يف جمال محاية حقوق  1القانون الدويل.
اإلنسان ومها النظام االمريكي حلقوق اإلنسان وحمكمته االقليمية و كذلك النظام اإلفريقي املنشأ مبوجب 

نسان والشعوب وحمكمته الوليدة حلقوق اإلنسان واليت يتطل ع اجلميع إىل أن امليثاق اإلفريقي حلقوق اإل
 تؤدي دورها املأمول يف تعزيز حقوق املواطن يف قارة تعج باالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان. 

ذا ماأشرنا اليه آنفا من آليات دولية وإقليمية يف جمال محاية حقوق اإلنسان يظل حمدود األثر والفعالية إ
ماقارناه باألنظمة الوطنية واحمللية يف هذا اجملال. لعل حقيقة أن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 

بكوهنا القريبة من  -حيتاجون إىل رد سريع وفعال لوق  االنتهاك و جرب الضرر جيعل من األنظمة الوطنية
سباب حترص املعاهدات جيعلها الضامن األساسي الحرتام حقوق اإلنسان. هلذه األ -مصدر االنتهاك

الدولية و اإلقليمية احلاصة حبقوق اإلنسان على النص على مسؤولية الدول املوقعة جبعل احلقوق 
املنصوص عليها يف املعاهدة يف متناول األفراد و اعتبارها جزءا من القانون الداخلي ليتسىن لألفراد التمتع 

اهلا على وقائع االنتهاكات وهذا هو موضوع هبا و كذلك ليتمكن القاضي الوطين من تطبيقها وإنز 
 املبحث الثاين هلذه الورقة. 

 المطاب الثاني:
 ليات الوطنية  الضامن األول الحترام حقوق اإلنساناآل

إن النظام الوطين املنشود والذي يضمن أقصى درجات احلماية لألفراد ضد االنتهاكات وتعس  
عديدة حىت يتمكن من الوفاء بالتزاماته القانونية  السلطات الوطنية جيب أن يتوافر على عناصر

واألخالقية جتاه مواطنيه وكذلك جتاه اجملموعة الدولية باعتبار أن احرتام حقوق اإلنسان للمواطنني مل يعد 
شأنا خاصا بالدولة الوطنية بل شأنا دوليا يشكل اإلخالل بالتزاماته أساسا لقيام املسؤولية الدولية. هذا 

وطين املنشود جيب أن يتوافر على أقوى النصوص القانونية اخلاصة بتبيان حقوق األفراد و النظام ال
حرياهتم األساسية ويكون ذلك باإلعرتاف الدستوري حبقوق االنسان او التأسيس الدستوري حلقوق 
ة اإلنسان. إن النص على حقوق االنسان يف أعلى وثيقة قانونية وطنية كالدستور يعد بال شك الضمان
االويل واألساسية إلنشاء دولة القانون اليت حتمي حقوق األفراد وتصون كرامتهم ولقد درجت الدول على 

                                                 
 st.2008 1(A Europe of Rights: the impact of the ECHR on National Legal SystemsKeller, Hellen & Sweet, Stone,  1

ed) Oxford University Press 
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إفراد فصل خاص يف دساتريها يعين بتعداد احلقوق األساسية والتزام الدولة باحرتامها و ضمان متتع 
 األفراد هبا. 

تمثلة يف كون الدستور يق  على هرم إن التأصيل الدستوري حلقوق اإلنسان له ميزاته الواضحة وامل
الرتاتيبية القانونية مبايرتب معه من جلم السلطتني التشريعية والتنفيذية عن إصدار ماخيال  الدستور من 
قوانني وقرارات, وملا كانت احلقوق واحلريات العامة جزءا من الدستور فإنه بذلك يشكل ضمانة ضد 

ن إصدار ما يقيد أو يلغى حقوق األفراد. إن النص الدستوري تدخل السلطتني املذكورتني و منعهما م
على حقوق اإلنسان ميك ن القضاء أيضا من التصدي ألي انتهاك حمتمل هلذه احلقوق خاصة يف الدول 
اليت تتبىن نظام املراجعة القانونية للتشريعات ومتك ن من الطعن عليها بعدم الدستورية. ولقد أظهر هذا 

 كثري من الدول من خالل قدرته على تقييد السلطة التشريعية خاصة ودفع بعدد من النظام فعاليته يف
القوانني التعسفية إىل حيز اإللغاء بعد الطعن عليها بعدم الدستورية لتعارضها مع احلقوق األساسية 
املكفولة مبوجب الدستور. هذا النص الدستوري أساسي ولكنه اليكفي لضمان االحرتام الكامل 

ق واحلريات بل البد له من حزمة تشريعية متكاملة من القوانني العادية اليت هتدف إىل ضمان أكرب للحقو 
قدر من االحرتام حلقوق األفراد. فعلى الصعيد العقايب ينبغي جترمي ومعاقبة انتهاكات حقوق اإلنسان 

قوانني كاجلهات الضبطية والسيما إذا وقعت من قبل املوظ فني العمومني واملعنيني حبفظ األمن وإنفاذ ال
 والشرطية و والقضائية. 

إىل جانب هذا الشق التشريعي النظري فإن جانبا آخر مهم جيب أن يكون متوافرا وإال ألضحت كل 
النصوص الدستورية والقانونية اخلاصة باحرتام حقوق اإلنسان حربا على ورق. هذا اجلانب الذي يضع 

دا واقعيا ملموسا وهو القضاء املستقل. إن القضاء العادل هذه النصوص موضع التنفيذ ويعطيها بع
املستقل هو حامي احلريات و مالذ األفراد ضد تغول السلطة التنفيذية إليه يهرعون بعرائضهم و طلباهتم 
وهو الذي ينصفهم و يرفع عنهم احلي  و االنتهاك. ونظرا ألمهية هذه الضمانة حرصت الدول املتقدمة 

 ضائي فع ال و مستقل وبعيد عن تأثري وحتك م الس لطة التنفيذية. على إنشاء نظام ق
إن قيام هذين الركنني األساسني ومها الركن التشريعي والذي ينص ويًب  صراحة حقوق األفراد وحرياهتم 
وركن القضاء املستقل يعد األساس املتني لقيام دولة القانون و حقوق اإلنسان ويف املبحث الالحق 

ط ماسبق ذكره على احلالة الليبية حيث يستعرض الباحث مسرية حقوق اإلنسان يف ليبيا سنحاول إسقا
و اخلطوات اليت اختذت يف هذا السياق وبيان مواضع القوة واخللل اليت تعرتي اجملهودات الوطنية 
باخلصوص وصوال إىل تفح ص جمهودات القضاء اللييب يف محاية حقوق اإلنسان و إنصاف ضحايا 

كات, وسرتكز الورقة على تتبع أحكام احملكمة العليا بوصفها احملكمة الدستورية يف البالد وباعتبار االنتها 
 أن أحكامها واملبادئ اليت ترسيها ملزمة جلميع السلطات واهليئات يف ليبيا.  

 المبحث الثاني:
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 ن في ليبيا بين النظرية والتطبيقحماية حقوق اإلنسا
 المطلب األول:

 السياسية وأثرها على أوضاع حقوق اإلنسانالتغيرات 
 حقوق االنسان في ظل النظام الملكي  -5 

األساس لقيام دولة اإلستقالل من أكثر الدساتري  4954يعد دستور اململكة الليبية الذي وضع عام 
 تقدمية يف تلك الفرتة من الزمن وتكفي اإلشارة إىل أنه صدر بعد سنتني من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان وسنة واحدة من املعاهدة األوربية حلقوق اإلسان إال أنه متيز عنهما بالنص على احلقوق 

كان   4954االقتصادية واالجتماعية إىل جانب احلقوق التقليدية املدنية والسياسية.  إن دستور عام 
كم واالحتالل دستورا أنشا دولة من عدم فبفضله برزت ليبيا دولة موحدة مستقلة بعد قرون من احل

االجنيب. إن من ميزات ذلك الدستور انه نص على جل احلقوق املتعارف عليها بل و تعداها إىل 
االعرتاف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية. فباإلضافة إىل ضمان احلق يف احلياة واحلرية و احلق يف 

مل على توفري فرصة التعليم والصحة احملاكمة العادلة وحق التعبري أشار الدستور إىل مسؤولية الدولة بالع
كذلك يالحظ انه وعلى الريم من إعتماد امللكية كنظام للحكم و إسناد سلطات واسعة   1و العمل,

للملك إال أن الدستور أرسى دعائم الفصل بني السلطات بإعطاء صالحية التشريع جمللس النواب 
سلطة الشريعية وامللك. الدستور أيضا أنشأ والشيوخ وأسند السلطة التنفيذية حلكومة مسؤولة أمام ال

 نظاما قضائيا على رأسه حمكمة عليا جري تنظيمه مبوجب قانون الحق. 
واملتتبع لواقع حقوق االنسان خالل فرتة امللكية يالحظ أن البالد شهدت نوعا من احلراك السياسي 

احلكومة. كذلك حيسب لتلك بظهور أحزاب مستقلة وصحافة تابعة هلا التعكس بالضرورة رأي القصر و 
الفرتة خلوها من االنتهاكات اجلسيمة واملنظمة حلقوق اإلنسان. فلم تعرف البالد قمعا شديدا للمعارضة 
أو نظام سجون يزج فيه باملئات من أبناء الشعب يف يياهب السجون. كذلك كان للقضاء دور أساسي 

يف أحكام عديدة هلا ألغت عددا من القوانني اليت يف إرساء دعائم استقالله و حياديته فاحملكمة العليا 
ختال  حقوق االنسان ولعل أبرز هذه األحكام وأشجعها تلك اليت تصدت فيها احملكمة اعليا للنظر يف 
شرعية مرسوم ملكي يف امتحان حقيقي الستقالل السلطة القضائية يف مواجهة السلطة التنفيذية. 

ت إىل الغاء املرسوم امللكي حبل اجمللس التشريعي لوالية طرابلس  ما واحملكمة يف ذلك احلكم اجلريء انته
 عد  سابقة جريئة لقضاء عريب امام السلطة التنفيذية. 

إال أنه من اجلدير بالذكر أن احلالة العامة مل تكن مشرقة دائما وخالية مما يكدرها, فبعد أجراء انتخابات 
مل يسمح هلا ان ختوض اي انتخابات الحقة بل ان بعض برملانية على أساس حزيب مت  حظر االحزاب و 

                                                 
 1 نصت على الحق في العمل و الحد االدنى لالجور.  30زاميا. المادة ضمنت الحق في التعليم وجعلته ال 0920من دستور  58المادة   
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الكتاب وص  سطوة النظام امللكي وتدخله يف احلياة العامة بان ليبيا كانت بلدا تدار شؤونه من داخل 
  1القصر وحسب.

 حقوق االنسان في عهد القذافي -2
صغار قد قاموا استيقظت البالد على حقيقية أن جمموعة من الضباط ال 4919يف سبتمرب من عام 

بانقالب عسكري ناجح أقصى امللك عن عرشه وأعلن البالد مجهورية. مه د النظام اجلديد حلكمه 
بإصدار إعالن دستوري مقتضب رك ز السلطات التشريعية والتنفيذية يف يد جملس قيادة الثورة ولكنه نص 

 أيضا على عدد من احلقوق واحلريات العامة لألفراد. 
ستوري مل يدم طويال إذ شهدت البالد إنشاء نظام جديد أطلق عليه نظام سلطة هذا اإلعالن الد

الشعب مبوجب وثيقة صادرة عن مؤمتر الشعب العام تنازل فيها جملس قيادة الثورة عن مجيع سلطاته 
وصالحياته لصاحل نظام يقوم على املؤمترات الشعبية األساسية اليت تشرع القوانني واللجان الشعبية اليت 
تنفذها. وبعيدا عن التسميات والشعارات الىت تبناها النظام السياسي إبان حكم القذايف فإنه ميكن 

 تلخيص احلالة العامة حلقوق اإلنسان فيما يلي: 
نظرا لكون النظام السابق نظاما سياسيا مشوليا يقوم على فكرة ان السبيل الوحيد ملمارسة العمل 

الشعبية فقد مت حظر أي نشاط سياسي خارج هذا اإلطار وبناء السياسي يكون من خالل املؤمترات 
عليه مت جترمي تشكيل األحزاب السياسية األمر الذي يعد تقييدا صرحيا للحقوق السياسية وللحق يف 

كذلك أصبحت الصح  الرمسية هي الصح  املسموح هلا بالتداول ومنع إصدار الصح    2التعبري.
ادي ونظرا لتبين النظام يف سنوات حكمه األويل للنظام االشرتاكي فقد وعلى الصعيد االقتص 3املستقلة.

هذا التقييد استدعى قبضة أمنية شديدة لضمان  4صودرت الكثري من امللكيات الفردية ومنعت التجارة.
تنفيذ التحوالت السياسية واالجتماعية املنشودة ومااستتبع ذلك من اعتقال عدد كبري من املعارضني 

 اكمات الصورية والسريعة. وإجراء احمل
ولعل من يتسائل عن أسباب حصول هذه االنتهاكات على نطاق واسع وعن قدرة النظام على تنفيذ 

 4977االنتهاكات دون رقابة أو حماسبة واإلجابة على هذا التساؤل تتلخص يف أن البالد ومنذ عام 
د كل سلطة أو تنص على احلقوق والبالد تفتقر إىل وثيقة دستورية مرجعية حتدد السلطات وحدو 

األساسية واحلريات العامة لألفراد. هذا الفراغ الدستوري مك ن النظام من إصدار عدد من التشريعات اليت 
تعارض وتنتهك صراحة حقوق األفراد. هذا باإلضافة إىل تقييد صالحيات السلطة القضائية عن طريق 

                                                 
 Ronald Bruce, Libya from colony to independence, (2008 One World Publication) pp 132  1 

بتاريخ يوليو  0975لسنة  59الخاص بتجريم الحزبية والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  0975لسنة  07من القانون رقم  3المادة  

0975 2 

  متوفر على الرابط التالي  5118للمزيد راجع تقرير منظمة مراسلون بال حدود, حرية الصحافة في العالم لعام 

 3org   www.rsf.  

 4  0978لسنة  14قانون رقم  
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هذه العوامل عل ها ساعدت النظام يف  1دستورية القوانني.حرمان احملكمة العليا من سلطتها يف النظر يف 
 يف إصدار قوانني تقيد وتصادر حقوق األفراد .

إال انه وبعد سنوات من العزلة الدولية و العقوبات االممية اليت أعقبت اهتام ليبيا حبادثة لوكريب شهدت 
حتسن ألوضاع حقوق االنسان يف البالد نوعا من االنفتاح على العامل و كان لزاما أن يصاحب ذلك 

الداخل تالفيا لالنتقادات املتكررة لسجل البالد يف هذا اجملال. وكان إصدار وثيقة وطنية حلقوق اإلنسان 
شيئا منطقيا وتاله عدد من القوانني اليت تنص على حريات األفراد ومنها قانون تعزيز احلرية. هذا 

لقضائية االستثنائية اليت أنشأها النظام حملاكمة خصومه باالضافة اىل إلغاء حمكمة الشعب األداة ا
السياسيني. هذا السلوك التشريعي صاحبه خطوات عملية متثلت يف اإلفراج عن كثري من السجناء 
السياسيسن و السماح للكثري منهم بالسفر خارج البالد بعد منعهم سنوات عديدة. مل يق  االمر عند 

لقذايف سي  االسالم الذي أخذ على عاتقه حتسني صورة البالد خارجيا هذا احلد فبعد بروز جنم جنل ا
فقد أنشأت مؤوسسة القذايف لألعمال اخلريية واليت ضمت عددا من اجلمعيات اليت تعين باجلانب 
اإلنساين وكان منها مجعية حقوق االنسان اليت تول ت النظر يف كثري من احلاالت الفردية اليت تعرضت 

م وأفلحت يف تسوية كثري من امللفات و تأمني االفراج والتعويض لكثري من األفراد لالنتهاك والظل
  2واالسر.

هذا السياق توج بإصدار عدد من املعاهدات الرئيسية حلقوق االنسان يف اجلريدة الرمسية لتكتمل 
 3ملعروضة أمامه.اجراءات تفعيلها حمليا وتصبح قانونا وطنيا يلزم القاضي بتطبيقه وإنزاله على الوقائع ا

وقد تبنت املؤوسسة إصدار دستور أو قانون أساسي حيد د شكل البالد  ونظام احلكم فيها و ينص على 
احلقوق األساسية لألفراد وكان ان انتهت من اعداد مسودة مسي بامليثاق االجتماعي لليبيا إال أن هذه 

 املسودة مل يكتب هلا أن خترج للعلن أو أن ترى النور. 
 قوق اإلنسان في ليبيا مابعد القذافي ح -3

مل تكن ليبيا مبنأى عن رياح التغيري اليت شهدهتا دول عربية عديدة فيما يعرف بالربيع العريب, فبعد 
سقوط نظام زين العابدين يف تونس وحسين مبارك يف مصر التحق نظام القذايف بركبهما بعد أشهر من 

أشهر من سقوط النظام السابق أصدر اجمللس االنتقايل اللييب العن  الداخلي و التدخل االجنيب. وقبل 
د فيه خطة الطريق اليت ستصل بليبيا إىل الوضع الدستوري الدائم وأكد فيه التزامه  إعالنا دستوريا حد 
مببادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان وإنشاء دولة القانون. وكان اإلعالن الدستوري أداته لإلفصاح عن  

                                                 
 1 يشان اعادة تنظيم المحكمة العليا و الذي حرمت فيه المجكمة العليا من النظر في دستورية القوانين.  06/0985القانون رقم   

These developments were acknowledged by human rights organization and for example see “reforms  2

s watch release, May 2005 available at welcomes, but concerns remain” human right

 remain-conerns-welcome-reforms-www.hrw.org/en/news/2005/05/22/libya 

المعاهدات التي تم اصدارها في الجريدة الرسمية شملت العهدين الدوليين للحقوق السياسية واالقتصادية و معاهدة مكافحة التمييز ضد  

 3 المرأة. 

http://www.hrw.org/en/news/2005/05/22/libya-reforms-welcome-conerns-remain
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اف والتوجهات استجابة ملطالب شعبية صادقة و تطمينا لكثري من الدول اليت دعمت كل هذه األهد
وناصرت التغيري السياسي. وقد نص اإلعالن الدستوري على عدد من احلقوق األساسية املدنية 

عه عدد والسياسية كاحلق يف احلرية واحلق يف احلياة و حرية التعبري واملعتقد. هذا االلتزام األديب والقانوين تب
من اخلطوات اإلجيابية اليت عكست ريبة النظام اجلديد يف إرساء دعائم نظام حيرتم احلقوق واحلريات, 
فتم إنشاء اجمللس الوطين للحريات العامة وحقوق اإلنسان الذي يعين بنشر ثقافة حقوق اإلنسان و 

قارير اليت تعكس حالة حقوق تقدمي النصح ألجهزة الدولة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وإعداد الت
اإلنسان يف البالد وكذلك صدرت بعض التعديالت على نظام القضاء من أجل إعطاء ضمانة أكثر 

 للقضاء و حتقيقا لقدر أكرب من اإلستقاللية واحليادية للقضاء. 
إال أن األحداث الالحقة لسقوط نظام القذايف مل تكن صورة وردية كما حلم الكثري من الليبيني 
وتضافرت عوامل عديدة لعل ابرزها ضع  سلطة الدولة الرمسية وتغوهل اجملموعات واملسلحة ذات 
التوجهات االيدلوجية واحلزبية وسعيها لفرض اجندهتا على السلطات التشريعية والتنفيذية بل والقضائية 

ام اجملموعات واليت جعلت األخرية عاجزة عن البث يف دستورية قانون العزل السياسي خشية من انتق
هذا الوضع املرتدي  انعكس سلبا على حالة حقوق اإلنسان يف البالد من الناحيتني التشريعية  1املسلحة.

و الفعلية. فنظرا لسطوة هذه اجملموعات اليت تدعي أفضلية خاصة بوصفها احملرك للثورة ضد نظام 
عب اللييب و مؤوسساته اليت انتخبها. القذايف واملسؤولة عن إجناح التغيري فنص بت نفسها وصيا على الش

هذا األمر أدى إىل مترير قوانني جمحفة تنايف قواعد العدالة وحقوق اإلنسان ولعل أبرزها قانون العزل 
السياسي والذي أقصى عددا واسعا من الليبيني الذين مل يقرتفوا جرائم يعاقب عليها القانون وإمنا جملرد  

رية يف ظل نظام حكم البالد أربعة عقود وني    وصدرت قوانني تعطي كوهنم تدرجوا يف وظائفهم االدا
حصانة ملن أسهم يف إسقاط النظام السابق وإعفائه من أية مالحقة قضائية ولو كان متهما بارتكابه 

  2جلرائم وفضائع كبرية.
الرقابة  أما اجلانب الواقعي فالصورة ليست بأحسن حاال وكنتيجة طبيعية لضع  سيطرة الدولة ويياب

القضائية ارتفع عدد املعتقلني يف سجون ومعتقالت خارج سلطة الدولة ليصل إىل اكثر من سبعة أالف 
هذا باالضافة إىل انتشار التعذيب و القتل خارج سلطة القانون  3معتقل دون حماكمة او إجراء قضائي.

الت االنتهاكات الصحافيني والتهجري القسري لقرى ومدن بأسرها مثل تاورياء والعوينية ويريها. وط

                                                 

Qadhafi-. “Trial by Error: Justice in Post2013International Crisis Group.  1
 Middle East/North Libya.” 

Africa Report 140, 17 April 2013. Brussels. 

 في شأن العزل السياسي واإلداري  5103لسنة  03قانون رقم 2 

-detained-process-due-ensure-www.hrw.org/news2012/07/06/libyaHuman Rights Watch available at  3

. minister-prime-ex 

 

http://www.hrw.org/news2012/07/06/libya-ensure-due-process-detained-ex-prime-minister
http://www.hrw.org/news2012/07/06/libya-ensure-due-process-detained-ex-prime-minister
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واالعالميني يف حماولة السكات صوهتم با وشهدت البالد موجة من االيتياالت السياسية لعدد من 
 النشطاء واحلقوقيني. 

 المطلب الثاني:
 حقوق اإلنسان أمام القضاء الليبي.

خالل العهود  يف هذا املطلب حناول  تقييم عمل السلطة القضائية ودورها يف محاية حقوق اإلنسان
السياسية املختلفة اليت شهدهتا البالد منذ استقالهلا. هذا التقييم إمنا يهدف إىل إبراز الصورة احلفيقية و 
اجملهودات الفعلية اليت تقوم هبا احملاكم يف ليبيا و درءا لألحكام املسبقة اليت تعطي صورة يري دقيقة عن 

. والباحث امنا يريد ان يظهر ومن خالل أحكام وسوابق أوضاع حقوق االنسان ودور القضاء يف محايتها
قضائية أن مثة جمهودات حقيقية بذلت طوال العقود املاضية لتمكني األفراد من الوصول إىل حقوقهم و 
ان القضاء كان قادرا ولو بشكل حمدود على إنصاف البعض وإرساء سوابق قضائية تقول ان حقوق 

قضائيا. وسوف استعرض هذه احملاوالت والسوابق القضائية تبعا لنوع  االنسان ميكن محايتها و تفعيلها
 احلق موضوع احلماية. 

 الحق في التقاضي واإلنصاف  -5
هذا احلق منصوص عليه يف أيلب املواثيق الدولية و االقليمية حلقوق اإلنسان واليكاد خيلو دستور أي 

من انتهكت حقوقه ان يلجأ إىل القضاء لدرء  وهذا احلق الطبيعي إمنا يضمن ان 1دولة من النص عليه.
الظلم عنه واملطالبة باإلنصاف وجرب الضرر. وقد أتيح للقضاء اللييب الفرصة يف أكثر من مناسبة أن 
يفصل يف وجود هذا احلق و كونه حقا دستوريا يري قابل للتقييد واإلنكار حىت يف ظل يياب نص 

وائل الطعون الدستورية اليت تنظرها احملكمة العليا وكان دستوري باخلصوص. ولعل هذا احلق كان من أ
متعلقا بقرار تأدييب صادر من اجلامعة الليبية ضد أحد الطالب وحيث ان قانون اجلامعة حيظر الطعن يف 
قرارات اجملالس التاديبية بأي شكل وأمام أي جهة فقد طعن املعين بعدم دستورية هذه املادة لكوهنا 

 4/49التقاضي واحلق يف اإلنصاف. احملكمة العليا أصدرت حكمها يف الطعن رقم تتعارض واحلق يف 
اليت تنص على " الجيوز الطعن باإللغاء أو ق   4918لسنة  21من القانون رقم  15ق بالغاء املادة 

على التنفيذ أمام أي هيئة قضائية يف القرارات أو األوامر الصادرة من اهليئات اجلامعية يف شؤون طالهبا" 
   2اعتبار ان نص املادة يتعارض مع احلق الدستوري يف التقاضي و املساواة أمام القانون.

احملكمة العليا أكدت مرة أخرى على دستورية احلق يف التقاضي وأنه حق يري قابل للمصادرة والتقييد, 
ادة السادسة ق طعن أحد رجال اهليئات القضاائية بعدم دستورية امل 2/55ففي الطعن الدستوري رقم 

بشان نظام القضاء واليت نصت على ان قرارات اجمللس االعلى للهيئات  1/2111من القانون رقم 
                                                 

نصت على ان لكل مواطن الحق في اللجؤ للقضاء وفقا   5100من االعالن الدستوري الصادر عن المجلس االنتقالي عام  30المادة  

 1 للقانون. 

 58/01/09752ق جلسة  0/09طعن دستوري رقم  
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القضائية فيما يتعلق بشؤون أعضاء اهليئات القضائية الوظيفية هنائية والجيوز الطعن فيها بأي طريق أمام 
ية الواردة يف الوثيقة اخلضراء حلقوق أي جهة. وكان النعي على هذه املادة اهنا ختال  املبادئ الدستور 

اإلنسان وقانون تعزيز احلرية واحملكمة تقول يف هذا الصدد " وحيث ان ما ينعاه الطاعن بعدم دستورية 
بشأن نظام القضاء واليت نصت على ان قرارات اجمللس  1/2111املادة السادسة من القانون رقم 

أمام أي جهة, فإن هذا النعي سديد, ذلك أن قضاء  هذه  األعلى هنائية والجيوز الطهن فيها بأي طريق
احملكمة قد جرى على انه وإن كان األصل يف القرارات اإلدارية املشروعية الصحة وجيب أن تستند رقابة 
القضاء عليها  باإللغاء إىل نص صريح يف القانون فال تلغى إال بتصريح من املشرع, إال ان هذه الرقابة 

أو احلد منها إذا تعل ق األمر باحلقوق األساسية واحلريات العامة املكفولة يف الدستور, فإذا الجيوز تقييدها 
ما صدر قانون متضمنا نصا مانعا من اللجؤ إىل القضاء صاحب الوالية العامة يصح أن يكون حمل نظر 

ماإذا كانت  القضاء الدستوري الذي له أن يبسط رقابته  على كل قانون يتضمن هذا القيد لكي يقد ر
هناك ضرورة معي نة أو ظروف استثنائية او مصاحل عليا أو اعتبارات تتعلق باألمن والنظام العام تسمح 
بإسباغ احلصانة على مثل هذه القرارات اإلدارية القابلة بطبيعتها لإللغاء واليت متس حقا أصيال مقررا يف 

كل قانون بظروفه واعتباراته فإذا تبني للقضاء الدستور ومهمة القضاء الدستوري يف هذا املقام أن يزن  
وهو ميارس الرقابة الدستورية جدية األسباب اليت تربر التقييد من الطعن أو حصانة القرارات اإلدارية   
ية تربر هذا التقييد كان هذا  كان القانون الذي تستند إليه مبنجاة من أي طعن وإذا مل تكن هناك جد 

على  21الدستورية. وحيث ان وثيقة حقوق اإلنسان اخلضراء تنص يف املادة  القانون حمال للطعن بعدم
ان لكل فرد اللجؤ إىل القضاء إلنصافه من أي مساس حبقوقه وحرياته الواردة فيها وكما ردد القانون رقم 

 بشأن تعزيز احلرية هذا املبدأ يف مادته الثالثني منه واليت جاء فيها أن لكل شخص احلق يف 21/4994
اإللتجاء إىل القضاء وفقا للقانون وتؤمن له احملكمة كافة الضمانات الالزمة, وورد باملادة اخلامسة 
والثالثني من ذات القانون أن أحكام هذا القانون أساسية والجيوز ان يصدر ماخيالفها ويعُدل كل 

كون من حقهم مايتعارض معها من تشريعات, و مفاد ذلك ان القضاة وهم من ضمن فئات اجملتمع ي
كباقي االفراد اللجؤ إىل احملاكم لدرء أي مساس حبقوقهم واليسوغ القول بغري ذلك ملا ينطوي عليه ذلك 
من إخالل مببدأ املساواة واملساس بوظيفة القاضي الذي جيب أن يقضي بني الناس باحلق والعدل وهو 

يستش  من نص املادة السادسة يعلم انه حمروم من هذا احلق إذا حدث مساس حبقوقه. وحيث انه ال
املشار اليها على عدم جواز الطعن يف قرارات اجمللس األعلى للهيئات القضائية باعتباره جملسا للتأديب 
ان هناك ضرورة أو ظرفا استثنائيا أو مصلحة عليا أو اعتبارات لالمن والنظام العام يستند إليها هذا 

الشأن هو قرار إداري تسري بشأنه األحكام العامة املنظمة املنع, مما يكون معه قرار اجمللس يف هذا 
للقرارات اإلدارية من حيث إصدارها أو سحبها او إلغاؤها أو الطعن فيها أمام احملكمة املختصة ويكون 
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ماينعى به الطاعن يف هذا الشأن يف حمله و يتعني احلكم بعدم دستورية الفقرة األخرية من املادة السادسة 
 1ظام القضاء." من قانون ن

 الحق في الملكية  -2
ال تكاد ختلو وثيقة حقوقية دولية كانت أو وطنية إال ونصت على محاية حق األفراد يف التملك ومحاية 

على كفالة الدولة حلق امللكية الفردية  2144امللكية اخلاصة ويف ليبيا ينص اإلعالن الدستوري لعام 
احلق يف امللكية اخلاصة وحرية املواطن يف استغالل أمواله وممتلكاته كي  يشاء كان موضع  2واخلاصة.

قضائية رفع عدد من  2/53محاية يف أحد الطعون املقدمة أمام احملكمة العليا. ففي الطعن القضائي رقم 
في واليت تفرض على موظ 4981لسنة  4املواطنني دعوى ضد املادة الثامنة من القانون رقم 

ومستخدمي الدولة دفع نسبة مئوية من معاشاهتم الشهرية كمسامهة يف شركات القطاع العام. هذا الرسم 
مل يكن ضريبة بل كان استثمارا إجباريا يف الشركات اململوكة يف الدولة واليت كانت تعاين من صعوبات 

بارها ختال  النصوص الدستورية اليت مالية. الدفع كان يقوم بعدم دستورية املادة الثامنة املشار إليها باعت
حتمي امللكيات اخلاصة باعتبار ان املادة الثامنة تصادر إرادة األفراد يف اختيار مصاري  أمواهلم واين 
يوجههون استثماراهتم و تستقطع جزءا من أمواهلم ريم إرادهتم و هو مايعد مصادرة صرحية حلقهم يف 

ابة لطلبات املدعني وانتهت إىل عدم دستورية املادة الثامنة من امللكية. احملكمة مل ترتدد يف االستج
 3القانون املشار إليه.

 حرية التعبير  -3
حرية الرأي والتعبري أحد أهم احلقوق التفليدية اليت دأبت املعاهدات واملواثيق املعنية حبقوق اإلنسان على 

قراطي ناجح, فاحلق باجملاهرة بالرأي ضد النص عليها ويعده الكثري اللبنة األساسية لقيام أي نظام دمي
احلكومة و تنوير الرأي العام باحلقائق واملعلومات يعزهز من مبدأ الرقابة الشعبية على أداء احلكومات ومينع 
قيام اإلستبداد. هذا احلق يعين حرية األفراد يف اعتناق األفكار واألراء وأيضا احلق يف تلقى هذه 

 ا احلق يف  إباليها ونشرها دون تدخل السلطات.املعلومات واألفكار وأيض
هذا احلق حضي باحلماية يف اإلعالن الدستوري املؤقت حيث نص على أن تضمن الدولة حرية الرأي  

( من دستور اململكة الليبية األسبق نص على : تكفل حرية 22ااملادة ) 4والتعبري الفردي واجلماعي.
 ن رأيه ونشره بكل الوسائل واألساليب.الفكر. لكل إنسان احلق يف التعبري ع

احملكمة العليا أتيح هلا حديثا أن تفصل خبصوص هذا احلق وتؤكد على مسوه وعلوه وعدم قابليته 
للمصادرة اجلزافية. وتتلخص وقائع هذا الطعن يف إصدار اجمللس الوطين اإلنتقايل لقانون مثري للجدل 

                                                 
 1 غير مشور 00/00/5119ق جلسة  5/22طعن دستوري رقم 

 2 13/18/5100من االعالن الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس االنتقالي بليبيا  8المادة 

 3 00/5118/ 05ق جلسة  5/23طعن دستوري 

 4من االعالن الدستوري في ليبيا  04المادة 
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. 2142لسنة  37ىل معمر القذايف ونظامه السابق رقموهو قانون جترمي متجيد الطايية يف إشارة إ
احتوى القانون على نصوص عامة ومعايري حتكمية جتعل من الصعب حتديد العبارات واألقوال اليت تعد 
متجيدا للنظام السابق من عدمها, يياب املعايري الواضحة و عدم ضبط النصوص جعل منه أداة سهلة 

الحقة من يعارض النظام اجلديد. قام عدد من احلقوقيني وكذلك اإلستخدام لكبح حرية التعبري و م
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالطعن يف هذا القانون بعدم دستوريته أمام الدائرة الدستورية باحملكمة 
العليا, واحملكمة وبعد النظر يف الطعن املقدم اليها و تفحص مواد القانون املشار إليه خلصت إىل عدم 

 1ملخالفته الواضحة للحق الدستوري يف حرية الرأي والتعبري.  دستوريته
 الحق في المحاكمة العادلة   -4

مرة أخرى هذا احلق ورد ذكره يف أيلب الوثائق احلقوقية الدولية و اإلقليمية, وقد ورد هذا احلق مفصال 
كمة عادلة خاصة يف ومشتمال على عدد من الضمانات اإلجرائية اليت هتدف يف جمموعها إىل توفري حما 

القضايا اجلنائية وان كان اليوجد مامينع من انطباق هذه الضمانات على يريها من احملاكمات املدنية 
والتأديبية, ويكفي االطالع على املادة الرابعة عشرة من العهد الدويل للجقوق املدنية والسياسية للوقوف 

اليت ينظوي عليها وصوال إىل حتقيق احملاكمة على تشعبات هذا احلق و جمموع الضمانات اإلجرائية 
 2العادلة.

وقد تضمن اإلعالن الدستوري على هذا احلق حيث نصت املادة الواحدة والثالنني منه على " ال جرمية 
وال عقوبة إال بناء على نص، واملتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات 

  نفسه، ولكل مواطن احلق يف اللجوء إيل القضاء وفقا  للقانون . الضرورية للدفاع عن
احملكمة العليا ومنذ تاريخ إنشائها أصدرت العديد من املبادئ اليت تؤكد أمهية هذا احلق وضرورة احرتامه 
وأن املتهم جيب أن حيظي مبحاكمة عادلة تتوافر فيها أسس احليدة و النزاهة وأن ميك ن املتهم من الدفاع 
عن نفسه و دحض األدلة املقدمة ضده مبا يف ذلك من متكينه من استدعاء شهود النفي و مناقشة 
شهود اإلثبات و القدرة على مناقشة األدلة ضده وكونه آخر من يتكلم وكذلك حقه يف االستعانة مبحام 

نقضت احملكمة للدفاع عنه.  احملكمة دأبت على تسمية جمموع هذه الضمانات "حبق الدفاع" و كثريا ما 
 العليا أحكام احملاكم الدنيا إذا ما أخل ت بأحد هذه الضمانات معتربة احملكمة ذلك إخالال حبق الدفاع. 
ففي أحد القضايا املطروحة أمامها انتهت احملكمة إىل أن فشل حمكمة اجلنايات يف إجابة املتهم إىل طلبه 

اقشتهما أمام احملكمة وأن اكتفاء احملكمة بقراءة شهادة يف مساع أقوال اجملين عليها ووالدها ليتمك ن من من
اجملين عليها ووالدها الواردة يف حمضر حتقيق النيابة يعد إخال ال حبق الدفاع, وحسنا فعلت احملكمة إذ 
قضت بنقض احلكم إذ أن مناقشة الشهود ودحض إفادهتم هو أحد احلقوق األساسية الذي تسميه 

                                                 
 1 غير منشور 04/16/5105حكم المحكمة العليا في جلسة  

 2 من العهد الدويل للحقوق املدنية السياسية  41املادة   
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 الوجاهية و هو حق املتهم يف طلب االستماع إىل شهود اإلثبات أمام قاضي احملكمة االوربية باحلق يف
 1احلكم و قدرته على تنفيذ شهادهتم. 

احملكمة تؤكد تكرارا أن األصل يف احملاكمات اجلنائية أن تبىن على التحقيقات الشفوية اليت جتريها 
ا الشهود مادام مساعهم ممكنا إال إذا وتسمع فيه -مبدأ الوجاهية واملباشرة-احملكمة يف مواجهة املتهم

تنازل املتهم أو املدافع عن مساعهم صراحة أو ضمنا وحيث ان احملكمة املطعون يف حكمها مل تسمع 
دون أن تبني السبب الذي  -ريم طلب الطاعن مساعهم-أقوال الشهود الذين اعتمدت على شهادهتم

احملكمة  2اإلجراءات مما يعيبه ويوجب نقضه. حال دون مساعهم فان حكمها يكون مشوبا بالبطالن يف
يف دعوى أخري نقضت حكما ملخالفته ملبدأ الوجاهية عندما صدر احلكم من قاض مل حيضر املداولة و 
شهادة الشهود. احملكمة اعتربت ذلك إخالال حبق الدفاع على اعتبار أن القاضي جيب أن يبين عقيدته 

احملكمة يف حكم آخر هلا تؤكد أنه من  3املباشر لألدلة .من السماع املباشر للشهود و التعرض 
 212الضمانات اليت أحاط هبا املشرع املتهم يف مرحلة احملاكمة طرح الدليل يف اجللسة, وأن نص املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية تلزم أن يكون الدليل املعو ل عليه قد طرح بالفعل يف اجللسة وأن يكون من 
لدعوى املوضوعة حتت التصرف واليت أتيح ألطراف الدعوى اإلطالع عليها ومناقشتها يف ضمن أوراق ا

  4اجللسة إذا شاؤا حىت ولو مل يناقشوها بالفعل.

                                                 
 1 504صفحة رقم  02/5مجلة المحكمة العليا رقم  06/12/0978ق بتاريخ  08354طعن جنائي رقم 

 2 079صفحة رقم  06/0سنو عدد المجلة  03/15/0979ق بتاريخ 61/52طعن جنائي رقم 

 3 079ق صفحة  0/06المحكمة العليا  منشور في مجلة 06/10/0979حكم المحكمة العليا 

 4غير منشور  31/14/5110ق بتاريخ  209/41طعن جنائي رقم 
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 خاتمة 
 من خالل االستعراض السابق ميكننا ان خنلص إىل اآليت :

إن احرتام حقوق االنسان يستدعى عددا من اإلجراءات القانونية والعملية وهي يف جمموعها ما جيب ان 
تتوافر عليه الدولة احلديثة لكي توص  بأهنا دولة القانون واملؤوسسات. هذه اإلجراءات تتلخص يف 

فر الدولة على قضاء توفري احلماية القانونية بالنص الدستوري والتشريعي على حقوق األفراد وأن تتوا
مستقل و فع ال حيمي احلقوق وينص  األفراد. إن املتتبع للحالة الليبية يلمس حقيقة أن خطوات كثرية 
قد جرى اختادها يف سبيل الوصول إىل قدر أكرب من احلماية للحقوق واحلريات. إن االعالن الدستوري 

واضحة على االهتمام املتزايد حبقوق بديباجته و نصوصه على حقوق األفراد يعطي إشارة إجيابية 
اإلنسان وكوهنا أحد دعائم الدولة اجلديدة. هذا التأصيل الدستوري تبعه عديد اخلطوات و اإلجراءات 
اليت عكست توجه الدولة مابعد القذايف لتوفري الضمانات القانونية واحلمائية حلقوق اإلنسان. كذلك فإن 

ع قضايا حقوق اإلنسان يظهر أن القضاء اللييب وطوال األنظمة تتبع دور القضاء وسجله يف التعامل م
السياسية املتعاقبة كان حاضرا وقادرا على محاية حقوق األفراد  ريم العقبات التشريعية والعملية. إن 
توفري البيئة القانونية و املادية الداعمة الستقالل القضاء سيسهم وبال شك يف تفعيل دور القضاء بشكل 

 ثر إجيابية يف محاية احلقوق و إنصاف املظلومني. أكرب وأك
إن الوصول إىل توفري أكرب قدر من احلماية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين يتطلب اختاد اإلجراءات 
التشريعية واخلطوات العملية اليت استعرضناها يف سياق هذه الورقة إال أن ذلك اليضمن يف حد ذاته 

لوصول إىل جمنمع خال من االنتهاكات و العس . فاملتتبع لقضاء احملكمة حتقيق النتائج املرجوة وا
األوربية حلقوق اإلنسان يظهر أن أكثر الدول الغربية تقدما وتلك اليت حتظي بنظام دميقراطي عتيد 
وقضاء مستقل ال خيلو حال هذه الدول من احلكم عليها بوجود االنتهاك و إلزامها باختاد إجراءات 

زيز محاية حقوق اإلنسان. هذا الوضع يؤكد أن محاية حقوق اإلنسان عملية متواصلة و إضافية لتع
مستمرة وأن الدول حتتاج دائما ملراجعة نظمها القانونية والقضائية و اإلدارية لتواكب التطور احلاصل يف 

وصوفة آنفا حقوق اإلنسان وأن تستجيب هلذا التطور. وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن اختاد اإلجراءات امل
اليكفي وحده لتوفري القدر املطلوب من احلماية حلقوق اإلنسان بل ينبغي دوما مراجعة هذه النظم 
 التشريعية واإلدارية للتأكد من عدم خمالفتها حلقوق اإلنسان وأهنا تستجيب للمعايري الدولية باخلصوص.  

ة و القضائية حيتاج إىل جهد مواز من وختاما جيب اإلشارة إىل ماذكرناه سابقا من احلماية القانوني
اجلهات يري الرمسية أي من املواطنني انفسهم من خالل جمموعات الضغط ومجعيات حقوق اإلنسان و 
الصحافة املستقلة. إن توافر الوعي الشعيب املنظم يعد أحد أهم الضمانات الالزمة لتوفري محاية أفضل 

يد احلقوق. إن وجود هذا اجملهود الشعيب املنظ م هو ما جيرب والوقوف يف وجه أي حماولة للمصادرة أو تقي
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السلطات الرمسية على مراجعة سياساهتا و التفكري ملي ا قبل اختاد خطوات تعسفية أو تقييدية متس 
 حقوق األفراد.
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 العام وأثره في استنباط األحكام                              
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 محاضر/ الجامعة األسمرية                                 
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل الصادق األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، 

 ..عدوب
االستعمال  من الواضح أن صيغ العموم وضعت للعموم، واستعماهلا يفيد العموم، ألن األصل يف       

 احلقيقة، وقد أمجع العلماء على أن األلفاظ تفيد العموم، بينما اختلفوا يف املعاين.
واأللفاظ املبهمة، واالسم املفرد إذا دخل ،قيل أن العموم  على أربعة أضرب: "لفظ اجلمع، ولفظ اجلنس

الثاين مثل: الناس، والنساء، ،فاألول مثل: املسلمني، والرجال، واجلبال، واألبرار، و 1عليه األل  والالم"
واإلبل، واحليوان، وليس ذلك من ألفاظ اجلمع، ألنه ليس له من جنسه واحد، والثالث مثل: "من" يف 
العقالء، و"ما" يف يري العقالء،  ويكون يف االستفهام أو يف الشرط واجلزاء، و"أي" يف اجلمع، و"أين" 

 سان، والسارق، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار، ويريه.يف املكان، و"مىت" للزمان، والرابع مثل: اإلن
كما ذكر ابن قدامة أن "العموم من عوارض األلفاظ فإذا قيل: هذا لفظ عام، صدق على سبيل 
احلقيقة، والكالم احلقيقي هو املعىن القائم بالنفس، وهو الذي يعم وخيص، والصيغ والعبارات دالة عليه، 

،فمثال  عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو، وليس يف الوجود فعل 2صوص إال جتوز ا"وال يسمى بالعموم واخل
هو عطاء نسبته إىل زيد وعمرو واحد، وليس يف الوجود معىن واحد مشرتك بني اثنني، وكذلك علوم 
الناس وإن اشرتكت يف أهنا علم، لكن ال توص  بأهنا عموم،والرجل له وجود يف األعيان واألذهان 

، وأما 4،  وأما يف اللسان، فلفظة الرجل قد وضعت للداللة3"فوجوده يف األعيان ال عموم لهواللسان، 
،وقد احتج القائلون بأنه حقيقة فيهما،باعتبار 6"5الذي يف األذهان من معىن الرجل فيسمى كليا  

 ة حبسبأن"العموم حقيقة يف مشول أمر ملتعدد، فكما صح يف األلفاظ باعتبار مشول لفظ ملعاٍن متعدد
، ألنه ال يتصور مشول أمر معنوي ألمور 7الوضع، صح يف املعاين باعتبار مشول معىن ملعاٍن متعددة"

                                                 

 .م6880الثانية/ الطبعة-3/058جمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  -العدة في أصول الفقهانظر،  1

تحقيق د. عبد -هـ 6288الطبعة الثانية الرياض/- 6/330عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-روضة الناظر وجنة المناظرانظر،  2

 .العزيز عبد الرحمن السعيد

 .إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد وإما بكر3

 .حيث أن نسبتها في الداللة عليهما واحدة، فلذلك سمي عاما4

يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته ألن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة اإلنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى بكرا لم 5

 .إلى بكر كنسبته إلى زيد، فإن سمي عاما بهذا المعنى فال بأس

 .6/330روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة المقدسي جانظر،  6

 -دمشق  -الكتاب العربيدار - 6/357محمد بن علي بن محمد الشوكاني ج-إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصولانظر،  7

 م6888الطبعة األولى/



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

017  

 

متعددة، كعموم املطر واخلصب والقحط للبالد، إذ املوجود يف مكان يري املوجود يف املكان اآلخر، وإمنا 
لكلية فإهنا شاملة جلزئياهتا املتعددة هو أفراد من املطر واخلصب، وكذلك ما يتصوره اإلنسان من املعاين ا

 الداخلة حتتها.
ومنشأ اخلالف هذا"هو سبب اخلالف يف معىن العموم، فمن قال معناه مشول أمر ملتعدد واعتربوا وحدة 

، فال يقال هذا املعىن عام، ألن الواحد 2منع من إطالقه حقيقة على املعاين" 1األمر وحدة شخصية
تص  بالشمول ملتعدد إال املوجودالذهين، ووحدته ليست بشخصية، فيكون بالشخص ال مشول له، وال ي

 عند ذلك إطالق العموم على املعاين جمازا  ال حقيقة.
ومن فهم من اللغة أن األمر الواحد الذي أضي  إليه الشمول يف معىن العموم، أعم من الشخصي ومن 

 النوعي، أجاز إطالق العام على املعاين حقيقة.
الدراسة مستوفية جلوانب البحث فقد قسمت املوضوع إىل مباحث ثالثة، تناولت يف األول  وحىت تكون

تعري  العام وحكمه بعد التخصيص، ويف الثانيتقسيم العام، وألفاظه، أما الثالث فهو حقيقة صيغ 
العموم يف العموم، وتطبيقات حول بعض األلفاظ، مث ختمت خبامتة صغرية رجحت فيها بعض األقوال، 
وأوصيت باهتمام الباحثني هبذا املوضوع ألمهيته، خاصة عند أهل الفتوى واالجتهاد، أسأل اهلل تعاىل أن 

 ينفع بنا، إنه هو السميع العليم.جيعل ذلك يف ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا و 
 لفظ العام، وأثره في استنباط األحكام

وذلك على 3يف وص  املعاين بالعموم" "اتفق األصوليون على أن األلفاظ توص  بالعموم، واختلفوا
 أقوال ثالثة:

، "فالعموم لغة: حقيقة يف مشول أمر ملتعدد، فكما األول:أن المعاني توصف بالعموم حقيقة كاأللفاظ
صح يف األلفاظ باعتبار مشوله ملعان متعددة حبسب الوضع، صح يف املعاين باعتبار مشول معىن واحد 

ك قيل:عمى املطر واخلصب، وعمهم العدل والعطاء، والناس، وحنوه، وملا  ، لذل4ملعان متعددة باحلقيقة"
كان األصل يف االستعمال احلقيقة، كان العموم حقيقة يف كل منهما، أي أنه مشرتك معنوي، وضع 

 للقدر املشرتك، وهو الشمول، وكل من اللفظ واملعىن فرد من أفراده.

                                                 

 .ما ال يتشخص واحد منه كالذهب، إذ ال يقال ذهب واحد، فهذا الستغراق الجنس1

 .6/355جمحمد بن علي بن محمد الشوكاني-انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول 2

دار الكتب  -2/605ج علي بن عبد الكافي السبكي-األصول للبيضاوياإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم انظر،  3

 -بيروت -دار المدار اإلسالمي -3/257د. محمد أبو النور زهير ج -أصول الفقهوانظر،  -هـ6000الطبعة األولى/-بيروت –العلمية 

-6/355ج بن علي بن محمد الشوكاني محمد -إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصولوانظر،  -م3006الطبعة األولى/-لبنان

 .م6888الطبعة األولى/-دار الكتاب العربي

الطبعة   -بيروت-لبنان -عالم الكتب-2/17ج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي-رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبانظر،  4

 م. 6888األولى/
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يقول اآلمدي يف إحكامه: "تقييد العموم قيقة:الثاني:أن وصف المعنى بالعموم هو مجاز ال ح
، أي باأللفاظ دون 1باأللفاظ لكونه من العوارض احلقيقية هلا دون يريها عند أصحابنا ومجهور األئمة"
، وثانيا : أن العموم 2املعاين، ووجهة ذلك "أوال : أن احلقيقة شأهنا االطراد، والعموم يف املعاين يري مطرد

 .4"3احدملتعدد، واملتبادر من الوحدة الشخصيةلغة  هو مشول أمر و 
العموم لغة  هو مشول أمر واحد "حيث أن الثالث: المعنى ال يوصف بالعموم ال حقيقة وال مجازاً،

ملتعدد، وأن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية، وهي ال تتحقق إال يف األلفاظ، فاملعىن ال يوص  
 .5لعموم جمازا  لعدم العالقة بني اللفظ واملعىن"حقيقة بالعموم، وال يوص  املعىن با

 بعد معرفة آراء العلماء يف وص  املعاين بالعموم، يبقى السؤال، هل يتصور العموم يف األحكام؟
احلقيقة أن هذه املسألة تتوق  على "أن احلكم يرجع إىل قول، أو إىل وص  يرجع إىل الذات، فإن قلنا 

 .6ألفعال، ألن العموم من عوارض األلفاظ"بالثاين مل يتصور العموم يف ا
ذكر اإلمام الغزايل أنه "ال ميكن دعوى العموم يف الفعل ألن الفعل ال يقع إال على وجه معني، فال جيوز 
أن حيمل على كل وجه ميكن أن يقع عليه، ألن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إىل حمتمالته، والعموم ما 

للفظ عليه، بل الفعل كاللفظ اجململ املرتدد بني معان متساوية يف صالح يتساوى بالنسبة إىل داللة ا
، ومثاله صالة الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الكعبة، فليس لقائل أن يستدل به على جواز 7اللفظ"

 الفرض يف البيت، علما   أن الصالة تعم النفل والفرض، ألنه إمنا يعم لفظ الصالة ال فعل الصالة، أما
 الفعل فإما أن يكون فرضا  فال يكون نفال ، أو يكون نفال  فال يكون فرضا .

                                                 

تحقيق د.سيد -هـ6000الطبعة األولى/-بيروت-دار الكتاب العربي-3/365علي بن محمد اآلمدي ج-اإلحكام في أصول األحكام 1

-تحقيق د. محمد محمد تامر -3/650بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ج-وانظر، البحر المحيط في أصول الفقه -الجميلي

 م.3000بيروت/ -دار الكتب العلمية

مثل معاني األعالم الشخصية، فإنها ال توصف بالعموم ال حقيقة وال مجازاً، فال يكون وصف المعنى بالعموم حقيقة لعدم االطراد،  2

 هـ.6002الطبعة األولى/-بيروت –دار الكتب العلمية -6/335البصري أبو الحسين ج-فكان مجازا. انظر، المعتمد في أصول الفقه

 ة، فال توصف بالعموم، وإنما يوصف به ما فيه التشخص، وهو اللفظ، فإذا وصف المعنى بالعموم كان مجازاً.والمعاني ليست مشخص 3

 .255/ 3انظر، أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير ج 4

 .م8886الطبعة األولى/-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية -2/605ج عبد الرحيم اإلسنوي -نهاية السول شرح منهاج الوصولانظر،  5

 .6/355إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج 6

لبنان الطبعة  -بيروت -مؤسسة الرسالة-تحقيق محمد بن سليمان األشقر -3/621المستصفى في علم األصول للغزالي ج 7

 م.6887األولى/
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يشمل كل سارق "فنفس القطع فعل،  38املائدة/وهالسىار قوإن قلنا يرجع إىل قول، فقوله سبحانه: 
 ، فالعموم ما اشتمل على أشياء متغايرة، والفعل ال يقع إال على درجة واحدة،1واألفعال ال عموم هلا"
 فال عموم لألفعال.

 المبحث األول: تعريف العام، وحكمه بعد التخصيص. -
 المطلب األول: تعريف العام -*

 أوال : تعري  العام لغة :
 .2العام هو: "كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثري يري حمصور مستغرق مجيع ما يصلح له"

د بعينه يف املعىن. وهلذا يقال: عم املطر، وعم وقيل العموم يف اللغة هو "مشول أمر ملتعدد، وذلك موجو 
 .3األمري بالعطاء، ومنه نظر عام"
 ثانيا : تعري  العام اصطالحا :

اختل  األصوليون يف تعري  العام، فمنهم من عرّفه بأنه "اللفظ الواحد  الدال من جهة واحدة على 
رمها ، وويري ذلك، "والقول من جهة ، مثل الرجال،واملشركني، ومن دخل الدار فأعطه د4شيئني فصاعدا"

واحدة، هو احرتاز عن قوهلم: ضرب زيد عمرا ، وعن قوهلم: ضرب زيدا  عمرو، فإنه يدل على شيئني، 
، وقيل "العام هو اللفظ الواحد الدال 5ولكن بلفظني ال بلفظ واحد، ومن جهتني ال من جهة واحدة"

،  كما 7للفظ املستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة"، وقيل بأنه"ا6على مسميني فصاعدا  مطلقا  معا "
 .8عرف اإلمام البيضاوي العام بأنه: "لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد"

                                                 

 .3/653البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج 1

الطبعة -بيروت –دار الكتاب العربي  -تحقيق إبراهيم األبياري-6/655الجرجاني جعلي بن محمد بن علي -التعريفات2

 هـ.6008األولى/

 .6/276جاإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي -نهاية السول شرح منهاج الوصول3

انظر، العدة في أصول  -م6881بيروت/ -دار الفكر - 6/321ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد ج-التقرير والتحرير في علم األصول4

 .6/600جمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء -الفقه

 .3/601محمد بن محمد الغزالي الطوسي ج -انظر، المستصفى في علم األصول5

 .3/367جعلي بن محمد اآلمدي -اإلحكام في أصول األحكام6

الطبعة  -األردن -عمان -دار النفائس للنشر والتوزيع -658محمد سليمان عبد هللا األشقر/د.  -الواضح في أصول الفقه للمبتدئين 7

والمقصود بقوله )دفعة واحدة(، أي ال على سبيل البدل، فمن قال اذبح خروفاً، أو اضرب رجالً، فليس المقصود ذبح م. 3005السابعة/

 الً، فقد امتثل األمر، ومع هذا فهو ليس عاماً عند األصوليين.كل الخراف، وال قتل كل الرجال، فإن ذبح خروفاً، أو ضرب رج

نهاية السول - -2/605ج علي بن عبد الكافي السبكي -اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي8

 .6/276جاإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي -شرح منهاج الوصول
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أي"ما تركب من بعض احلروف اهلجائية، وهو جنس يف التعري ، يشمل املفرد لفظ:فقصد بتعريفه 
له ويري املستغرق، بوضع واحد أو بأوضاع واملركب، واملهمل واملستعمل، واملستغرق لكل ما يصلح 

 .1متعددة"
: أي يتناول ما وضع له اللفظ دفعة واحدة، فيخرج به اللفظ املهمل، ألن املهمل يري يستغرقوقوله 

 .3، والنكرة يف سياق اإلثبات2موضوع، كما خيرج به املطلق
 .4ةفالذي يصلح له اللفظ هو ما وضع اللفظ له لغ جميع ما يصلح له:وقوله 
 هذا القيد قصد به أمران:بوضع واحد:وقوله 

 .5األول: إخراج املشرتك اللفظي إذا استعمل يف معانيه املتعددة
 .6الثاين: إدخال املشرتك اللفظي إذا استعمل يف أحد معانيه، وقصد به مجيع أفراد هذا املعىن

 المطلب الثاني: حكم العام بعد التخصيص:-*
الذي دخله التخصيص هل هو جماز أم حقيقة، فقال قوم من الفقهاء إنه  اختل  العلماء يف أن العام

وقيل أن "العموم يكون جمازا يف 7"ال يصري جمازا  كي  كان التخصيص، أي أنه حقيقة يف الباقي"
                                                 

 .2/666عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج-رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 1

ألن المطلق لم يوضع لألفراد، إنما وضع للماهية، فال يكون مستغرقاً لها. انظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى  2

 .3/630علي بن عبد الكافي السبكي ج-علم األصول للبيضاوي

ألن النكرة لم تستغرق ما وضعت له، أي أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما تناولته على سبيل البدل، ففي النكرة المفردة، إذا قيل  3

اضرب رجالً، فمعنى هذا تحقيق الضرب في أي رجل، زيد أو بكر أو خالد، وال يقتضي تحقيق الضرب فيهم في وقت واحد، ألن اللفظ 

ذا قيل اضرب رجلين، أو رجاالً، فيتحقق الضرب في أي رجلين، أو رجال، وال يقتضي تحقيق الضرب في كل لم يدل على ذلك، وإ

 محمد بن علي البصري، أبو الحسين-المعتمد في أصول الفقهرجلين، أو في كل الرجال دفعة واحدة، ألن اللفظ لم يوضع لذلك. انظر، 

وانظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم -هـ6002لى/الطبعة األو-بيروت –دار الكتب العلمية  -6/320ج

 . 3/630علي بن عبد الكافي السبكي ج-األصول للبيضاوي

فمثالً، )من( لفظ وضع للعاقل، و )ما( لغير العاقل، فإذا استعمل لفظ )من( في العاقل، ولفظ )ما( في غير العاقل، كان كل منهما عام  4

، هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم، كما قصد به االحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له، كقوله استغرق الصالح له

الجامع ، فإن المراد من الناس في هذه اآلية هو نعيم بن مسعود األشجعي فقط، انظر، 672آل عمران/الَِّذيَن قَاَل لَهُُم النَّاسُ تعالى 

، فإن المقصود من الناس هو إبراهيم 688البقرة /ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاسُ ، وكذلك قوله تعالى: 0/70 ألحكام القرآنللقرطبي

 . 3/037الجامع ألحكام القرآنللقرطبي جعليه السالم، انظر، 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي -فهذا ليس عاماً، ألنه لم يستغرق جميع ما يصلح له.انظر، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 . 6/331أبو الحسين البصري ج -وانظر، المعتمد في أصول الفقه-2/10السبكي ج

مثل استعمال )العين( في الباصرة والجارية والذهب والجاسوس، فإنه ال يكون عاماً، ألن استغراقه لهذه المعاني دفعة واحدة ليس  5

علي بن عبد -ر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاويبوضع واحد، إنما بأوضاع مختلفة. انظ

 . 3/630الكافي السبكي ج

مثل استعمال لفظ )العين( في الذهب، فيكون عاماً، الستغراقه جميع ما يصلح له بوضع واحد، وهو أفراد الذهب، وهذا واضح  6

 ومعلوم.

 كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي -3/803ين بن محمد بن خلف ابن الفراء  جمحمد بن الحس-العدة في أصول الفقه 7

اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  -6/602التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ج -6/008عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ج

 .3/307ج
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املستبقى، واحدا كان أو مجاعة، وسواء كان املخصص متصال أو منفصال، عقليا أو لفظيا باستثناء أو 
،  3إن استقلت بنفسها صارت جمازا  وإال فال" 2، وقيل أن "القرينة املخصصة1صفة"شرط أو تقييد ب

 ومنهم من فّصل وذكر فيه وجوها:
فذهب قوم إىل أنه "ال يصري جمازا بالتخصيص، متصال  كان املخصص أو منفصال ، لفظا  كان أو يري 

جماز قطعا ، وال يطرقه هذا اخلالف ، وقال آخرون "أما العام الذي أريد به اخلصوص فالظاهر أنه 4لفظ"
، وقال آخرون يصري جمازا  يف حال دون حال، واختلفوا يف تفصيل تلك 5ألنه مستعمل يف بعض مدلوله"

احلال، فقال بعضهم "إن خص بدليل لفظي مل يصر جمازا ، متصال  كان الدليل أو منفصال ، وإن خص 
، وقيل:"يكون جمازا  إال أن 7إال أن خيص بلفظ متصل" ،وقيل:"يكون جمازا  6بدليل يري لفظي كان جمازا "

، وقيل أيضا :"يكون جمازا  إال أن يكون خمصصه شرطا  أو تقييدا  بصفة، 8يكون خمصصه شرطا  أو استثناء "
 .9وجعله جمازا  باالستثناء"

ص مببهم ، أما "إذا خ10كما اختلفوا يف حجية العام بعد ختصيصه، "وحمل اخلالف فيما إذا خص مببني"
، فال حيتج به على شيء من األفراد بال خالف، إذ ما من 11،كما لو قيل: )اقتلوا املشركني إال بعضهم(

                                                 

 3/303جعلي بن محمد اآلمدي -اإلحكام في أصول األحكام1

 عقلية ولفظية، أما العقلية فكالداللة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات، القرينة المخصصة المستقلة ضربان  2

وأما اللفظية فيجوز أن يقول المتكلم بالعام أردت به البعض، وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا، والدليل على ذلك أن اللفظ  

 لالستغراق، فإذا استعمل في البعض فقد صار اللفظ مستعمال في جزء مسماه، وذلك هو المجاز. موضوع في اللغة 

 .2/68للرازي جالمحصول في علم األصولانظر،  3

وانظر، الفصول في  -3/005الفقه للزركشي جالبحر المحيط في أصول وانظر  -2/65المحصول في علم األصول للرازي ج 4

الناشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية دولة -تحقيق د.عجيل جاسم النشمي-6/383ي الجصاص جأحمد بن علي الراز-األصول

عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري -وانظر،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي -م6858الطبعة األولى/-الكويت

 .6/008ج

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  -دة في أصول الفقهالع -3/063انظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج 5

 .3/100ج

وانظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول  -3/307انظر، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ج 6

 .2/672علي بن عبد الكافي السبكي ج -للبيضاوي

روضة الناظر وجنة المناظر عبد هللا بن أحمد بن   -3/800بن محمد بن خلف ابن الفراء جمحمد بن الحسين -العدة في أصول الفقه 7

 6/328قدامة المقدسي ج

 .6/206البن أمير الحاج ج-انظر، التقرير والتحرير في علم األصول – 6/632التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ج 8

 .6/313جالبصري أبو الحسين  -المعتمد في أصول الفقه -6/206اج جالبن أمير الح-انظر، التقرير والتحرير في علم األصول 9

 .6/200للشوكاني جإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول10

 ، التي شملت عامة المشركين بدون استثناء أو تخصيص.8التوبة/فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموهُماإشارة إلى اآلية  11
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، أما إذا كان 1فرد إال وجيوز أن يكون هو املخرج، وأيضا إخراج اجملهول من املعلوم يصريه جمهوال "
أنه ليس حبجة  والثاني:، 2الباقيأنه حجة يف  األول:التخصيص مببني، فقد اختلفوا يف ذلك على أقوال:

أنه إن خص مبتصل، كالشرط واالستثناء والصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص  والثالث:، 3فيما بقي
إن التخصيص إن مل مينع استفادة احلكم باالسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق  والرابع:، 4مبنفصل فال

، 6صيص، وال حيتاج إليه فهو حجةإن كان ال يتوق  على البيان قبل التخ والخامس:،5به
، 8أنه يتمسك به يف واحد فقطوالسابع:،7أنه جيوز التمسك به يف أقل اجلمع، ألنه املتعنيوالسادس:

 .9الوق ، فال يعمل به إال بدليل والثامن:

                                                 

وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق -2/662جعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي-رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب انظر، 1

 .6/200من علم األصول للشوكاني ج

 وهو الحق الذي ال شك فيه وال شبهة، ألن اللفظ العام كان متناواًل للكل، فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل، ونحن نعلم2

بالضرورة، أن نسبة اللفظ إلى كل األقسام على السوية، فإخراج البعض منها بمخصص ال يقتضي إهمال داللة اللفظ على ما بقي، 

وأيضاً المقتضى للعمل به فيما بقي موجود، وهو داللة اللفظ عليه، والمعارض مفقود، فوجد المقتضى وعدم المانع، فوجب ثبوت الحكم، 

وقد قيل: إنه ما من عموم إال وقد خص، ، هذه األمة ومن بعدهم االستدالل بالعمومات المخصوصة، وشاع ذلك وأيضاً قد ثبت عن سلف

وأنه ال يوجد عام غير مخصص، فلو قلنا إنه غير حجة، فيما بقي، للزم إبطال كل عموم، ونحن نعلم أن غالب هذه الشريعة المطهرة إنما 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني -6/373لآلمدي ج -ألحكامثبتت بعمومات. انظر، اإلحكام في أصول ا

، و انظر، البحر 6/008عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ج-كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي - 6/206ج

 .3/061الفقه للزركشي جالمحيط في أصول 

بها في بقية المسميات إال بدليل، كسائر دليل هذا القول أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصت صارت مجملة، وال يجوز االستدالل  3

المجازات، كما استدلوا بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض، وسائر ما تحته من المراتب مجازات، وإذا كانت 

المجازات، كان اللفظ مجماًل فيها، فال يحمل على شيء منها، والباقي هو أحد المجازات فال يحمل على  الحقيقة غير مرادة، وتعددت

 شيء منها.

 .6/203انظر، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج

هو مجاز حتى في االستثناء، والعام إن كان مخصصه شرطا، أو تقييدا بصفة ، كقوله: من دخل داري عالما أكرمته، فهو حقيقة، وإال ف4

إذا ثبت خصوصه سقط االستدالل باللفظ، وصار حكمه موقوفًا على داللة أخرى من غيره، فيكون بمنزلة اللفظ، وكان يفرق بين 

انظر، اإلحكام في االستثناء المتصل باللفظ، وبين الداللة من غير اللفظ، فيقول: إن االستثناء غير مانع بقاء اللفظ فيما عدا المستثنى. 

 .3/307لآلمدي جأصول األحكام

،ألن قيام الداللة على المنع من قتل أهل الذمة، ال يمنع من تعلق الحكم، وهو القتل باسم 8التوبة/فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكينَ كما في قوله تعالى: 5

نبئ عنه الظاهر، لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: المشركين، وإن كان يمنع من تعلق الحكم باالسم العام، ويوجب تعلقه بشرط ال ي

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما ، ألن قيام الداللة على اعتبار النصاب والحرز، وكون المسروق ال شبهة للسارق فيه 25المائدة/ َوالسَّاِرُق َوالسَّ

رفع الحاجب عن مختصر  انظر،بشرط ال ينبئ عنه ظاهر اللفظ.يمنع من تعلق الحكم، وهو القطع بعموم اسم السارق، ويوجب تعلقه 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني و-2/660ج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي-ابن الحاجب

 .6/328روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة المقدسي أبو محمد جو -6/202ج

، ألن مراده بين قبل إخراج الذمي، وإن كان يتوقف على البيان، ويحتاج إليه قبل التخصيص 8التوبة/ اْقتُلُوا اْلُمْشِرِكينكـقوله تعالى: 6

الةفليس بحجة ،كقوله تعالى:  انظر، إرشاد الفحول إلى . ، فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض ونحوها660البقرة/ أَقِيُموا الصَّ

 .6/203علم األصول للشوكاني ج تحقيق الحق من

 .6/202إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج7

 .3/065للزركشيج البحر المحيط في أصول الفقه8

وما  6/200انظر، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني جو -3/307لآلمديج انظر، اإلحكام في أصول األحكام9

 بعدها.
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 المبحث الثاني: تقسيم العام، وألفاظه -
 المطلب األول:-*

 تقسيم العام:
ة أقسام:" عام من جهة اللغة، وعام من جهة العرف، وعام من جهة قسم األصوليون العام إىل ثالث 

 .1العقل"
هو ما استفيد عمومه من جهة اللغة، أي أن اللفظ وضع يف اللغة للعموم، األول: العام من جهة اللغة: 

،أو بواسطة اقرتان قرينة به، وهذه إما يف 2وهو على ضربني: "إما أن يدل عليه بنفسه لكونه موضوعا  له
 .4"3اإلثبات وإما يف النفي

 الثاني: العام من جهة العرف:
ُحرِّمهت  ، كقوله تعاىل: 5"هو ما استفيد عمومه من العرف، مع كون لفظه اللغوي ال يفيد العموم"

، فإنه يفيد يف العرف حترمي وجوه االستمتاعات اليت تفعل بالزوجة واألمة،  23النساء/عهلهي ُكم  أُمىههاُتُكم  
والقبلة، والنظر بشهوة، وليس ذلك مأخوذا  من جمرد اللغة،فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي إمنا  كالوطء

 يفيد حرمة شيء ما من األمهات، وهو حترمي وطئهن فقط.
ي تهةُ ومثل ذلك قوله تعاىل:  ، فاللفظ باعتبار اللغة، إمنا يفيد حترمي شيء من 3املائدة/ُحرِّمهت  عهلهي ُكُم ال مه

 وهو أكلها، لكن العرف جعل كل ما يتعلق هبا من أكل أو انتفاع حمرما .امليتة، 

                                                 

البحر -2/630علي بن عبد الكافي السبكي ج -انظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي 1

-لبنان -دار الكتب العلمية-تحقيق د. محمد محمد تامر-3/335محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ج-المحيط في أصول الفقه

 .6/253عبد الرحيم اإلسنوي ج-منهاج الوصولانظر، نهاية السول شرح  -م3000بيروت/

أما الضرب األول، فألفاظه كثيرة، "كلفظ كل وجميع، وأي  في حال االستفهام والشرط، وإما أال يكون شامالً للكل، فإما أن يخصص  2

ص بغير العالمين، فإما أن يعمهم بأولي العلم، كلفظ )من( شرطاً أو استفهاماً، فإنها تختص بالعقالء، وقد تستعمل في غيرهم، وإما أن يخت

أو يختص ببعضهم، واألول )ما( االسمية، فإنها تفيد العموم إذا كانت معرفة، نحو هَاِت ما رأيت، فتفيد العموم فيما عدا العالمين من 

َماِء َومَ  الزمان والمكان والجماد واإلنسان، وقيل إنها تتناول العالمين أيضاً، كما في قوله تعالى َواَل أَْنتُْم ، و8ا بَنَاهَا(الشمس/َوالسَّ

، والثاني أن يختص عموم بعضهم، فإما أن يختص باألمكنة، نحو )أين يجلس أجلس(، ومنه حيث، أو 2الكافرون/َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ 

وانظر، اإلحكام في أصول  -651باألزمنة، نحو)متى تقم أقم(. انظر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للدكتور محمد سليمان األشقر/

 .2/630للسبكي ج -اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي -3/368األحكام لآلمدي ج

القرينة إما أن تكون في جانب اإلثبات، أو تكون في جانب النفي، ففي جانب اإلثبات أمران، األول: " أل" الداخلة على اسم الجنس،  3

أو على الجمع، مثل: المسلم والرجل، والمسلمين والرجال. والثاني: إضافة الجمع أو اسم الجنس إلى الضمير، مثل: أوالدنا، ومثل قوله 

. أما في جانب النفي فهي أوالً: وقوع النكرة في سياق النفي ب )ما( أو )ال( أو 12النور/حذر الذين يخالفون عن أمرهفلي تعالى: 

ليس في المكتب أحد. ثانياً:  -ال رجل في البيت -)ليس( سواء كان النفي مباشراً للنكرة، أو فصل بينهما بفاصل مثل: ما في المسجد أحد

رط، مثل: إن جاءك فقير فأكرمه، يستثنى من عموم النكرة في سياق النفي إذا دخل النفي عليها بعد عمومها، وقوع النكرة في سياق الش

فإنها ال تفيد العموم، ألن المقصود في هذه الحالة إنما هو سلب العموم وليس عموم السلب، مثل: ما كل عدد زوجاً، فلو كان الكالم من 

م زوج، وهذا باطل، لذا كان الكالم من سلب العموم . انظر اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي عموم السلب فيعني أنه ال يوجد عدد ه

 .3/281أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهير ج -3/367ج

   .3/335محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ج-انظر، البحر المحيط في أصول الفقه 4

 وانظر، -2/603علي بن عبد الكافي السبكي ج-هاج الوصول إلى علم األصول للبيضاويانظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على من 5

 . 6/253جلإلسنوي-نهاية السول شرح منهاج الوصول



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

004  

 

وهو ما استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة أو العرف، وهو على  الثالث: العام من جهة العقل:
 ثالثة أضرب:

 : اللفظ املشتمل على ترتيب احلكم على الوص ، كقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "كلاألول"
ما يذكر جوابا عن  والثاني:،2، فعلىة التحرمي هي اإلسكار، فإن ترتيبه يشعر بكونه علة له1حرام"مسكر 

مفهوم املخالفة  والثالث:سؤال السائل عمن أفطر، فقال: عليه الكفارة فيعلم أنه يعم كل مفطر، 
 .4"3عندالقائلني به

ملفهوم العام، ففي حترمي امليتة، جند أن لذلك جند بأن علماء األمة اختلفوا يف األحكام بسبب اختالفهم 
، بينما الشافعي وأمحد بن حنبل، فقد حرما حىت 5مالك وأبو حنيفة حرموا أكل حلمها دون االنتفاع هبا

 .6االنتفاع هبا
 المطلب الثاني: ألفاظ العموم:-*

وقاطبة، وكلمة  أوال : "ألفاظ موضوعة إلفادة العموم، حنو كّل، ومجيع، وأّي، وعامة، وسائر، وكافة،
 .7)كّل( هي من أقوى صيغ العموم"

ثانيا : "األمساء املبهمة مثل: )من( فيمن يعقل، و)ما( فيما ال يعقل، و)أّي( يف اجلميع، و)أين( يف 
 .8املكان، و)مىت( يف الزمان، و)ما( يف االستفهام واجلزاء ويريه، و)ال( يف النكرات"

                                                 

 القاهرة -دار الشعب -باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع -0202رقم/-8/300ج -الجامع الصحيح للبخاري 1

 م.6857الطبعة األولى/

يفيد بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى، فهذا إنما دلَّ بالعقل، ولم يدل باللغة وال بالعرف،  وذلك2

أما العرف فواضح، وأما اللغة فألنه لو دلَّ بها لكان إما المنطوق أو المفهوم، وانتفاء المفهوم ظاهر، وال يدل بالمنطوق، الن تعليق 

علي بن  -اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي الوصف ال يدل على التكرار لفظاً. انظر،الشيء ب

 .2/603عبد الكافي السبكي ج

باب في الحوالة، فانه بمفهومه يدل على أن -3357رقم/-الصحيح للبخاريوذلك كقوله صلى هللا عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" الجامع 3

 طل غير الغني ال يكون ظلماً.م

البحر  -2/603علي بن عبد الكافي السبكي ج -انظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي 4

 .3/335المحيط في أصول الفقه للزركشي ج

-هـ6008/بيروت-ء التراث العربي دار احيا-6/680ج -أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي -أحكام القرآنانظر،  5

المالكي القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي -وانظر، أحكام القرآن -محمد الصادق قمحاوي تحقيق

 .8/683ج

مام أحمد بن انظر، المغني في فقه اإل -م3003المكتبة العصرية للطباعة والنشر/-6/200جمحمد علي السايس -تفسير آيات األحكام 6

 هـ.6008الطبعة األولى/-بيروت –دار الفكر  -6/50عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-حنبل الشيباني

دار الكتاب العلمية  -6/686أصول السرخسي للسرخسي ج -651د. محمد سليمان األشقر/ -انظر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين 7

 .6/333وانظر، روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة ج -م 6882الطبعة االولى/-لبنان -بيروت

شرح الورقات في علم أصول الفقه لمحمد بن محمد الشافعي المعروف "بابن إمام الكاملي ة" على ورقات إمام الحرمين  8

محمد األمين  -انظر، مذكرة في أصول الفقه -م3005الطبعة األولى/-القاهرة -دار ابن عفان للنشر والتوزيع-635الجويني/

محمد بن -البحر المحيط في أصول الفقه -م3000الطبعة الرابعة/-سوريا -دمشق-دار العلوم والحكم للنشر والتوزيع -681الشنقيطي/
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اي، حنو قوله تعاىل: ثالثا : "النكرة يف سياقالنهي أو النف ُعوا مهعه اللىه  أهحهد  ، وحنو: 48اجلن/فهاله تهد 
، فالنفي يشمل مجيع الرجال، وحيتمل أن يراد ما جاءين رجل، بل رجالن، "فيكون هنا 1ماجاءين رجل"

لنفي الوحدة، لذا حيسن توكيد النكرة املنفية بـ)من(، فتكون النكرة حينئٍذ نّصا  يف العموم، كقوله 
 .2"94املؤمنون/وهمها كهانه مهعهُه م ن  إ لههٍ :عاىلت

ر ُه حهىتى رابعا : "وقوع النكرة يف سياق الشرط، حنو قوله تعاىل: تهجهارهكه فهأهج  ر ك نيه اس  ٌد م نه ال ُمش  وهإ ن  أهحه
مه اللىه    .3، وحنو: إن جاءك رجل فأكرمه"1التوبة/يهس مهعه كهاله

ٍر )أل، مفردا  كان، حنو قوله تعاىل:خامسا : "االسم احمللى بـ ن سهانه لهف ي ُخس  ( إ الى الىذ ينه 2إ نى اإل  
 .4،أو مجعا ، كالرجال واملسلمني والقوم"3-2العصر/آمهُنوا

، كقولك: جاء إخوة علي، أي كل 5سادسا : "املضاف إىل معني، سواء كان املضاف مجعا أو مفردا "
اواحد منهم، وحنو قوله تعاىل:  ، واملقصود نعم اهلل تعاىل.31إبراهيم/وهإ ن  تـهُعدُّوا ن ع مهته اللىه  اله حُت ُصوهه

، حنو: أكرم من يأتيك، أي كل من يأتونك، وقوله 6سابعا : "األمساء املوصولة، فهي حممولة على العموم
صهنهات  : تعاىل ئ ي يهئ س نه ، 1النور/وهالىذ ينه يـهر ُمونه ال ُمح  يض  وهالالى  .1الطالق/م نه ال مهح 

، حنو: قرأت كتاب النحو، أي قرأت كل ما فيه، فدليل 7ثامنا : ما دّل على خاص فهو عام يف أجزائه
 عمومه أنه مبعىن كل.

، فهو شامل لكل أنواع 8تاسعا : الفعل يف سياق النفي أو النهي، حنو: مل يتكلم زيد، وحنو ال تتكلم"
 الكالم.
 

                                                                                                                                            
المحصول   6/336ج عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر- 3/355بهادر بن عبد هللا الزركشي ج

 تحقيق طه جابر فياض العلواني.-هـ6000الطبعة األولى/ -الرياض -3/838جمحمد الرازي-األصولفي علم 

 -687انظر، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي/-3/355محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ج-البحر المحيط في أصول الفقه 1

انظر، إرشاد الفحول إلي  -3/28حمد بن محمد البخاري جعبد العزيز بن أ-وانظر، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي

 .6/205محمد علي الشوكاني ج-تحقيق الحق من علم األصول

 .651د. محمد سليمان األشقر/ -انظر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين 2

علي بن -كام في أصول األحكامانظر، اإلح -281د. محمد أبو النور زهير/-وأصول الفقه -6/205انظر، إرشاد الفحول للشوكاني ج 3

 .3/322محمد اآلمدي ج

 -687انظر، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي/ -6/336عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر 4

 دار القلم. -الطبعة الثامنة -الناشر مكتبة الدعوة -6/653عبد الوهاب خالف ج-علم أصول الفقه

علي بن محمد اآلمدي -انظر، اإلحكام في أصول األحكام -657د. محمد سليمان األشقر/ -انظر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين 5

 .3/387ج

 لدار القلم. -الطبعة الثامنة -مكتبة الدعوة -6/653عبد الوهاب خالف ج-لم أصول الفقهع6

 655سليمان األشقر/د. محمد  -الواضح في أصول الفقه للمبتدئينانظر، 7

 .3/326عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ج-كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويانظر، 8
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 يقة صيغ العموم في العموم، وتطبيقات أصولية.المبحث الثالث: حق 
 * المطلب األول: حقيقة صيغ العموم في العموم.

اتفق األصوليون على أن صيغ العموم تستعمل يف العموم، لكنهم اختلفوا هل هذه الصيغ حقيقة يف 
 العموم، أو أهنا جماز، وذلك على أقوال:

 :1"في الخصوص صيغ العموم حقيقة في العموم مجاز"القول األول:
استدالل  ثانياً:،2جواز استثناء أي قدر كان من مدلوهلا، قليال  أو كثريا   أواًل:استدلوا على ذلك بقوهلم،
 .4اجلمع املنّكر ال يقتضي العموم ثالثاً:،3الصحابة بعموم هذه الصيغة

 :5"صيغ العموم حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم"القول الثاني:
 ذا القول، "بأناخلصوص متيقن، فجعله حقيقة أوىل من العموم وقد احتج أصحاب ه

فهو جماز، كما أن "استعمال -أي املشكوك-، فاحلقيقة دائما  متيقنة، بينما الغري متيقن6لكونه مشكوكا "
، فكثريا  ما نقول: رأيت الناس، ولبست ثيايب، 7صيغ العموم يف اخلصوص أكثر من استعماهلا يف العموم"

، وافتقر الناس، ومجع السلطان التجار، ومل يكن املقصود أنين رأيت كل الناس، وال لبست  وأنفقت مايل

                                                 

ابن أمير الحاج، محمد بن محمد -التقرير والتحرير في علم األصول -6/250جاإلسنوي -نهاية السول شرح منهاج الوصول،انظر1

وانظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم  -3/306لآلمدي ج -موانظر، اإلحكام في أصول األحكا -6/200ج

 .2/602للسبكي ج -األصول للبيضاوي

وذلك ألن هذه الصيغ يجوز أن يستثنى منها ما شئناه من األفراد اتفاقاً، واالستثناء إخراج ما لواله لوجب اندراجه في المستثنى منه،  2

اد كلها واجبة الدخول، وال معنى للعموم إال ذلك، ألن الدخول لو لم يكن واجباً،  بل كان جائزاً، لكان يجوز فلزم من ذلك أن تكون األفر

وانظر،  -6/250االستثناء من الجمع المنك ر، فنقول: جاء رجال إال زيداً, وقد نص النحاة على منعه. انظر، نهاية السول لألسنوي ج

 .2/602للسبكي ج -لوصول إلى علم األصول للبيضاوياإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج ا

انِيفقد استدلوا بعموم اسم الجنس المحلى بأل، كقوله تعالى:  3 انِيَةُ َوالزَّ ، وبعموم الجمع المضاف، فإن فاطمة احتجت 3النور/ الزَّ

ُ فِي أَْوالِدُكمْ بقوله تعالى:  -صلى هللا عليه وسلم-في توريثها من النبي  -رضي هللا عنهما-على أبي بكر  , 66النساء/يُوِصيُكُم هللاَّ

معاشر األنبياء ال نورث, ما تركناه صدقة"  صلى هللا عليه وسلم: "نحن-واستدل أيضا أبو بكر بعمومه، فإنه رد  على فاطمة بقوله 

باب مناقب قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو بلفظ "ال نورث, ما تركنا فهو صدقة" -2763رقم/ -الجامع الصحيح للبخاري

-تقاتلهم وقد قال النبي بعموم الجمع المحلى، فإنه قال ألبي بكر حين عزم على قتال مانعي الزكاة: كيف  -رضي هللا عنه-واستدل عمر 

باب فضل استقبال القبلة، -283رقم/-صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا" الجامع الصحيح للبخاري

رضي هللا -أبو بكر: ألم يقل: "إال بحقها"؟ ولما قال األنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، رد  عليهم -رضي هللا عنه-فقال أبو بكر

باب األئمة من قريش. انظر، رفع الحاجب -8803صلى هللا عليه وسلم: "األئمة من قريش" سنن النسائي الكبرى رقم/-بقول النبي  -عنه

 .2/75عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج-عن مختصر ابن الحاجب

مضافا ال يقتضي العموم، فـ )رجال( مثالً يحتمل كل نوع من أنواع العدد، بدليل  ألنه يحتمل كل أنواع العدد، فالجمع المنك ر إذا لم يكن 4

صحة تقسيمه إليه، وتفسير اإلقرار به، وإطالقه عليه ووصفه به، كرجال ثالثة وعشرة، ومورد التقسيم وهو الجمع أعم من أقسامه 

يستلزمه فال يحمل عليه. انظر، نهاية السول لألسنوي  ضرورة، فيكون الجمع أعم، وكل فرد أخص, واألعم ال يدل على األخص، وال

 .6/251ج

انظر، رفع الحاجب عن  -3/285د. محمد أبو النور زهير ج-أصول الفقه-3/333انظر، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ج 5

 .2/78عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج-مختصر ابن الحاجب

التحبير شرح التحرير في أصول -2/78عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج-ابن الحاجب انظر، رفع الحاجب عن مختصر 6

 .8/3237علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ج-الفقه

 تحقيق د. محمد هيتو. -هـ6002الطبعة األولى/-دمشق–دار الفكر-6/666إبراهيم بن علي الشيرازي ج-التبصرة في أصول الفقه  7
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كل ثيايب، وال أنفقت كل مايل، وال افتقر كل الناس، وال مجع السلطان كل التجار، إمنا املقصود احلقيقي 
 هو البعض، هبذا تكون الصيغ حقيقة يف اخلصوص، وبالتايل فهي جماز يف العموم.

. وقد استدل أصحاب هذا 1"صيغ العموم مشترك لفظي بين العموم والخصوص"ل الثالث:القو 
، 2القول "بأن صيغة االشرتاك اللفظي بني العموم واخلصوص أطلقت هلما، واألصل يف اإلطالق احلقيقة"

ٍء عهل يمٌ فقد استعملت يف العموم يف قوله تعاىل:  ، كما استعملت يف 282البقرة/وهاللىُه ب ُكلِّ شهي 
ُُم النىاسُ اخلصوص يف قوله تعاىل:  ، قال اإلمام القرطيب: أنه يريد بالناس 473آل عمران/الىذ ينه قهاله هله

، واألصل يف االستعمال احلقيقة، وبالتايل ال جيوز أن تكون 3واحدا ، هو نعيم بن مسعود األشجعي
خالف األصل، فالصيغ موضوعة لكل من العموم واخلصوص الصيغ جمازا  يف أحدمها، ألن اجملاز 
 .4استقالال ، وهذا هو االشرتاك اللفظي

كما أن هذه الصيغ حيسن االستفسار عنها من املتكلم عما يريد، حيث يصح أن يقال له أردت العموم 
أو اخلصوص،"وحسن االستفسار يدل على أن الصيغ صاحلة لكل من العموم واخلصوص، فتكون 

ة يف كل منهما، ولو كانت حقيقة يف واحد منهما ملا حسن االستفسار، ألن اللفظ عند إطالقه حقيق
 .5يفهم منه معناه، وال يفهم يريه إال بقرينة تدل على ذلك"

إن العرب تستعمل لفظ العني يف مسمياته، ولفظ اجلون يف السواد والبياض واحلمرة استعماال  واحدا  
: "فقضينا بأنه مشرتك، ومن ادعى أنه حقيقة يف واحد، -رمحه اهلل تعاىل-ضريمتشاهبا ، يقول الشيخ اخل

جماز يف اآلخر، فهو مطالب بالدليل على أن هذا ليس من قبيل املشرتك، كما أنه مل يقم أي دليل على 
 6أنه حقيقة يف العموم وال يف اخلصوص، فهو متحكم، فيلزم االعرتاف باالشرتاك"

 .7"موم حقيقة في العموم في األوامر والنواهي، ومجهولة في األخبارصيغ الع"القول الرابع:
                                                 

أبو -المستصفى في علم األصول-2/76عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج-الحاجب عن مختصر ابن الحاجبانظر، رفع  1

 .3/630حامد محمد بن محمد الغزالي ج

وانظر، اإلحكام في أصول  -2/50عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج-انظر، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2

 .3/306ج لآلمدي -األحكام

 م.6810الطبعة الثانية/-القاهرة –دار الكتب المصرية  -0/378محمد بن أحمد القرطبي ج-تفسير القرطبي 3

المشترك اللفظي هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، أي وضع لكل معنى من معانيه على حدة، كأن يوضع لهذا المعنى، 4

)العين(، فهي تعني الباصرة، وعين الماء، والجاسوس، والسلعة. انظر، الوجيز في أصول ثم يوضع مرة ثانية لمعنى آخر، مثل لفظ 

 م6882الطبعة األولى/ -القاهرة -دار التوزيع والنشر اإلسالمية -236الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان/

المحصول في علم -3/333لآلمدي ج -وانظر، اإلحكام في أصول األحكام-3/003د.محمد أبو النور زهير ج -انظر، أصول الفقه 5

محمد بن علي بن محمد الشوكاني -انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول -3/831محمد الرازي ج-األصول

 .6/388ج

 م.3006الطبعة األولى/-القاهرة-دار الحديث-683الشيخ محمد الخضري/ -أصول افقه 6

علي بن سليمان -وانظر، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -2/76انظر، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ج 7

 .6/335عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-وانظر، روضة الناظر وجنة المناظر -8/3235المرداوي الحنبلي ج
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استدل القائلون بالعموم يف األوامر والنواهي دون األخبار بأن التكالي  عامة على مجيع املكلفني، 
والعموم إمنا يستفاد من اللفظ، فلو مل تكن الصيغ الواقعة يف األوامر والنواهي مفيدة للعموم للزم أحد 

ن:" إما التكالي  يري عامة، فهذا باطل ألن التكالي  عامة، أو أهنا عامة، وال يعلم املكل  طريقة أمري
عمومها، وهذا أيضا  باطل ملا فيه من التكلي  مبا ال يطاق، من هنا تبني أن األوامر والنواهي تقتضي 

 .1العموم، أما األخبار فال تكلي  فيها، فال نعلم هل تفيد العموم أو اخلصوص"
وقد فصل السبكي يف األخبار قائال: "إن األخبار إذا وردت وخمرجها خمرج العموم عند القائلني به، 

. يفهم من هذا الكالم أن الوعد أو الوعيد على 2وكانت وعدا  أو وعيدا ، فيعلم أن املراد هبا العموم"
النقياد إىل الطاعات وفعل شيء، جيعل الشخص مكلفا  مبعرفة اخلرب، ليتحقق املقصود من الوعد، وهو ا

 اخلريات، واملقصود من الوعيد ترك املعاصي واملنكرات، وبذلك يكون مقتضى التعميم موجودا .
ٍء :  كما أن هناك من األخبار ما جيعل الشخص مكلفا  هبا، وذلك مثل قوله تعاىل وهاللىُه ب ُكلِّ شهي 

ال قُ ، وقوله أيضا : 282البقرة/عهل يمٌ  ءٍ   اللىُه خه  .12الزمر/ُكلِّ شهي 
وذلك لتعارض األدلة،  3"التوقف، وعدم الجزم بشيء من الحقيقة وال المجاز"القول الخامس:

فبعضها يثبت العموم وبعضها اآلخر يثبت اخلصوص، وال مرجح ألحدمها على اآلخر، فالقول بالعموم 
أو اخلصوص يعترب قوال  بال دليل، وهذا باطل، لذا كان الوق  أسلم، وقد أكد األصوليون أن "الواجب 

 يف حال تعارض األدلة .، وهذا عام 4التوق  إال أن يرتجح أحدمها على اآلخر مبرجح"
 .5ذكر ابن قدامة  "أن حاصل حجة الواقفيةهي مطالبة بالدليل، وال دليل"

 ولعل السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام، هل داللة العام قطعية أو ظنية؟
انقسم األصوليون حول داللة العام، هل هو قطعي أو ظين؟ "ذهبت مجاعة إىل أنه قطعي، وأخرى أنه 

، كما ذكر األسنوي أن"داللة العموم قطعية عند 6شتهر قول اإلمام الشافعي بأهنا ظنية"ظين، وا
 .7وظنية عند أكثر الفقهاء"-رمحه اهلل-الشافعي 

                                                 

 .2/50انظر، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي ج -3/002د. محمد أبو النور زهير ج -أصول الفقهانظر،  1

 .2/600ج علي بن عبد الكافي السبكي-اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاويا نظر، 2

 .3/002د. محمد أبو النور زهير ج –أصول الفقه  3

 .2/328ج علي بن عبد الكافي السبكي-اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاويانظر،  4

 .6/225عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر 5

 .2/668السبكي جعلي بن عبد الكافي -اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي 6

 .3/687انظر، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج -6/250نهاية السول شرح منهاج الوصول لألسنوي ج 7
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أن داللة العام  على كل فرد خبصوصه ظنيةالحتماله للتخصيص، وإن مل يظهر : "قال مجهور الشافعية
لعموم راجح، واخلصوص مرجوح، وهذا هو ، أي أن ا1"خمصص، لكثرة التخصيص يف العمومات

املعروف عن الشافعي، ووجهتهم يف ذلك أن هذه الصيغ كثر إطالقها مع إرادة بعض مدلوهلا، حىت 
، وهذا القول ليس على عمومه 2"ما من عام إال وطرقه التخصيص"اشتهر بني العلماء قوهلم: 

ٍء عهل يمٌ وهاللىُه ب ُكلِّ شه أيضا ،حيث خرج منه قول اهلل تعاىل: لىُه مها يف  ، وقوله أيضا : 282البقرة/ي 
هذه الكثرة جتعل داللة الصيغ على العموم ظنية، ألن احتمال "، 255البقرة/السىمهاوهات  وهمها يف  األهر ض  

إرادة البعض منها حاصل بدليل أن ما من عام إال وطرقه التخصيص، فيكون إرادة اخلصوص من هذه 
لدليل، واالحتمال الناشيء عن دليل ينايف القطعية، أي أن داللة الصيغ على العموم الصيغ مستندة 

 .3"ظنية
بينما ذهب أيلب احلنفية إىل أن داللة الصيغ على العموم داللة قطعية، أي ال حتتمل التخصيص، 

أن الصيغ وضعت للعموم دون اخلصوص، فعند إطالقها يفهم منها ما وضعت له، "ووجهتهم يف ذلك 
وهو العموم، واحتمال إرادة اخلصوص منها احتمال جمرد عن الدليل، وهذا ال ينايف قطعية الداللة، 

ويكون الوضع للعموم حقيقة وحيمل على اخلصوص جمازا ، إذ ، فتكون الداللة على العموم قطعية ال ظنية
ُتم مِّ ، ففي قوله تعاىل:4"هو يفيد أن العموم أصل واخلصوص عارض نه اجل هوهار ح  وهمها عهلىم 

معلوم أنه شامل للطري والكالب، مث قوله ُمكهلِّب نيه حمتمل أن يريد ذكره من اجلوارح "، 1املائدة/ُمكهلِّب نيه 
والكالب منها، ويكون قوله ُمكهلِّب نيه مبعىن مؤدبني، وال خيصص ذلك بالكالب دون يريها، فوجب محله 

 .5"على العموم وأن ال خيصص باالحتمال
عن هذا اخلالف، اختالف األحكام املستنبطة،حبسب مفهوم داللة صيغ العام، "فأكثر األحناف  نشأ

، ألن داللتهما ظنية، بينما داللة العام قطعية، 6ال جيوزون ختصيص العام بالقياس وال خبرب الواحد"
تر، فقد صار والظين ال يعارض القطعي، ألن القطعي مقدم عليه، أما "إن خصص العام بالقطعي كاملتوا

                                                 

، وهو شرح المحلي على متن جمع الجوامع لعبد الوهاب 6/332محمد بن أحمد المحلي ج -انظر، شرح جمع الجوامع البن السبكي 1

 ابن السبكي.

عبد هللا بن أحمد بن -روضة الناظر وجنة المناظر-1/3861ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد ج-التقرير والتحرير في علم األصول 2

 د.6/325قدامة المقدسي ج

 .3/000د. محمد زهير أبو النور ج-انظر، أصول الفقه 3

محمد زهير أبو النور  -أصول الفقه - 6/300ج ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد-انظر، التقرير والتحرير في علم األصول 4

 .3/000ج

تحقيق -هـ 6008بيروت/ -دار احياء التراث العربي-2/260أحمد بن علي، أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي ج-أحكام القرآن  5

 محمد الصادق قمحاوي.

 .6/603محمد بن أحمد السرخسي ج-انظر، أصول السرخسي 6
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بعد التخصيص ظنيا ، عندها ال مانع من ختصيصه بالظين، كخرب الواحد مثال ، ألن الظين يعارض الظين 
، بينما الشافعية "فيجيزون ختصيص العام خبرب الواحد أو بالقياس، ألن داللتهما ظنية، 1املماثل له"

 .2وكذلك العام فداللته ظنية أيضا ، والظين يعارض الظين فيخصصه"
أما حجية العام فيما بقي بعد التخصيص،فقد اختل  العلماء هل يكون حجة أم ال، "وحمل اخلالف 
فيما إذا خص مببني، أما إذا خص مببهم كما لو قيل:اقتلوا املشركني إال بعضهم، فال حيتج به على شيء 

ج اجملهول من املعلوم من األفراد بال خالف، إذ ما من فرد إال وجيوز أن يكون هو املخرج، وأيض ا إخرا 
"  ، وأما إذا كان التخصيص مببني، فقد اختلفوا يف ذلك على أقوال:3يصريه جمهوال 

 أنه إن خص  الثالث: ،5أنه ليس حبجة فيما بقي والثاني: ،4: أنه حجة يف الباقياألول
تخصيص إن ال ، الرابع:6مبتصل كالشرط واالستثناءوالصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص مبنفصل فال

إن كان ال يتوق  على  الخامس: ،7إن مل مينع استفادة احلكم باالسم وتعلقه بظاهره جاز التعلق به

                                                 

 م.6881بيروت/ -دار الفكر-6/266ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد ج-م األصولالتقرير والتحرير في عل - 1

البحر المحيط في أصول الفقه  -6/257محمد بن علي بن محمد الشوكاني ج-انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول 2

 .3/802للزركشي ج

تحقيق زكريا -6/53سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ج-قهانظر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الف 3

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني -م6881الطبعة األولى/-لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية-عميرات

 .6/200ج

ل، ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل األقسام ألن اللفظ العام كان متناواًل للكل، فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الك 4

ةً  قَْبَل  على السوية، فإخراج البعض منها بمخصص ال يقتضي إهمال داللة اللفظ على ما بقي، كما أن اْستِْصَحاُب َحاِل َكْوِن اْلَعامِّ ُحجَّ

ةٌ ، وَ  لِيُل النَّاقُِل َعْن َذلَِك اْلَحاِل.التَّْخِصيِص، يدل َعلَى أَنَّ اْلَعامَّ قَْبَل التَّْخِصيِص ُحجَّ  اأْلَْصُل بَقَاُء َما َكاَن َعلَى َما َكاَن، َحتَّى يَقُوَم الدَّ

انظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى -6/206انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج

انظر، شرح  -6/325انظر، روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة ج -8/688السبكي جعلي بن عبد الكافي -علم األصول للبيضاوي

-. شرح مختصر الروضة-6/53سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ج-التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

الطبعة األولى -مؤسسة الرسالة-بن عبد المحسن التركيتحقيق عبد هللا -3/838سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ج

 م.6857/

استدلوا بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض، وسائر ما تحته من المراتب مجازات، وإذا كانت الحقيقة غير مرادة،  5

ص يصير مستعمالً في غير ما وضع له، وتعددت المجازات، كان اللفظ مجماًل فيها، فال يحمل على شيء منها، فالعام بعد التخصي

فيكون مجازاً، فالمشركين كان موضوعاً لالستغراق، فإذا خص منه اليهود والنصارى صار مستعمالً في بعض ما وضع له، وهو غير 

بن سليمان -وانظر، شرح مختصر الروضة -203/ 6ما وضع له. انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج

 .3/820عبد القوي الطوفي الصرصري ج

أي إذا خصص بدليل منفصل صار مجازا، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز، بل يصير الكالم بالزيادة كالما آخر، موضوعا  6

ون في رجل، لشيء آخر، فقولنا مسلم، يدل على واحد، ثم نزيده الواو والنون فيدل على أمر زائد وال نجعله مجازا، ثم نزيد األلف والن

 -6/325فيصير صيغة أخرى بالزيادة، وال فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف. انظر، روضة الناظر وجنة المناظر البن قدامة ج

سليمان بن عبد القوي -انظر، شرح مختصر الروضة -203/ 6انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج

 .3/820الطوفي ج

، ألن لقيام الداللة على المنع من قتل أهل الذمة ال يمنع من تعلق الحكم، وهو القتل 8التوبة/ فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكينَ قوله تعالى:  كما في 7

باسم المشركين، وإن كان يمنع من تعلق الحكم باالسم العام، ويوجب تعلقه بشرط ال ينبئ عنه الظاهر، لم يجز التعلق به، كما في قوله 

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُمالى: تعا ، ألن قيام الداللة على اعتبار النصاب والحرز، وكون المسروق ال شبهة 25المائدة/ َوالسَّاِرُق َوالسَّ

للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم، وهو القطع بعموم اسم السارق، ويوجب تعلقه بشرط ال ينبئ عنه ظاهر اللفظ. انظر، إرشاد الفحول 

 .  202/ 6لى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني جإ
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ر ك نيالبيان قبل التخصيص، وال حيتاج إليه كـ  أنه جيوز السادس: ،1، فهو حجة5التوبة/اقـ تـُُلوا ال ُمش 
 الثامن: ،3أنه يتمسك به يف واحد فقط السابع: ،2التمسك به يف أقل اجلمع، وذلك ألهناملتعني

 .4الوق ، فال يعمل به إال بدليل
 جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحداً 

، وقيل ال جيوز 5اختل  األصوليون يف جواز ختصيص العموم إىل أن يبقى واحدا ، فقد جوزه ابن قدامة
يف الواحد على سبيل التعظيم النقصان من أقل اجلمع، ألنه خيرج به عن احلقيقة، إال أن تستعمل 

 .6واإلبانة، بأن ذلك الواحد جيري جمرى الكبري، فأما على يري ذلك فليس مبستعمل
 أما األدلة التي يخص بها العموم فهي تسعة:

ا، وبه خصص قوله تعاىل: 7دليل احلس األول ٍء ب أهم ر  رهبِـّهه ، خرج منه 25األحقاف/تُدهمُِّر ُكلى شهي 
 وأمور كثرية باحلس. السماء واألرض

تهطهاعه إ لهي ه  سهب يال  ، وبه خصص قوله سبحانه:8دليل العقل الثاني جُّ ال بـهي ت  مهن  اس  آل وهل ّله  عهلهى النىاس  ح 
 ،لداللة العقل على استحالة تكلي  من ال يفهم .97عمران/

                                                 

أَقِيُموا ألن مراده بي ن قبل إخراج الذمي، وإن كان يتوقف على البيان، ويحتاج إليه قبل التخصيص فليس بحجة، كقوله تعالى:  1

الة ، فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج الحائض ونحوها. انظر، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول 660البقرة/ الصَّ

 .  6/202للشوكاني ج

استدل لهذا القول، بأن أقل الجمع هو المتيقن، والباقي مشكوك فيه، ورد بمنع كون الباقي مشكوًكا فيه. انظر، إرشاد الفحول إلى تحقيق  2

 .3/831سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي ج-وانظر، شرح مختصر الروضة -202/ 6حق من علم األصول للشوكاني جال

 أنه يتمسك به في واحد فقط، وهو أشد تحكماً مما قبله، وذلك ألن اللفظ العام وإن كان واحداً لكنه في تقدير ألفاظ 3

: إذا قال: أكرم الرجال، وفرضنا أن جنس الرجال عشرون، فلفظ الرجال في تقدير عشرين متعددة مطابقة ألفراد مدلوله في العدد، مثاله

-لفظاً يدل كل لفظ منها على رجل من العشرين، فكأنه قال: أكرم زيداً وبكراً وخالداً وجعفراً وبشراً . انظر، شرح مختصر الروضة

 .3/826سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي ج

 203/ 6يحسن عند توازن الحجج وتعارض األدلة، انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني ج فالوقف إنما 4

 .3/828سليمان الطوفي ج -وانظر،  شرح مختصر الروضة -وما بعدها

محمد بن الحسين بن محمد  -العدة في أصول الفقه -6/300عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر 5

 .3/800بن خلف ابن الفراء ج

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ واحتجوا بقول هللا تعالى  6 ْلنَا الذِّ ، ومنزل الذكر هو هللا الواحد عز و جل، وقد أنفذ عمر بن 8الحجر/ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

فارس، قائالً إني أنفذت إليك ألفي رجل، فقد وصفه بأنه ألف، فاذا جاز إلى سعد بن أبي وقاص القعقاع مع ألف -رضي هللا عنه-الخطاب

=ذلك في ألفاظ العدد فجوازه في ألفاظ العموم أولى، والجواب أن ذلك خرج على طريق التعظيم أو اإلخبار بقيام الواحد مقام الجماعة 

محمد -وانظر، المعتمد في أصول الفقه -2/61محمد بن عمر بن الحسين الرازي ج-وذلك سائغ.انظر، المحصول في علم األصول

 .6/321البصري أبو الحسين ج

وانظر،  -2/327ج علي بن عبد الكافي السبكي-اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي انظر، 7

-إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول وانظر، -6/302عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-روضة الناظر وجنة المناظر

 .0/65الموافقات للشاطبي ج --6/253محمد بن علي بن محمد الشوكاني ج

نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا، والعقل يدل على ذلك. انظر، 8

عبد هللا بن أحمد بن -وانظر، روضة الناظر وجنة المناظر -3/678بن محمد الغزالي جأبو حامد محمد -المستصفى في علم األصول
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 .1اإلمجاع فإن اإلمجاع قاطع، والعام يتطرق إليه االحتمال الثالث
:"ال تقطع يد السارق  -صلى اهلل عليه وسلم -، فقول النيب2النص اخلاص خيصص اللفظ العام الرابع

" ا، خصص عموم قوله تعاىل:3إال يف ربع دينار فصاعد  ، 38املائدة/وهالسىار ُق وهالسىار قهُة فهاق طهُعوا أهي د يـهُهمه
، خصص عموم قوله:"فيما 4تمر صدقة"وقوهلصلى اهلل عليه وسلم:"ليس فيما دون مخسة أوسق من ال

 وال فرق بني أن يكون العام كتابا أو سنة، أو متقدما أو متأخرا. 5سقت السماء العشر"
لى لهُكم مىا وهرهاء ذهل ُكم  فالصحابة خصصوا قوله تعاىل: صلى -،برواية أيب هريرة عن النيب21النساء/وهأُح 

، وخصصوا آية املرياث بقوله صلى اهلل 6ا وال على خالتها""ال تنكح املرأة على عمته-اهلل عليه وسلم 
،"وإنا معاشر األنبياء ال 8،"وال يرث القاتل"7عليه وسلم: "ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم"

. مما يدل على أن "الصحابة والتابعني، كانوا يتسارعون إىل احلكم باخلاص على العام، من يري 9نورث"
 .10اريخ، وال نظر يف تقدمي وال تأخري"اشتغال بطلب ت

                                                                                                                                            
البحر المحيط في  -دار القلم -الطبعة الثامنة-مكتبة الدعوة  -6/655عبد الوهاب خالف ج-علم أصول الفقه -6/300قدامة المقدسي ج

 .3/063أصول الفقه للزركشي ج

ام، على خالف موجب العموم، ال يكون إال عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ، إن كان أريد وإجماعهم على الحكم في بعض صور الع 1

عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -به العموم، أو عدم دخوله تحت اإلرادة عند ذكر العموم. انظر، روضة الناظر وجنة المناظر

 6/300ج

عبد هللا بن أحمد -انظر، روضة الناظر وجنة المناظر -3/678حمد الغزالي جأبو حامد محمد بن م-انظر، المستصفى في علم األصول 2

علي بن عبد الكافي -اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي -308 -6/300بن قدامة المقدسي ج

 .2/328السبكي ج

 باب حد السرقة ونصابها. -0080صحيح مسلم/ 3

 باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. -6088صحيح البخاري/ 4

باب إيجاب الصدقة في  -7700السنن الكبرى للبيهقي/-إسناده صحيح -باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة-3207صحيح ابن خزيمة/ 5

 الزبيب إذا بلغ .. وقال: إسناده صحيح.

با هريرة يقول: "نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أ6

باب ال تنكح المرأة على عمتها.وعن أبي هريرة، قال: قال رسول  -8660" صحيح البخاري حسب ترقيم فتح الباري/ والمرأة وخالتها

باب ذكر الزجر عن سؤال المرأة -0015يح ابن حبان/هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تنكح المرأة على عمتها، وال على خالتها" صح

 الرجل طالق أختها لتكتفىء بما في صحفتها.

 باب حدثنا يحي بن يحي. -0338صحيح مسلم -باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم.. -1710صحيح البخاري/ 7

قال شعيب  -رضي هللا عنه-باب مسند عمر بن الخطاب-201مسند اإلمام أحمد/ -رضي هللا عنه-وهو قول عمر بن الخطاب 8

 األرناؤوط حديث حسن.

 ، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين.-رضي هللا عنه-باب مسند أبي هريرة -8872مسند اإلمام أحمد/ 9

 .6/301 بن أحمد بن قدامة المقدسي جعبد هللا-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر 10
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، 1املفهوم بالفحوى ودليل اخلطاب، فإن الفحوى قاطع كالنص ودليل اخلطاب حجة كالنص الخامس
 .2فيخص عموم قوله صلى اهلل عليه وسلم: يف أربعني شاة شاة، مبفهوم قوله:"يف سائمة الغنم الزكاة"

وهاله تـهق رهبُوُهنى حهىتى كتخصيص عموم قوله تعاىل: -صلى اهلل عليه وسلم  -3فعل رسول اهلل السادس
 ،مبا روت عائشة رضي اهلل عنها قالت: 222البقرة/يهط ُهر نه 

 .4"يأمرين فأتزر، فيباشرين وأنا حائض" -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل
واحدا من أمته خبالف موجب العموم وسكوته  -صلى اهلل عليه وسلم  -تقرير رسول اهلل السابع
عن الشيء يدل على جوازه، فإنه ال حيل له اإلقرار على -صلى اهلل عليه وسلم  -،فسكوت النيب5عليه

 اخلطأ وهو معصوم.
القياس خيصص به،  قول الصحايب، عند من يراه حجة مقدم على القياس، خيص به العموم، فإن الثامن

 .6فقول الصحايب املقدم عليه أوىل
 ، فيه وجهان:7قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر التاسع

أحدمها خيص به العموم، والوجه اآلخر ال خيص به العموم،"ألن الظنون املستفادة من النصوص أقوى 
س فرع فال يقدم على األصل، وألن من الظنون املستفادة من املعاين املستنبطة، وألن العموم أصل، والقيا

 .8القياس إمنا يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به ال يثبت بالقياس"
ا ، مثل:10االستثناء، 9ذكر اإلمام السبكي املخصص، بأنه متصل ومنفصل، فاملتصل أربعة لهو  كهانه ف يه مه

تها ، وهو الذي يتوق  عليه تأثري املؤثر ال وجود املؤثر، مثل 1الشرط، و 22األنبياء/آهل هٌة إ الى اللىُه لهفهسهده
                                                 

وانظر، روضة الناظر -3/386أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي ج-أنوار البروق في أنواع الفروق 1

 .6/307عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-وجنة المناظر

 ي واليتيم، وقال: إسناده صحيح. باب وجوب الزكاة في مال الصب-6858سنن الدار قطني/2

عبد هللا بن -وانظر، روضة الناظر وجنة المناظر -3/678أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ج-انظر، المستصفى في علم األصول 3

 6/307أحمد بن قدامة المقدسي ج

 باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.-200صحيح البخاري/ 4

 .6/305عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر 5

 .6/305المصدر السابق ج 6

 .2/270أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي ج-أنوار البروق في أنواع الفروق 7

انظر، روضة الناظر وجنة -هـ6065الطبعة الرابعة/-مصر-ءدار الوفا-3/578عبد الملك الجويني ج -البرهان في أصول الفقه 8

 .6/308عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-المناظر

رفع  -م6885بيروت/ -دار الكتب العلمية-تحقيق خليل المنصور-6/238الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي ج 9

اإلمام عبد -نهاية السول شرح منهاج الوصول -0/23ي بن عبد الكافي السبكي جعبد الوهاب بن عل -الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

 .6/066الرحيم اإلسنوي ج

 .2/688علي بن عبد الكافي السبكي ج-انظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي 10
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اإلحصان لوجوب الرجم، فإن تأثري املؤثر وجوب الرجم هو الزنا، متوق  عليه دون وجوده، ألنه قد 
،كتحرير رقبة مؤمنة، ألن رقبة عام، والتقييد باملؤمنة خيرج 2يوجد الزنا وال يوجد اإلحصان، والصفة

 .487البقرة/مُثى أهمت ُّوا الصِّيهامه إ ىله اللىي ل  ،مثل: 3ايةالكافرة، والغ
، وإن تعذر اجلمع بينهما لتساويهما ولكوهنما متناقضني، 4أماإذا تعارض عمومان، "فأمكن اجلمع بينهما

 5فال بد أن يكون أحدمها ناسخا لآلخر، فإن أشكل التاريخ طلب احلكم من دليل يريمها"
عمومان "كل واحد عام من وجه، خاص من وجه، مثل قوله صلى اهلل عليه وكذلك لو تعارض 

، فإنه يتناول الفائتة خبصوصها، ووقت النهي 6وسلم:من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
 .8يتناول الفائتة بعمومه والوقت خبصوصه" 7بعمومه، مع قوله: ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس

فهما سواء لعدم ترجيح أحدمها على  10مع قوله: هنيت عن قتل النساء 9دينه فاقتلوهوقوله: من بدل 
 اآلخر فيتعارضان ويعدل اىل دليل يريمها.

وقال قوم "ال جيوز تعارض عمومني خاليني عن دليل الرتجيح، ألنه يؤدي إىل وقوع الشبهة، وهو منفر 
 11عن الطاعة"

                                                                                                                                            

في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول  اإلبهاج-3/073الزركشي ج-انظر، البحر المحيط في أصول الفقه  1

 .6/031اإلمام عبد الرحيم اإلسنوي ج-نهاية السول شرح منهاج الوصول -3/367علي بن عبد الكافي السبكي ج-للبيضاوي

المنهاج اإلبهاج في شرح  - 2/387عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج -انظر، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2

اإلمام عبد -نهاية السول شرح منهاج الوصول -2/237علي بن عبد الكافي السبكي ج-على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي

 .6/038الرحيم اإلسنوي ج

وانظر، -2/330علي بن عبد الكافي السبكي ج-انظر، اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي 3

علي بن سليمان المرداوي الحنبلي -التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -3/075الزركشي ج–البحر المحيط في أصول الفقه 

شرح  -م3000الرياض/ -السعودية -مكتبة الرشد-تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح-1/3123ج

 م.3000الطبعة الثانية/ -تحقيق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه-6/55محمد بن أحمد المحلي الشافعي ج-الورقات

بأن يكون أحدهما أخص من اآلخر فيقدم الخاص، أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل الصحيح، واآلخر غير ممكن تأويله، فيجب  4

 التأويل في المؤول، ويكون اآلخر دليالً على المراد منه جمعاً بين الحديثين، إذ هو أولى من إلغائهما.

 .6/308بن قدامة المقدسي جعبد هللا بن أحمد -روضة الناظر وجنة المناظر 5

الةَ أخرجه البخاري من حديث أنس رضي هللا عنه بلفظ: "من نسي صالة فليصل إذا ذكرها وال كفارة لها إال ذلك"  6 َوأَقِِم الصَّ

ضاء . ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب ق887، كتاب مواقيت الصالة، باب من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها  لِِذْكِري

 .150الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 

قال األرناؤوط صحيح  -36800قال األلباني صحيح.  مسند أحمد بن حنبل/ -6308باب النهي عن الصالة بعد الفجر/-سنن ابن ماجة7

 لغيره دون غيره.

وانظر، روضة الناظر وجنة  -3/373محمد بن علي بن محمد الشوكاني ج-انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول 8

 .3/035محمد البصري أبو الحسين ج-وانظر، المعتمد في أصول الفقه -6/386عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-المناظر

 ال يعذب بعذاب هللا.باب  -2067صحيح البخاري/ 9

 باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. -0101صحيح البخاري/ 10

  .6/383عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي ج-انظر، روضة الناظر وجنة المناظر 11
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 لعامالمطلب الثاني: تطبيقات أصولية حول ا -*
 أواًل: في عموم نفي المساواة بين الشيئين:

تهو ي أهص حهاُب اختل  األصوليون يف مسألة عموم نفي املساواة بني الشيئني، ففي قول اهلل تعاىل:  ال يهس 
تهو ي الىذ ينه يـهع لهُمونه وهالىذ ينه ال،وقوله سبحانه:21احلشر/النىار  وهأهص حهاُب اجل هنىة    ُقل  ههل  يهس 

تـهُوونه ، وقوله أيضا : 9الزمر/يـهع لهُمونه  ق ا الى يهس  ن ا كهمهن كهانه فهاس  ، حيث 48السجدة/أهفهمهن كهانه ُمؤ م 
ذهب اإلمام البيضاوي واإلمام الرازي ويريمها إىل "أن نفي املساواة بينهما ال يقتضي من كل الوجوه، بل 

غي االستواء من كل وجه، ألن األعم ال يستلزم من بعضها، فإن اآليات عندهم ليست عامة، فال ينب
 .1نفي األخص"

بينما ذهب الشافعية إىل أن "نفي املساواة بني الشيئني يقتضي نفيها بينهما من كل الوجوه اليت ميكن 
،وبناء على ذلك، فإن الذمي يري مساٍو للمسلم، وهو أقل منه يف 2نفيها عنها باعتبار ظاهر اللفظ"

كما ذكر اآلمدي أنه "يقتضي نفي   3قتل املسلم الذمي ال يقتل املسلم به لعدم املساواة"العصمة، "فإذا 
االستواء يف مجيع األمور عند أصحابنا القائلني بالعموم، حجتهم أنه إذا قال القائل ال مساواة بني زيد 

ملساواة وعمرو، فالنفي داخل على مسمى املساواة، فلو وجدت املساواة من وجه، ملا كان مسمى ا
، كما أنه " ليست املساواة يف اإلثبات للعموم، وإمنا هي 4منتفيا ، وهو خالف مقتضى اللفظ "

للخصوص، وإال مل تصدق مساواة بني شيئني أبدا ، إذ ما من شيئني إال وبينهما نفي مساواة، لعدم 
لة هلا على العموم، إمنا املساواة بني كل شيئني من مجيع الوجوه، وإال لكانا واحدا ، فاملساواة ال دال

 .5استفيد العموم من النفي، والنفي قرينة أفادته"

                                                 

وانظر، التقرير  -2/682علي بن عبد الكافي السبكي ج-اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي 1

رازي أن ذلك لوجهين، األول: أن نفي االستواء أعم من . ذكر ال6/350ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد ج-والتحرير في علم األصول

نفي االستواء من كل الوجوه، أو من بعضها، والدال على القدر المشترك بين القسمين ال إشعار فيه بهما، والثاني: أنه إما أن يكفي في 

واألول باطل، وإال لوجب إطالق لفظ إطالق لفظ المساواة االستواء من بعض الوجوه، أو ال بد فيه من االستواء من كل الوجوه، 

المتساويين على جميع األشياء، ألن كل شيئين فال بد وأن يستويا في بعض األمور، من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين، وفي 

من قال سلب ما عداهما عنهما، ومتى صدق عليه المساوي، وجب أن يكذب عليه غير المساوي، ألنهما في العرف كالمتناقضين، فإن 

هذا يساوي ذاك، فمن أراد تكذيبه قال إنه ال يساويه، والمتناقضان ال يصدقان معاً، فوجب أن ال يصدق على شيئين البتة أنهما متساويان 

وغير متساويين، ولما كان ذلك باطالً، علمنا أنه يعتبر في المساواة، المساواة من كل الوجوه، وحينئذ يكفي في نفي المساواة، نفي 

ستواء من بعض الوجوه،  فقولنا ال يستويان ال يفيد نفي االستواء من جميع الوجوه، وهللا أعلم. انظر، المحصول في علم األصول اال

 .3/165للرازي ج

البحر المحيط في أصول الفقه -6/208محمد بن علي بن محمد الشوكاني ج-إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول 2

 .3/350للزركشي ج

 .65/281أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، وهو شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي  ج-المجموع شرح المهذب  3

تحقيق د. سيد -هـ6000الطبعة األولى/-بيروت –دار الكتاب العربي -3/311علي بن محمد اآلمدي ج-اإلحكام في أصول األحكام 4

 الجميلي.

 . 2/680عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ج -الحاجب رفع الحاجب عن مختصر ابن 5
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، قال السرخسي:"ال يدل هذا على أن دماء 1ويف قوله صلى اهلل عليه وسلم: "املسلمون تتكافأ دماؤهم"
يريهم ال تكافؤهم، وأن ختصيص الشيء بالذكر ال يدل على نفي ما عداه، واملراد به هنا نفي املساواة 

 .2بينهما يف أحكام اآلخرة دون أحكام الدنيا، فإنا نرى املساواة بيننا وبينهم يف بعض أحكام الدنيا"
تهو ي أهص حهاُب النىار  وهأهص حهاُب اجل هنىة  : وقال الكاساين يف قوله تعاىل ، "أنه ملامل ميكن 21احلشر/ال يهس 

أشياء كثرية، محل على اخلصوص، وهو نفي املساواة العمل بعمومه، لثبوت املساواة بني املسلم والكافريف 
 .3بينهما يف العمل يف الدنيا، أو يف اجلزاء يف اآلخرة"

 ثانياً: مسألة خطاب اهلل تعالى للرسول بخصوصه، هل يتناول األمة؟
ُّ إ ذها مثل قول اهلل تعاىل: -صلى اهلل عليه وسلم -إذا ورد خطاب خاص بالنيب ا النىيب  ُتُم يها أهيُـّهه طهلىق 
اف ر ينه ، وقوله أيضا : 4الطالق/النِّسهاءه فهطهلُِّقوُهنى ل ع دىهت  نى  ُّ اتىق  اللىهه وهال ُتط ع  ال كه ا النىيب  يها أهيُـّهه

ا ال ُمزىمُِّل )، وقوله سبحانه: 4األحزاب/وهال ُمنهاف ق نيه  ، فهل 2-4املزمل/( ُقم  اللىي له إ الى قهل يال  4يها أهيُـّهه
 هذا اخلطاب خاص بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، أو أنه يتناول األمة؟

قيل: " أن اخلطاب خاص به صلى اهلل عليه وسلم، وال يتناول األمة، مستدلني بالقطع من اللغة، بأن ما 
،ويظهر التخصيص يف قوله 4للواحد ال يتناول يريه، وبأنه لو عمهم كان إخراجهم ختصيصا وال قائل به"

ُتُم النِّسهاء فهطهلُِّقوُهنى ل ع دىهت  نى تعاىل:  ُّ إ ذها طهلىق  وهام رهأهة  ، وكذلك يف قوله سبحانه: 4الطالق/يها أهيُـّهها النىيب 
تهنك حههها خهال صه  ُّ أهن يهس  ِّ إ ن  أهرهاده النىيب  ا ل لنىيب  بهت  نـهف سههه نهة  إ ن وههه ة  لىكه م ن ُدون  مُّؤ م 

، ، يف اآلية األوىل، 79اإلسراء/وهم نه اللىي ل  فـهتـهههجىد  ب ه  نهاف لهة  لىكه ،وقوله أيضا : 51األحزاب/ال ُمؤ م ن نيه 
أفرد النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلطاب، "وأمر بصيغة اجلمع والعموم، فدل أنه خطاب له ولألمة، ولو  

ال تعاىل: )فطلقهن(، ويف اآليتني األخريتني لو كان اخلطاب خاصا  بالرسول، كان اخلطاب خاصا  به لق
 .5)خالصة لك( و)نافلة لك(، يري مفيد فائدة جديدة، وهو خالف الظاهر" :لكان قوله

وقال الزركشي: "ال يدخل حتته األمة إال بدليل منفصل من قياس ويريه، وحينئذ فيشملهم احلكم ال 
 .6اللفظ، فهو عام إال بدليل خيرجه" باللفظ، وقيل يدخل يف

                                                 

باب فيمن -61220رقم/  5/38السنن الكبرى للبيهقي ج -باب في السرية ترد على أهل العسكر -3782رقم/ 2/20سنن أبي داود ج 1

 ال قصاص بينه باختالف .

 .302، 31/683انظر، المبسوط للسرخسي ج 2

 .7/205أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ج-شرائعبدائع الصنائع في ترتيب ال3

 م.6881بيروت/ -دار الفكر-6/358ابن أمير الحاج، محمد بن محمد ج-انظر، التقرير والتحرير في علم األصول4

 .3/062د. محمد زهير أبو النور ج-وانظر، أصول الفقه-6/358انظر، المصدر السابق ج 5

 .3/206الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي جبدر -البحر المحيط في أصول الفقه6
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ُّ وقيل أن ما ورد من القرآن مبدوء  بقول اهلل تعاىل  ا النىيب  ، هو "من حيث اللفظ 11األنفال/يها أهيُـّهه
موجه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، ويقتضي اللفظ ختصيصه به، إال أنه مع ذلك حيمل على العموم 

عىن ال من حيث اللفظ، فاخلطاب للقائد هو خطاب ألتباعه، والشمول لألمة، وهذا العموم من حيث امل
، وهذا ما أكده األحناف واحلنابلة، حيث قالوا"يتناول األمة بعمومه إياهم، وأن 1جاء من أدلة خارجية"

ممن له منصب االقتداء واملتبوعية، يفهم منه أهل اللغة مشول  -أي النيب صلى اهلل عليه وسلم -أمر مثله
 .2عه عرفا ، ال مدلوال وضعيا  لذلك اللفظ"أتبا

كما قيل أن"هذا اخلطاب نوعان، نوع خمتص لفظه بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ، ولكن يتناول يريه 
، ونوع يكون اخلطاب هلولألمة، وأفرده باخلطاب لكونه هو املواجه بالوحي، وهو األصل 3بطريق األوىل

 .4معىن قول املفسرين اخلطاب له، واملراد يريه"فيه، والسفري بينهم وبني اهلل، وهذا 
ُّ يف قوله  -صلى اهلل عليه وسلم-"وال تدخل األمة حتت خطاب النيب ا النىيب  ،كما 11األنفال/يها أهيُـّهه

، و 51العنكبوت/يها ع بهاد يه ال يدخل النيب حتت اخلطاب اخلاص باألمة، أما اخلطاب بقوله تعاىل:
  ينه آمهُنوايها أهيُـّهها الىذ/و 453البقرة ُيها أهيُـّهها النىاس/فيدخل النيب حتته،لعموم هذه 24البقرة ،

هو أحد هؤالء املذكورين، العباد، والذين آمنوا، والناس، وال  -صلى اهلل عليه وسلم -، فالنيب5األلفاظ"
 مانع من ذلك.

 ثالثاً: هل جمع المذكر الّسالم عاماً يتناول اإلناث؟
األصوليون على "أن الصيغة اليت ختص الرجال ال تشمل النساء، وأن الصيغة اليت ختص النساء، اتفق 

، كما اتفقوا على أن "اجلمع الذي ال تظهر فيه عالمات التذكري وال التأنيث، 6فهي ال تشمل الرجال"
لذي تظهر عليه فهو يعم النوعني معا ، وذلك مثل: من، والقوم، والناس، بينما وقع اخلالف يف اجلمع ا

، فهل هذا يشمل الذكور 7عالمة التذكري، مثل: املؤمنني واملسلمني، أي ما يعرف جبمع املذكر السامل"
 واإلناث، أو أنه خاص بالذكور فقط؟
                                                 

 .300د. محمد سليمان األشقر/ -الواضح في أصول الفقه للمبتدئين 1

محمد بن الفراء -وانظر، العدة في أصول الفقه  -358-6/350ابن أمير الحاج ج-انظر، التقرير والتحرير في علم األصول 2

 م.6880الطبعة الثانية/ -باركيتحقيق د. أحمد بن علي بن سير الم-6/220ج

ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجكَ وذلك كقوله تعالى:  3 ُم َما أََحلَّ هللاَّ ُ لَُكْم تَِحلَّةَ ، ثم قال: 6التحريم/يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ قَْد فََرَض هللاَّ

 .3التحريم/ أَْيَمانُِكمْ 

 .3/203بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ج-البحر المحيط في أصول الفقه 4

 .3/608المستصفى في علم األصول للغزالي ج 5

 -تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي-3/868سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ج-شرح مختصر الروضة  6

 م.6857األولى/ الطبعة-بيروت-مؤسسة الرسالة

 مصر -المنصورة  -دار الوفاء -6/300عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني ج-البرهان في أصول الفقه 7
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، وقد استدلوا بقول اهلل تعاىل: 1ذهب مجهور الشافعية واحلنفية إىل" أنه خاص بالذكور دون اإلناث"
 ل م نيه وه ل مهات  إ نى ال ُمس  ،"فلو كان مدلول املسلمات داخال  يف عموم املسلمني ملا 35األحزاب/ال ُمس 

، وذكر اإلمام الرازي "أن اجلمع تضعي  الواحد، وقولنا قام ال 2حسن هذا، ألنه يكون تكرارا  بال فائدة"
كر الطويف "أن ،وذ 3يتناول املؤنث، فقولنا قاموا الذي هو تضعي  قولنا قام، وجب أن ال يتناول املؤنث"

مجع املذكر السامل، وضمري اجلمع املتصل بالفعل، حنو املسلمني، وكلوا واشربوا، ويأكلون ويشربون، ففيه 
خالف، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة، فهذا متفق عليه، ألن خالف وضع اللفظ ال ميتنع أن يدل 

وضعا ، فليس بصحيح، واحلق أهنن ال عليه دليل، أما من قال بأن اإلناث يدخلن فيه مبقتضى اللفظ 
 .4يدخلن يف ذلك"

 وذكر عدة أدلة على ذلك:
قـهو ُل أُمِّ سهلهمهةه:  والثاني:، 5القطع باختصاص الذكور هبذه الصيغ لغة ، واختصاص اإلناث بغريهااألول:"

ل م نيه ؟ فنزل: 6يا رسول اهلل، ما بال الرجال ذُكروا ومل تذكر النساء إ نى ال ُمس 
ل مهات  وه  /ال ُمس  زهاب  هح  إ نى : أن لفظ املؤمنينواملسلمني لو تناول النساء، لكان قوله تعاىل:والثَّاِلثُ  ،35األ 

ل مهات   ل م نيه وهال ُمس  فثبت أن اإلناث ال يدخلن يف اللفظ ، ، تكرارا ، والتكرار عبث35األحزاب/ال ُمس 
 .7املذكور"

                                                                                                                                            

 .3/133محمد الرازي ج-انظر، المحصول في علم األصول -تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب-هـ6065الطبعة الرابعة/

محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي منصور بن -انظر، قواطع األدلة في األصول  1

الهداية شرح -م6888الطبعة األولى/-لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت-تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي-6/668ج

أبو -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -ة اإلسالميةالناشر: المكتب-0/386علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني ج -بداية المبتدي

 .5/008فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ج-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق-61/651بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ج

 م.3006الطبعة األولى/-القاهرة -دار الحديث-685الشيخ محمد الخضري/ –أصول الفقه  2

 .3/132محمد الرازي ج-انظر، المحصول في علم األصول 3

 .3/861سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ج-شرح مختصر الروضة 4

فيقال: مسلمون ومسلمات، وكلوا واشربوا في المذكر،  وكلن واشربن في المؤنث، وقالوا: جمع المذكر السالم، نحو: مؤمنون، وجمع 5

-نحو: مؤمنات، وإذا ُعب ر عن كل قبيل )مذكر أو مؤنث( بصيغة، لم يتناول صيغة اآلخر، انظر، شرح مختصر الروضةالمؤنث السالم 

 .3/867سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ج

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، باب سورة النساء، والحديث صححه األلباني، وقيل أن أم عمارة األنصارية أتت النبي َصلَّ -2033سنن الترمذي/ 6 ى هللاَّ

وانظر،  -صححه األلباني -2366سنن الترمذي/ -فقالت: ما أرى كل شيء إال للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء! فنزلت هذه اآلية

أهل اللغة، ووجه الداللة من الحديث أن المرأة من ، م6810الثانية/ الطبعة-القاهرة –دار الكتب المصرية  -60/658تفسير القرطبي ج

وقد فهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين، فدل  على أنه ال يتناول النساء، إذ لو تناولهن لما سألت، وإال يكون سؤالها خطأً، فال تستحق 

 -3/868سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ج-عليه جواباً، لكنها أجيبت بنزول اآلية. انظر، شرح مختصر الروضة

 .062أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير/ وانظر،

 .3/830سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري ج-انظر، شرح مختصر الروضة7
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ولو نظرنا إىل صيغ خطاب اهلل تعاىل اليت تشمل الذكر واألنثى، لوجدنا أنه يغلب عليها التذكري، مثل 
رهى ل ل ُمؤ م ن نيه ، وقوله: 2البقرة/ُهد ى ل ل ُمتىق نيه قوله تعاىل:  وهبهشِّر  ، وقوله أيضا : 97البقرة/وهُبش 
ا الىذ ينه ، و455البقرة/الصىاب ر ينه  يها ع بهاد يه الىذ ينه ، وكذلك 4املائدة/آمهُنوا يها أهيُـّهه
، "فإن تناول هذه الصيغ ليست بأصل الوضع، بل بقرائن، لشرف الذكورية، فإذا 51العنكبوت/آمهُنوا

 .2وخفة اللفظ" 1ما اجتمع املذكر واملؤنث يّلب املذكر يف اخلطاب، لشرف الذكورية
"مجع الذكور يتناول اإلناث، مث رجع، وقال: يتناول الذكور  :-رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام أبو حنيفة

 3خاصة ألن حقيقة االسم للذكور، وانتظامه اإلناث جتّوز، والكالم حبقيقته"
وال خيفى على أحد أن قول القائل مسلمان، مبين على قول القائل يف الواحد مسلم، وقول القائل 

ل القائل مسلمون، مبين على مسلم ومسلمني، وهذه مسلمات، مبين على قوله يف الواحدة مسلمة، وقو 
التقاسيم أظهر من أن حيتاج يف إثباهتا إىل التكل  ، مث تكلم العرب يف اإلناث، فقالوا مسلمة 
ومسلمتان ومسلمات،"وما ذكرمن تغليب عالمة التذكري عند حماولة التعبري عن اجلنسني فصحيح على 

أن املسلمني مسرتسل على الرجال والنساء اسرتساله على آحاد اجلملة،"أما أن يقال وضع اللسان على 
 .4الرجال فال، والذي ذكروه صاحل لو أريد، وليس يف اللسان القضاء به إال عند قرينة شاهدة عليه"

، أهنا 31النور/ُقل لِّل ُمؤ م ن نيه يـهُغضُّوا م ن  أهب صهار ه م  وهحيه فهظُوا فـُُروجهُهم  :وذكر ابن العريب يف قول اهلل تعاىل
"قول عام يتناول الذكر واألنثى من املؤمنني، حسب كل خطاب عام يف القرآن، إال أن اهلل تعاىل قد 

ل م نيه خيص اإلناث باخلطاب على طريق التأكيد، كما ورد يف قوله تعاىل:  إنى ال ُمس 
ل مهات    .5"35األحزاب/وهال ُمس 

وقال ابن قدامة: "مىت اجتمع املذكر واملؤنث يلب التذكري، ولذلك لو قال ملن حبضرته من الرجال 
ب طُوا  بـهع ُضُكم  ل بـهع ٍض عهُدو  والنساء قوموا واقعدوا تناول مجيعهم، ويبينه قوله تعاىل:  ، 31البقرة/وهقـُل نها اه 

 تعاىل يف القرآن بلفظ التذكري، وذكره هلن وكان ذلك خطابا آلدم وزوجته والشيطان، وأكثر خطاب اهلل

                                                 

 .6/268ج كما غل ب القمر على الشمس في قولهم: القمران، لشرف الذكورية. انظر، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول1

تِي آَمنَّ ، و يَا ِعبَاِدَي َوإَِمائَِي الَِّذيَن آَمنُواخفة اللفظ، كما لو قال: 2 ، كان عي اً في عرف قُوُموا َوقُْمنَ و يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َوالالَّ

 .3/833اللغة، فلقرينة لزوم العي  من إفرادهن بالذِّكر، قلنا بدخولهن في الخطاب، ال بوضع اللغة انظر المصدر السابق للطوفي ج

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية -30/273كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ج-فتح القدير  3

ْلبِيِّ   .هـ6262األولى/الطبعة -القاهرة –بوالق  -المطبعة الكبرى األميرية  -2/678عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ج-الشِّ

 .6/308جعبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني -الفقهانظر، البرهان في أصول 4

 .1/10جالقاضي محمد أبو بكر بن العربي المالكي-أحكام القرآن5
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مهن كهانه عهُدوًّا لِّّله  بلفظ مفرد تبيينا  وإيضاحا ، ال مينع دخوهلن يف اللفظ العام الصاحل هلن، كقوله تعاىل: 
رب  يله وهم يكهاله  ت ه  وهُرُسل ه  وهج   .1"98البقرة/وهمهآلئ كه

 ن وقت الخطاب؟رابعاً: خطاب المشافهة، هل يعم غير الحاضري
ا ، و 24البقرة/يها أهيُـّهها النىاساخلطاب الوارد شفاه ا يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم حنو:  يها أهيُـّهه

، ويسمى خطاب املواجهة، قال الزركشي: "واحلق أنه مما عرف بالضرورة من 453البقرة/الىذ ينه آمهُنوا
 .2ه فهو شامل جلميع األمة إىل يوم القيامة"دينه عليهالسالم أن كل حكم تعلق بأهل زمان

"ومعتمد القول، بأن خطاب املشافهة ال يتناول املعدوم، وأن العرب مل تضع مثل قوموا، وال عليكم 
 .3أنفسكم، خطابا  للمعدوم، بل وال للموجود الغائب بل احلاضر القريب"
املوجودين باعتبار اللفظ ال إىل  كما أكد اإلمام الشوكاين بأن "اخلطاب الشفاهي إمنا يتوجه إىل

املعدومني، ونقطع بأن يري املوجودينوإن مل يتناوهلم اخلطاب، فلهم حكم املوجودين يف التكلي  بتلك 
 .4األحكام، حيث كان اخلطاب مطلق ا، ومل يرد ما يدل على ختصيصهم باملوجودين"

، ال يتناول من حيدث بعدهم 24البقرة/سُ يها أهيُـّهها النىاوذكر األسنوي أن "خطاب املشافهة كقوله: 
 .6، وأن "خطاب املشافهة يعم بأدلة خارجية، وإال مل يكونوا مأمورين"5إال بدليل منفصل"

قال ابن أمري احلاج: "إن مسألة اخلطاب الشفاهي ليس خطابا ملن بعدهم،  أي للمعدومني الذين 
حكمه هلم، أي اخلطاب الشفاهي ملن سيوجدون بعد املوجودين يف زمان اخلطاب، وإمنا يثبت 

بعدهم،بدليل من نص أو إمجاع أو قياس، دّل على أن كل خطاب علق باملوجودين حكما ، فإنه يلزم 
 .7من بعدهم"

ومن قال أن خطاب املشافهة خاص باحلاضرين يف زمن اخلطاب، وأنه ال يتناول يريهم ممن مل يكن 
 ليل آخر، استدلوا بدليلني:موجودا  يف زمنه، وأن احلكم ملن بعدهم بد

                                                 

 .6/7327321جعبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -روضة الناظر وجنة المناظر1

 .3/225جبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي-البحر المحيط في أصول الفقه2

 -انظر، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب-3/200جبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي-البحر المحيط في أصول الفقه3

 .2/365ج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي

 .6/233جمحمد بن علي بن محمد الشوكاني -إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول4

 .6/280ج اإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي-السول شرح منهاج الوصولنهاية 5

 .2/608ج المصدر السابق6

 .6/358ابن أمير الحاج ، محمد بن محمد ج-التقرير والتحرير في علم األصول7
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"األول: اخلطاب يقتضي وجود خماطب مستوف شروط التكلي ، فمن مل يكن موجودا  زمن اخلطاب 
ليس أهال  للخطاب، فال يكون موجها  له. والثاين: إذا كان خطاب اجملنون والصيب يري املميز يري 

 .1ىل"مقبول، ويسفه من خياطبهما، فخطاب املعدوم يري مقبول بطريق أو 
 خامساً: هل يدخل الرسول في الخطاب العام لألمة؟

 24البقرة/يا أيها الناس"اخلطاب املتناول ملا يندرج فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم واألمة كقوله 
، عام يف حقهما، ألن اللفظ عام، وال مانع من دخول الرسولصلى 453البقرة/يا أيها الذين آمنواو

فهذه الصيغ عامة لكل إنسان، وكل مؤمن، وكل عبد، والنبيصلى اهلل عليه  ،2اهلل عليه وسلمفيه"
وسلممن الناس واملؤمنني، والنبوة يري خمرجة له عن إطالق هذه األمساء عليه، فال تكون خمرجة له عن 

 هذه العمومات.
 .3دخوله"وقيل: "أن اخلطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم اال بدليل على عدم 

 
 الخاتمة

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد سيد األولني واآلخرين وعلى آله 
 وصحبه أمجعني، وبعد/

تبني لنا من خالل هذا البحث مدى اختالف علماء األصول يف تعري  العموم بداية ، ومتسك كل منهم 
تدل على العموم، بينما نراهم اختلفوا يف املعاين على أقوال،  برأيه، واتفاقهم على أن ألفاظ العموم

واختلفوا يف أن العام الذي دخله التخصيص هل هو جماز أم حقيقة؟كما اختلفوايف حجية العام بعد 
ختصيصه، ومع اتفاقهم على أن صيغ العموم تستعمل يف العموم، جندهم اختلفوا هل هذه الصيغ حقيقة 

 از؟يف العموم، أو أهنا جم
هذه اخلالفات هي سبب الختالف األحكام الفقهية لدى علماء األمة، مع استدالل كل منهم بأدلته 
اليت رجحت لديه، من هنا نستطيع أن نستنتج أمهية فهم اللفظ العام ملن هو يف موقع االجتهاد 

تنع التخصيص يف واالستنباط، فإذا ثبت العام عند أحد العلماء، فهذا يعين إمكانية التخصيص، بينما مي
 حال عدم ثبوت اللفظ العام، وبالتايل ختتل  األحكام بينهما كما سبق ذلك من خالل البحث.

                                                 

 .3/068د. محمد أبو النور زهير ج -أصول الفقه1

 -3/383ج وانظر، اإلحكام في أصول األحكام -2/300ج الرازي محمد بن عمر بن الحسين-المحصول في علم األصولانظر،  2

 .3/202للزركشي جانظر، البحر المحيط في أصول الفقه

 .6/681الشيخ محمد األمين بن المختار الشنقيطي ج-مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعالمة ابن قدامة رحمه هللا3

 



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

035  

 

كما أوصي بدراسة العام دراسة دقيقة، ألمهيته يف فهم النص واستنباط احلكم بشكل صحيح، مع 
علمي احلثيث، ليكون مراعات اآلراء املختلفة، والغوص يف أعماق الكتب القدمية واحلديثة، والبحث ال

 هذا املوضوع يف متناول طالب العلم عند احتياجه واالستفادة منه عل أكمل وجه ممكن.
أسأل اهلل العظيم أن ينفعنا مبا علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما ، آمني يارب العاملني، وآخر دعوانا 

 أن احلمد هلل رب العاملني.
 

 المصادر والمراجع
 الكرمي برواية حفص عن عاصم.* القرآن 
الطبعة -لبنان-بريوت-دار الكتب العلمية -هناية السول شرح منهاج الوصول  -عبد الرحيم -*اإلسنوي
 م.4999األوىل/

دار النفائس للنشر  -485الواضح يف أصول الفقه للمبتدئني / -حممد سليمان عبد اهلل-* األشقر 
 م.2118/الطبعة السابعة -األردن -عمان -والتوزيع

شرح الورقات يف علم أصول الفقه على ورقات إمام  -حممد بن حممد الشافعي -* ابن إمام الكاملّية
 م. 2118الطبعة األوىل/-القاهرة -دار ابن عفان للنشر والتوزيع-احلرمني اجلويين
 م.4991بريوت/ -دار الفكر -التقرير والتحرير يف علم األصول  -حممد بن حممد -* ابن أمري احلاج
الطبعة -بريوت-دار الكتاب العريب-اإلحكام يف أصول األحكام  -علي بن حممد-* اآلمدي
 حتقيق د.سيد اجلميلي.-هـ4111األوىل/

 م.4987الطبعة األوىل/-القاهرة –اجلامع الصحيح دار الشعب -*البخاري 
 زدوي.كش  األسرار عن أصول فخر اإلسالم الب-عبد العزيز بن أمحد بن حممد -* البخاري
 –جملس دائرة املعارف النظامية -السنن الكربى للبيهقي -أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي-* البيهقي
 هـ.4311الطبعة األوىل/-حيدر آباد -اهلند

 بريوت -دار إحياء الرتاث العريب -سنن الرتمذي -حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي  -*الرتمذي 
 حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون.

شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول -سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي -تفتازاين * ال
 م.4991الطبعة األوىل/-لبنان –بريوت  -دار الكتب العلمية-حتقيق زكريا عمريات-الفقه 

-بريوت –دار الكتاب العريب -حتقيق إبراهيم األبياري-التعريفات -علي بن حممد بن علي-* اجلرجاين
 هـ.4115الطبعة األوىل/
-دار احياء الرتاث العريب  -أحكام القرآن  -أمحد بن علي أيب بكر الرازي احلنفي -* اجلصاص
 حتقيق حممد الصادق قمحاوي.-هـ4115بريوت/
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الناشر: وزارة -حتقيق د.عجيل جاسم النشمي-الفصول يف األصول -أمحد بن علي الرازي -* اجلصاص
 م.4985الطبعة األوىل/-ية دولة الكويتاألوقاف والشئون اإلسالم

-مصر –املنصورة  -دارالوفاء -الربهان يف أصول الفقه -عبد امللك بن عبد اهلل بن يوس  -*اجلويين
 حتقيقد. عبد العظيم حممود الديب.-هـ4148الطبعة الرابعة/
الطبعة -بريوت –دار الكتب العلمية -املعتمد يف أصول الفقه -حممد البصري -* أبو احلسني 

 حتقيقخليل امليس.-هـ4113األوىل/
حتقيق السيد أبو املعاطي -مسند اإلمام أمحد -أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين -* ابن حنبل
 م.4998الطبعة األوىل/ -بريوت –عامل الكتب -النوري

 م.2114الطبعة األوىل/-القاهرة -دار احلديث-–أصول الفقه -الشيخ حممد  -* اخلضري 
 دار القلم. -الطبعة الثامنة-مكتبة الدعوة -علم أصول الفقه -عبد الوهاب -الف*خ

طبعة مؤسسة  -تدقيق مكتب التحقيق مبركز الرتاث-سنن الدار قطين-علي بن عمر  -* الدارقطين 
 الرسالة.
مد حتقيق د. حممد حم-البحر احمليط يف أصول الفقه  -بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل-*الزركشي
 م.2111بريوت/ -دار الكتب العلمية-تامر
 م.2114الطبعةاألوىل/-لبنان -بريوت -دار املدار اإلسالمي-حممد أبو النور أصول الفقه  -*زهري 

الطبعة  -القاهرة -دار التوزيع والنشر اإلسالمية -الوجيز يف أصول الفقه -عبد الكرمي  -* زيدان 
 م.4993األوىل/
ِّ -لياحلنفي عثمان بن ع -* الزيلعي املطبعة الكربى  -تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّل يب 
 هـ.4343الطبعة األوىل/-القاهرة –بوالق  -األمريية 
 م.2112املكتبة العصرية للطباعة والنشر/-تفسري آيات األحكام -حممد علي-*السايس
على منهاج الوصول إىل علم األصول اإلهباج يف شرح املنهاج  -علي بن عبد الكايف  -* السبكي
 هـ.4111الطبعة األوىل/-بريوت –دار الكتب العلمية  -للبيضاوي
عامل -رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  -عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف-* السبكي
 م. 4999الطبعة  األوىل/ -بريوت-لبنان -الكتب

 بريوت. –دار الكتاب العريب - -أيب داودسنن -أبو داود سليمان بن األشعث  -*السجستاين 
 م. 4993الطبعة االوىل/-لبنان -دار الكتاب العلمية بريوت -أصول السرخسي -*السرخسي 
دار -حتقيق خليل حمي الدين امليس-املبسوط للسرخسي -أبو بكر حممد بن أيب سهل -*السرخسي

 م.2111/الطبعة  األوىل-لبنان -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت
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حتقيق أبو عبيدة -دار ابن عفان -املوافقات –إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي-* الشاطيب
 م.4997مشهور بن حسن آل سلمان الطبعة األوىل/ 

دار الكتاب -إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول-حممد بن علي بن حممد  -*الشوكاين
 م.4999األوىل/الطبعة  -دمشق  -العريب

 -دمشق-دار العلوم واحلكم للنشر والتوزيع -مذكرة يف أصول الفقه  -حممد األمني -* الشنقيطي
 م.2111الطبعة الرابعة/-سوريا

 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعالمة ابن قدامة. -حممد األمني بن املختار-* الشنقيطي
-هـ4113الطبعة األوىل/-دمشق–دار الفكر-ل الفقه التبصرة يف أصو  -إبراهيم بن علي-* الشريازي

 حتقيق د. حممد هيتو.
 م.4987الطبعة األوىل/-القاهرة –دار الشعب -حممد بن امساعيل -* صحيح البخاري

حتقيق عبد اهلل بن عبد -شرح خمتصر الروضة -سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الصرصري -* الطويف 
 م.4987لطبعة األوىل/ا-مؤسسة الرسالة-احملسن الرتكي
 أحكام القرآن. -القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري اإلشبيلي املالكي-*ابن العريب
 -بريوت -مؤسسة الرسالة-حتقيق حممد بن سليمان األشقر -املستصفى يف علم األصول  -* الغزايل

 م.4997لبنانالطبعة األوىل/
 م.4991الطبعة الثانية/-العدة يف أصول الفقه-ن خل  حممد بن احلسني بن حممد ب -* ابن الفراء 
حتقيق خليل -الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق -شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي -* القرايف
 م.4998بريوت/ -دار الكتب العلمية-املنصور
 م.4911عة الثانية/الطب-القاهرة –دار الكتب املصرية  -تفسري القرطيب  -حممد بن أمحد-* القرطيب
اململكة العربية  -الرياض -دار عامل الكتب-اجلامع ألحكام القرآنللقرطيب-حممد بن أمحد -*القرطيب
 م.2113السعودية/
شرح مجع اجلوامع البن السبكي وهو شرح احمللي على منت مجع اجلوامع لعبد  -حممد بن أمحد -* احمللي

 الوهاب ابن السبكي.
 -حتقيق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه-شرح الورقات -د الشافعي حممد بن أمح-*احمللي 

 م.2111الطبعة الثانية/
 املكتبة اإلسالمية. -اهلداية شرح بداية املبتدي -علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل  -* املريياين 
قواطع -فعي منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد السمعاين التميمي احلنفي مث الشا -*املروزى 

-دار الكتب العلمية، بريوت-حتقيق حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي--األدلة يف األصول
 م.4999الطبعة األوىل/-لبنان
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حتقيق د. عبد الرمحن -التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه -علي بن سليمان احلنبلي-* املرداوي 
 م.2111الرياض/ -السعودية -لرشدمكتبة ا-اجلربين، د. عوض القرين، د. أمحد السراح

هـ 4399الرياض/-الطبعة الثانية  -روضة الناظر وجنة املناظر  -عبد اهلل بن أمحد بن قدامة-* املقدسي
 حتقيق د. عبد العزيز عبد الرمحن السعيد.

اجملموع شرح املهذب، وهو شرح النووي لكتاب املهذب -أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف-*النووي
 ازي.للشري 

دار  -دار اجليل بريوت -صحيح مسلم-أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي-*النيسابوري
 األفاق اجلديدة ـ بريوت.

 –املكتب اإلسالمي -صحيح ابن خزمية -حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي-*النيسابوري 
 حتقيق د. حممد مصطفى األعظمي.-م4971بريوت/
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 العالوة السنوية للموظف العام 

  بشأن عالقات العمل 2050لسنة  52دراسة في أحكام القانون رقم 
  تواتيعلي المحفوظ 

 الجامعة األسمريةمحاضر/
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تعترب العالوة السنوية أحد أهم املزايا املالية للموظ  العام الذي أمضى مدة يف عمله يف اإلدارة         

العامة. وهذه العالوة تعترب ميزة مالية تلحق باملرتب الذي يتقاضاه املوظ  العام وختضع ألحكام خاصة 
 يف حساهبا وتقديرها.

وملا هلذه العالوة من أمهية يف حياة املوظ  الشخصية والعملية ذلك أن يف العالوة السنوية زيادة يف 
ي نظرا ألنه يتم مراعاهتا وحساهبا عند ربط املعاش مرتبه، ويستحق عليها زيادة كذلك يف معاشه التقاعد

التقاعدي، وبالتايل فإن فهم النصوص القانونية يف حساب العالوة السنوية ضروري جدا بالنسبة 
للموظ  إضافة إىل أن التدقيق يف حساب العالوة السنوية محاية أصيلة لألموال العامة من اهلدر من 

يف مرتب املوظ  مبقدار معني وهو ما يزيد من قيمة إنفاق الدولة على  جهة، باعتبارها متثل زيادة سنوية
بند املرتبات يف امليزانية. ومن جهة أخرى فإنفهم املوظ  لكيفية حساب العالوة السنوية محاية حلقوقه 

 املالية اليت قد ينتج عن اخلطأ يف حساب العالوة ضياعا جلزء منها حقوقه املالية.
السنوية عن يريها من احلقوق املالية للموظ  بالعديد من املميزات الذاتية من عدة وجوه، وتتميز العالوة 

وهنا تربز أمهية دراستها لتبصرة املوظفني العامني يف الدولة الليبية حبقوقهم املتعلقة هبا، خاصة مع قلة 
ا املوضوع بريم أمهيته الكتابات القانونية ذات العالقة هبذا املوضوع، حيث ال توجد دراسات سابقة هلذ
 سوى يف بعض الكتابات اليت تعرج عليه باعتباره جزءا من موضوع عام وهو املرتب.

ومن هنا فإن هذا البحث املبسط سيتطرق ملوضوع العالوة السنوية مبينا مفهومها واهلدف منها والكيفية 
 يف حساهبا؟ وذلك وفقا للخطة التالية:

 السنويةاملطلب األول/ ما هية العالوة 
 املطلب الثاين/ العالوة السنوية وعالقتها باحلقوق املالية للموظ  العام
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 المطلب األول/ ما هية العالوة السنوية
العالوة السنوية هي مزية مالية تضاف إىل املرتب األساسي للموظ  العام بقيمة ثابتة ودورية كل عام 

 طلية مدة حدمته يف الوظيفة العامة.
ه العالوة جزءا من املرتب الكامل للموظ  الذي يتقاضاه وللمرتب الذي يتم على وتعترب هذ 

أساسه إجراءات اخلصم الضماين وعملية ربط املعاش التقاعدي، ذلك أن العالوة السنوية تتص  
ق الصادر 51/13بالثبات واالستمرار، وهو ما أكدته احملكمة العليا يف حكمها يف الطعن اإلداري رقم 

حيث أكدت على )أما بالنسبة للعالوات اليت تدخل يف حساب املرتب أو  2/14/2111بتاريخ 
، 1األجر الذي يسوى على أساسه املعاش الضماين فال يشرتط فيه سوى الثبات واالستقرار واالنتظام (

ض الفقه ونظرا ملا تتميز به العالوة السنوية من استقرار باعتبارها متنح للموظ  املستحق هلا سنويا فإن بع
يطلق عليها العالوة الدورية، ويضي  هذا الفقه بأن املوظ  يستحق حقه يف العالوة السنوية من القانون 
مباشرة وهو ما يرتب التزام اإلدارة بصرفها للموظ  عند موعد استحقاقها وال جيوز هلا حرمانه منها إال 

 .2جب قرار تأدييبإذا حتصل على تقرير سنوي بدرجة ضعي  أو كان حمروما منها مبو 
ونظراألمهية هذه العالوة باعتبارها حق للموظ  يف مواجهة اإلدارة تستحق سنويا بقوة القانون، فإنه 

 وجب التمييز بينها وبني يريها من املتشاهبات.
 الفرع األول/ العالوة السنوية والعالوة التشجيعية
 تشجيعية ميكننا متييز ذلك من جانبنيلو أردنا فعال  التمييز بني العالوة السنوية والعالوة ال

أوال / من حيث مفهومها/ العالوة السنوية هي عالوة دورية متنح للموظفني دوريا بعد مرور سنة من 
التحاقه بالوظيفة العامة أو حصوله على العالوة السنوية السابقة، وبالتايل فإن العالوة السنوية وكما سبق 

ني واختصاص اإلدارة فيما يتعلق مبنحها هو اختصاص مقيدـ ذلك أهنا البيان هي عالوة متنح لكل املوظف
ال تستطيع حرمان املوظ  منها ألي سبب إال يف حالتني اثنتني مها احلصول على درجة ضعي  وصدور 

 قرار تأدييب حبرمان املوظ  من العالوة السنوية.
عه على بذل اجلهود عند أداء العمل أما العالوة التشجيعية فهي مزية مالية متنح للموظ  من أجل تشجي

املنوط به، فهي إذا عالوة متنح نظري جهد بذله املوظ  هتدف إىل مكافأته على ما بذله وتزرع احلماسة 
لدى يريه من املوظفني، وبالتايل فإن االختصاص مبنح هذه العالوة يعترب تقديريا، فاإلدارة تستقل 

املتمثل يف العمل الذي قام به املوظ  والذي يستحق عليه بتحديد ركن السبب يف العالوة التشجيعية 

                                                 
، الباحث في مبادئ المحكمة العليا الليبية، الموسوعة اإللكترونية، أصدرا 5/10/5111ق الصادر بتاريخ 26/43الطعن اإلداري رقم 1

 وزارة العدل الليبية.
، 5101، منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية، ليبيا، الطبعة السادسة، د. محمد عبدهللا الحراري، أصول القانون اإلداري الليبي2
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عالوة تشجيعية ويف حتديد احملل فهي حرة يف منحه عالوة تشجيعية أو منحه مكافأة مالية مقطوعة بدال 
 عنها.

وقد حدد القانون شروط منح العالوة التشجيعية واليت ختتل  جذريا عن العالوة السنوية، فهي أي 
ة ال تستحق تلقائيا مبجرد مرور مدة زمنية معينة حمددة من قبل املشرع ولكن ال بد من العالوة التشجيعي

 شروط موضوعية تعترب من وجهة نظرنا هي الفيصل يف منحها من عدمه، وهذه الشروط هي:
أن تكون كفاية املوظ  قد قدرت بدرجة ممتاز يف السنتني األخريتني إذا كان من يري موظفي  -4

 اإلدارة العليا.
أن يكون بذل جهدا يري عادي )وهو من وجهة نظرنا شرط مرتتب على الشرط األول، خاصة  -2

 أنه شرط فضفاض(
أال مينح هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتني، وهو شرط جيعل هذه العالوة ختتل  اختالفا  -3

 جذريا عن العالوة السنوية، إذ أن هذه األخرية تستحق للموظ  بعد مرور سنة من تعيينه أو
 حصوله على العالوة السنوية السابقة.

يف السنة  %5أال يزيد عدد املوظفني يف الوحدة اإلدارية الواحد املمنوحني هذه العالوة عن  -1
املالية الواحدة، وهو أيضا شرط جيعل هذه العالوة ختتل  كليا عن العالوة السنوية إذ أن هذه 

العامة أو حصوله على العالوة األخرية تستحق لكل موظ  بلغ سنة على شغله للوظيفة 
 السنوية املاضية.

 الفرع الثاني/ العالوة السنوية وعالوة العائلة:
منه واليت جاء يف فقرهتا  415يف املادة  42/2141جاء النص على عالوة العائلة يف القانون رقم 

فيذية(، وبالنظر إىل األوىل، )عالوة العائلة وتشمل الزوج واألطفال على النحو الذي تبينه اللوائح التن
، الصادرة مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا( رقم 42/2141الالئحة التنفيذية للقانون قم 

(، 439-432، جند أن النص عليها جاء مفصال يف الفصل التاسع عشر )املواد 2141لسنة  595
فق مع األحكام اليت جاء هبا وقد جاء تنظيمها مفصال حبيث حددت كل دقائقها وجزئياهتا، وذلك للتوا

قضاء احملكمة العليا الليبية، والذي يالحظ من خالل استقراء هذه النصوص جيد أن املشرع قد حرص 
 على احلفاظ على األموال العامة من خالل ضمان عدة ضوابط نبينها يف النقاط التالية:

ن العمل يف البداية النص على الزوج أوال/ الفئات املستحقة للعالوة: ورد يف الالئحة التنفيذية لقانو 
والزوجة، وهنا وجب التنبيه أن الشرط الالزم هو استمرار رباط الزوجية بينهما، فإذا انقطعت هذه العالقة 
ألي سبب من األسباب الشرعية كالوفاة أو الطالق، فإن العالوة السنوية توق  استناد على نص املادة 

إمكانية أن تبقى العالوة السنوية للزوجة يف احلالة اليت يلزم  (، ولنا أن نتساءل عن مدى437/1-3)
فيها الزوج بالنفقة على الزوجة بعد الطالق طيلة مدة العدة؟ والواضح أن النص جاء خلوا من هذه 
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الفرضية، وبالتايل فال ميكن إسقاط احلكم على هذه احلالة، ولكننا نرى أن العلة اليت من ورائها منح 
الوة وهي القدرة على تغطية النفقات األسرية، تربر القول بوجوب أن يستمر صرف الزوج هذه الع

العالوة حىت بعد الطالق وذلك يف املدة اليت يلزم فيها الزوج بالنفقة، إال يف احلالة اليت تكون فيها الزوجة 
تمنح للمسؤول موظفة فتمنح هي عالوة العائلة إذا كانت هي املسؤولة عن اإلنفاق على األبناء، واال ف

 عن النفقة عليها بعد الفرقة الزوجية.
إضافة ملا سبق فإن الالئحة أقرت بوجوب منح عالوة العائلةللزوجة املوظفة بشرط أال يكون زوجها 
موظفا يف جهة عامة يطبق فيها نظام عالوة العائلة، والعلة يف ذلك وفقا ملا جاء يف حكم احملكمة العليا 

)منعا من املشرع الزدواجية  22/42/4982ق الصادر بتاريخ 45/21اري رقم الليبية يف الطعن اإلد
، وبالتأمل يف النص القانوين ويف العلة املعلنة باخلصوص من قبل 1العالوة يف إطار األسرة الواحدة (

على  احملكمة العليا الليبية، أمكننا التأكيد على أن املشرع اللييب الذي نظم هذه املسألة كان دقيقا بالنص
)الزوجة الليبية املتزوجة(، فالنص واضح يف اشرتاط املشرع الستحقاق الزوجة لعالوة العائلة أمرين/ األول 
أن تكون ليبية والثاين أال يكون زوجها من الذين يسري عليهم نظام عالوة العائلة، وبالتايل ففي هذا 

عالوة العائلة، ولو كن متزوجات  النص استبعاد للموظفات يري الليبيات من اكتساب حق احلصول على
 بليبيني، وهو تأكيد من املشرع على أن زواج األجنبية باللييب ال مينحها حقوق الليبية.

ويف هذا االطار فإننا نؤكد على أن هذا النص خيال  املبادئ احلقوقية وما جيب أن يكون، فاملوظفة 
فحق األبناء يف العالوة وارد خاصة يف احلالة اليت ال  األجنبية املتزوجة بلييب يبقى أبناؤها ليبيون وبالتايل

يكون فيها والدهم اللييب موظفا أو مشموال بالعالوة، وتربز هذه اإلشكالية يف حال وفاة األب وبقاء 
األم وتكفلها مبصاري  األبناء، خاصة وان السبب يف منح عالوة األسرة ال يرجع إىل حق املوظ  فيها، 

للموظ  إال أنه يتعلق هبا حق األفراد الذين يستحق املوظ  بشأهنم عالوة فهي وإن كانت متنح 
من الالئحة التنفيذية لقانون العمل واليت جاء فيها )يشرتط  435العائلة، وهذا يربز جليا من نص املادة 

 املذكورة ما يلي: -عالوة العائلة-ملنح العالوة
الناتج من العمل أو ممن يتقاضون أجرا أو أال يكون أي من األبناء الذكور من ذوي الدخل  -4

 مرتبا أو معاشا أو نفقة أو ما شابه ذلك.
أال يكون أي من األوالد أو البنات حتت رعاية أي شخص أو جهة يري املوظ  تنفق على  -2

 إعاشتهم أو دراستهم(
املأمول منه أن وعلى هذا األساس فإننا نرى أن املشرع اللييب مل يكن موفقا يف إطالق هذا النص، وكان 

يقيد املطلق بأن ينص على )املوظفات الليبيات ويري الليبيات املتزوجات بليبيني(، ولكننا نرى أن ما مت 

                                                 
 .02، ص4، ع09، م.م.ع، س55/05/0985ق الصادر بتاريخ 02/56لطعن اإلداري رقم حكم المحكمة العليا الليبية في ا1
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اختاذه من إقرار عالوة األبناء وصرفها لكل األبناء الليبيني من خالل منظومة الرقم الوطين قد حلت هذه 
 تقيد بالقيود الوارد يف هذه الالئحة. اإلشكالية وجعلت حقوق األبناء الليبيني تصلهم دون

ومن جانب آخر يالحظ على النص أن املشرع اللييب أن قد حرص على عدم هدر األموال العامة من 
 خالل احلرص على عدم تكرار دفع العالوة السنوية لذات املستحقني.

 ثانيا/ أسباب توافر احلق يف عالوة العائلة:
وة السنوية يرجع إىل قضاء املوظ  فرتة زمنية يف العمل، فإن إذا كان السبب يف استحقاق العال 

هذه العالوة تستحق ألسباب خارجة عن الوظيفة العامة ومرتبطة باحلالة االجتماعية للموظ  أو املوظفة 
املستحق هلذه العالوة، وبالتايل فإن املشرع الالئحي ومن خالل الالئحة التنفيذية لقانون العمل نص 

وحدد الفئات اليت يستحق عنها املوظ  عالوة  431ح هذه العالوة يف نص املادة على أسباب من
 العائلة:
 الزوج أو الزوج -4))
األوالد الذكور الذين مل يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، واألوالد الذكور املقعدين لعاهة دائمة -2 

لدراستهم يف أي مؤسسة تعليمية  متنعهم من الكسب مهما كانت أعمارهم، واألوالد الذكور املتابعني
 معرتف هبا حلني إمتام دراستهم أو إكماهلم سن الرابعة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

 البنات الاليت مل يتزوجن والبنات األرامل واملطلقات الاليت جتب نفقتهن على املوظ (. -3
ة السابقة، وفقا ملا هو مبني يف نص وال يوق  هذا احلق إال إذا فقد شرط من هذه الشروط املبينة يف املاد

 من الالئحة السال  اإلشارة إليه. 435املادة 
 والذي ميكن مالحظته بالنسبة هلذه الشروط هو التايل :

أنالبنات الالئي مل يتزوجن وبقني يف بيت األب املوظ  يبقى سبب استحقاق املوظ  للعالوة  -4
ن النص )أال يكون أي من األبناء عنهن حىت ولو كن ذوات دخل، وهو ما يفهم صراحة م

الذكور من ذوي الدخل......( فلفظ األبناء هنا قيده املشرع بالذكور فقط، ولعل هذا راجع 
إىل مراعاة اجلوانب الشرعية واالجتماعية والعرفية، وذلك للحفاظ على البنات ومحاية حقوقهن 

د أن القيود واردة على الذكور يف مواجهة األب ومراعاة القدرة على الكسب والعمل، وهلذا جن
من األبناء دون اإلناث سواء يف السن أو الدراسة، يف حني مل يرد على اإلناث من قيد سوى 

قد نصت على )املطلقات  431من املادة  3الزواج وبقاء الرابطة الزوجية، وهلذا جند أن الفقرة 
 الاليت جتب نفقتهن على املوظ (.

له هذه العالوة مسؤوال عن اإلنفاق على األبناء من حيث وجوب كون املوظ  الذي تصرف  -2
اإلعاشة والدراسة، وهو أمر أكدت عليه احملكمة العليا أيضا يف حكمها الصادر يف الطعن 

والذي جاء فيه )إن املشرع حينما  22/42/4982ق الصادر بتاريخ 45/21اإلداري رقم 
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ال يكون أي من األبناء حتت رعاية اشرتط الستحقاق املوظ  أو العامل لعالوة العائلة أ
شخص أو جهة يري املوظ  تنفق على إعاشته أو دراسته إمنا قصد من ذلك حرمان املوظ  
أو العامل من العالوة املقررة عن االبن إذا كان هذا االبن يعيش بعيدا عنه ويوجد حتت رعاية 

ش مع املوظ  ويوجد حتت يريه حبيث يتوىل هذا الغري اإلنفاق عليه أما إذا كان االبن يعي
رعايته فإن العالوة عنه تصبح مستحقة الن األصل يف هذه احلالة أنه هو الذي يتوىل اإلنفاق 
عليه وذلك بغض النظر عما إذا كان املستحق للعالوة هو األب أو األم إذ أي منهما ال يعترب 

 .1من الغري بالنسبة لآلخر....(
 ثالثا/ حساب عالوة العائلة 

أهنا قد نصت على  431يف مادهتا رقم  2141لسنة  595لى نص الالئحة التنفيذية رقم يالحظ ع
 أن منح العالوة يتم بالنسبة لفئتني:

األوىل/ بالنسبة للموظفني املعينني وهلم أزواج وأبناء فلهم االستحقاق من تاريخ اليوم األول من الشهر 
باشرهتم للعمل، ويالحظ هنا أنه بالنسبة للحالة التايل لتاريخ صدور قرار بتحديد قيمتها أو تاريخ م

األخرية فإن تاريخ االستحقاق مرتبط بتاريخ املباشرة عكس العالوةالسنوية املرتبط استحقاقها بتاريخ 
شغل الوظيفة العامة، وهذا راجع برأينا إىل أن هذه العالوة مرتبطة بالقدرة على إعالة األسرة فاملدة اليت 

وظ  ال يستحق عنها مرتبا وبالتبعية ال يستحق عليها عالوة عائلة، أما العالوةالسنوية ال يباشر فيها امل
 فهي مرتبطة خبربة عملية.

الثانية/ املوظفني الذين يتغري وضعهم االجتماعي أثناء العمل فهم أيضا تصرف هلم العالوة من أول 
 الشهر التايل لتاريخ تغري الوضع االجتماعي بالزواج أو الوالدة.

 الفرع الثالث/ العالوة السنوية و عالوة التمييز 
أو مهنية أو دواعي تتعلق بيئية العمل أو  2هي العالوة اليت متنح للموظفني باالستناد على أسس قطاعية

 احمليط الذي يؤدى فيه. 
وبالتايل فيمكن القول بأن هذه العالوة تستحق للموظفني الذين تكون طبيعة عملهم تستوجب ذلك،  

طباء واملهندسني وعمال احلقول النفطية، ويريهم من ذوي الوظائ  اليت يلزم متييزهم عن يريهم من كاأل
املوظفني اآلخرين، ولكن وجب التنبيه يف هذا اجملال أن العربة يف استحقاق هذه العالوة هي طبيعة 

ملهندس أو طبيب  الوظيفة اليت يؤديها املوظ  ولست العربة بالتخصص، وبالتايل فهي عالوة قد متنح
دون آخر وذلك ألن املمنوح له عالوة التمييز ميارس عمال يقتضي هذه العالوة يف حني أن املوظ  
اآلخر املعادل له يف التخصص ال مينح هذه العالوة الن وظيفته ال تقتضي التمييز، وهذا يفهم من عجز 

                                                 
 نفس المرجع السابق ذكره.، 55/05/0985ق الصادر بتاريخ 02/56حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن اإلداري رقم 1
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ص على )كما يشرتط لالستفادة من من الالئحة التنفيذية لقانون العمل والذي جاء بالن 434املادة 
 حكم الفقرة األوىل من هذه املادة أداء العمل أو الوظيفة بالفعل يف اجملال الذي مت متييزه(.

من جانب آخر، فإنه وخبالف العالوة السنوية فإن عالوة التمييز ال متنح تلقائيا مبرور املدة وإمنا وجب 
ظائ  املستفيدة من العالوة التمييزية وحيدد نسبة مئوية من أن يصدر قرار من جملس الوزراء حيدد فيه الو 

املرتب األساسيتضاف إىل مرتب املوظ  املستحق للعالوة، وبالتايل فإن قيمة عالوة التمييز يري ثابتة 
 فهي تتبع قيمة املرتباألساسي عكس العالوة السنوية اليت تكون قيمتها ثابتة وحمددة يف جداول املرتبات.

 خر فإن جملس الوزراء وعند حتديده لعالوة التمييز أن يستند على ضابطني مها :من جانب آ
 حالة االقتضاء والضرورة -4
أن يكون التمييز مبنيا على أسباب موضوعية، ويالحظ هنا أن مسألة حتديد الوظائ  اليت  -2

تراها سببا تستحق العالوة السنوية قد تركه املشرع للسلطة التنفيذية من خالل ضوابط موضوعية 
يف إقرار العالوة السنوية هلا، ومن وجهة نظرنا فإن هذا راجع إىل أن جملس الوزراء وباعتباره 

 أعلى جهة إدارية أقدر من يريه على إقرار العالوة بالنسبة للوظائ  املتعددة.
 الفرع الرابع/ عالوة السكن والعالوة السنوية:
قله للعمل بوظيفة يف منطقة ليس له فيها سكن، ولكن هي عالوة متنح للموظفالذي يتم تعيينه أو ن

والئحته التنفيذية جيده نصا عاما مل يقيد احلصول على هذه  2141لسنة  42بقراءة نص القانون رقم 
 العالوة بعدم توفر سكن للموظ ، وبالتايل فقد يفهم منها 

وهو امر ال ميكن منطقا القول به،  أن مجيع املوظفني يف الدولة مستحقون هلذه العالوة دون متييز بينهم،
 عليه كان األجدر باملشرع اللييب أن يكون أكثر تفصيال باخلصوص.

جند فيها سدا للثغرة اليت خلفها القانون،  -ولكن يف املقابل فإنه وباستقراء أحكام احملكمة العليا الليبية
وص شروط استحقاق هذه جاء احلكم مفصال من احملكمة العليا خبص 4974ففي حكم سابق يف عام 

العالوة، حيث جاء يف احلكم ما يلي )إن تفسري النصوص على الوجه الصحيح يكون يف نطاق احلكمة 
والغاية املبتغاة منه ومن الواضح أن يرض املشرع من تقرير عالوة السكن ملوظفي احلكومة هو مد يد 

ف عملهم وكرامة احلكومةاليت يعملون املساعدة هلم ومتكينهم من االستقرار بأسرهم يف مسكن الئق يشر 
يف خدمتها سواء بإعطاء مبالغ نقدية متكنهم من استئجار سكن الئق أو إسكاهنم يف مساكن مملوكة 

،ولكن وجب القول هنا بأنه لزم 1للدولة أو متليكها هلم بأمثان خمفضة وعلى أقساط مناسبة بغري فوائد(
ي مساعدة متنح من الدولة للموظ ، وإمنا وبالريم من عدم الفهم من هذا احلكم بأن هذه العالوة ه

أهنا هذه العالوة مرتبطة بظروف املوظ  العام، فإن كل املوظفني الذين يتحدون يف املركز القانوين هلم 
احلق يف احلصول على عالوة السكن واال اعتربت اإلدارة خمالفة ملبدأ املساواة بني موظفي املرافق العامة 
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ق 41/5األوضاع القانونية، وهو ما أكدت عليه احملكمة العليا يف الطعن اإلداري رقم املتساوين يف 
والذي جاء فيه التأكيد على أن )ما ورد بقرار جملس الوزراء واملنشور  27/12/4911الصادر بتاريخ 
من أن هذه العالوة من قبيل املساعدة وليست حقا من حقوق املوظ  متنحها  55-11الدوري رقم 

هذا الرأي ال يتماشى مع مبدأ املساواة الواجب تطبيقه بني مجيع  -ومة ملن تشاء ومتنعها عمن تشاءاحلك
املوظفني دون أن يكون لطائفة منهم ميزة على األخرى إال يف حدود ما يرمسه القانون، ومن مث فإن 

أن تعم  مساعدة بعض املوظفني دون البعض اآلخر الذي يساويه يف احلالة ليست قانونية وجيب
املساعدة مجيع املوظفني الذين تتوافر فيهم الشروط اليت تتطلبها تلك املساعدة واال فإهنا ال تعدو أن 

 .1تكون ضربا من االمتيازات الشخصية اجملردة من األساس القانوين(
رف وإمنا تص–أما بالنسبة الستحقاق عالوة السكن فإهنا وكما اسلفنا ال تستحق بالنسبة لكل املوظفني 

لكل من توافرت فيه الشروط القانونية الستحقاقها واليت حددهتا الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 باآليت: 42/2141
أن يتم صرف العالوة الحد الزوجني، وهنا تراعى قيمة العالوة حبيث تصرف العالوة األكرب  -4

 24/13/4974 قيمة، وهو شرط أكدت عليه أحكام احملكمة العليا، منها احلكم الصادر يف
)إن عالوة السكن حق مقرر لكل موظ  ذكرا أم أنثى ولكن إذا تزوجت املوظفة دخلت يف 
أسرة زوجها وانتقل حقها يف العالوة إىل تلك األسرة فإذا كان الزوج موظفا اكتفي له باحلق 

،ذلك أن 2بأكرب العالوتني مساعدة لألسرة وحتقيقا للغرض النبيل الذي تسعى إليه الدولة(
الغرض من عالوة السكن وكما حددته احملكمة العليا يف احلكم السابق بيانه سالفا )مد يد 

ومتكينهم من االستقرار بأسرهم يف سكن الئق يشرف عملهم  -للموظفني–املساعدة هلم 
 .3وكرامة احلكومة اليت يعملون يف خدمتها(

للدرجة الوظيفية اليت إذا كان املوظ  أعزبا خفضت العالوة املستحقة إىل النص  طبقا  -2
يشغلها، ولعل هذا من وجهة نظرنا راجع إىل قلة االلتزامات املالية بالنسبة لغري املتزوج وصغر 
السكن املطلوب بالنسبة له، هذا بالنسبة للموظفني الذكور، ولكن ولألس  فإننا نالحظ أن 

يري املتزوجات الاليت املشرع مل يراعي الوضع االجتماعي للدولة الليبية خاصة أن املوظفات 
يستلزم عملهن اإلقامة خارج منطقة سكناهن ال ميكن أن يقمن لوحدهن بل ال بد من إقامة 
حمرم معهن، وبالتايل وجب على املشرع أن يراعي ذلك من الناحيتني الشرعية واالجتماعية، 

                                                 
رد في الباحث في مبادئ المحكمة العليا الليبية، اإلصدار األول، وزارة العدل الليبية)اللجنة الشعبية للعدل حكم المحكمة العليا الليبية الوا1

 سابقا(.
 .08، ص4،ع7، م.م.ع، س50/13/0975ق الصادر بتاريخ 04/07 حكم المحكمة العليا الليبية الصادر في الطعن اإلداري رقم2
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من  543/4وهنا دعوة للمشرع ملراعاة املوضوع كما هو احلال بالنسبة لعالوة العائلة )م
 . 1الالئحة(

ومن كل مما سبق بيانه وملا كانت عالوة السكن متثل حقا من احلقوق املكفولة قانونا للموظ  العام 
باعتبارها قيمة مالية تضاف إىل مرتبه الذي يتقاضاه وال يسقط احلق فيها إال يف ثالث حاالت حددهتا 

 وهي :414الالئحة يف مادهتا 
  يقم فيهإذا خصص له سكن وظيفي ولو مل -أ
إذا تغيب يف اخلارج يف مهمة رمسية أو بعثة أو إجازة دراسية ملدة تزيد على السنة وكان  -ب

 مصحوبا بعائلته، وال تستحق العالوة يف هذه احلالة طول مدة الغياب.
 إذا كان يتقاضى عالوة سكن أو خصص له مسكن مبقتضى تشريع آخر. -ت

 والعالوة السنوية يف اآليت :ومما سبق ميكن تلخيص الفرق بني عالوة السكن 
من حيث سبب االستحقاق: علة استحقاق العالوة السنوية هي مضي مدة سنة من تاريخ  -4

شغل املوظ  للوظيفة العامة وبالتايل فهي زيادة سنوية مستمرة مدى استمرار املوظ  يف 
ج عمله، أما عالوة السكن فهي عالوة تستحق للموظ  مىت انتقل للعمل يف وظيفته خار 

 سكنة ويرضها توفري سكن له أو مساعدته يف احلصول على سكن.
من حيث مستحقيها/ كما سبق القول العالوة السنوية حق يستحقه كل املوظفني دون  -2

استثناء، وال يشرتط يف استحقاقها سوى مرور سنة من تاريخ شغل الوظيفة العامة، أما بالنسبة 
وبشروط حددهتا الالئحة أمهها عدم توفر سكن لعالوة السكن فال تستحق إال لطوائ  حمددة 

للموظ ، وهو ما يعين أن هذه العالوة تسقط عن مستحقيها يف احلالة اليت توفر فيها الدولة 
 سكنا الئقا ملوظفيها.

من حيث إمكانية سقوط حق املوظ / ال يسقط حق املوظ  يف العالوة السنوية إال بعقوبة  -3
التأديبوبإجراءاته احملددة قانونا، أما عالوة السكن فتسقط يف احلاالت مقررة بقرار من جملس 

 (414اليت حددها الالئحة يف املادة)
 المطلب الثاني

 العالوة السنوية وعالقتها بالحقوق المالية للموظف العام
لزيادة تعترب العالوة السنوية مهمة جدا بالنسبة للموظ  العام، ذلك أهنا متثل وسيلة يري مباشرة  

سنوية ملرتبه الذي يتقاضاه، حبيث يزيد هذا املرتب مىت ما قضى سنة من العمل حبيث تستمر إىل حني 
ب املعاش التقاعدي الذي تقاعده، بل إن العالوة السنوية وكما ذكرنا سلفا تدخل كذلك يف عملية حسا

 يتقاضاه.
                                                 

 انظر فيما سبق.1
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 األول/ العالوة السنوية والمرتب:الفرع 
املوظ  ومع بداية عمله يبدأ حقه يتقاضى مبلغ مايل نظري العمل الذي يقوم به، كما سبق آنفا فإن 

، هذا 1استنادا على قاعدة قانونية أرستها احملكمة العليا يف أحكامها باعتبار أن )املرتب مقابل العمل(
مزايا املرتب هو املرتب األساسي، ومع بدء املوظ  يف الغوص يف احلياة الوظيفية تقرر للموظ  عدة 

أخرى تضاف إىل املرتب األساسي متمثلة يف العالوات واملكافآت اليت يتقاضاها املوظ ، وأهم هذه 
العالوات هي العالوة السنوية، وهنا وبإضافة هذه املزايا املالية للموظ  يزداد مرتب املوظ ، ويبدأ 

اريخ شغل الوظيفة العامة أو استحقاق املوظ  للعالوة السنوية يف أول الشهر التايل النقضاء سنة من ت
 استحقاق العالوة السنوية املاضية.

( من قانون العمل، فيمكننا 413وعلى هذا األساس ووفقا للنص القانوين الوارد يف املادة ) 
 القول بأن عملية حساب العالوة السنوية يتم كما يرد يف املثال التايل:

يناير، فكي  يتم  3فكان تاريخ شغله للوظيفة هو فلو فرضنا أن حممدا قد التحق بالوظيفة العامة، 
 حساب العالوة السنوية بالنسبة له؟

 هناولإلجابة على هذا التساؤل ال بد من تفسري النص اخلاص بالعالوة السنوية كما يلي:
على )مينح املوظ  عالوة سنوية من عالوات  42/2141من قانون العمل رقم  413تنص املادة 

ها اعتبارا من أول الشهر التايل النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة ألول مرة أو منح الوظيفة اليت يشغل
 العالوة السنوية السابقة(

، مما ينفي أي 4971لسنة  55أوال/ يالحظ أن النص هو ذاته الصادر يف قانون اخلدمة املدنية رقم 
وخاصة أن املشرع اتبع ذات  -حقااحتمالية للقول بأن املشرع مل يقصد املعىن الواضح والذي سنبينه ال

 النص بالنسبة للعالوات األخرى.
ثانيا/ أن املشرع اعتمد يف حساب استحقاق العالوة السنوية تاريخ شغل الوظيفة العامةوليس تاريخ 
املباشرة، والعلة حسب وجهة نظرنا أن العالوة السنوية مقررة ومرتبطة بسنوات اخلربة، ومما يدلل على 

سنوات اخلربة السابقة كسبب الستحقاق العالوة السنوية للموظ ، وهو ما نص عليه يف ذلك احتساب 
واليت ورد فيها )..... واذا كانت للموظ  خدمة سابقة  42/2141من قانون العمل رقم  431املادة 

حسب له أقدمية اعتبارية يف الوظيفة ويستحق املوظ  مرتبه من تاريخ مباشرته للعمل، وحيدد بأول 
بوط الوظيفة اليت شغلها، على أنه إذا حسبت له أقدمية اعتبارية يزاد يف مرتبه مبا يعادل عالوة كل مر 

                                                 
 .431د.محمد عبدهللا الحراري، المرجع السابق، ص1
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 81، إذ ورد يف املادة 42/2141سنة(، وهو ما نص عليه أيضا يف الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
ظيفة اليت يتم تعيينه )مينح من حتسب له مدة خربة أقدمية عند التعيني بواقع عالوة من عالوات درجة الو 

عليها عن كل سنة من مدة اخلربة أو التدريب احملسوبة وفقا هلذه الالئحة، بشرط أال يسبق نظرائه يف 
الدرجة ممن يتساوون معه يف املؤهل واخلربة من العاملني يف الوحدة اإلدارية املعني هبا(، والواقع أن هذا 

لعمل ساريا به يف ظل قانون اخلدمة املدنية الصادر احلساب خيتل  من حيث النص واملعىن مما كان ا
)حتسب مدة استحقاق العالوة  33والذي جاء يف مادته 55/4971سابقا والذي ألغي بالقانون رقم 

السنوية ابتداء من اليوم األول من الشهر التايل لتاريخ استحقاق املرتب أو منح العالوة السنوية السابقة، 
املرتب أو العالوة السابقة قد وقع يف اليوم األول من الشهر حسب  على أنه إذا كان استحقاق

االستحقاق من اليوم املذكور(. والذي يالحظ على هذا النص أنه كان أكثر وضوحا من النصوص اليت 
 تلته واليت سبقت اإلشارة إليها، مث إنه خيتل  اختالفا جذريا عن القانون احلايل من جانبني:

 أول عالوة سنوية للموظ  باستحقاق املرتب وليس شغل الوظيفة العامة.األول/ ربط استحقاق 
الثاين/ وهو اعتبار املوظ  الذي استحق مرتبه ببداية الشهر مستحقا للعالوة من بداية ذات الشهر بعد 
مرور سنة على خالف النص احلايل الذي ساوى بني املوظفني يف استحقاق العالوة.ومن وجهة نظرنا 

 خري كان املشرع أكثر توفيقا فيه من النص السابق.فإن النص األ
 و بناء  على ما سبق فإن حساب العالوات بالنسبة للمثال السابق يكون كالتايل:

يناير فإن أول الشهر التايل النقضاء سنة من شغله  3بالنسبة حملمد والذي شغل الوظيفة العامة بتاريخ 
بالتايل يبدأ صرفها له مع صرف مرتب شهر فرباير، ذلك أن للوظيفة العامة هو األول من شهر فرباير، و 

يناير فبالتايل فإن  47/يناير، فلو فرض أحد أن قرار حممد شغل الوظيفة يوم 3السنة تنتهي بالتمام يف 
بداية الشهر التايل هو األول من شهر فرباير، وبالنسبة للعالوات املقبلة فإهنا تستحق يف أواللشهر التايل 

سنة من تاريخ استحقاق العالوة السابقة؛ ففي ذات املثال السابق فالعالوة السنوية الثانية حملمد النقضاء 
تستحق يف األول من شهر مارس حبيث يستمر هبذا النسق؛ مبعىن أن العالوة املقبلة تستحق يف األول 

 وظ . يستمر منح العالوة كل سنة بصورة دورية طيلة مدة عمل امل من أبريل مث مايو وهكذا
 الفرع الثاني/ العالوة السنوية باعتبارها عامال مساعدا في حماية الحقوق المالية للموظف العام

كما سبق القول يف بداية كتابة هذه السطور من البحث بأن العالوة السنوية تعترب واحدة من أهم 
ادة سنوية دورية يف مرتب الوسائل القانونية اليت حتفظ هبا حقوق املوظ  العام، ومن هالل اعتبارها زي

املوظ  العام، وبالتايل ونظرا هلذه األمهية فقد استخدمت العالوة السنوية من قبل املشرع ليس فقط يف 
زيادة مرتب املوظ  العام، وإمنا أيضا من خالل احتساب مرتبات املوظفني عند الرتقية ويف حالة 

 احتساب مرتباهتم بعد اإلحالة على التقاعد.
 عالوة السنوية والترقية:أوال/ ال
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ميكن القول بأن الرتقية تعترب حقا ذو طبيعة مزدوجة بالنسبة للموظ  العام، فهي تعترب حقا معنويا  
باعتبارها متثل زيادة يف درجته الوظيفية وزيادة أيضا يف مرتبه بالتبعية لذلك، وعليه فمن وجهة نظرنا أنه 

اخلاصة باملوظ  العام كما درجت العادة عند فقهاء ال ميكن تصنيفها يف جانب معني من احلقوق 
 .1القانون العام

ونظرا ألمهية الرتقية بالنسبة للموظ  فقد أحاطها املشرع بعدة أحكام وضوابط قانونية حىت يصبح التمتع 
وإن  هبذا احلق وفق املأمول وحيقق الغاية التشريعية من إقراره، ومن أهم الضوابط بالنسبة للرتقية هي كوهنا 

كانت كأصل عام حقا للموظ ، إال أن لإلدارة يف جمال منحها حرية واسعة، مبعىن أن املوظ  ال 
يستحق الرتقية مبجرد مضي املدة القانونية، وبالتايل فال تلزم اإلدارة برتقيته إال بتوافر كافة شروطها احملددة 

 .2قانونا وذلك باعتبارها وسيلة من وسائل شغل الوظيفة العامة
أسيسا على ما سبق، ميكن القول بأن هذا احلق يتشابه أيضا مع العالوة يف ارتباطه مبدة قانونية كحد وت

أدىن الستحقاق الرتقية، وكذا العالوة السنوية اليت يقتضي التمتع هبا مرور فرتة زمنية، ويرتبطان من جانب 
من القانون  431ذلك أن املادة  آخر يف أن مرتب املوظ  املرقى يرتبط بالعالوة السنوية يف جزء منه،

نصت على أنه ) ويف حالة الرتقية مينح املوظ  عند ترقيته أول مربوط الوظيفة املرقى  42/2141رقم 
إليها أو آخر مرتب تقاضاه يف وظيفته السابقة مضافا إليه عالوة من عالوات الوظيفة املرقى إليها أيهما 

باخلصوص جند أن املشرع اللييب مل يكن موفقا حتديد تاريخ  أكرب(، ولكن وباستقراء نصوص قانون العمل
من ذات  414استحقاق املرقى ملرتب الوظيفة اليت رقي إليها؛ ذلك أن املشرع جاء يف نص املادة 

القانون ونص على أن )ويستحق املوظ  من تاريخ استحقاق الرتقية.....( وهو نص يتضارب متاما مع 
، واليت نصت على )ويستحق املرتب اجلديد من أول الشهر 431ن املادة ما ورد يف الفقرة األخرية م

التايل لصدور قرار الرتقية، فإذا وقعت الرتقية يف اليوم األول من الشهر استحق املرتب من اليوم املذكور(، 
 هذا التضارب الواضح بني النصني جيعلنا نطرح التساؤل بأي النصني ستلتزم اجلهات اإلدارية؟

على هذا التساؤل وجب القول بأن القاعدة العامة هي أن املرتب مقابل العمل، وبالتايل، فنحن  لإلجابة
من القانون، على أن يقيد بقيد املباشرة، ذلك  414نرى أن النص الواجب إعماله هو الوارد يف املادة 

، وبالتايل وجب التعامل مع حق املوظ  يف 3أن الرتقية تعترب وسيلة من وسائل شغل الوظائ  العامة
استحقاق مرتب الرتقية بذات الوسيلة اليت يستحق فيها املرتب فيما لو عني ألول مرة؛ مبعىن يتم االعتداد 
مبباشرته للعمل يف وظيفته اجلديدة إن أمكن حتديده وإال فيتم التعامل معه بتاريخ استحقاق الرتقية، 

                                                 
 .433انظر الدكتور محمد عبدهللا الحراري، المرجع السابق ذكره، ص1
بأن )من المقرر أن  01/10/0999ق، والصادر بتاريخ 86/45قضت المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر في الطعن اإلداري رقم 2

ليست حقا وال فرضا الزما على جهة اإلدارة أن تجريها لمجرد قضاء الحد األدنى للترقية، وإنما هي سلطة تستعملها عندما ترى  الترقية

موجبا لذلك وليس للقضاء اإلداري غير الرقابة على ما تصدره السلطة اإلدارية من قرارات في هذا الخصوص عندما يطلب صاحب 

 تعمال السلطة أو مخالفة القانون(، الباحث في مبادئ المحكمة العليا الليبية، المرجع السابق ذكره.الشأن إلغاءها لإلنحراف في اس
بشأن عالقات العمل على )يكون شغل الوظائف الشاغرة بمالكات الوحدات اإلدارية  05/5101من القانون رقم  056تنص المادة 3

 عارة أو النقل(بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو اإل
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صني احلاليني سيؤدي إما هلضم حق املوظ ، ذلك أنه ويف حالة ترقيته يف وعليه فإن تطبيق أي من الن
منتص  الشهر سيضيع حقه يف النص  الذي سيشتغل فيه بعد الرتقية، أو إعطاء املوظ  ماال حق له 
فيه ذلك أن املوظ  قد يرقى وال يباشر الوظيفة اليت رقي إليها إال بعد فرتة من الزمن وهو ما سيؤدي 

 با ال حق له فيه باعتبار ما استقر عليه القضاء اللييب بأن املرتب مقابل العمل.ملنحه مرت
من كل ما سبق يتبني لنا أن العالوة السنوية تلعب دورا بارزا يف محاية حق املوظ  العام عند ترقيته 
لدور باعتبارها متثل البوصلة يف حتديد املرتب الذي يستحق املوظ  تقاضيه بعد ترقيته، ولكن هذا ا

للعالوة السنوية ال يتوق  على اعتبارها زيادة سنوية ملرتب املوظ  وال باعتبارها ضمانة لتحديد مرتبه، 
بل هي أيضا تؤثر يف املوظ  حىت بعد انفصاله عن الوظيفة العامة من خالل دورها الذي تلعبه يف 

 حتديد معاشه التقاعدي.
 ثانيا/ العالوة السنوية والمعاش التقاعدي

مرور فرتة من الزمن على شغل املوظ  لوظيفته، فإنه يف النهاية يرتك هذه الوظيفة من خالل ما بعد 
اصطلح على تسميته بالتقاعد، وهنا فإن األصل يف التقاعد هو بلوغ السن القانونية املقررة النتهاء خدمة 

على املعاش استناد  املوظ ، ولكن واستثناء من هذا األصل العام فإن هناك حاالت أخرى حيال املوظ 
 عليها هذه احلاالت ميكن إمجاهلا يف:

 عدم اللياقة الصحية -4
 عاما 21طلب التقاعد االختياري املقدم من املوظ  مىت ما بلغت مدة خدمته  -2
 الوفاة ويستحق املرتب يف هذه احلالة لورثة املوظ  -3

ظ  إذا انتهت عالقته الوظيفية استنادا على هذه احلاالت فإنه ميكن بيان املعاشات اليت يتقاضاها املو 
لسنة  43من القانون رقم 44ألي سبب من األسباب السابق ذكرها، وفقا ملا نص عليه يف املادة 

 واليت جاء فيها: 4981
 املعاشات وهي: -).... أ
 معاش الشيخوخة -4
 معاش العجز إلصابة العمل -2
 معاش العجز الكلي لغري إصابة العمل -3
 ...(معاش املستحقني عن املضمون. -1

ويف مجيع احلاالت اليت على أساسها حيب املعاش التقاعدي فإن العالوة السنوية تعترب ذات اعتبار عند 
احتساب االشرتاكات الضمانية للموظ ، وعامال مساعدا يف تقدير مرتبه بعد التقاعد، ذلك أن 

ل، فاملوظ  وأثناء احتساب االشرتاكات الضمانية وحساب املعاش التقاعد يتم على أساس املرتب الكام
قيامه بوظيفته يتم استقطاع نسبة مئوية من مرتبه لصاحل االشرتاكات الضمانية، وقد بينت القوانني 
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واللوائح املنظمة للضمان االجتماعي املرتب الذي حيسب على أساسه اشرتاك املضمون، وهو ما أمجلته 
ق والذي جاء فيه 78/11ري رقم احملكمة العليا الليبية يف حكمها الصادر خبصوص الطعن اإلدا

)املقصود باملرتب الفعلي )بأنه املرتب األساسي للموظ  املشرتك أي أول مربوط درجته وما استحقه من 
عالوات سنوية وتشجيعية وعالوة ترقية مضافا إىل ذلك ما يستحق له من عالوات العائلة وسائر 

ة املستقرة الثابتة املنتظمة اليت حيددها قرار اللجنة العالوات والبدالت واملزايا املالية األخرى ذات الصف
 .1الشعبية لصندوق الضمان االجتماعي(

وعليه فإن العالوة السنوية تدخل يف نسبة االشرتاك الضماين والتيتخصم من مرتب املوظ  كل شهر 
حسابه على مقابل اشرتاكه بالضمان االجتماعي، ذات األمر بالنسبة لربط املعاش التقاعدي الذي يتم 

أساس آخر مرتب تقاضاه املوظ  خالل الثالث السنوات األخرية له يف العمل، وهو ما أكدته احملكمة 
ق والذي قضت فيه بأن )من املقرر أن ربط املعاش الضماين 88/19العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم 
 4981لسنة  43عي رقم من قانون الضمان االجتما 48، 41جيب أن يتم وفقا ألحكام املادتني 

اللتني تنصان على أن املرتب الذي حيسب على أساسه املعاش هو متوسط مرتب املضمون أو أجره أو 
دخله الفعلي خالل الثالث سنوات األخرية من مدة خدمته أو عمله وليس آخر مرتب أو أجر كان 

حملكمة العليا الليبية فإنه ميكن . والواقع فإنه ومن خالل استقراء أحكام ا2يتقاضاه أو دخل كان حيققه(
القول بأن العالوة السنوية دائما ما تكون ضمن املرتب الذي على أساسه يتم ربط املعاش التقاعدي 
وذلك باعتبار هذه العالوة تعترب زيادة دورية ملرتب املوظ  العام تتميز بالثبات واالستقرار، وبالتايل فإن 

ذه العالوة تؤثر بالضرورة إجيابا على قيمة املعاش التقاعدي أي زيادة يف مرتب املوظ  عن طريق ه
للموظ ، علة العكس من يريها من املزايا املالية األخرى للموظ  العام واليت ال تتص  هبذه امليزة من 
الثبات، فهذه املزايا يري الثابت األصل فيها خروجها عن احتساب املعاش الضماين خلروجها أصال عن 

تم على أساسه استقطاع االشرتاكات الضمانية، وهو ما ميكن استجالؤه بوضوح من املرتب الذي ي
من  52ق والذي جاء فيه )عرفت املادة 12/18حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم 

بشأن الضمان االجتماعي واملادة األوىل من الئحة معاشات  4981لسنة  43من القانون رقم  1البند 
/ب من الئحة التسجيل واالشرتاكيات وقرار اللجنة الشعبية العامة 35االجتماعي واملادة الضمان 

 -بشأن حتدي املزايا املالية اليت تدخل يف حساب املرتب الفعلي 21/4984للضمان االجتماعي رقم 
املشرتك  عرفت املرتب أو األجر وأضافت إليه العالمات والبدالت واملزايا املالية األخرى اليت يستحقها

 بشرط أن تتسم بصفة االستقرار والثبات واالنتظام.

                                                 
 .80، ص32، م.م.ع، السنة  30/13/5115ق، والصادر بتاريخ 78/46حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن اإلداري رقم 1
 .44، ص3-4، ع41، م.م.ع، السنة 59/12/5112والصادر بتاريخ  ق88/49المحكمة العليا الليبية في الطعن اإلداري رقم حكم 2
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وملا كان مقطع النزاع يف الدعوى حمل الطعن هو مدى خضوع املكافأة اليت متنح للجان اجلرد السنوي 
الوعاء الضماين وكانت هذه املكافأة مقررة ألعضاء هذه اللجان نظري قيامهم بأعمال اجلرد السنوي وهي 

وقد يتغري أعضاء اللجان حبيث يكون قد مت صرفها  –ي يف أوقات حمددة كل سنة أعمال وقتية جتر 
لغريهم يف السابق وقد تصرف لغريهم يف سنوات مقبلة تبعا لتشكيل اللجان منهم أو من يريهم وال متنح 

الضمان االجتماعي باحتساب  –لكافة العاملني بذات اجلهة وال تتحقق هبا املنفعة املتوخاة من نظام 
ذلك يف تقدير املعاش الضماين نظري دفع االشرتاك األمر الذي ينفي عن مثل هذه املكافأة كوهنا ثابتة 
ومستقرة ومنتظمة وهو املناط الذي اشرتطت التشريعات املشار إليها توافره حىت ميكن احتساب امليزة 

 .1املالية ضمن املرتب أو األجر وبالتايل ال تدخل ضمن عناصر الوعاء الضماين(
وهي بذات املعىن ونظرا العتبار العالوة السنوية تتميز عن يريها بالثبات واالستقرار وباهنا زيادة سنوية 
مستقرة، وبالتايل فهي ترتبط دائما باملعاش التقاعدي عكس العالوات األخرى اليت ترتبط بطبيعة العمل 

عمل الذي يستحق عنه العالوة حىت وبالتايل فارتباطها باملعاش التقاعدي رهني باستمرار املوظ  بال
ق والذي جاء يف  89/18تقاعده، وهو ما يفهم من حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم

منطوقه )ملا كان الثابت من األوراق أن الطاعن كان ضابطا بالقوات املسلحة مث انتهت خدمته وأحيل 
مث أحيل إىل التقاعد االختياري بناء على طلبه وعند تسوية للعمل بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة 

معاشه التقاعدي مل حتسب له عالوتا التمييز والتشجيعية اللتان يتقاضامها عند عمله بالقوات املسلحة 
م بشأن تقاعد العسكريني قد نص يف مادته األوىل من الباب األول 4971لسنة  13وكان القانون رقم 

نون املذكورعلى العسكريني الذين ينقلون إىل خارج العمل بالقوات املسلحة فإن على وق  سريان القا
احلكم املطعون فيه قد استبعد عالويت التمييز والتشجيعية عند التسوية التقاعدية الرتباطهما بالعمل 

 .2بالقوات املسلحة فإنه ال يكون قد خال  القانون(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، م.م.ع، الباحث في مبادئ المحكمة العليا 05/05/5114ق الصادر بتاريخ 45/48 يبية في الطعن اإلداريحكم المحكمة العليا الل1

 الليبية، المرجع السابق ذكره.
 .62، ص5،ع41، م.م.ع، س 75/15/5112ق الصادر بتاريخ 89/48حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن اإلداري رقم 2
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 الخاتمة
خصص لدراسة تفصيلية للعالوة السنوية ومتييزها عن يريها من العالوات،  يف ختام هذا البحث الذي

ميكننا القول بأن هذه العالوة تعترب من أهم احلقوق املالية الدورية بالنسبة للموظ  العام، فهي حق 
ثابت للموظ  العام حبكم النصوص القانونية وال متلك اإلدارة إزاءه أي سلطة تقديرية، وبالتايل فإذا 

امت اإلدارة حبرمان املوظ  منها دومنا أي سبب قانوين، فإهنا تكون ملزمة بتسوية وضعه الوظيفي على ق
أساس استحقاق هذا احلق، وال يتحصن أي قرار تتخذه اإلدارة خبصوص هذه العالوة ومبخالفة للقانون 

ي منازعة فيها ختضع لدعوى باملدة القانونية املنصوص عليها بالنسبة للقرارات اإلدارية األخرى باعتبار أ
 بشأن القضاء اإلداري. 4974لسنة  88التسوية املنصوص عليها يف املادة الثانية من القانون رقم 

وأخريا، نأمل من املشرع اللييب إعادة النظر يف قانون العمل وإرجاع احلال على ما كان عليه بفصل 
فردية، إضافة إىل إزالة النصوص املتعارضة أحكام قانون اخلدمة املدنية عن قانون عالقات العمل ال
 ومراعاة األحكام الشرعية يف إعطاء املوظفني العاميني حقوقهم.

 
 

 واهلل ويل التوفيق
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 قائمة المراجع
يعترب هذا املوضوع من املواضيع يري املدروسة سابقا بالتفصيل يف أي من الكتابات الليبية وهو ما دعانا 

 النصوص القانونية واألحكام القضائية.إىل االستناد على 
 أوال/ الكتب:

د. حممد عبداهلل احلراري، أصول القانون اإلداري اللييب، منشورات املكتبة اجلامعة، الزاوية،  -4
 . 127، ص2141ليبيا، الطبعة السادسة، 

 ثانيا/ األحكام القضائية:
 مبادئ احملكمة ، الباحث يف2/14/2111ق الصادر بتاريخ 51/13الطعن اإلداري رقم  -2

 العليا الليبية، املوسوعة اإللكرتونية، أصدرا وزارة العدل الليبية، اإلصدار األول.
ق الصادر بتاريخ 45/21حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -3

 .45، ص1، ع49، م.م.ع، س22/42/4982
صادر بتاريخ ق وال41/47حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -1

 .48،ص1،ع7، م.م.ع، س24/13/4974
ق الصادر بتاريخ 41/47 حكم احملكمة العليا الليبية الصادر يف الطعن اإلداري رقم -5

 .48، ص1،ع7، م.م.ع، س24/13/4972
ق، والصادر 81/12قضت احملكمة العليا الليبية يف حكمها الصادر يف الطعن اإلداري رقم  -1

 . مبادئ احملكمة العليا الليبية، الباحث يف41/14/4999بتاريخ 
ق، والصادر بتاريخ 78/11حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -7

 .84، ص35، م.م.ع، السنة  34/13/2112
ق والصادر بتاريخ 88/19حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -8

 .11، ص3-1، ع11، م.م.ع، السنة 29/15/2115
، 42/42/2111ق الصادر بتاريخ 12/18احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري حكم  -9

 م.م.ع، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا الليبية، املرجع السابق ذكره.
ق الصادر بتاريخ 89/18حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -41

 .15، ص2،ع11، م.م.ع، س 72/12/2115
 واللوائح: ثالثا/القوانين

بشأن عالقات العمل، مدونة التشريعات، مؤمتر الشعب العام  2141لسنة  42القانون رقم  -4
 .48/15/2141، بتاريخ 7)سابقا(، السنة العاشرة، العدد 
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، الصادرة مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة 2141لسنة  42الالئحة التنفيذية للقانون رقم  -2
 .2141لسنة  595رقم 

بشأن الضمان االجتماعي، القوانني واللوائح والقرارات ذات  4981لسنة  43م القانون رق -3
 . 392العالقة بالوظيفة العامة واملوظ ، املؤمتر الشعيب املهين العام للموظفني، اجلزء الرابع، ص 
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 التخصيص بالغاية وآثاره الفقهية

  جبرانعلي محمد  
 اليمن -جامعة حضر موت/تربيةكلية الب محاضر
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه     

 وسلم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد .
فإن من نعم اهلل ومنته أن هدى هذه األمة إىل هذا الدين القومي، الذي به تصلح نفوسهم، وهتذب 
أخالقهم، وتنتظم معامالهتم، ويصح سلوكهم وتقوم حياهتم وفق تعاليم الشرع العظيم, ليقوم العباد 

ُت  باحلق الذي من أجله خلقوا؛ وهو عبادته على الوجه الذي ارتضى هلم، قال اهلل تعاىل: وهمها خهلهق 
ن سه إ الى ل يـهع ُبُدون   [, فطبيعة شريعة اهلل خللقة مراعية ملصاحلهم وموافقة 51]سورة الذاريات:اجل  نى وهاأل  

لطبائعهم، وال بد أن تكون كذلك ألن اهلل هو خالقهم وهو يعلم ما يصلحهم، وإن من مسات هذه 
حياة االنسان ومستجدات حوادثه، وهدايته واعطائه الشريعة مرونتها وقدرهتا على استيعاب جوانب 

القدرة على فهم الشريعة وقواعدها وضوابطها، وإن استيعاب القواعد األصولية والفقهية وفهمها والبناء 
عليها يف استخراج الفروع الفقهية هو نتاج القدرة العقلية اليت من اهلل هبا على االنسان لتسهيل فهم 

يقه، ويف هذا املوضوع الذي بني أيدينا املوسوم بـ )التخصيص بالغاية عند األصوليني الدين واستيعابه وتطب
وآثاره الفقهية( يسهم يف تعميق فهم قواعد الشريعة وآثارها كونه متعلق بقاعدة من قواعدها األصولية 

لكتاب والسنة املبثوثة أوصاهلا املتناثرة آثارها بني جوانح مآثر مجة جلهابذة العلم ونصوص عديدة من ا
فكان الغرض مجع شتات هذه القاعدة ومللمة لبناهتا وايضاح آثارها من خالل الوقوف على ماهيتها 
وأدواهتا وأنواعها وأحكامها وشروطها وآثارها، وعليه قد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون من مقدمة 

 ومتهيد ومخسة مباحث وخامتة كما يأيت:
 . املقدمة: وهي اليت سبق ذكرها

 متهيد: عن املقصود بالتخصيص وحقيقته.
 املبحث األول: ما هية التخصيص بالغاية، وفيه ثالثة مطالب.

 املبحث الثاين: أدوات الغاية، وفيه مطلبان .
 أنواع الغاية، وشروط التخصيص هبا، وفيه مطلبان.:املبحث الثالث
 أحكام التخصيص بالغاية. املبحث الرابع:

 التخصيص بالغاية .آثار املبحث اخلامس: 
  اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث .
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 التمهيد: المقصود بالتخصيص وحقيقته:
ال شك أن إرادة املتكلم هي املخصصة لداللة العام، وأن األدلة والقرائن كاشفة لتلك اإلرادة، والكش  

ن احلقيقة كما أشرنا عن املخصص بواسطة األدلة أو القرائن إمنا يكون على سبيل اجملاز ال احلقيقة، أل
إمنا تكون بإفصاح املتكلم عن إرادته، وألن البحث هنا متعلق بإرادة الشارع، وإرادة الشارع يري ممكن 
الوصول إليها حقيقة نظرا  النقطاع الوحي مبوته صلى اهلل عليه وسلم فلم يبق من سبيل يف التعرف على 

قرائن، والغاية اليت هي هناية الشيء املقتضية لثبوت احلكم إرادة الشارع إال الطرق اجملازية وهي األدلة وال
والتخصيص بالغاية  ( 2)، من الطرق اجملازية اليت ذهب إىل التخصيص هبا اجلمهور(1)قبلها وانتفائه بعدها

سقناه لبلد املراد به أن يأيت بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كالالم وإىل وحىت، كقوله تعاىل 
[، وكقولك )أكرم بين متيم إىل أن يدخلوا الدار( فلو مل تقل )إىل أن 57]سورة األعراف اآلية:ميت

يدخلوا الدار( جلاز أن يكرمهم سواء دخلوا الدار أم مل يدخلوه، فلما ذكرت الغاية ختصص الوجوب مبا 
ل يف أن يكون قبلهما، ألنه لو لزم اإلكرام بعد الدخول، خلرج الدخول من كونه ياية وهناية، ودخ

 كما سنعرف يف تعري  الغاية.(3)وسطا ، وذلك ينقض فائدة قوله )إىل( ألن هذه اللفظة تفيد الغاية
 المبحث األول: ما هية التخصيص بالغاية:

قبل اخلوض يف تعري  التخصيص أبدأ بتعري  العام، ألنه املقصود بالتخصيص والغاية هي املخصص له 
دفه بتعري  الغاية ألهنا هي اخلصصة للعموم مث أعرف التخصيص، وكل فال ختصيص اال لعموم، مث أر 

 واحد منها سأعرفه يف اللغة مث يف االصطالح يف ثالثة مطالب على النحو اآليت:
 المطلب األول: تعريف العام في اللغة واالصطالح:

وعم القوم إذا  (4) من عمى الشيئ يعم بالضم عموما  إذا صار شامال   أواًل: تعريف العامفي اللغة هو:
 مشلهم بالعطية .

عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئني  ثانياً: تعريف العام في االصطالح هو:
، مثل الرجال، واملشركني، ومن دخل الدار فأعطه درمها، واملراد "من جهة واحدة" إحرتازا  عن (5)فصاعدا  

زيدا  عمرو" فإنه يدل على شيئني ولكن بلفظني ال بلفظ  قوهلم "ضرب زيد عمرا " وعن قوهلم "ضرب
 .(6)واحد، ومن جهتني ال من جهة واحدة

                                                 

 (.257(، المدخل )261( إرشاد الفحول)1)

(، 3/297(، رفع الحاجب )2/337(، اإلحكام اآلمدي )3/99(، المحصول الرازي )1/224(، قواطع األدلة )1/239( المعتمد )2)

(، إرشاد الفحول 136(، غاية الوصول )121(، المختصر في أصول الفقه)262(، القواعد والفوائد األصولية )2/481البحر المحيط )

 ( .6/2628(، التحرير شرح التحبير )2/58العطار)(، حاشية 261للشوكاني )

 ( .2/237( اإلحكام اآلمدي )1/239( المعتمد أبي الحسين البصري ) 3)

 (.2/385( انظر: األفعال أبو القاسم علي بن جعفر السعدي )4)

 (.224( المستصفى )5)

 ( انظر: المرجع السابق .6)
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رٍ  ُلُح له من يهري   حهص   . (1)وقيل هو: اللىف ُظ ال ُمستهغرُق جلهميع  ما يهص 
واملقصود به استغراق احلكم مجيع مفراداته اليت وضع هلا من يري حصر، والتخصيص قصر احلكم على 

 مفرداته دون البعض. بعض
 المطلب الثاني: تعريف الغاية في اللغة وفي االصطالح:

والغايُة: مدى كل شيء، والغاية أقصى الشيء، وألفه ياء، : من: ييي، أواًل: تعريف الغاية في اللغة
وكذلك كل كلمة مما يظهر فيه الياء بعد األل  األصلية  -وهو من تألي  يني ويائني وتصغريها ييية 

أال ترى أنك تقول يييت ياية، ويقال اجتمعوا وتغايوا عليه فقتلوه،  -لفها ترجع يف التصري  إىل الياءفأ
ه اخلهي ل  فجعهله ويف احلديث عن ابن عمر " أن النيب، (2)ولو اشتق من الغاوي لقالوا تغاووا : سبق بـهني 

ُضهمىرات من احلفيا إىل ثنية الوداع.." 
 .(3)يهايهةه امل

 .(4)والغاية: )الراية( ومنه احلديث: "يف مثانني ياية حتت كل ياية اثنا عشر ألفا"
اُمها(5)وقال لبيد ٍر     وهافـهي ُت إذ  رُف عهت  وعهزى ُمده  .(6):   قهد  ب تُّ سهام رهها ويايهةه تاج 

 .(7)هنايتهكما عرفها أكثر األصوليني: هي أن: ياية الشيء   ثانياً: تعريف الغاية في االصطالح:
 . (8)قال الرازي يف احملصول: أن ياية الشيء هنايته وطرفه ومقطعه

، ألن املراد بالغاية يف قوهلم من البتداء الغاية وإىل (9)وقال التفتازاين بأهنا: النهاية وليس هلا ابتداء وانتهاء
 . (10)النتهاء الغاية هو املسافة إطالقا  السم اجلزء على الكل

التعريفني أهنما قّيدا الغاية بقيد واحد وهو كوهنا هناية الشيء، وهذا يري كاف حلصر  ويؤخذ على هذين
فقد يشرتك يف هناية الشيء كل أمر وصل  -فليس جبامع وال مانع  –احملدود ومنع يريه من الدخول فيه 

الغاية املقصودة إىل متامه وهنايته وإن مل يكن مسبوقا  مبا يدل على النهاية كأدوات الغايةإذا فليست هي 
 اليت تفهم من داللة أدوات الغاية.

                                                 

 (، .6/2525(، التحبير شرح التحرير )2/179(، البحر المحيط الزركشي )2/515( المحصول )1)

 (.39/214(، تاج العروس)8/457(، العين)15/143( لسان العرب)2)

 (. 11/19()19552( سنن البيهقي الكبرى، كتاب السبق والرمي، باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية رقم)3)

 من الفتن والحوادث، ذكر اإلخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده  مته( صحيح ابن حبان، باب إخباره عما يكون في أ4)

 (.15/66( )6675حديث رقم)

فأسلم وحسن إسالمه  ( لبيد الشاعر الصحابي وهو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة العامري، وفد على رسول 5)

قال )أصدق كلمة قالها الشاعر أال كل شيء ما خال هللا  وكان من فحول شعراء الجاهلية وهو الذي ثبت في الصحيح أن رسول هللا 

ل قال باطل ( مات أول خالفة معاوية وله مائة وأربعون سنة قالوا ولم يقل شعرا بعد إسالمه وكان يقول أبدلني هللا تعالى به القرآن وقي

 (.2/379بيتا واحدا وهو ) ما عاتب المرء الكريم كنفسه   والمرء يصلحه القرين الصالح (  تهذيب االسماء )

 (113( ديوان لبيد بن ربيعة )6)

(، شرح 6/2935(، التحبير شرح التحرير)3/131(، البحر المحيط )3/111(، المحصول )212/ 2( التلخيص في أصول الفقه )7)

 (. 257(، المدخل ابن بدران)261(، إرشاد الفحول )3/715)الكوكب المنير

 ( .1/214(، شرح التلويح على التوضيح )3/111( المحصول )8)

 ( .3/111( شرح التلويح على التوضيح )9)

  ( المرجع السابق .10)
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وعرفها املاوردي والزركشي والشوكاين وابن بدران بأهنا: هناية الشيء املقتضية لثبوت احلكم قبلها وانتفائه 
 .(1)بعدها

وهذا التعري  باإلضافة إىل كونه يشرتك مع سابقيه يف عدم ذكر أداة للغاية، فقد أدخل قيدا  على 
 التعري  وهو بيان حكم الغاية، ومعلوم أن حكم الشيء ليس هو حده وإمنا هو موضوع آخر .

ويف كليات أيب البقاء الغاية: هي ما يؤدي إليه الشيء ويرتتب هو عليه ]مث أضاف قائال [ وقد تسمى 
 .(2)يرضا  من حيث إنه يطلب بالفعل، ومنفعة إن كان مما يتشوقه الكل طبعا  

أيضا  أكثر عمومية من سابقيه، فلم يقيد بالنهاية وإمنا بكونه يؤدي إىل الشيء وهذا وهذا التعري  
يشمل هناية الشيء ويري هنايته، وكذلك مل يقيد باألداة املوصلة إىل النهاية، وهذا كله معيب يف التعري  

. 
اية كـــ)إىل وحىت وعرفها املرداوي وابن النجار أهنا أي الغاية "أن يأيت بعد العام حرف من أحرف الغ

 ".(3)والالم(
وهذا التعري  عين مبا سبقت فيه أداة الغاية بعموم لتخصيصه بالغاية، وليس شامال  إلفادة داللة الغاية ؛ 
ألن الغاية قد تأيت للتخصيص هبا وذلك إذا سبقها عموم، وقد تأيت لغري التخصيص كالتأكيد مثال، كما 

 .(4)عند بيانه أنواع الغايةذكر ذلك ابن السبكي يف رفع احلاجب 
أيضا  يؤخذ على التعري  أنه ذكر لفظ يف التعري  نفسه الغاية وهي املقصود بالتعري ، وذلك معيب 

 ويلزم منه الدور. 
وأخلص مما سبق بتعري  للغاية هي أهنا: "هناية الشيء املستفادة من)إىل( و)حىت( وما يؤدي معنامها يف 

 ذلك" .
واملقصود بـ "هناية الشيء"، آخره وطرفه، واملقصود بـ "املستفادة من )إىل( و )حىت(" قيد خيرج هناية 

الذي وصل إىل متامه وهنايته ومل يكن مسبوقا  بأداة من أدوات الغاية اليت تدل على النهاية، الشيء 
)إىل( و)حىت( وإال كي  أن يكون الشيء مسبوقا  بـ "املستفادة من )إىل( و)حىت(" ويقصد أيضا  بـ 

 تستفاد النهاية هبما. 
واملقصود  بـ "وما يؤدي معنامها" قيد إلدخال احلروف اليت تؤدي معىن الغاية، وقصد بلفظ "يف ذلك" 

 إلخراج املعاين اليت يدل عليها حرفا )إىل( و )حىت( يري الغاية . 
 

                                                 

 ( .257(، المدخل )261(، إرشاد الفحول)2/481( البحر المحيط )16/71( انظر: الحاوي الكبير )1)

 (.1/669الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء )( 2)

 (.3/349(، شرح الكوكب المنير )6/2628التحبير شرح التحرير )( 3)

 ( .3/299( انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي )4)
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 المطلب الثالث: تعريف التخصيص في اللغة وفي االصطالح:
اإلفراد، يقال: خصه بالشيء خيصه خصا  وخصوصا   التخصيص في اللغة هو:أواًل: تعريف 

وخصوصية، وخصصه، واختصه: إذا أفرده به دون يريه، ويقال: اختصى فالن باألمر وختصص له: إذا 
 . (1)انفرد به، ويقال: فالن خمص بفالن أي خاص به

وقيل:  (2)بعض مدلول اللفظ العام يري مراد باحلكم : بيان أنالتخصيص في االصطالح هوثانياً: تعريف
 (3)بيان ما مل يرد باللفظ العام

 . (4)وعرفه أبو احلسني البصري، والرازي بأنه: "إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنه"
 .(5)وعرفه ابن احلاجب بقوله: "قصر العام على بعض مسمياته" 

 معىن التخصيص . وتعري  ابن احلاجب أوجز عبارة وأضح داللة على
ومن تعريفي العام وختصيصه يتبني أنه إذا ثبت عموم اللفظ، مث قصره على بعض ما يصلح له مسي ذلك 
ختصيصا ، وعليه فكل خطاب يتصور فيه الشمول والعموم يتصور فيه أيضا  التخصيص؛ ألن التخصيص 

 .(6)فيه هذا الصرفصرف اللفظ عن جهة العموم إىل جهة اخلصوص، وما ال عموم له ال يتصور 
وقصر اخلطاب على بعض معانية بالغاية أو على ما مسيناه ختصيص العام بالغاية إمنا يكون بأداة من 

 أدوات الغاية، وهذا يتطلب منا الوقوف على هذه أدوات الغاية والتعرف عليها.
 

                                                 

 (.7/24انظر: لسان العرب، مادة "خصص" ) (1)

 . (.2/551ة )شرح مختصر الروض (2)

 . (.1/448كشف االسرار عالء الدين البخاري ) (3)

 .(.3/227(، رفع الحاجب )2/299(، اإلحكام اآلمدي )3/7(، المحصول)1/234المعتمد ) (4)

 (.1/448(، كشف األسرار عالء الدين البخاري)3/241(، البحر المحيط )3/227رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)( 5)

 . (2/311اآلمدي )اإلحكام،  (6)
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 المبحث الثاني: أدوات الغاية:
" (4)" و"أو(3)" و"إالى (2)وهلا أدوات أخرى كـ "الآلم(1)الغاية هلا أداتان رئيستان مها "إىل" و "حىت"

" ويريها وهذه األدوات مل توضع يف أصلها إلفادة معىن الغاية ولكنها قد تأيت مبا يفيد (6)"و"الباء(5)و"يف
الغاية، وعليه فسأقتصر على األدوات املوضوعة إلفادة معىن الغاية أصالة خمافة اإلطالة، وألن املقام ال 

 اخلوض يف تفصيلها، وعليه فسيكون هذا املبحث يف مطلبني.يقتضي
 المطلب األول:

، كما يف (7)وهي: حرف من حروف اخلفض، موضوعة يف األصل لالنتهاء والغايةفي أداة الغاية "إلى" 
 اذ ههب  إ ىله ف ر عهو نه إ نىُه طهغهى [، وقوله تعاىل: 487]البقرة:  مُثى أهمت ُّوا الصِّيهامه إ ىله اللىي ل   قوله تعاىل: 
ُوده [ وقوله تعاىل: 15]األعراف: من اآلية  }إ ىله عهاٍد [، وقوله تعاىل: 21]طه:  ]األعراف: وهإ ىله مثه
يهنه [، وقوله تعاىل:73  [.85]األعراف: من اآليةوهإ ىله مهد 

ال: "وهي للغاية يف املكان ويري ذلك، تقول: ونقل ابن اجلوزي عن أيب زكريا حيىي بن علي التربيزي أنه ق
سرت من البصرة إىل الكوفة، وانتظرته إىل آخر النهار، فكأهنا مقابلة ملن، ومراسلة هلا، ألن تلك 

 .(8)لالبتداء، وإىل لالنتهاء"
 إذا : أن "إىل" حرف جر، وهي يف األصل؛ النتهاء الغاية الزمانية، واملكانية .

 يري الغاية منها: (9)"إىل" معان أخرىوذكر العلماء أن لـ 
[ وقوله تعاىل: 41]الص :من اآلية:  من أهن صهار ي إ ىله اللىه   ' ومنه قوله تعاىل: (10)أهنا مبعىن: 'مع -
  ُم  إ ىله أهم وهال ُكم ف ق  وهام سهُحوا وهأهي د يهُكم  إ ىله ال مهرها[ وقوله تعاىل: 2]النساء:من اآلية:  وهاله تهأ ُكُلوا أهم وهاهله

ُكم  وهأهر ُجلهُكم  إ ىله ال كهع بـهني    [، وأوضح الشريازي يف اللمع أهنا ال تكون "إىل" 1]املائدة:من اآلية:  ب ُرُءوس 
مبعىن "مع" إال بدليل قال: "وقد تستعمل مبعىن مع إال أنه الحيمل على ذلك إال بدليل كقوله عز وجل 

                                                 

(، التحبير شرح التحرير 161/ 2(، اإلبهاج)3/113(، اإلحكام اآلمدي)2729(، روضة الناظر)276( انظر: المستصفى )1)

 (.249(، إجابة السائل )2/516(، شرح الكوكب المنير)6/2934)

 ( .2/653(، التحبير شرح التحرير)1/476( انظر: نزهة األعين النواظر )2)

 (.3/197( كشف األسرار )1/267(، الفروق القرافي)1/228أصول السرخسي )( انظر: 3)

 (.1/141(، البرهان الجويني )114(، أصول البزدوي )218،221( انظر: أصول الشاشي)4)

 (.1/254(، شرح الكوكب المنير)97( انظر: غاية الوصول)5)

 ( .1/442جوامع )(، حاشية العطار مع جمع ال2/669( انظر: التحبير شرح التحرير )6)

(،قواطع األدلة 1/145(، المعتمد)111(، أصول البزدوي)226(، أصول الشاشي)1/144( انظر: البرهان في أصول الفقه )7)

 .112/ 1(، نزهة األعين النواظر ابن الجوزي)1/531(، المحصول للرازي)5/151(، تقويم النظر ابن الدهان)1/43)

 (.112 /1( انظر: نزهة األعين النواظر )8)

 ( وهذه المعاني فيها اختالف بين العلماء يحتاج إلى بحث وتدقيق، والذي يعنينا في هذا البحث هو إفادتها الغاية، والقصد من إيراد هذه9)

 المعاني هو التنبيه ولفت النظر إلى معانيها األخرى.

(، شرح 43(، قواطع األدلة)1/144أصول الفقه )(، البرهان في 65(،اللمع في أصول الفقه)1/93( انظر: الفصول في األصول )10)

 (.6/2629(، التحبير شرح التحرير )3/349الكوكب المنير)
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" مث قال: وزعم قوم من أصحاب أيب حنيفة أنه يستعمل يف (1)مع املرافق وأيديكم إىل املرافق واملراد به
معىن مع على سبيل احلقيقة، وهذا خطأ ألنه ال خالف أنه لو قال لفالن علي من درهم إىل عشرة مل 
يلزمه الدرهم العاشر، وكذلك إذا قال ألمرأته أنت طالق من واحدة إىل ثالث مل تقع الطلقة الثالثة، فدل 

 .(2)أنه للغايةعلى 
وخطأ أيضا  ابن العريب املالكي من قال أهنا مبعىن)مع( أي على احلقيقة، فقال: "وقد ظن بعضهم أهنا 

 .  (3)تكون مبعىن مع وهو يلط بني ال تقتضيه اللغة وال تدل عليه الشريعة"
 .(4) وقال ابن سراج: "وهذا كله ال حجة فيه بل هي لالنتهاء..."

لهو ا إ ىله شهيهاط ين ه م   ، ومنه قوله تعاىل يف البقرة: (5)ءأهنا مبعىن: البا - [، 41]البقرة:من اآلية:وهإ ذها خه
لهةه الصِّيهام  الرىفهُث إ ىله ن سهائ ُكم  وقوله تعاىل:  لى لهُكم  لهيـ   [.487]البقرة:  أُح 

مهعهنىُكم  إ ىله يـهو م  ال ق يهامهة   ،ومنه قوله تعاىل يف األنعام:(6)أهنا مبعىن: الالم -  [.42]األنعام: لهيهج 
 : (8)' ومن ذلك قول النابغة(7)أهنا مبعىن 'يف -

رهٌب   فال تـهتـ رُكهينِّ ب الوهع ي د  كأنىين    إ ىل النىاس  مهط ل يُّ ب ه  القهاُر أهج 
 أي: يف الناس 

وذكر هلا ابن هشام األنصاري مثانية معاين: انتهاء الغاية  (9)وهناك معان أخرى أوردها علماء اللغة-
 .(10)الزمانية،واملكانية، واملعية، والتبيني، ومرادفة الالم، واملوافقة، واالبتداء، والتوكيد

 المطلب الثاني:
أي أن الغاية (11)حرف من احلروف اجلارة، وهي يف أصل الوضع للغاية في أداة الغاية "حتى" وهي: 

املعىن احلقيقي هلذا احلرف ال يسقط معىن الغاية عنه إال إذا استعملت جمازا  كما إذا استعملت هو 
ومن أمثلة استعمال حىت يف معناها األصلي "الغاية" قول اهلل تعاىل:  (12)للعط  احملض يف األفعال

                                                 

 ( .65( اللمع في أصول الفقه)1)

 ( المرجع السابق .2)

 (.44( المحصول البن العربي) 3)

 (. 1/356( أصول النحو البن سراج )4)

 ( .1/317(، تفسير القرطبي)1/51(، تفسير البغوي)1/51السمعاني )(، تفسير 112/ 1( انظر: نزهة األعين النواظر )5)

 (.3/163( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)8/231(، تفسير الثعلبي)112/ 1( انظر: نزهة األعين النواظر )6)

 (.3/16(، اللباب في علوم الكتاب)2/168(، تفسير غرائب القرآن )112/ 1( انظر: نزهة األعين النواظر )7)

 (.79( انظر: حروف المعاني الزجاج)8)

 ( .1/356(، أصول النحو ابن سراج )79( انظر: حروف المعاني الزجاج)9)

 ( .115 -114( انظر: مغني اللبيب)10)

(، نزهة األعين 45(، المحصول ابن العربي)1/229(، التلخيص في أصول الفقه)221( انظر: أصول الشاشي )11)

 (.1/238(، شرح الكوكب المنير)2/57(، البحر المحيط)2/239األسرار البخاري) (،  كشف1/243النواظر)

 ( .2/239( انظر: كشف األسرار البخاري)12)
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  ر يه حهىتى مهط لهع  ال فهج 
ٌم ه  [وقوله 29]التوبة:  ا اجل  ز يهةه عهن  يهدٍ حهىتى يـُع طُو ( وقوله تعاىل:5القدر:(سهاله
ا يهيـ رههُ [ وقوله تعاىل:99]احلجر:  حهىتى يهأ ت يهكه ال يهق نيُ  تعاىل:  [ 231]البقرة:  حهىتى تـهن ك حه زهو ج 

 [. 222]البقرة:  وهاله تـهق رهبُوُهنى حهىتى يهط ُهر نه  وقوله تعاىل: 
ُلوا كقوله تعاىل  (1)لقطعوقال أبو حنيفة معناها الرفع وا [ أي ترفعوا اجلنابة 13]النساء: حهىتى تـهغ تهس 

 وتقطعوا حكمها فمعناه يف اآلية حىت يرفع الزوج الثاين النكاح األول ويقطع أحكامه.
 .  (2)قال ابن اللحام: وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة ال أصل له

على ما ذهب إليه األولون، ألن ما ذهب إليه أبو حنيفة،  وميكن القول أن معىن "حىت" يف األصل للغاية
ميكن أن يكون معىن تبعيا  ال يتعارض مع املعىن األصل الغائي، ألن املنع مقيد بغاية وهي االيتسال فإذا 
مت االيتسال فقد انتهت الغاية، ويف نفس الوقت رفع احلدث )اجلنابة( وقطع محكها، فالغاية أوال  والرفع 

 ثانيا .
 يري الغاية منها: (3)وذكر العلماء  أن لـ"حىت" معان أخرى

مبنزلة 'الواو' تعط  ما بعدها على ما قبلها، وتشركه يف إعرابه كقولك قدم  (4)أهنا تكون عاطفة  -
 احلاج حىت املشاة، وكلمت القوم حىت زيدا. 

س حىت األنبياء، ، أو التحقري فالتعظيم: مات النا(5)وتأيت 'حىت' ألحد معنيني: إما التعظيم -
والتحقري: اجرتأ عليه الناس حىت الصبيان، وال بد أن تكون ما بعدها من جنس ما قبلها وأقل 

 منه يف املقدار تقول: قام القوم حىت زيد.
، وتقع بعدها اجلملتان املبتدأ واخلرب، والفعل (6)أهنا تكون حرفا يقطع هبا الكالم عما قبلها ويستأن  -

 وع املبتدأ واخلرب قولك: خرج القوم حىت زيد يضبان . والفاعل، فمثال وق
 :   فواعجبا حىت كليب تسبين    كأن أباها هنشل أو جماشع  (7)قال الفرزدق

 كأنه قال: يا عجبا تسبين الناس حىت كليب تسبين . 
 :    سريت هبم حىت تكل مطيهم    وحىت اجلياد ما يقدن بأرسان  (8)وقال امرؤ القيس

                                                 

 (.143(، القواعد والفوائد األصولية  ) 288( تخريج الفروع على األصول الزنجاني )1)

 (.143( القواعد والفوائد األصولية  ) 2)

ين العلماء واسع ليس موضع بحثه هنا وقد قال ابن الدهان في أحد هذه المعاني: "وقد تجيء مجيء الواو ( وهذه المعاني فيها خالف ب3)

العاطفة إال أنها تدل على التعظيم أو التحقير( وهذا المعنى لو استقصيناه احتاج إلى كتاب مفرد وله دساتير وجملة فليطلب من مظانه" 

 (.5/152تقويم النظر)

/ 1(، نزهة األعين النواظر )45(، المحصول ابن العربي)1/239(، التلخيص في أصول الفقه)1/145الجويني)( انظر: البرهان 4)
 (.2/238(، كشف األسرار عالء الدين البخاري)243

 (. 5/152(، تقويم النظر في مسائل خالفية ذائعة، ابن الدهان )112/ 1( انظر: نزهة األعين النواظر)5)

 (.1/218(، شرح التلويح )2/77(، التقرير والتحبير)243/ 1(، نزهة األعين النواظر )45العربي)( انظر: المحصول ابن 6)

 (. 3/71( اسم الفرزدق: همام بن غالب، انظر: نهاية األرب في فنون األدب النويري )7)

 (. 3/27( انظر: كتاب سيبويه )8)
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 استئناف .  فهذه حروف
كقولك كلمته حىت يأمر يل بشيء، وعالمتها أن يصلح موضعها )كي( ومنه   (1)وتأيت )حىت( للتعليل -

 أسلم حىت تدخل اجلنة.
 فتكون لالستثناء املنقطع، كقولك: ألقتلن الكافر حىت يسلم. (2)وقيل أهنا تأيت مبعىن)إال( -

أي أن جتود استثناء  حىت جتود وما لديك قليل  :   ليس العطاء من الفضول مساحة  (3)وكقول الشاعر
 منقطع ألن اجلود يف حالة قلة املال ليس من جنس املستثىن منه وهو العطاء يف حالة الكثرة.

 :المبحث الثالث
 أنواع الغاية، وشروط التخصيص بها، وفيه مطلبان.

 المطلب األول:
 أنواع الغاية:

لغرض املقصود منه كبيان حكم أو إيضاح معىن، أو يريه، تتنوع الغاية حبسب االعتبار الذي حيقق ا
وذكر أنواع الغاية لزم بيانه هنا يف مبحث التخصيص بالغاية، ألن التخصيص بالغاية متعلق بأحد أنواع 
الغاية، وهي الغاية اليت يسبقها عموم كما سيتبني ذلك يف تفصيل القول يف األنواع، ونظرا  لتنوع الغاية 

 املراد إيضاحه كما سبق فسأذكر أنواع الغاية بأربعة اعتبارات وهي: حبسب االعتبار
باعتبار الشمول وعدمه وهو االعتبار املتعلق بالتخصيص، وبالنظر إىل ما سبق يف  االعتبار األول:

 التخصيص بالغاية وشروطها واملثال الوارد عليها، يتضح أن الغاية تقسم هبذا إىل ثالثة أنواع وهي:
حهىتى يـُع طُوا ة تقدمها عموم يشملها لو مل يؤت هبا، وهي اليت ختصص مثل قوله تعاىل: ياي أحدها:
 [. 29]التوبة:  اجل  ز يهةه 

ر  ياية لو سكت عنها مل يدل اللفظ عليها حنو قوله:  ثانيها: [ 5]القدر:من اآلية:  حهىتى مهط لهع  ال فهج 
 و)رفع القلم(، وهذه خارجة قطعا . 

ما يكون اللفظ األول شامال هلا، وجتري هي جمرى التأكيد مثل قولنا: قطعت أصابعه كلها ]من  ثالثها:
اخلنصر إىل اإلهبام[ ؛ فإنه لو اقتصر على قوله: قطعت أصابعه كلها ؛ ألفاد االستغراق، وهي داخلة 

الشجرة إىل هذه  قطعا ، واملقصود فيها إمنا هو حتقيق العموم ال ختصيصه، وكذا: بعتك األشجار من هذه

                                                 

(، البحر 1/219(، شرح التلويح على التوضيح التفتازاني )1/219(، التوضيح صدر الشريعة)1/238( انظر: شرح الكوكب المنير)1)

 (.2/59المحيط الزركشي)

(، وقال به جماعة من أهل اللغة منهم ابن هشام وابن 1/238(،  شرح الكوكب المنير )1/231( انظر: الكوكب الدري اإلسنوي )2)

 (.3/367(، أوضح السالك )169مالك وسيبويه وغيرهم انظر: مغني اللبيب)

 (، 2/32( الشاعر: هو المقنع الكندي، انظر: شرح ديوان الحماسة )3)
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الشجرة، حيث سبق التصريح بالدخول بلفظ العموم وهو )األشجار( فجاء بـ)من هذه الشجرة إىل هذه 
 . (1)الشجرة( للتأكيد ال لتخصيصه

وعليه فينبغي التنبه إىل أنه ليست العربة يف التخصيص بالغاية جمرد وجود أداة من أدوات الغاية الرئيسية 
يؤدي عملها كـ "الالم" ويريها، وإمنا ال بد من النظر إىل دالالهتا، وطبيعة ما "إىل " و "حىت" أو ما 

 قبلها، وعالقة ما بعدها به، كما الحظنا يف النوع الثاين والثالث .
 : باعتبار االبتداء واالنتهاء وهو االعتبار املتعلق حبدود الغاية وينقسم إىل قسمني:االعتبار الثاني

وقد سبق ذكر تعري  املاوردي والزركشي والشوكاين وابن بدران بأن الغاية: هناية  ياية االبتداء، األول:
، وكذلك سبق ذكر تعري  التفتازاين بأهنا: النهاية (2)الشيء املقتضية لثبوت احلكم قبلها وانتفائه بعدها

تهاء الغاية هو املسافة ، ألن املراد بالغاية يف قوهلم من البتداء الغاية وإىل الن(3)وليس هلا ابتداء وانتهاء
، واملقصود هنا هو القسم الثاين من أقسام الغاية وهي ياية االنتهاء (4)إطالقا  السم اجلزء على الكل

وهذا ما سبق تفصيل القول يف تعريفه وبيان أدواته، أما القسم األول وهو املقصود هنا، وهو ياية 
  ياية االنتهاء، وأشهر أدواة ياية اإلبتداء.االبتداء فاملقصود به ما تبتدأ به املسافة لتصل إىل

" كقولك خرجت من البصرة إىل الكوفة، فـ "من" هنا تفيد ابتداء اخلروج، و"إىل" (5)حرف "من -4
النتهائه، وهي هنا تفيد ابتداء الغاية املكانية، املتفق على استعماهلا يف ذلك كما صرح 

، وتفيد أيضا  ابتداء الغاية الزمانية املختل  (6)ويريهمالتفتازاين، واملردواي، وابن النجار بذلك 
، كقولك سهرت من املغرب إىل الفجر، وهلا معان أخرى يري الغاية وليس (7)على استعماهلا فيه

 يعنينا موضوع حبث معانيها هنا، وهناك حروف أخرى يري "من" تفيد ابتداء الغاية.
  مذ عرفته إىل يومنا هذا "." مثل قولك "ما قطع صلته يب(8)ومنها حرف، "مذ -2
 " مثل قولك " ما رأيتك منذ عشر سنني" .(9)ومنها حرف، "منذ -3
ر ا"(10)ومنها حرف، "لدن -1 نهاكه م ن  لهُدنىا ذ ك   [.99]طه، من اآلية:  وهقهد  آتـهيـ 

                                                 

(، التقرير 2/161( االبهاج البن السبكي )3/299( انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي )1)

 (.3/352(، شرح الكوكب المنير )6/2632(، التحبير شرح التحرير )1/311والتحبير)

 ( .257(، المدخل )261(، إرشاد الفحول)2/481( البحر المحيط )16/71وي الكبير )( انظر: الحا2)

 ( .3/111( شرح التلويح على التوضيح )3)

 ( المرجع السابق .4)

(، 43(،  المحصول البن العربي )1/222(، أصول السرخسي )1/43(، قواطع األدلة السمعاني )64( انظر: اللمع الشيرازي )5)

 (.1/94(، اإلحكام في أصول األحكام )1/529(، المحصول الرازي )239(، تقويم الدبوسي )1/277) الفروق القرافي

 (. 2/636(، التحبير شرح التحرير )151(، القواعد والفوائد األصولية )2/36(، البحر المحيط)1/214( انظر: شرح التلويح)6)

 ( انظر: الراجع السابقة .7)

 ( .1/96حكام اآلمدي )( انظر: اإلحكام في أصول األ8)

 ( انظر: الرجع السابق .9)

 (.26( انظر: حروف المعاني للزجاجي)10)
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 ياية االنتهاء، وهي املقصودة بالغاية إذا أطلقت ومل تقيد، وقد سبق التفصيل فيه. الثاني:
 أنواع الغاية باعتبار العلم واجلهل وقد قسمت هبذا االعتبار إىل قسمني: االعتبار الثالث:

ه لهُكُم ، وهي الغاية اليت هلا حدود معلومة مثل قوله تعاىل(1)ياية معلومة  األول: رهبُوا حهىتى يـهتهبـهنيى وهُكُلوا وهاش 
وهد  م نه  هس  هبـ يهُض م نه اخل هي ط  األ  ر   اخل هي ُط األ  مُثى أهمت ُّوا الصِّيهامه إ ىله [، وقوله تعاىل 487]البقرة: من اآلية  ال فهج 

 [ .487]البقرة: من اآلية:اللىي ل  
شهةه ، وهي الغاية اليت ليس هلا حدود معلومة، مثل قوله تعاىل: (2)ياية جمهولة الثاني: يت  يهأ ت نيه ال فهاح  وهالالى

تهش   ُكوُهنى يف  ال بـُُيوت  حهىتى يـهتـهوهفىاُهنى ال مهو ُت أهو  م ن  ن سهائ ُكم  فهاس  ن ُكم  فهإ ن  شهه ُدوا فهأهم س  ه ُدوا عهلهي ه نى أهر بـهعهة  م 
ُنى سهب يال    [.45]النساء:  جيه عهله اللىُه هله

 :(3)بار أربعة أقسامأنواع الغاية باعتبار الزمان واملكان والعدد والفعل وهي هبذا االعت االعتبار الرابع:
أي ياية مدة حركة االنفعال، والزمان مدة انفعال املفعول، فال ميكن أن يكون (4)ياية زمان األول:

وحروف ياية الزمان خاصة به فال مث أمتوا الصيام إىل الليلالزمان بال ياية، وياية الزمان كقوله تعاىل:
كما سبق فمنعه (6)واختلفوا يف استعمال "من" البتداء الغاية الزمانية (5)تستخدم للمكان "منذ" و"مذ" 

أكثر البصريني، وأجازه الكوفيون، واألخفش وابن مالك ويريهم،ورجح العكربي ويريه ما ذهب إليه 
 .(8)يف استعماهلا البتداء الغاية الزمانية، وأما "لدن" فهي مشرتكة للزمان واملكان (7)الكوفيون ومن معهم

كقولك بعتك من هذا احلائط إىل هذا احلائط وقد اتفق الفقهاء على أن "من"    (9)ياية املكان ثاني:ال
 وتستعمل "لدن" البتداء ياية املكان والزمان كما سبق أعاله . (10)تستعمل البتداء ياية املكان

 .(12) ثالث ، تقول: له من درهم إىل عشرة، وتقول: أنت طالق من واحدة إىل(11)ياية العدد الثالث:
كقولك أكلت السمكة حىت رأسهها ألن حىت يف هذه احلالة مبعىن الواو عاطفة أي   (13)الرابع: ياية الفعل

 أكلت السمكة ورسهها أكلته أيضا  .

                                                 
 ( انظر: الراجع السابقة .1)

 ( .3/537(، شرح الكوكب المنير )2/63( انظر: االبهاج )2)

 (.1/7( انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي )3)
 ( . 1/7( انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي)4)

 (. 1/96( انظر: اإلحكام في أصول األحكام اآلمدي )5)

 ( .41(، إعراب ما يشل من ألفاظ الحديث للعكبري)1/44( انظر: التبيان في اعراب القران)6)

 (.2/35(، البحر المحيط للزركشي )41( انظر: إعراب ما يشل من ألفاظ الحديث للعكبري)7)

 (.2/9(، تفسير أبي السعود )5/45م الكتاب البن عادل الدمشقي )(، اللباب في علو3/67( انظر:شرح ابن عقيل )8)
 ( . 1/7( انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي)9)

 (.2/35( انظر: البحر المحيط للزركشي )10)

 ( . 1/7( انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي)11)

 ( .2/269( انظر: كشف األسرار عن أصول الفخر البزدوي )12)

 ( . 1/7رة للزبيدي)( انظر: الجوهرة الني13)
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 المطلب الثاني:
 في شروط التخصيص بالغاية:

أطلقوها، إىل أن جاء مل يذكر متقدمي األصوليني القائلني بالتخصيص بالغاية شروطا  للتخصيص هبا بل 
 :(1)بعض املدققني من األصوليني ونصوا على شروط منها

ولذلك عند  (2)أن تكون الغاية متصلة بالعام لفظا ، كما هو احلال يف املخصصات املتصلة األخرى -4
حديثهم عن املخصصات قسموها إىل قسمني متصلة وتشمل الغاية، االستثناء، والشرط، والصفة، 

 ص الشرعي املستقل، والعقل، والعرف ... إخل.ومنفصلة كالن
كقولك سرت من البصرة إىل   (3)أن يثبت املغيا ويبقى مستمرا  ومتكررا  قبل الغاية حىت يصل إليها -4

 الكوفة فإن السري الذي هو مغيا ثابت قبل الكوفة ومتكرر يف طريقها . 
ملدققني من متأخري األصوليني أن يتقدم الغاية عموم يشملها لو مل يؤت هبا وهو ما نص عليه ا -2

واعلم أن األصوليني أطلقوا كون الغاية من قال الزركشي " (،4)منهم تقي الدين السبكي والزركشي
املخصصات، قال بعض املتأخرين: وهذا الكالم مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها، لو مل يؤت 

 .(5)هبا
طعت أصابعه من اخلنصر إىل البنصر، فإن أن ال تكون الغاية الستغراق العموم أو تأكيده كقولك ق -3

 كما سيوضحه املثال اآليت.  (6)"إىل" يف هذا لتحقيق العموم واستغراقه
[ فإن هذه الغاية لو مل يؤت هبا 29]التوبة:  حهىتى يـُع طُوا اجل  ز يهةه مثال التخصيص بالغاية: كقوله تعاىل 

 .(7)لقاتلنا املشركني اعطوا اجلزية أو مل يعطوها
أما مثال ما ال يدخل يف التخصيص لتحقيق العموم واستغراقه فنحو قوله صلى اهلل عليه وسلم: "رفع 

"، فما بعد "حىت" يف (8)القلم عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم عن يستيقظ، وعن اجملنون حىت يفيق

                                                 

(، 3/299(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي )2/161( انظر: اإلبهاج شرح المنهاج لتقي الدين السبكي )1)

( غاية الوصول لزكريا األنصاري 6/2633(، التحرير شرح التحبير )1/315(، التقرير والتحبير )2/482البحر المحيط للزركشي )

 (.262(، إرشاد الفحول )321(، إجابة السائل )3/352ح الكوكب المنير )(، شر136)

(، 6/2528(، التحبير شرح التحرير)2/484(، البحر المحيط الزركشي )41(، اللمع الشيرازي)1/318( انظر: الفقيه والمتفقه )2)

 (، وغيرهم .3/297(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )318إجابة السائل )

(, اإلبهاج  1/148(، الفروق القرافي )1/218(, أصول السرخسي )3/311: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )( انظر3)

 ( .2/484( , البحر المحيط الزركشي )2/163السبكي )

حر (، الب3/299(، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي )2/161(اإلبهاج شرح المنهاج لتقي الدين السبكي )4)

 ( .6/2633(، التحرير شرح التحبير )1/315(، التقرير والتحبير )2/482المحيط للزركشي )

 ( .262(, إرشاد الفحول )6/2633( التحرير والتحبير المرداوي )2/482( البحر المحيط للزركشي )5)

 (.3/353منير )(، شرح الكوكب ال6/2634( التحرير والتحبير المرداوي )2/481( البحر المحيط للزركشي )6)

 (.2/482( البحر المحيط للزركشي )7)

 ( .262( إرشاد الفحول )8)
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اقة من اجلنون، فلو احلديث خارج عما قبلها فليس البلوغ من الصبا، وال االستيقاظ من النوم، وال اإلف
سكت عن الغايات فيها مل يكن احلكم شامال هلا، فذكر الغايات يف هذه املواضع يف احلديث مل يكن 

 لتخصيصها وإخراجها من العموم السابق، وورودها هنا: 
: إما تأكيدا  لتقرير أن أزمنة الصىب وأزمنة اجلنون وأزمنة النوم ال يستثىن منها شيء، وحنوه قوله تعاىل -
  ر يه [ طلوعه، أو زمن طلوعه ليس من الليل حىت يشمله 5]القدر:  حهىتى مهط لهع  ال فهج 

ٌم ه   سهاله
 [ بل حقق به ذلك. 5]القدر: 

وإما لإلشعار بأن ما بعد الغاية حكمه خمال  ملا قبله، ولوال الغاية لكان مسكوتا عن ذكر احلكم  -
، وهم مجهور األصوليني، وهذا املعىن يكون ظاهرا  أكثر يف (1) حمتمال، وهذا على رأي من يقول باملفهوم

 قوله تعاىل "حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صايرون".
 [ .487]البقرة:  مُثى أهمت ُّوا الصِّيهامه إ ىله اللىي ل  أما قوله تعاىل:

شمول الصيام الليل والنهار لغة، [ نظرا  ل29]التوبة:  حهىتى يـُع طُوا اجل  ز يهةه فإنه حيتمل أن يكون مثل 
 . إىل الليلفخص هذا العموم بقوله 

ر  وحيتمل أنه مثل  [ نظرا  إىل أن الصوم الشرعي ال اللغوي خمتص بالنهار 5]القدر:  حهىتى مهط لهع  ال فهج 
 وهو الظاهر. 

[ إمنا هو يف أفراد الصيام أي 487]البقرة:  مُثى أهمت ُّوا الصِّيهامه أض  إىل ذلك أن العموم يف قوله تعاىل 
أمتوا كل صيام وال تعرض فيه للوقت. فإن قرن مبا يدل على الوقت كما يف " أمتوا الصوم يف الزمان إىل 

 .(2)الليل" كانت الغاية خمصصة
 المبحث الرابع:

 أحكام التخصيص بالغاية.
 صورتان:أن الغاية إذا ذكرت بعد مجلة واحدة فلها  الحكم األول:
أن تكون الغاية واحدة كقولنا: " أكر م العلماء إىل أن يدخلوا الدار "، فإن دخول الدار  الصورة األولى:

يقتضي اختصاص اإلكرام مبا قبل الدخول، وإخراج ما بعد الدخول من عموم اللفظ، ولوال ذلك لعم 
قبل  اإلكرام حالة ما بعد الدخول وما قبل الدخول، وهذا يقتضي أن الغاية يف هذه احلالة ختصص ما

 الغاية من عموم اللفظ، فيقتصر حكم اإلكرام على ما قبل الغاية دون ما بعدها.
 أن تكون الغاية متعددة، وهذه هلا حالتان: الصورة الثانية:

                                                 

(، سنن البيهقي الكبرى، باب ما يجوز كتابته من 11/151( )3987( شرح مشكل اآلثار، أبي جعفر الطحاوي رقم الحديث )1)

 (.11/317( )21389المماليك، كتاب المدبر، رقم الحديث )

 (.3/352(، شرح الكوكب المنير )6/2633(، التحرير شرح التحبير )2/161للسبكي )( انظر: اإلبهاج 2)
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أن تكون الغاية متعددة، وكانت على اجلمع حبرف " الواو " كقولك: " أكرم العلماء إىل  الحالة األولى:
عام "، فإن ذلك يقتضي استمرار اإلكرام إىل متام الغايتني معا ، ومها: دخول أن يدخلوا الدار ويأكلوا الط

 الدار، وأكل الطعام دون ما بعدمها.
أن تكون الغاية متعددة، وكانت على التخيري حبرف " أو " كقولك: " أكرم العلماء إىل  الحالة الثانية:

أيهما كانت  -ام إىل متام إحدى الغايتني أن يدخلوا الدار أو السوق "، فإن ذلك يقتضي استمرار اإلكر 
 .(1)دون ما بعدها -

أن الغاية إذا ذكرت بعد مجل متعددة كقولك: "أكرم العلماء والتجار إىل أن يدخلوا  الحكم الثاني:
الدار"، فإن الغاية ترجع إىل اجلملتني معا ، فإكرام العلماء يستمر إىل ياية دخوهلم الدار، وإكرام التجار 

ترجع  -هنا -: إن الغاية (2)إىل ياية دخوهلم الدار، هذا على الصحيح من أقوال العلماء. وقيليستمر 
إىل أقرب مذكور، أي: إىل اجلملة األخرية، فيكون التقدير على هذا: "أكرم مجيع العلماء مطلقا : دخلوا 

 أو مل يدخلوا، وأكرم التجار إىل أن يدخلوا الدار. 
ي: سواء كانت الغاية واحدة كما مثلنا أو متعددة على اجلمع كقولنا: "أكرم وهذا احلكم يكون مطلقا، أ

العلماء والتجار إىل أن يدخلوا الدار أو السوق "، وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع يف وقتها كقولنا: " 
وا الدار أكرم العلماء إىل أن تطلع الشمس"، أو يري معلومة الوقت كقولنا: " أكرم العلماء إىل أن يدخل

." 
 أما أدوات ابتداء الغاية فقد سبق احلديث يف أنواع الغاية يف االعتبار الثاين حدود الغاية.

 الحكم الثالث:دخول الغاية في المغيا:
 قبل اخلوض يف إيضاح أقوال العلماء يف دخول الغاية يف املغيا أحرر حمل النزاع.

 تحرير محل النزاع 
، ففي (3)ياية االبتداء وال مبا بعد ياية االنتهاء؛ ألن مسمى الغاية ال يتناولهالنزاع ال يتعلق مبا قبل  -4

 قولك: "أمسك الراية حىت تنتهي املعركة" يري متناول ملسك الراية قبل بدء املعركة أو بعد انتهائها.
 نزاع يف  أن ياية االبتداء واالنتهاء الواردتني لتحقيق العموم وتأكده وإعالم أنه ال خصوص فيه فال -2

وقد سبق بيان   (4)من اخلنصر إىل االهبام"  كلهاكون الغاية فيها من املغيا كما تقول "قطعت أصابعه  
ذلك يف شروط التخصيص بالغاية، فاخلالف يف املسألة إذا  يقتصر على ما خيتص بالغاية نفسها هل 

 تدخل يف املغيا أم ال ؟.

                                                 

 (، 2/337( انظر: اإلحكام في أصول األحكام اآلمدي )1)

 (.5/1664اْلُمهَذَُّب في ِعْلِم أُُصوِل الفِْقِه، النملة )( انظر: 2)

 (.3/112، المحصول) 2/36(، أصول السرخسي 1/145( انظر: المعتمد )3)

 (.2/161(، اإلبهاج للسبكي)2/482( انظر: البحر المحيط للزركشي )4)
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يف املغيا يشمل ياية االبتداء، وياية االنتهاء، وسوف  واحلديث عن اخلالف الوارد حول دخول الغاية
 أبدأ بغاية االبتداء .

 أواًل: االختالف في دخول غاية االبتداء في المغيا.
اختل  العلماء يف دخول ياية االبتداء يف املغيا، فمن العلماء من حصر دائرة اخلالف يف املسألة يف 

ومها املذهبان املشهوران، ومنهم   (1)نص عليه السبكي ويريمها مذهبني اثنني ونسبه الزركشي إىل القرايف و 
من وسع اخلالف وذكر أن اخلالف الوارد يف الغايتني  ياية االبتداء وياية االنتهاء سواء ونسبه الزركشي 

ونظرا  لكون ما ذكره األصفهاين أورده علماء األصول تفصيال عن ياية االنتهاء دون ياية   (2)لالصفهاين
تداء وهو أشار إليه الشوكاين بقوله "وفيه نظر بل الظاهر ان االقوال املتقدمة هي يف ياية االنتهاء ال االب

" ولذا أقتصر هنا على ذكر الرأيني املشهورين يف ياية االبتداء، وأتوسع يف (3)يف ياية االبتداء واالنتهاء
 ذكر اخلالف يف ياية االنتهاء .

ء ال تدخل يف املغيا إال إذا دلت قرينة أو دليل على ذلك، وهذا أن ياية االبتدا المذهب األول:
، وحجتهم: أن الغاية حد وهناية ملا قبلها، وأن احلد ال يدخل يف احملدود، وإال ملا  (4)مذهب اجلمهور 
 .(5)كان حدا  وهناية 
وهو مقتضى  (6)أن ياية االبتداء تدخل ياية يف املغيا، وهذا القول صححه ابن النجار المذهب الثاني:

مذهب أيب حنيفة وصاحباه يف قول من قال: "علي من درهم إىل عشرة" وكذلك يف قول من قال:"أنت 
وهو مقتضى قول مجاعة من أهل اللغة منهم املربد وابن السراج واألخفش  (7)طالق من واحدة إىل ثالث"

املذكورين: أنه ال يتحقق الثاين  ، وحجتهم يف ذلك يف مثل املثالني(8)الصغري، ونسب أيضا  إىل الزخمشري
، وعلة الصاحبان أن الغايتان االبتداء (9)إال بوجود األول، فيكون األول داخال  وهو مبتدأ الغاية 

بينماعلة مقتضى ما ذهب إليه أبو حنيفة يف املسألة مع  (10)واالنتهاء ال تقوم فيهما الغاية بنفسها 
لضرورة كما قال عالء الدين البخاري: "وإمنا دخلت األوىل خمالفته ألصله بعدم الدخول أن علة ذلك ا

أي الغاية األوىل عند أيب حنيفة للضرورة وهي أنه إمنا أوقع ما بني األوىل والثالثة بنصه فيكون ثانية 

                                                 

 (.162(، إرشاد الفحول )2/163(، اإلبهاج للسبكي)2/484( انظر: البحر المحيط للزركشي )1)

 (.162(، إرشاد الفحول )2/484( انظر: البحر المحيط للزركشي )2)

 (.262( انظر: إرشاد الفحول للشوكاني )3)

 (.246/ 1(، شرح الكوكب المنير)2/336(، كشف األسرار)221 – 1/221ول السرخسي )( انظر: أص4)

 (.221 – 1/221( انظر: أصول السرخسي)5)

 ( .1/246( انظر: شرح الكوكب المنير)6)

 ( .2/269( انظر: كشف األسرار عن أصول الفخر البزدوي )7)

 (53ن أم قاسم المرادي المصري )( انظر: الجنى الداني في حروف المعاني لبدر الدين حسن ب8)

 ( .2/269( انظر: كشف األسرار عن أصول الفخر البزدوي )9)

 ( .1/221( انظر: أصول السرخسي )10)
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والثانية على حقيقتها ال يتصور إال باألوىل فاقتضى ذلك دخول األوىل لتصري هي ثانية ومل يقتض دخول 
الثابتة ثانية بال ثالثة فعملنا بالغاية األوىل على جمازها عمال حبقيقة الثانية ألهنا هي الواقعة  الثالثة ألن

واحلكم املطلوب هبذا االجيابفكان طلب حقبقته أوىل من طلب حقيقة الغاية خبالف ما إذا قال أنت 
بلها ألنه مل جير هلا ذكر حيتمل طالق ثانية فإهنا تقع واحدة، ألن الثانية تلغو ومل يكن إثباهتا بالواحده قل

 .(1)الثبوت والطالق ال يثبت اال بلفظ " 
وعليه فالراجح ما ذهب إليه اجلمهور من أن ياية االبتداء ال تدخل يف املغيا إال بدليل يدل على دخوهلا 

د  فيه، كما يف قوله تعاىل  رهى ب عهب د ه  لهي ال  م نه ال مهس ج  د  ُسب حهانه الىذ ي أهس  احل هرهام  إ ىله ال مهس ج 
هق صهى [ فإن املسجد داخل يف اإلسراء، وباعتبار ما استدل به اجلمهور أن الغاية ما 4]اإلسراء: األ 

جعلت ياية اال لكوهنا حدا  ملا قبلها فتفتقر إىل دليل لدخوهلا يف احملدود هبا وهو املغيا، وباعتبار أن 
 غيا فال تدخل فيه اال بدليل أيضا . وجودها قبل القول فهي مستقلة عن امل

 ثانياً: االختالف في دخول غاية االنتهاء في المغيا.
اختل  علماء األصول يف دخول ياية االنتهاء يف املغيا، فذكر ابن السبكي ستة أقوال وكذلك الزكشي 

، (4)احلنبلي مثانية أقوال،  وذكر ابن النجار (3) وذكر املرداوي احلنبلي تسعة أقوال (2)وكذلك الشوكاين 
ويف كثري منها نقل من بعضهم عن بعضهم وعلى كل فهي أقوال  (5)وهناك أقوال وآراء ذكرها آخرون

 عديدة سأختصر الكالم فيها وأقتصر على أهم هذه األقوال واآلراء فيما يأيت:
( فقد اختل  يف دخوهلا إذا كانت أداة الغاية )حىت( فإهنا تدخل يف املغيا أما إذا كانت بـ)إىل األول:

وقال مشس الدين (6)وهذا عند أهل اللغة وذكر ابن تيمية أنه ال يعلم خالفا  يف ذلك بني أهل اللغة
ن الغاية يف " أل(7)الزركش املصري "وإن كان يف )إىل( األكثر عدم الدخول، ففي )حىت( الكثري الدخول 

ذكور أو عنده، أي البد أن يكون آخر جزء حىت جيب أن تكون موضوعة بأن تكون شيئا ينتهي به امل

                                                 

 (. 2/269( انظر: كشف األسرار عن أصول الفخر البزدوي )1)

 ( .262( ارشاد الفحول )2/484( البحر المحيط )2/161( انظر: االبهاج )2)

 ( .6/2631شرح التحرير ) ( انظر: التحبير3)

 (.1/246( انظر: شرح الكوكب المنير)4)

(، المدخل البن بدران 4/171(، تيسير التحرير )2/91(، التقرير والتحبير )2/239( انظر: كشف األسرار لعالء الدين البخاري )5)

 فاطمة(، دخول الغاية في المغيا 71(، مفهوم الغاية وتطبيقاته من خالل آيات األحكام )257)

 ttp://fiqh.islammessage.comاليحيا

 ( .3/339الفتاوى الكبرى )( انظر: 6)

 (.3/44شرح الزركشي على مختصر الخرقي الحنبلي )( انظر: 7)
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؛ ويعترب أهل اللغة أن معناها أن يتصل ما بعدها مبا قبلها ألن معناها عاملة (1)أو مالقيا  آخر جزء
 .  (2)ومعناها عاطفة واحد كما تقول أكلت السمكة حىت رسهها فالرأس داخل يف املأكول منها

أن ياية االنتهاء ال تدخل يف املغيا إال إذا دل على ذلك دليل على دخوهلا كما يف دخول املرفق  الثاني:
وحجتهم يف ذلك أن احلكم ينتهي إليها فال تكون جزءا ( 3)يف يسل اليدين، وهو قول مجهور األصوليني

ضان أو باع بأجل إىل من الغاية دل عليه الصوم إىل الليل واألكل إىل الفجر وهلذا لو آجر داره إىل رم
، أما (4)رمضان أو حل  ال يكلمه إىل رمضان مل يدخل رمضان حتت اجلملة ألنه ياية وال يلزم علينا

أدخله العلماء يف الغاية كاملرفق كما أشرت أعاله فبدليل آخر وليس باعتبار أهنا جزء من الغاية، والدليل 
اليتم الواجب اال به فهو واجب"، وبفعل النيب صلى  يف ذلك الضرورة املشار إيها بالقاعد األصولية "ما

 اهلل عليه وسلم .
قال سعد الدين التفتازاين: وهو "مذهب ضعي  ال  (5)إن الغاية حقيقة يف الدخول يف املغيا الثالث:

ات  خُي ر ُجُهم م نه الظُُّلمه وستدلوا بقوله تعاىل على لسان نبيه عليه الصالة والسالم:  (6)يعرف له قائل "
غّيا , ملا  إ ىله النُّور  

ُ
فلو مل يدخلون يف النُّور مل خيرجهم من الظُّلمات إ ىل النُّور , ولو مل تدخل الغايُة يف امل

 .  (7)أدخلوهم يف النُّور
وهو استدالل قوي يثبت حجة قائليه، ولكون اخلروج من الظلمات ال يتحقق اال بالدخول يف النور 

 لى ادخال الغاية يف املغيا ال أهنا قاعدة مضطردة . ميكن اعتبار هذا دليال ع
أن الغاية إن كانت من جنس املغيا دخلت فيه إال بقرينة تقتضي خروجها كما يف قولك "قرأت  الرابع:

القرآن إىل سورة كذا" من خروج السورة إذا دلت القرينة على خروجها وإال فتدخل وإن مل تكن من 
وكقولك: "بعتك هذا التفاح من هذه الشجرة إىل تلك  (8)على الدخول جنسه ال تدخل إال بقرينة تدل

الشجرة". فإن كانت الشجرة اجملعولة ياية للبيع شجرة تفاح؛ دخلت يف املبيع، وإن مل تكن تفاحا ؛ ال 
ر  يف بهاب  ال ُوُضوء  وهحهكهاُه أبو  ُّ يف ال بهح  إ س حهاقه ال مهر وهز يِّ عن تدخل يف املبيع، قال الزركشي: "قهالهُه الرُّويهاين 

 .(9)ال ُمبـهرِّد  

                                                 

 (.2/238( انظر: كشف األسرار عالء الدين البخاري )1)

 (.2/43( انظر: المقتضب للمبرد )2)

 ( .6/2631( التحبير شرح التحرير )262( ارشاد الفحول )2/484)( البحر المحيط 2/161( انظر: االبهاج )3)

 (.2/267( انظر: كشف األسرار لعالء الدين البخاري )4)

 ( .262( ارشاد الفحول )2/484( البحر المحيط )2/161(، االبهاج )1/246( انظر: شرح الكوكب المنير)5)

 (.1/216( شرح التلويح على التوضيح)6)

 ( .4/334في علوم الكتاب )( انظر: اللباب 7)

 ( .1/112( انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا االنصاري )8)

 (. 2/483( انظر: البحر المحيط )9)
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أن الغاية إن كانت متمّيزة عن املغيا مبفصل حسي، كما يف الليل والنهار وجب خروجها، وإن  الخامس:
مل تكن متميزة عنها مبفصل حسي، كما يف اليد واملرفق وجب دخوهلا وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي 

(1). 
جهة أنا ال نعلم خالفا فيما بعد الغاية وهذا يقتضي أنه حمل خالف واخلالف وهذا القول، مدخول من 
 "(2)إمنا هو يف الغاية نفسها

 (3)ماهو قائم بنفسه فيدخل وما ليس قائما  بنفسه فال يدخل وهذا قول السرخسي يف أصوله السادس:
خل يف احملدود وهلذا لو وتفصيله أن ما يكون من الغايات قائما بنفسه فإنه ال يدخل ألنه حد وال يد

قال لفالن: "من هذا احلائط إىل هذا" كان أصل الكالم متناوال للغاية وكان ذكر الغاية إلخراج ما وراءها 
فيبقى موضع الغاية داخال دون املغيا، وما ال يكون قائما بنفسه فإن االسم عند اإلطالق يتناوله كاليد 

اج ما وراءها وإن كان أصل الكالم ال يتناول موضع الغاية أو فيه إىل اإلبط فذكر الغاية )إىل املرفق( إلخر 
شك فذكر الغاية ملد احلكم إىل موضعها فال تدخل الغاية كما يف قوله تعاىل )إىل الليل( فإن الصوم 

 . (4)عبارة عن اإلمساك ومطلقه ال يتناول إال ساعة فذكر الغاية ملد احلكم إىل موضع الغاية
بـ"م ن" أي لفظ )إىل( مل تدخل الغاية يف املغيا، حنو "بعتك من هذه الشجرة إىل هذه إن اقرتن  السابع:

، قال (5)الشجرة " وإن مل تقرتن جاز أن يكون حتديدا وأن يكون مبعىن "مع" أي احتمل الدخول وعدمه
ذكر منه إنه مذهب سيبويه وأنكر عليه ابن خروف وقال مل ي (6)الزركشي: "قال إمام احلرمني يف الربهان

 " .(7)حرفا  وال هو مذهبه
 وهناك أقوال أخرى كما أشرت إليها يف بداية املوضوع ميكن للمستزيد الرجوع إليها .

والذي يرتجح لدي بعد العرض السريع هلذه األقوال أن ما ذهب اليه اجلمهور هو الراجح ألن  الراجح:
واحلد ال يدخل يف احملدود اال بدليل يدل على دخوله فيه وميكن اعتبار اآلراء اليت  الغاية جعلت حدا  

تدخل الغاية يف املغيا من باب العمل بالقرينة أو الدليل الدال على دخول الغاية يف املغيا،واألخذ 
كما سبق يف   باألصل اللغوي باعتبار الغاية حدا  يتوافق مع معىن الغاية باعتبارها منقط الشيء ومنتهاه

 تعري  الغاية.
 

                                                 

 (.112 -3/111( انظر: المحصول )1)

 (.2/161( نقل هذا القول ابن السبكي عن العراقي، انظر: االبهاج )2)

 (.221 -1/221( انظر: أصول السرخسي )3)

 ( انظر: المرجع السابق.4)
 (.262( إرشاد الفحول )2/484انظر: البحر المحيط ) (5)

 (.1/144انظر: البرهان ) (6)

 (.2/484انظر: البحر المحيط ) (7)
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 المبحث الخامس:
 آثار التخصيص بالغاية .

التخصيص بالغاية معمول به يف مواطن عديدة يطول سردها يف هذه الوريقات، ولذا نعرض لنماذج من 
 ذلك تدلل على أمهية املوضوع يف ختريج الفروع على األصول فمن ذلك:

وهُكُلوا قهو ل ه  تـهعهاىله : ل  ص بعدم طلوع الفجرإباحة األكل والشرب في ليال رمضان مخصو  -5
ه لهُكم  اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر رهبُوا حىت يـهتهبـهنيى [ فيباح 487]سورة البقرة: من آية:وهاش 

األكل والشرب ما مل يطلع الفجر الصادق، ألن اآلية خصصت عموم إباحة األكل والشرب بغاية وهي 
دق بـ داللة اللفظ )حىت( الوارد فيها، أي أن التخصيص يدل على عدم إباحة األكل طلوع الفجر الصا

 والشرب بعد الغاية املذكورة .
واحلنفية وإن وافقوا اجلمهور يف هذا احلكم، إال أهنم خيالفوهنم يف املأخذ، فاحلنفية أخذوا حرمة األكل 

للغاية أثرا فيه، نظرا ملا هو األصل  ، وال جيعلون(1)بعد طلوع الفجر بنصوص أخرى يري هذه اآلية
 .(2)عندهم من عدم القول بالتخصيص بالغاية، الناشئ من عدم القول مبفهوم املخالفة

]البقرة:  مُثى أهمت ُّوا الصِّيهامه إ ىله اللىيل   يف قوله تعاىل وجوب إتمام الصوم مخصوص بدخول الليل، -2
األل  والالم )ال( التعري  حيث يقال ملن يقوم هبذه فلفظ )الصيام( مفرد صوم دخلت عليه [487

العبادة صام صوما  وصياما ، والقاعدة األصولية هنا اللفظ املفرد املعرف بأل املفيدة لالستغراق تكسبه 
فالصيام لفظ عام يستغرق ما ينطبق عليه معناه لغة،فقد ورد تعري  الصوم يف اللغة أنه:"ترك  (3)العموم

فيفيد اللفظ  (5)"وكل شيئ سكنت حركته فقد صام يصوم صوما "(4)والنكاح والكالم" الطعام والشراب 
عموم اإلمساك عموم الوقت فجاءت الغاية )إىل( خمصصة لعموم الوقت، فاقتصر الوجوب بعد 
التخصيص على اإلمساك هنارا ، ولذا فقد عرفه بعض الفقهاء  بأنه: "االمساك عن األكل والشرب 

 .(6)ع الفجر إىل يروب الشمس"واجلماع من اطال
فالعموم يف قوله تعاىل: حرمة مباشر الرجل زوجته في المحيض مخصوص بطهارتها وتطهرها، -3
 ُي ُث أهمهرهُكُم اللىه [، خمصص بغاية 222]البقرة: وهاله تـهق رهبُوُهنى حهىتى يهط ُهر نه فهإ ذها تهطههىر نه فهأ تُوُهنى م ن  حه

وشرط. فالغاية هي الطهر والشرط هو التطهر. وهو أيضا  خمصص بفعل النيب صلى اهلل عليه وسّلمفي 

                                                 

(، الفصول 1/182(، المهذب)68(، التلمساني في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الصول )2/63( انظر: الهداية وقتح القدير )1)

 ( .114الؤلؤية )

 ( .228( انظر: مباحث التخصيص عند األصوليين ) 2)

 (.2/262(، البحر المحيط )2/113( االبهاج للسبكي )1/187( انظر: المعتمد ألبي الحسين البصري )3)

 (.12/351( لسان العرب البن منظور )4)

 (.2/899( جمهرة اللغة ابن دريد )5)

   (.2/38( التمهيد البن عبد البر)6)
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نها ُجُنٌب  ٍد ك اله ُّ صلى اهلل عليه وسلم من إ نهاٍء وهاح  ُل أنا وهالنىيب  الصحيح عن عهائ شهةه قالت: " كنت أهي تهس 
ُلُه وأنا حهائ ٌض" وكان يهأ ُمُرين  فهأهتىز رُ  ُرين  وأنا حهائ ٌض وكان خُي ر ُج رهأ سهُه إيل وهو ُمع تهك ٌ  فهأهي س   فـهُيبهاش 

ألن النهي يقتضي الدوام ؛ ٢٢٢البقرة: وهاله تـهق رهبُوُهنى فالعموم مأخوذ من النهي الوارد يف اآلية 
 العموم هي النكرة يف سياق النهي.واالستمرار، فيكون املعىن: ال يكن منكم قربان هلن، فتكون صيغة 

، ختصيص للعموم املستفاد من النهي، فيخرج من عمومه ما بعد ٢٢٢البقرة:حهىتى يهط ُهر نه وقوله:
 الطهر.

ي ُث أهمهرهُكُم اللىُه( البقرة: پويف قوله:  ،  ختصيص بالشرط؛ فإن اآلية تدل ٢٢٢فهإ ذها تهطههىر نه فهأ تُوُهنى م ن  حه
لوطء ال يباح إال بعد الغسل؛ إذ هو املراد بالتطهر. وهذا ختصيص للمخصص األول وهو على أن ا

الغاية، فإن الغاية دلت على أنه بعد الطهر جيوز الوطء، والشرط دل على أن الوطء ال جيوز إال بعد 
لطهر ، وقد خال  يف هذا األخري احلنفية، فأجازوا الوطء بعد ا(1)الطهر والتطهر الذي هو االيتسال

 .(2)وإن مل تغتسل
قهات ُلوا الىذ ينه اله قال اهلل تعاىل:وجوب قتال من وجب قتالهم في اآلية مخصوص بأداءالجزية  -1

ر  وهاله حُيهرُِّمونه مها حهرىمه اللىُه وهرهُسولُُه وهاله يهد يُنونه د ينه احل ه  خ  ُنونه ب اللىه  وهاله ب ال يـهو م  اال  الىذ ينه أُوتُوا قِّ م نه يـُؤ م 
[، لفظ)الىذ ينه( اسم موصول واألمساء 29]التوبة: ال ك تهابه حهىتى يـُع طُوا اجل  ز يهةه عهن  يهٍد وهُهم  صهاي ُرونه 

وقد أمر اهلل تعاىل بقتال هذه الفئات املذكورة يف اآلية والعموم يفيد الدوام (3)املوصولة تفيد العموم
ذا الوص  ولكن ملا اقرتن به الغاية خصصته فأصبح قتاهلم مأمور به ما مل واالستمرار طاملا اتصفوا هب

 يدفعوا اجلزية فإن دفعوها فيكون احلكم هو عدم قتاهلم أي أن قتاهلم خصص بغاية وهي دفعهم اجلزية.
ا لقوله تعاىل:تحريم دخول اإلنسان بيت غيره مخصوص باالستئذان واإلذن بالدخول:  -5 يهاأهيُـّهه
ٌر لهكُ الىذ ي يـ  ا ذهل ُكم  خه ل هه تهأ ن ُسوا وهُتسهلُِّموا عهلى أهه  ُخُلوا بـُُيوتا  يهيـ ره بـُُيوت ُكم  حهىتى تهس  م  لهعهلىُكم  نه امهُنوا اله تهد 

ُخُلوهها حهىتى يـُؤ ذهنه لهُكم27تهذهكىُرونه) النهي عن [ االية. و 27،28]النور:( فهإ ن  مله  جته ُدوا ف يهها أهحهدا  فهاله تهد 
وال ( 4)دخول بيوت الغري يفيد العموم لكون املنهي عنه نكرة، والنكرة الواردة يف سياق النهي تفيد العموم

يكون امتثال النهي اال برتك الدخول كله،وهذا العموم يف االيتني خمصص بغاية االستئذان بالسالم 
 .(5)ز له ذلك واإلذن بالدخول، فإذا استأذن من أراد الدخول وأذن له به فيجو 

                                                 

 (.9/313( انظر: الحاوي الكبير للماوردي )1)

 . (375/ 1الفصول في األصول للجصاص )(، 38، 35/ 2( انظر: أحكام القرآن للجصاص )2)

 (.2/247( انظر: البحر المحيط للزركشي )3)

 (.3/137(، شرح الكوكب المنير البن النجار)1/336الفروق للقرافي ) ( انظر:4)

( المغني البن 5/124(، بدائع الصنائع للكاساني )8/478(، االستذكار لالبن عبد البر )13/463الحاوي الكبير للماوردي ) ( انظر:5)

 ( .11/31قدامة المقدسي )
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وهأهي د يهُكم  إىله وهقـهو ل ه  تعاىل وجوب غسل األيدي في الوضوء مخصوص بالمرافق:  -1
؛ ألن اليد  (1)يفيد عموم اليد ؛ ألن اجلمع املضاف يفيد العمومأهي د يهُكم  [ ولفظ1]املائدة: ال مهرهاف ق  

،ومقتضى داللة العموم تشمل العضو كله، وهي (2)تطلق على العضو إىل الكوع وإىل املرفق وإىل املنكب
، ومقتضى داللة العموم تشمل املعىن احلقيقية واملعاين اجملازية (3)أيضا  حقيقة يف اليد كلها جماز يف بعضها

. 
وقد خصصت اليد بـ)إىل( الغائيةبكوهنا إىل املرافق. فما بعد املرافق خارج بالتخصيص، وأما دخول 

 .(4)فهي مسألة خالفية قاعدهتا األصولية دخول الغاية يف املغيا املرافق هل تدخل أم ال
قال ابن قدامة: )ال خالف بني العلماء يف وجوب يسل اليدين يف الطهارة، وقد نص اهلل تعاىل عليه 

 [، وأكثر العلماء على أنه جيب إدخال املرفقني يف1]املائدة: وهأهي د يهُكم  إ ىله ال مهرهاف ق  بقوله سبحانه: 
، والراجح ما ذهب إليه األكثرون ألهنم مثبوت (5) الغسل، والبعض ال يوجب إدخاهلما يف يسل اليدين

إضافة إىل وجود دالئل وقواعد عديدة تؤيد ما ذهب إليه  (6)ويريهم نافون،واملثبت مقدم على النايف
 اجلمهور، ليس موضوع حبثها هنا.

إلى أمر اهلل وطاعته واإلذعان والتسليم بحكمه: وجوب قتال الفئة الباغية، مخصوص بالرجوع  -7
فإن رجعت وامتثلت أمر اهلل والتزمت الطاعة يك  املسلمون عن قتاهلم ويسعون بالصلح بينها وبني 

نـهُهمها :الطائفة األخرى قال اهلل تعاىل قــال تعــاىل فهإ ن  بـهغهت  وهإ ن  طهائ فهتهان  م نه ال ُمؤ م ن نيه اقـ تهتـهُلوا فهأهص ل ُحوا بـهيـ 
ر  اللىه  فهإ ن  فهاءهت  فهأهص ل ُحوا بـهيـ   رهى فـهقهات ُلوا الىيت  تـهب غ ي حهىتى تهف يءه إ ىله أهم  ُخ  امهُها عهلهى األ  ده ل  إ ح  نـهُهمها ب ال عهد 

ط نيه  طُوا إ نى اللىهه حيُ بُّ ال ُمق س  األمة ومل خيال  [  وهذه املسألة حمل اتفاق بني علماء 9]احلجرات:وهأهق س 
من ال يعتد برأيه قال اجلصاص "ومل يدفع أحد من علماء األمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك 
إال قوم من احلشو وجهال أصحاب احلديث فإهنم أنكروا قتال الفئة البايية واألمر باملعروف والنهي عن 

 .(7)املنكر بالسالح "
تسع املقام لذكرها، وما ذكرته هنا اال لبيان أمهية التخصيص وهناك آثار عديدة للتخصيص بالغاية ال ي

 بالغاية يف بناء األحكام الفقهية .
 خاتمة البحث:

                                                 

 (.271/ 9(، التحرير والتنوير ابن عاشور )3/131شرح الكوكب المنير البن النجار ) ( انظر:1)

 (.148غاية الوصول لزكريا األنصاري ) ( انظر:2)

 (.1/126المبدع شرح المقتع البن مفلح الحنبلي ) ( انظر:3)

 (.6/2631(، التحبير شرح  التحرير)2/483(، البحر المحيط )2/239كشف األسرار ) ( انظر:4)

 (.6/91عاني لأللوسي )(، روح الم172/ 1( المغني البن قدامة المقدسي )1/8بداية المجتهد البن رشد ) ( انظر:5)

 (.2/273البحر المحيط الزركشي ) ( انظر:6)

 (. 2/321( انظر:أحكام القرآن للجصاص  )7)
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتدوم الطيبات, وتنزل الربكات, وتذهب السيئات وبرمحته تغفر 
ى أشرف املخلوقات املؤيد الزالت ومبحض إحسانه وتيسريه تكمل احلسنات, والصالة والسالم عل

 بأشهر املعجزات وعلى آله وصحبه أكمل الصلوات وأشرف التسليمات وبعد،،،،،،،،،،.
 فهذه خامتة البحث املوسوم بـ)التخصيص بالغاية وآثاره الفقهية(,وفيه عدة نتائج منها:   
 تفاؤه عما بعدها.الغاية عند األصوليني:هناية الشيء ومنقطعه املتقتضية ثبوت احلكم قبلها وان -
 الغاية من الطرق اجملازية اليت ذهب إىل التخصيص هبا اجلمهور. -
 قصر العام على بعض مسمياته.التخصيص هو : -
 أداتان رئيستان مها "إىل" و "حىت". التخصيص بالغاية يكون بأداة من أدواهتا وهلا -
باعتبار العلم و وباعتبار االبتداء واالنتهاء،تقسم الغاية بعدة اعتبارات: باعتبار الشمول وعدمه،  -

 واجلهل، وباعتبار الزمان واملكان والعدد والفعل.
من شروط التخصيص بالغاية، أن تكون الغاية متصلة بالعام لفظا ، وأن يثبت املغيا ويبقى مستمرا   -

 هبا. ومتكررا  قبل الغاية حىت يصل إليها، وأن يتقدم الغاية عموم يشملها لو مل يؤت
إذاكانت الغاية واحدة فإهنا ختصص ما قبل الغاية من عموم اللفظ، ويقتصر حكم التخصيص على  -

 ما قبل الغاية دون ما بعدها.
إذا كانت الغاية متعددة بفعلني، وكانت على اجلمع حبرف " الواو" فإن ذلك يقتضي استمرار الفعل  -

 إىل متام الغايتني معا .
متعددة، وكانت على التخيري حبرف "أو" فإن ذلك يقتضي استمرار الفعل إىل  أما إذا كانت الغاية -

 متام إحدى الغايتني .
 أن الغاية إذا ذكرت بعد مجل متعددة ؛ فالصحيح أن الغاية ترجع إىل اجلملتني معا  . -
الغاية الواردة ال نزاع أن ما قبل ياية االبتداء وما بعد ياية االنتهاء اليتناوهلما مسمى الغاية، أما  -

 لتحقيق العموم وتأكيده فهي جزء من املغيا.
الراجح يف ياييت االبتداء،واالنتهاء أهنما ال يدخالن يف املغيا إال بدليل يدل على دخوهلما فيه وهو ما  -

 ذهب إليه مجهور العلماء .
وجوب ، إباحة األكل والشرب يف ليال رمضان خمصوص بعدم طلوع الفجرمن التخصيص بالغاية: -

حرمة مباشر الرجل زوجته يف احمليض خمصوص بطهارهتا وتطهرها، إمتام الصوم خمصوص بدخول الليل، 
وجوب قتال من وجب قتاهلم يف اآلية خمصوص بأداء اجلزية، حترمي دخول اإلنسان بيت يريه خمصوص 

 وجوب يسل األيدي يف الوضوء خمصوص باملرافق.باالستئذان واإلذن بالدخول، 
 مداهلل مت حب



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

078  

 

 فهرس أهم المراجع
اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، علي بن عبد  -4

 -بريوت  -الكايف السبكي، حتقيق: مجاعة من العلماء، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .4، ط4111

حتقيق: القاضي حسني بن إجابة السائل شرح بغية اآلمل،حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين،  -2
أمحد السيايي، ود. حسن حممد مقبويل األهدل، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 .4، ط4981
أحكام القرآن، أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، دار  -3

 .4115 –بريوت  -النشر: دار إحياء الرتاث العريب 
، حتقيق: د. 134األحكام، علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن الوفاة:اإلحكام يف أصول  -1

 .4،ط4111-بريوت-سيد اجلميلي، النشر: دار الكتاب العريب 
إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي،أيب السعود حممد بن حممد العمادي، دار النشر:  -5

 بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب 
، 4251علم األصول،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين الوفاة:  إرشاد الفحول إىل حتقيق -1

 - 4142 -بريوت  -حتقيق: حممد سعيد البدري أبو مصعب ، دار النشر: دار الفكر 
 .4، ط4992

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار،أبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن عبد الرب، حتقيق:  -7
م، 2111 -بريوت  -النشر: دار الكتب العلمية حممد علي معوض، دار -سامل حممد عطا

 .4ط
 كراتشي.   –أصول البزدوي، علي بن حممد البزدوي احلنفىي، دار النشر: مطبعة جاويد بريس -8
 أصول السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، دار النشر: دار املعرفة، بريوت. -9
ر: دار الكتاب العريب، أصول الشاشي، أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي، دار النش -41

 هـ .4112بريوت، 
 أصول النحو، ابن السراج، دار النشر: بدون .  -44
األفعال،أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، دار النشر: عامل الكتب، بريوت،  -42

 . 4م، ط4983هـ 4113
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، مجال الدين ابن هشام األنصاري، حتقيق: حممد  -43

 .5م، ط4979هـ 4399 -بريوت  -بد احلميد، دار النشر: دار اجليل حميي الدين ع
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البحر احمليط يف أصول الفقه،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، حتقيق:  -41
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د.حممد حممد تامر، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 .4م، ط2111 -هـ 4124 -لبنان، بريوت –
بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو الوليد، دار  -45

 بريوت. –النشر: دار الفكر 
بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب أبو الوليد، دار  -41

 بريوت. –النشر: دار الفكر 
اهلل بن يوس  اجلويين أبو املعايل، حتقيق: الربهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد  -47

 .1، ط4148 -مصر  -املنصورة  -د. عبد العظيم حممود الديب، دار النشر: الوفاء 
تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق: جمموعة من  -48

 احملققني، دار النشر: دار اهلداية.
اء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي، حتقيق: التبيان يف إعراب القرآن، أبو البق -49

 علي حممد البجاوي.دار النشر: عيسى البايب احلليب وشركاه.
التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه،عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي  -21

السراح ، دار هـ، حتقيق: د.عبد الرمحن اجلربين، د.عوض القرين، د.أمحد 885احلنبلي الوفاة:
 .4م، ط2111-هـ 4124 -السعودية، الرياض-النشر: مكتبة الرشد 

 –التحرير )املطبوع مع تيسري التحرير(،الكمال بن اهلمام، دار النشر: دار الفكر  -24
 بريوت .

 -تونس  -التحرير والتنوير، ابن عاشور، دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع  -22
 م.4997

ول، حممود بن أمحد الزجناين أبو املناقب، حتقيق: د. حممد ختريج الفروع على األص -23
 .2، ط4398 -بريوت  -أديب صاحل، دار النشر: مؤسسة الرسالة 

تفسري القرآن، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، حتقيق: ياسر بن  -21
 -هـ4148إبراهيم، وينيم بن عباس ، دار النشر: دار الوطن، الرياض، السعودية، 

 .4م، ط4997
التفسري الكبري، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار  -25

 .4م، ط2111 -هـ 4124 -بريوت  -الكتب العلمية 
هـ، دار النشر: دار 879التقرير والتحبري يف علم األصول، ابن أمري احلاج.  الوفاة:  -21

 م. 4991 -هـ 4147 -بريوت  -الفكر 
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األدلة، أيب زيد عبيد اهلل بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري، حتقيق د.حممود تقومي  -27
 م .4981توفيق رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 

تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، أبو شجاع حممد بن علي بن  -28
حل بن ناصر بن صاحل اخلزمي، دار النشر: هـ، حتقيق: د. صا592شعيب بن الدهان الوفاة: 

 .4م، ط2114 -هـ 4122 -السعودية، الرياض  -مكتبة الرشد 
التلخيص يف أصول الفقه، للجويين، حتقيق: عبد اهلل جومل النبايل، وبشري أمحد  -29

 م.4991 -هـ4147 -بريوت  -العمري، دار النشر: دار البشائر اإلسالمية 
ى األصول، عبد الرحيم بن احلسن األسنوي أبو حممد، التمهيد يف ختريج الفروع عل -31

 .4، ط4111 -بريوت  -حتقيق: د.حممد حسن هيتو، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن عبد الرب  -34

ي، دار النشر: وزارة عموم حممد عبد الكبري البكر النمري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي,
 هـ.4387 –املغرب  -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

تنبيه يف الفقه الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوس  الفريوزأبادي الشريازي أبو  -32
، 4113 -بريوت -إسحاق، حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر، دار النشر: عامل الكتب 

 .4ط
شرف النووي، حتقيق: مكتب البحوث هتذيب األمساء واللغات، حمي الدين بن  -33

 .4، ط4991 -بريوت  -والدراسات، دار النشر: دار الفكر 
 –تيسري التحرير، املؤل :  حممد أمني املعروف بأمري بادشاه، دار النشر: دار الفكر  -31

 بريوت.
اجلامع ألحكام القرآن،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار النشر: دارالشعب،  -35

 القاهرة.
 .4اللغة، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، ط مجهرة -31
اجلىن الداين يف حروف املعاين،  بدر الدين حسن بن أم قاسم املرادي املصري )املتوىف:  -37

 هـ(، دار النشر: بدون .719
الزىب يد ّي )املتوىف:  -اجلوهرة النرية، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي اليمين -38

 هـ(، دار النشر: بدون .811
حاشية الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنهج )لزكريا األنصاري(، سليمان اجلمل،  -39

 بال، ط: بال. -بريوت -دار النشر: دار الفكر 
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 –حاشية العطار على مجع اجلوامع، حسن العطار، دار النشر: دار الكتب العلمية  -11
 .4م، ط4999 -هـ 4121 -لبنان، بريوت 

الشافعي وهو شرح خمتصر املزين،علي بن حممد بن  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام -14
الشيخ عادل أمحد  -حبيب املاوردي البصري الشافعي، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض

م،  4999-هـ  4149 -لبنان  -بريوت  -عبد املوجود، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .4ط
قيق: علي توفيق حروف املعاين، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حت -12

 .4م، ط4981 -بريوت -احلمد، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق: حممد  -13

م، 4998 -بريوت  -نبيل طريفي/اميل بديع اليعقوب، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .4ط
 ttp://fiqh.islammessage.comدخول الغاية يف املغيا فاطمة اليحيا -11
 ديوان لبيد  بن ربيعة العامري،  لبيد  بن ربيعة العامري، دار النشر: بدون.  -15
رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب،تاج الدين أيب النصر عبد الوهاب بن علي بن  -11

عبد الكايف السبكي، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، دار النشر: عامل 
 .4هـ، ط4149 -م 4999 -لبنان، بريوت  -الكتب 

سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق:  -17
 م.4991 – 4141 -مكة املكرمة  -حممد عبد القادر عطا ، دار النشر: مكتبة دار الباز 

لشيخ عادل سري البحر احمليط، حممد بن يوس  الشهري بأيب حيان األندلسي، حتقيق: ا -18
-هـ 4122 -لبنان/ بريوت  -أمحد عبد املوجود وآخرون، ار النشر: دار الكتب العلمية 

 .4م، ط2114
بريوت، حتقيق: خالد عبد الرمحن  -سري البغوي، البغوي، دار النشر: دار املعرفة  -19

 العك.
سري يرائب القرآن وريائب الفرقان، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي  -51

-بريوت ،لبنان -سابوري، حتقيق: الشيخ زكريا عمريان، دار النشر: دار الكتب العلمية الني
 .4م، ط4991 -ه4141

شرح ابن عقيل ،قاضي القضاة هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي املصري اهلمداين،  -54
هـ 4115 -سوريا  -حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار النشر: دار الفكر 

 م.4985
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شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ، التفتازاين، حتقيق: زكريا  -52
 م.4991 -هـ 4141 -بريوت  -عمريات، دار النشر: دار الكتب العلمية 

شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، :  مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  -53
حواشيه: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار  الزركشي املصري احلنبلي، حتقيق: قدم له ووضع

 .4م،ط2112 -هـ 4123 -لبنان/ بريوت  -النشر: دار الكتب العلمية 
شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول  -51

حتقيق: الفقه، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار، 
 -معهد البحوث العلمية  -د. حممد الزحيلي، د. نزيه محاد، دار النشر: جامعة أم القرى 

 .2هـ، ط 4143
شرح ديوان احلماسة، أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين )املتوىف:  -55

 هـ(، دار النشر: بدون.124
يف الصرصري، أبو الربيع، شرح خمتصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطو  -51

هـ(، احملقق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة 741جنم الدين )املتوىف: 
 .4م، ط4987 -هـ 4117الرسالة، 

شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق: شعيب  -57
 .4م، ط4987 -هـ 4118 -لبنان، بريوت  –األرنؤوط، دار النشر: مؤسسة الرسالة 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي  -58
 - 4141 -بريوت  -البسيت، حتقيق: شعيب األرنؤوط ، دار النشر: مؤسسة الرسالة 

 .2،ط4993
ياية الوصول شرح لب األصول، أبو حيىي زكريا بن حممد األنصاري، دار النشر:  -59

 بدون.
الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، شيخ اإلسالم أيب العباس تقي الدين أمحد الفتاوى  -11

بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: قدم له حسنني حممد خملوف، دار النشر: دار املعرفة 
 بريوت. –
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  -14

 بريوت. –ين اخلطيب ، دار النشر: دار املعرفة الشافعي، حتقيق: حمب الد
هـ، 181الفروق )مع اهلوامش(، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف الوفاة:  -12

م، 4998 -هـ 4148 -بريوت  -حتقيق: خليل املنصور، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 .4ط
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عجيل جاسم  الفصول يف األصول، أمحد بن علي الرازي اجلصاص، حتقيق: د. -13
 .4،ط4115 -الكويت  -النشمي، دار النشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

الفقيه واملتفقه، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، حتقيق: أبو عبد  -11
هـ، 4124 -السعودية  -الرمحن عادل بن يوس  الغرازي، دار النشر: دار ابن اجلوزي 

 .2ط
ألصول، أبو املظفر السمعاين، حتقيق: حممد حسن حممد حسن قواطع األدلة يف ا -15

 م.4997 -هـ4148 -بريوت  -إمساعيل الشافعي ، دار النشر: دار الكتب العلمية 
القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام،علي بن عباس البعلي احلنبلي  -11

 -القاهرة  -السنة احملمدية  ، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار النشر: مطبعة813الوفاة: 
 م.4951 – 4375

كتاب سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، حتقيق: عبد السالم حممد  -17
 .4بريوت،ط -هارون، دار النشر: دار اجليل 

كش  األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد  -18
 -بريوت-ود حممد عمر، دار النشر: دار الكتب العلمية البخاري، حتقيق: عبد اهلل حمم

 م.4997 -هـ 4148
الكش  والبيان )تفسري الثعليب(،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب  -19

النيسابوري، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الساعدي، دار 
 .4م، ط2112-هـ4122 -لبنان  -بريوت  -النشر: دار إحياء الرتاث العريب 

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،أبو البقاء احلسيين الكفومي، حتقيق:  -71
 م.4998 -هـ4149-عدنان درويش، حممد املصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

بن  الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية،عبد الرحيم -74
 -عمان-احلسن األسنوي أبو حممد، حتقيق: د.حممد حسن عواد، دار النشر: دار عمار 

 .4، ط4115األردن، 
اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي،  -72

حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، دار النشر: دار الكتب 
 .4م، ط4998-هـ  4149 -وت، لبنان بري  –العلمية 

 .4بريوت، ط -لسان العرب:  حممد بن مكرم بن منظور، دار النشر: دار صادر  -73
اللمع يف أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، دار النشر: دار الكتب  -71

 .4م، ط4985-هـ 4115 -بريوت  -العلمية 
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بد العزيز الشيلخاين، دار أسامة مباحث التخصيص عند األصوليني: املؤل  عمر ع -75
 . 4م ، ط2111للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 

املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، دار  -71
 ه.4111 –بريوت  -النشر: املكتب اإلسالمي 

يالب بن عطية  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن -77
األندلسي، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار النشر: دار الكتب العلمية، لبنان، 

 .4م، ط4993هـ، 4143
احملصول يف أصول الفقه،القاضي أيب بكر بن العريب املعافري املالكي، حتقيق: حسني  -78

 .4، ط4999 -هـ 4121 -عمان  -سعيد فودة، دار النشر: دار البيارق  -علي اليدري 
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وكرّمه ، ووضع له أسس وقواعد تنظم حياته ، وجاءت الشريعة خلق اهلل عز وجّل اإلنسان        

اإلسالمّية الغراء  للحفاظ على كيان اإلنسان ومحايته بإعتباره خليفة اهلل يف األرض وهو الذي يعمِّرها ، 
ويبين حضارهتا ، وهو ما يستلزم توفري كافة وسائل احلياة  وضمان إستمرارها وأوهلا )حفظ النفس( حيث 

ن يزهق روح إنسان بغري حق كأمنا قتل الناس مجيعا ، وهو ما يستوجب علينا أن نعتقد إعتقادا  أعترب م
جازما أن اهلل تعاىل ما أمر عباده بأمر إال وفيه مصلحتهم ، وما هناهم عن فعل شيء إال وكانت فيه 

نتاج  مفسدة أو ضرر،وهذا من أعظم مقاصد الشريعة ،فال جدال إذن يف أن حقوق اإلنسان ليست
احلضارة الغربّية بل أن جّل املبادئ والقيم اإلنسانية اليت تبنىاها الغرب اآلن جتد جذورها يف الشريعة 
اإلسالمية  حيث سّوى اإلسالم بني مجيع الناس ريم إختالف أجناسهم وطوائفهم ، وكفل هلم احلماية 

باحلق إذ تعين جرمية القتل الواحدة يف الفّعالة من خالل حترمي القتل مطلقا  وشدىد العقوبة عليه إاّل 
الشريعة اإلسالمية قتل أفراد اجملتمع بأسره فالشريعة قد أضفت على حق احلياة هالة من القداسة ، ألن 
اإلنسان مل خُيلق عبثا  ، فحياة اإلنسان واحدة مما حيتم كفالتها واحلفاظ عليها ، وحتقيق وظيفة 

 اإلستخالف يف األرض .
واإلعالن  4919،واإلعالن الدستوري املؤقت  4954ري مبا فيها الدستور اللييب إن كل الدسات

نصت على محاية احلقوق واحلريات حيث تضمن الدولة عدم إنتهاك حرية  2144الدستوري املؤقت 
اإلنسان أو املساس بكرامته وملا كانت احلماية اجلنائية للحقوق واحلريات ويف مقدمتها )حق احلياة( تتم 

الل التجرمي والعقاب وعن طريقإعتماد الدولة لإلجراءات اجلنائية اليت متكِّن من اإلقتصاص من من خ
املعتدي فإن هذا قد يؤدي إىل التضحية حبقوق األفراد الذين جّرم القانون أفعاهلم ومنعا  للظلم والتعس  

يكون ضحية تعس  يف  قرر الدستور محاية حقوق املتهم أيضا  قبل احملاكمة وأثناءها وبعدها كي ال
إستعمال السلطة للحق املخّول هلا ، فكان من الالزم يف هذا البحث التعرض للعالقة بني الدستور، 
وقانون العقوبات وبينه وبني قانون اإلجراءات اجلنائية ،وبيان الكيفية اليت حيمى هبا قانون العقوبات حق 

 احلياة . 
ية هذا احلق يف الشريعة اإلسالمية كدراسة مقاصدية وسنحاول من خالل هذا البحث بيان سبل محا

قانونية وبيان محاية هذا احلق يف القانون الوضعي ، وحتديد مدى توافقهما حول هذا احلق، ومدى 
إختالفهما حوله مع إبراز الدور املقاصدي للشريعة اإلسالمية يف جترمي كل ما يلحق ضرر ا بالنفس البشرية 

د اإلنسان وليست ملكا  له ، إن يياب الوازع الديين هو ما ساهم يف إنتشار اليت أودعها اهلل يف جس
القتل يف جمتمعنا اللييب يف السنوات األخرية ،وخاصة أعمال اإليتيال، والتصفية واإلعدام خارج 
القانونويريها من اجلرائم األخرى ، وألن احلق يف احلياة حق مقّدس فال جيوز املساس به مطلقا  مما 
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عي محايته بشىّت السبل وجترمي كل إعتداء عليه ، وألن هذا احلق ليس على إطالقه بل هو مقّيد  يستد
 فالبد من التعرض لإلستثناءاتوالقيود الواردة عليه سواء يف الشريعة اإلسالمية أو القانون الوضعي .

ألول ( مث محاية احلق يف وسنتناول يف هذا البحث محاية احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية )املبحث ا 
احلياة يف القانون الوضعي ) املبحث الثاين ( مث االستثنائات والقيود الواردة على احلق يف احلياة يف 

 الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي  ) املبحث الثالث ( وذلك على النحو التايل : 
 :المبحث األول

 اإلسالمية حماية الحق في الحياة أو حفظ النفس في الشريعة
أرسى اإلسالم احلني  قواعد محائية لإلنسان منذ كان جنينا  إىل حني وفاته بل حّث على إكرام املّيت 
وجعل محاية حقوق اإلنسان عقيدة راسخة وشريعة تعبدية يُثاب من يدعمها ويقّوي أسسها و يأمث من 

 يرتكها أو يعتدي عليها .
مقدمتها )احلق يف احلياة( تنبع من التكرمي اإلهلي فهي بذلك هبة وألن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ويف 

إهلية قرىرها اهلل لإلنسان ، وهي ملك هلل عز وجل ، وحق من حقوقه فال ميكن إسقاط هذا احلق أو 
التنازل عنه ، فليس لإلنسان اخلرية فيه ، وهذه احلقوق هي منح ربانية لإلنسان التمتع هبا وصوهنا ،وهي 

ابل لإللغاءلكنها ليست مطلقة بل مقيىدة مبقاصد الشريعة اإلسالمية كما سنرى ، وهو ما حق يري ق
سنتناوله من خالل املطالب التالية )املطلب األول( طبيعة حفظ النفس أو احلق يف احلياة يف الشريعة 

ملطلب الثالث(محاية اإلسالمية .)املطلب الثاين( محاية النفس أو احلق يف احلياة يف الشريعة اإلسالمية .)ا
 النفس أو احلق يف احلياة يف الفكر املقاصدي .

 طبيعة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية ./المطلب األول 
أشرنا إىل أن حقوق اإلنسان ترتبط بشكل عام بتحقيق ياية تتمثل يف عبوديّة اخللق هلل عز وجل وحفظ 

وهي )حفظ الدِّين والنفس والعقل واملال والعرض(  مقاصد الشريعة يف الوجود اإلنساين يف )الضروريّات(
إضافة إىل حفظ )احلاجيات( وحفظ )التحسِّينات(، فالشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل 
العباد يف املعاش واملعاد وكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن املصلحة إىل املفسدة ليست من 

 . 1الشريعة

 الشريعةاإلسالمية : مزايا حقوق اإلنسان في
 إن نظرة اإلسالم حلقوقاإلنسان  تتسم بالشمولية  والعموم وتتميز عن الدعوات املعاصرة بعدة مزايا هي :

يتميز اإلسالم بأسبقية وعراقة فكرته قبل أن تظهر األنظمة احلديثة وتعرف أوتعرتف هبذه املفاهيم  -4
 املعاصرة .

                                                 
 ـ إبن قيم الجوزية – اعالم الموقعين عن رب العالمين تحقيق احمد عبدالسالم الزعبي – دار االرقم – بيروت ط3 31 1

3 ص  1991 / 113  
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وع هذه احلقوق ، وعددها وكيفية ممارستها وتطبيقها على أساس يتميز اإلسالم كذلك بأسبقية يف ن -2
 عام وجمرد مبين على العدل واملساواة وتكرمي اإلنسان .

أن حقوق اإلنسان يف اإلسالم شأن تعبدي يرتتب عليه جزاء يُثاب على فعله ويؤمث تاركه أي أهنا  -3
 فرض ، وأمر الزم مما يعطيها االستمرار والدميومة . 

أساس وجوهر هذه احلقوق )اإلنسان( بشكل عام بغض النظر عن جنسه أو لونه أو مكانته إن  -1
 اإلجتماعية .

إذن فاملنظور الشرعي حلقوق اإلنسان يصوغ لنا نظاما  قانونيا  وحقوقيا  شامال  مبين على اإلستخالف يف 
سق مع أبعاد اإلنسان  األرض ، وتكريس الكرامة اإلنسانية على حنو جامع وبشكل بديع مرتابط ومتنا

كافة ، ولذلك وإنطالقا  من املوقع املتميز لإلنسان يف القرآن الكرمي والسنة النبويّة أسست الشريعة 
 . 1اإلسالمية مجلة من احلقوق لإلنسان وإعطته مكانة عليا يف ممارسة حقوقه وحرياته

ة  ، وهو بذلك يضعه ضمن احلقوق لقد قرر اإلسالم مبدا  خالدا  جبعله حياة الفرد تساوي حياة اجلماع
 املقدىسة اليت جيب صوهنا ومحايتها حمافظة  على الذات اآلدمية ، وصونا  للنفس البشرية .

إن احلق أيا  كان نوعه حقا  )هلل( أم حقا  )للعبد( فإن الغاية من وجوده هي حتقيق مصلحة اإلنسان جبلب 
 بادئ اآليت : املصاحل ودرأ املفاسد وذلك من خالل األسس وامل

 الحياة منحة ربانيَّة اليملكها اإلنسان .أوال : 
أناط اهلل سبحانه وتعاىل باإلنسان إعمار األرض ليكون خليفة له فإن ضّيع األمانة وسعى يف األرض 
فسادا  ، وسفك الدماء أقتضت حكمته سبحانه وتعاىل إن يكون هناك )قصاصا (حىت تستمر احلياة ، 

حق احلياة هو مكفول لإلنسان منذ ُخلق فهو قد إكتسبه جملرد كونه إنسان ناضج  وألن حفظ النفس أو
فأصبح حفظ النفس مقصدا  ضروري ا من مقاصد الشريعة جيب احملافظة عليه ، فاحلياة هبة من اهلل فليس 
 لإلنسان التصرف  يف حياته كما يشاء وأن احلياة البشريّة واحدة فإن أي إعتداء على نفس بشرية هو

 إعتداء على البشرية مجعاء .
 ( وقال تعالى 28 /قال تعالى }مَّاَخلْقكم وال بعثكم إاّل كنفٍس واحدة { )لقمان

} من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياهافكأنما أحيا  
 ( . 32 /الناس جميعاً {  ) المائدة 

                                                 
 يعد التميز بين )حقوق اإلنسان( و )الحريات العامة ( : من األمور الصعبة حيث أعتبرها البعض مرادفة وأعتبرها آخرون غير ذلك 1

لعامة تعبر عن ولكن األرجح أن حقوق اإلنسان تعد الكل بينما الحريات العامة الجزء فهي تندرج ضمن الحقوق السياسية فالحريات ا
يتعذر إعتبار كل حقوق  قوق اإلنسان تعني المخيال القانوني وبالتالي كل الحريات العامة تعد حقوقًا لإلنسان ولكنحقيقة قانونية بينما ح

 2115شرالقانون الدولي لحقوق اإلنسان دار الثقافة للن –يراجع د.محمد يوسف علوان  ومحمد خليل الموسي  /اإلنسان  حريات عامة 
. وللمزيد يراجع  11. ص.  -ة المنشورات الجامعية المغربي –البخاري وأمينة جبران /الحريات العامة وحقوق اإلنسان   أحمد -  /

. 17ص  –مراكش المغرب  1996.  1ط.  
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نستنتج من اآليتني الكرميتني أن حق احلياة  حق مقدس و الجيوز اإلعتداء عليه وهو منحة إهلية وليس 
 لإلنسان دور يف إجياده أو الكش  عنه . 

 أن الحق في الحياة من حقوق اهلل تعالى .ثانيا : 
ا احلق الجيوز ان كون احلق يف احلياة من حقوق اهلل سبحانه وتعاىل يرتتب عليه نتيجة مفادها إن هذ

إسقاطه من أي أحد ، كما الجيوز التنازل عنه ولذا ال جيوز التصرف فيه فإحياء النفس والعقل هو من 
 . 29 \وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيمًا{ النساءحقوق اهلل قال تعاىل }

طراف ، والقصاص ،  وحفظ النفس / يعين حفظها من اإلندثاروالتل  ، كاحملافظة على الصحة ومحاية األ
كما أن اإلنسان مطالب حبماية نفسه من كل ما يؤدي إىل التهلكة وهنا البد أن نبنّي أن )حفظ الّدين( 
 . 1مقّدم على حفظ النفس حيث يبيح تعرض النفس للقتل واإلتالف يف جماهدة الكفار واخلارجني عنه

ن لإلنسان إسقاط حق يف احلياة أو وحفظ النفس أو حق احلياة أعترب من حقوق اهلل تعاىل فال ميك
 التنازل عنه ، أو التصرف فيه حبال من األحوال .

 الكرامة اإلنسانية كحق مقرر لإلنسان:
قصدت الشريعة اإلسالمية من منظورها حفظ نظام األمة ، واحملافظة على حياة اإلنسان وإستمرارها 

ها اهلل سبحانه وتعاىل الذي شرىف اإلنسان وكرىمه لكن البد أن تكون هذه احلياة حياة كرمية وفقا  ملا أراد
قال تعالى }ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم ويف أحسن صورة وميىزه على يريه من املخلوقات بالعقل 

لقد في البرِّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضياًل{ اإلسراء ، 
 كرامة اإلنسان وهنت عن كل مايشكِّل مساسا  حظرت الشريعة كل إعتداء على  

 هبيبته أو مسعته أو عرضه أو شرفه ألن حق الكرامة اإلنسانية حق مالزم للحياة البشرية 
 ثالثاً :الحقوق المكّملة لحفظ النفس في الشريعة اإلسالمية .

أردفت هذا احلق حرصت الشريعة اإلسالمية على حتقيق مقاصدها حلماية حق اإلنسان يف احلياة مث 
جبملة أخرى من الضروريّات أي أن حيفظ على الناس )دينهم ونفسهم ، وعقلهم ،ونسلهم، وماهلم 
(مبعىن حفظ ذوات الناس أن يعتدي عليهم بالقتل أو اإليذاء حيث ترجع كل احملرمات يف الشريعة 

العقل والنسب ، وهكذا اإلسالمية إىل اإلخالل حبفظ النفس واحلقوق األخرى كحفظ الدِّين والعرض و 
ُتشرىع اإلحكام العملية لتقوية إميان الفرد املسلم وإصالح نفسه ، ألن املقصد من التشريع هو حفظ 
نظام األمة ودوام صالحه بصالح اإلنسان ، أي بصالح عقله وصالح عمله ودرء الفساد عنه وصالح 

 . 2مابني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه

                                                 
   الطاهر بن عاشور – مقاصد الشريعة – تحقيق محمد الطاهر العيساوي 2111 .ط.2 دار النفائس – عمان ص 1.273
  اإلمام الشاطبي – الموافقات في أصول الشريعة – ت – عبداهلل دراز – ومحمد عبداهلل دراز- دار الكتب العلمية- بيروت)31/2(.2
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دء فإن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ترمي إىل حتقيق التوازن يف اجملتمع من خالل االقرتان وعود على ب
 احلقوق بالواجبات وعدم طغيان حقوق األفراد على حقوق اجلماعة ويتمثل يف :

 : _ حفظ الدِّين4
 أشرنا إىل أن حفظ الدِّين مقدم على حفظ النفس ويكون حفظ الّدين باآليت : 

حيث يُعد اإليمان باهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخر من أركان الدِّين ولذلك فإن من اإلميانباهلل : أ _ 
} ومن يشرك باهلل فقد افرتى إمثا  عظيما  { النساء يشرك باهلل فقد أفترى إثمًا عظيمًا قال تعالى 

 . فالذنوب األخرى تعد صغرية مقارنة بالكفر فالشرك أكرب وأخطر الذنوب. 47/
أي البد من التمسك بالكتاب والسنة واإلبتعاد عن الب دع :  ب _ اإلعتصام باهلل وحماربة الشرك والبدع

 وكل ما أحدثه الناس يف الدِّين . 
حفظ العقل :حيث أمرنا القرآن الكرمي بالتفّكر والتدبّر وتأّمل اآليات وللعقل وظيفة اإلهتداء _  2

وقد حىرم اإلسالم .  505في السموات واألرض { يونس  قال تعالى } قْل انظروا ماذاوالفهم 
 مفسدات العقل احلسية كاخلمر واملعنوية كآالت اللهو ويريها .

حفظ النسل :حىت يتم حفظ الدِّين والنفس والعقل بشكل كامل جاء حفظ النسل متّما  هلذه _  3
تمامبالنشئومنع الرهبنة ، والنهي عن الضرورات ومنه تشريع النكاح باحلث على الزواج وتربية املرأة واإله

الطالق إال للضرورة إذ حرص األسالم على الرابطة الزوجية لكوهنا أمنت الروابط وأحكمها لقيامها على 
 املودة والرمحة .

حفظ املال : إذ حث اإلسالم على العمل الشري   ، والكسب احلالل، إذ أباح التجارة وحث _  4
 وحرىم املعامالت يري املشروعة .على الصدقات وأمر بالزكاة 

فاملقصد العام للشريعة هو جلب الصالح ودرء الفساد يف تصري  أعمال الناس  فالشريعة وضعت 
 . 1للمحافظة على حفظ الضروريات اخلمس وعلمها عند األمة كالضروري

 . المطلب الثاني : حماية حق الحياة في الشريعة اإلسالمية
حرم اهلل سبحانه وتعاىل اإلعتداء على النفس بقتلها بدون حق ،فاإلعتداء عليها شر يورث احلقد 

قال تعالى } ولكم في القصاص حياة والكراهية والبغضاء ألن احلياة هي املطلب والقصاص وسيلة 
هبا ، وهذا وهكذا يوضح لنا القرآن الكرمي أن من قتل نفسا  يُقتل .  579 /يأولي األلباب { البقرة 

 فيه ردع للجاين ، وسنعرض فيما يلي ألهم وسائل محاية هذا احلق يف الشريعة اإلسالمية .
 أوالً : إن القتل جريمة من الكبائر .

                                                 
  أنظر الشيخ الطاهر بن عاشور – مقاصد الشريعة – مرجع سابق ص.274.وكذلك اإلمام الشاطبي الموافقات – مرجع سابق )26/1(.1
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حيي واملميت 
ُ
قال تعالى } من قتل حيث متثِّل جرمية القتل إعتداء على حق اهلل سبحانه وتعاىل فهو امل

والقتل  وماميثله .  32 /فكأنما قتل الناس جميعًا { المائدة نفسًا بغير نفس أو فساد في األرض 
من إزهاق للروح وحرمان لإلنسان من احلياة قد يكون )عمدا  ( أو )خطأ ( ولكل عقوبته ، فالعمدي 

 هو أشنع عقوبة ، أما يف حالة اخلطأ فإهنا أقل وهي الدية . 
 ونظراً لبشاعة الجرم فقد

ا تصل إىل عدم قبول توبته ألن قتل املؤمن كبرية مقرتنة توعد اهلل سبحانه وتعاىل القا ا شديد  تل وعيد 
 باللعن والغضب،وبعد كبرية الشرك باهلل يأيت قتل النفس . 

قال تعالى } ومن يقتل مؤمنًا متعمدّا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب اهلل عليه  ولعنه وأعد له 
 .  92 /عذاباً أليماً { النساء 

فقد وردت أحاديث شريفة عدة تُرهِّب وحتذر من إرتكاب هذا الفعل الشنِّيع النبوية :  أما في السنة
 إبن عمر أن الرسول صلى اهلل عليه وسّلم قال فقد روي عن 

} اليزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً { وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بين الناس في الدماء { وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم }إن  افي حديث آخر } أول مايُقضى

 .1من ورطات األمور التي ال مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله {

 . 2حىت أن حرب األمة )إبن عباس( قال بأن التوبة لقاتل
وحقها يف احلياة واألمان ،  وهكذا جند أن اإلسالم حث على أمهية وقدسّية احلفاظ على النفس البشرية

ألهنا هبة من اهلل وليس ألحد احلق يف مصادرهتا ، ولذلك فإن اجلاين يف الدنيا توقع عليه أقسى 
هج وصوهنا ألنه إذا تيقىن من يقتل بأنه سُيقتل ك  عن صنيعه فكان يف 

ُ
العقوبات ، فالغاية هي بقاء امل
 ذلك محاية وحفظا  للنفس . 

 نتحار .ثانياً : تحريم اال
قلنا إن احلياة ملك هلل عز وجل فال حيق ألحد التصرف فيها باإلتالف و الضرر سواء من اإلنسان نفسه 
أو من يريه ، حيث حظر اإلسالم على اإلنسان أن يعتدي على نفسه أو يؤذيها وهلذا فإن عقوبة 

ال جيوز له إهناء حياته ألن يف املنتحر تساوي عند اهلل عقوبة قاتل النفس فاخلالق أرحم بالعبد من نفسه ف
 ذلك خروجا  من احلياة الدنيا ينذر بسوء العاقبة يف اآلخرة .
 وقد رتىب الفقهاء عدة نتائج وخيمة على اإلنتحار هي : 

اخللود يف النار : نظرا  خلطورة اإلنتحار فإن من يقوم عليه خُيلىد يف النار واخللود ال يكون إال للكافر –أ 
 نتحر ليس مبؤمن . اجلاحد فامل

                                                 
  صحيح البخاري – كتاب الديات باب قوله تعالى }}ومن يقتل مؤمنا متعمدا {{ االية– االرقام )6471-6471-6469( .1
 2643./ ورد في شرح النووي على صحيح مسلم ، تحقيق مصطفى ديب – دار العلوم االنسانية دمشق – ط.1 .1997 .رقم )25
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آتى النبي صلى اهلل عليه وسلم املنتحر الجتوز الصالة عليه : ملا ورد يف حديث جابر بن مسرة )–ب 
 .  1برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصّل عليه. (

املنتحر سيء العاقبة : ألنه يكون بفعله اآلمث قد كفر حىت وإن كان يف سابقه يعمل عمل أهل اجلنة –ج 
) إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ، ملا روي ع

للناس وهو من أهل النار ، وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. 
)2 . 

 ثالثًا: القتل الرحيم .
ا  . 3ألمله بإهناء حياته ويعين جلوء املريض امليؤوس من شفائه إىل طبيب يرحيه ويضع حد 

وقد عارضت الشريعة اإلسالمية هذا القتل ووقفت إىل جانب احلق يف احلياة فال جيوز قتل النفس اليت 
حرم اهلل إال باحلق ، فإذا كان اإلنسان ال جيوز له قتل نفسه بنفسه فكذلك ال ميكنه أن يأذن لغريه بقتله 

 . 
 رابعاً : تحريم الرياضات القاتلة .

هبا كل رياضة تعتمد على اإليذاء وضرب املتسابقني لبعضهم البعض وهي قد تؤدي للقتل أو  ويقصد
اإليذاء أو اإلصابة بعاهة مستدمية وتكون ألجل املال والشهرة واللهو كاملبارزة واملالكمة وهي ال تتفق مع 

ل رسول اهلل صلى اهلل قاالنظام االجتماعي الذي يقوم يقوم على احلق والعدالة ال على القوة والغلبة .
 . 4عليه وسلم ) إذا ألتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار (

إبن قدامة : ) وجيب يف أي رياضة ولعبة أال تلحق ضررا  وال ُتشغ ل عن فرض ويف هذا الشأن يقول 
 .5وسائل اللعب إن لم تتضمن ضررا وال شغاًل عن فرض فاألصل إباحته(

 حة المحرمات حفاظاً على الحياة .خامساً : إبا
حفظا  للحياة فإن احملرم واملمنوع شرعا  يباح عند الضرورة واليت تقدر بقدرها ومن أمثلة ذلك )إباحة 
األفطار يف رمضان خمافة اهلالك، وأكل مال الغري خلوف هالك النفس ،وكذلك إباحة الصيد يف احلرم 

واإلكراه على شرب اخلمر ،حيث جند من ضمن القواعد  وأكل امليتة ،واإلكراه على التلفظ بالشرك

                                                 
  رواه مسلم – كتاب الجنائز – باب ترك الصالة على قاتل نفسه رقم )978 ( مرجع سابق.1

  رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير رقم )2898( كما رواه مسلم كتاب اإليمان رقم )111( مرجع سابق .2
( والذي يرى أن األطباء إذا لم يجدو أماًل في شفاء مرضاهم عليهم أن يهيئوا لهم موتًا هادئًا – فهل يمكن تبرير جريمة Bacon القتل الرحيم او القتل بدافع الشفقة ينسب إلى الفيلسوف االنجليزي )بيكون- 3
ن تسامحت بعض الدول األوروبية وأميركا في الكثير من  القتل بدافع الشفقة والرحمة ؟ اإلجابة ال قال تعالى )وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إالا بالحق( ولهذا إمتنعت أغلب الدول عن عن تشريع هذا القتل وا 
حاالت قتل المرحمة وبرأت الجناة وأننا بال شك عندما ننهي حياة إنسان فإننا نعتدي على خالق الروح فالحياة ليست ملك أي شخص أو ملك للمجتمع يتصرف بها كما أن التقدم العلمي يأتي بالجديد دائمًا في 
شّتى المجاالت الطبية ويظل اإليمان بالحق في الحياة وغريزة البقاء أقوى من األلم والخوف . للمزيد يراجع / عبد الوهاب حومد- القتل بدافع الشفقة – مجلة عالم الفكر – العدد)3( المجلد)4( 1973 – ص 

. )21-17( 

 
  رواه البخاري- كتاب اإليمان رقم)31( وكتاب الديات رقم)6875( ومسلم الفتن شراط الساعة رقم)2888( مرجع سابق .4

  المغني ألبن قدامة – تحقيق عبداهلل عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلو – دار هجرالقاهرة- ط.1989. ص.رقم )14/175(.5
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الكلية يف الفقه اإلسالمي )أن املشقة جتلب التيسري، وأن الضرورات تـُبِّيح احملظورات وأن الضرورة تُقدىر 
 .1بقدرها.(

 .2وبالتايل جيوز إباحة احملظور لقيام العذر مع رجوع احلكم إىل ما كان عليه عند إنتفاء العذر
 فظ الشريعة اإلسالمية احلق يف احلياة وفرت وسائل محاية أخرى له وهي:وحىت حت

قال تعالى}وقل العمل والكسب حيث أمر الشرع احلكيم اإلنسان بأن يسعى لطلب الرزق احلالل  -4
 ".551اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون{" األنفال/

من األمراض ألن هذا األمر من اهلدي النبوي حفظ النفس بالعالج حيث أوجب التداوي ،والعالج  -2
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم)ما أنزل ويأيت من قبيل األخد باألسباب الذي ال ينايف قدر اهلل، قال 

  .3اهلل داء ، إال أنزل له شفاء.(
 عليم . رعاية اجلنني واألم وحفظ حق األوالد يف االسم ،والنسب، والنفقة، واحلضانة والرتبية والت -3

 حفظ النفس أو حق الحياة في الفكر المقاصدي . /المطلب الثالث 
مُيثِّل حق احلياة أو)حفظ النفس( أمهية بالغة يف الفكر املقاصدي حيث يأيت يف مرتبة أولية بعد حفظ 

 .4الدين حبكم أنه حفظ لذوات الناس أن يعتدي عليهم بالقتل أو اإليذاء
إىل اإلخالل حبفظ األصول الكلية الواجب حفظها باإلمجاع وهي حيث ترجع احملرمات يف اإلسالم 

)الدِّين والنفس والعقل واملال والنسب( ويكون حفظ النفس من جانب جلب املصلحة، ودرء املفسدة 
 وميكن تناوله على النحو التايل :

 أواًل: الفكر المقاصدي أهميته وتطوره . 
 .مفهوم الفكر املقاصدي )مقاصد الشريعة( أ_

تعرف )املقاصد( يف اللغة بعدة معاٍن فهي تعين الطريق املستقيم والقرب والعدل واالستواء ، وتعين 
 . 5اإلعتزام والتوجه واالعتماد

 *ويف إصطالح العلماء القدامى : 
عند اإلمام )الغزايل(املصلحة عنده يف األصل "جلب منفعة أو دفع مضرة وتعين املصلحة/ احملافظة  -

لشرع ، ومقصود الشرع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ عليهم د ينهم ونفسهم وعقلهم على مقصود ا
 "6ونسلهم وماهلم

                                                 
  أنظر للطاهر بن عاشور – مقاصد الشريعة – مرجع سابق – ص.1.381

  أنظر- جالل الدين السيوطي – األشباه والنظائر بتحقيق عبد الكريم الفضيلي )المكتبة العصرية – صيدا – لبنان – 2113- ط – 1- ص 121(.2
  صحيح البخاري – كتاب الطب – رقم )5678( مرجع سابق3

  - محمد رشيد رضا مجلة المنار مجلد 15 . –ج- .9 . دار المنار – القاهرة – ط . 2 . ص . 4581
  353 (/ أنظر مختار الصحاح للرازي-المكتبة العصرية بيروت– 1996-ص-254-وأيضا لسان العرب – إبن منظور- دار صادر ص )53
 174( .  / - المستصفى في علم األصول لألمام ابو حامد الغزالي تحقيق عبدالسالم عبدالشافي.دارالكتب العلمّية بيروت ط. 1. 1993.)61
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ينية واملقاصد عنده ثالثة  - وعند اإلمام )الشاطيب(" أن الشرع قصد بالتشريع إقامة املصاحل األخروية والدِّ
 " 1)ضرورية(و)حاجية(و)حتسينِّية(

 *أما يف إصطالح العلماء املعاصرون :
فهي عند الشيخ )الطاهر بن عاشور( تعين/"املعاين واحلكم  امللحوظة للشرع يف جل أعمال التشريع ،  -

وهي األعمال والتصرفات املقصودة لذاهتا ، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة  ، ويايتها العامة واملعاين 
  2اليت ال خيلو التشريع عن مالحظها"

وضعها الشرع عن كل عة الغاية منها يف االسرار اليت املراد مبقاصد الشريأما )عالل الفاسي( فيقول أن  -
 . 3حكم من أحكامها

أما عند )عبدالرمحن الكيالين( فإن املقاصد تعين "املعاين الغائية اليت إجتهت إرادة الشرع إىل حتقيقها  -
 " . 4عن طريق أحكامها

له فاهلل سبحانه وتعالى العلوم الشرعية األخرىوهكذا يتضح جبالء أن علم املقاصد علم فوائده كسائر 
يف أوامره ونواهيه )مقاصد ويايات(، والبشر حباجة للمقاصد يف حياهتم ، فالبد من النظر يف مقاصد 
كمها وجعلها مدار معرفة األحكام و بالتايل اليكون اهلدف من املقاصد والغايات إال أن  الشريعة وح 

 ملقاصد هي معاٍن وحكم راعاها الشرع احلكيم ألجل حتقيق مصاحل العباد تكون كلمة اهلل هي العليا ، فا
 أهمية الفكر المقاصدي:ب_

إن مقاصد الشريعة ليست جمرد معرفة ، أو تعمق فلسفي يف الشريعة اإلسالمية قصد بيان معانيها 
 .5دهومراميها بل هي علم كسائر العلوم اإلسالمية ينتج عمال  وأثرا  علم له عوائده وفوائ

 ويمكن إيجاز أهمية المقاصد في اآلتي :
 :خلود الشريعة اإلسالمية وشموليتهاأ_ 

حيث مُي ث ل العلم باملقاصد الشرعية واإلحاطة هبا سر خلود الشريعة اإلسالمية السمحاء ونظرهتا الشاملة 
 للحياة . 
 تقوية اإليمان في النفوس:ب_ 

بأن هذه الشريعة جاءت ألجل البشر وخدمة مصاحلهم مما  حيث يزداد املسلم إميانا  وتسليما  وقناعة  
 يستوجب اإلمتثال ألحكامها .

 حصر اإلختالف والتقلِّيل منه:ج_ 

                                                 
 (./837( وكذلك نفس المرجع  )2/ -  اإلمام الشاطبي– الموافقات في أصول الشريعة –تحقيق عبداهلل دراز – دار الكتب العلمية بيروت – )12

2
145ص  –اإلسالمية مرجع سابق مقاصد الشريعة  –الشيخ الطاهر بن عاشور  - 

 
  عالل الفاسي –مقاصد الشريعة ومكارمها – مكتبة الوحدة العربية – الدار البيضاء ص .34

  د.عبد الرحمن ابراهيم الكيالني – قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي عرضًا ودراسة وتحلياًل – المعهد العالي للفكر اإلسالمي – دار الفكر – دمشق – ط -1 -2111- ص – 45،47 .4
  أنظر د. أحمد الريسوني- الفكر المقاصدي– قواعده وفوائده دار الهادي بيروت – ط.1 -2113 - ص -75 ومابعدها.5
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حيث يؤدي العمل مبقاصد الشريعة إىل تقلِّيل اإلختالف بني املسلمني وتقريبِّ وجهات النظر بينهم ، 
 .1إفراط أو تفريطوإزالة أي خالف حيدث عن طريق الفهم الصحيح للدِّين بال 

 د_ الفهم العميق للنصوص.
وهذا يتم عن طريق فهم النصوص الشرعية  ،وحتديد مدلوالهتا ومعانيها عن طريق معرفة مقاصد الشريعة  

والوقوف على أسرارها ، فأحكام الشريعة الغراء وخاصة املعامالت دائرة على مصاحل الناس يف معاشهم ، 
 .2ومعادهم أي جلب املصاحل ودرء املفاسد
 .ثانياً: حفظ النفس بجلب المصلحة 

قال تعالى }ولكم في حوهت آيات األحكام يف القرآن الكرمي مجلة من مقاصد الشريعة اإلسالمية 
 . 578/القصاص حياة{ البقرة

حيث ورد يف هذه اآلية تعلِّيل وتربِّير القصاص ، إلستمرار احلياة واحملافظة عليها وهي )حفظ النفس( 
ملوافقات)أن الضروريات اخلمس كما تأصىلت يف وهذا عني املصلحة كما يقول اإلمام )الشاطيب( يف ا

 .3الكتاب تفّصلت يف السنة .(
 .4وقد ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم )إن اهلل يحب الرِفق في األمر كّله.(

 .5كما ورد عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال )يّسروا وال تعّسروا ، وبّشروا وال تنّفروا. (

إمضاء ورد يف األثر عن اخلليفة عمر بن اخلطاب مجلة من املقاصد منها )أي اليسر ورفع احلرج وقد 
منع طالق البدعة ، وقطعه للشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان ، أي  أي الطالق بلفظ واحد،

حفظًا للدين ، وإيقافه حد السرقة في عام الرمادة )المجاعة الشديدة( وإنشاء الديوان ،وعدم 
 وهذا ألجل مصالح رآها الفاروق  6م .(إعطاء المؤلفة قلوبه

كم ومقاصد كإجازة التسعِّري للمصلحة  كما أن التابعني ذهبوا إىل أّن الشريعة اإلسالمية بُنيت على ح 
 ويريها من املسائل األخرى .

 لمقصود بجلب المصلحة ودرء المفسدة ؟ا ما
 قصود بكّل منها :يُعد جلب املصاحل ودرء املفاسد أساس التشريع وسنحاول بيان امل

 :جلب المصلحة  -أواًل 
 .  7املصلحة/ هي عني املنفعة وهي الصالح والنفع

                                                 
  عالل الفاسي – المرجع السابق- ص .1.6

  361./11-ص-361/ أنظر رشيد رضا – مجلة المنار مرجع سابق – مجلد 2-7 2- 
 27( ./ اإلمام الشاطبي – الموافقات – مرجع سابق – )34

 2242(.مرجع سابق./ رواه البخاري – باب الرفق في األمر كله – )45
 38( . مرجع سابق./ رواه البخاري - كتاب العلم – )51

 2( 252 – ص- 391 ./43 . ص . 831 . و)مج/1( – ج / رشيد رضا – مجلة المنار – )مج6
  المعجم الوسيط )521( .مرجع سابق.7
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وتعد املصلحة من أصول األحكام وقد أقرهتا الشريعة اإلسالمية كغاية حيث وضعت الشرائع لصاحل 
 . 1العباد يف العاجل واآلجل

ووسيلتها ، واملفسدة األمل ووسيلته وكالمها قال عضد الدين اإلجيي يف خمتصره : )..واملصلحة اللذة 
نفسي، وبدين ، ودنيوي ، وآخروي،ألن العاقل إذا ُخريِّ أختار املصلحة ودفع املفسدة ، وماهو كذلك 

 . 2يصلح مقصودا  قطعا ..(
 . 3وعليه فاملصلحة احلقيقية / هي اليت تؤدي إىل إقامة احلياة ال إىل هدمها

دِّين فهو نافع ال حمالة ، وكل ماهني عنه فهو ضار، فاهلل سبحانه وتعايل ييّن وبالتايل فكل ما أمر به ال
عن العاملني رحيم هبم ، فما حّرم عليهم شيئا  إال كان ضارا  هبم ومل يوجب عليهم شيئا  إاّل كان نافعا  

  4هلم
سب ع ظهم املصلحة أو واملصلحة /ترتبط بالطاعة ، واملفسدة ترتبط باملعصية، فالطاعة واملعصية تُعظىم حب

 . 5املفسدة الناشئة عنها
 : درء المفسدة -ثانياً 

 . 6املفسدة /نقيض املصلحة  ، والفساد جماوزة احلكمة والصواب واملفسدة الضرر
ويكون هذا الضرر دائما  أويالبا ، فالعمل بالقصاص يؤدي إىل حتقيق املصلحة وتركهيؤدي إىل مفسدة ، 

 رعب واخلوف بني الناس .وهي سفك الدماء ونشر ال
 ويف نظر الشيخ الطاهر بن عاشور :

 أّن املصلحة  قسمان :
وهي مافيه صالح عموم األمة أو اجلمهور كحفظ املتموالت من اإلحراق  مصلحة عامة :  -4

 واإليراق .
 . 7وهي مافيه نفع اآلحاد كحفظ املال باحلجر على السفيه مصلحة خاصة: -2

جلب )املصلحة( يتمثل يف إقامة النفس بالطعام والشراب واللباس وإذا كان حفظ النفس من جانب 
وحىت تناول احملرمات عند الضرورة ، فإن حفظ النفس من حيث درء )املفسدة( يتمثل يف وجوب 
)القصاص( من القاتل ألن يف القصاص حياة ، فاملصلحة مندرجة يف مقاصد الشرع ومقاصد الشرع 

 . 8مراتب ضرورية وحاجّية وحتسينية
                                                 

 (. مرجع سابق.37/2 اإلمام الشاطبي – الموافقات – )1
  نقال عن الشيخ / محمد الطاهر بن عاشور – المصلحة في الشريعة اإلسالمية – دار النفائس للنشر والتوزيع – عمان االردن- ط.3-2111 – ص.2.278

 333(./ المرجع السابق نفسه )32
 159( ج- 8- ص- 581 ./ رشيد رضا – مجلة المنار – )مج4

  298( ./ الموافقات– للشاطبي- المرجع السابق- )52
 335(. مرجع سابق./ لسان العرب – )63

  الشيخ الطاهر بن عاشور – مقاصد الشريعة اإلسالمية – المرجع السابق – ص- 7.279
  المرجع السابق نفسه.ص.8.281
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 ضوابط املصلحة:
 حممد سعيد البوطي عدة ضوابط للمصلحة هي :  /حدد الشيخ 

 أن تكون املصلحة مندرجة يف مقاصد الشرع . -4
 عدم معارضتها للكتاب والسّنة والقياس أي مصلحة  معتربة ومرسلة . -2
 .1عدم تفوِّيتها أي مصلحة أهم منها أو مساوية هلا -3

تبط إرتباط وثيق باألحكام الشرعية وأدلتها وهو علم يساعد على وهكذا يتضح لنا أن علم املقاصد مر 
 فهم احلكم والعمل به ولكن دون أن يعين ذلك تقدمي املصلحة على النفس .

 .حماية حق الحياة في القانون الوضعي:  المبحث الثاني
 تفيد كلمة قانون القاعدة املطردة أو النظام املستمر .

لزمة اليت حتكم معامالت األفراد يف  /فهي تعين بالتعري  الواسع 
ُ
جمموعة القواعد القانونية الوضعية امل

جمتمع ما بصورة عامة ، وجمردة وتوقع الدولة جزاء على من خيالفها ، فالقانون ظاهرة إجتماعية يستمد 
 .2مضمونه من الظروف الواقعية للحياة وبالتايل فإن دور القانون خمتل  من جمتمع إىل آخر

 قانون الوضعي: خصائص ال
 يتِّميز القانون الوضعي بعدة خصائص هي :

 أن قواعد هذا القانون ُتطبىق وتُنفىذ يف دولة معينة أي لكل دولة قانوهنا الوضعي اخلاص هبا . -4
 أن هذا القانون يعين جمموعة من القواعد القانونية ُتطبِّق داخل دولة ما يف زمن معني .  -2
 لى إتباع القواعد القانونية السارية .أن الدولة تُلزِّم األفراد ع -3
 أخل . –أن القواعد القانونية داخل الدولة ملزمة أيّا  كان شكلها أو مصدرها تشريعي عريف أو قضائي  -1

 * وهنا جتدر التفرقة بني القاعدة القانونية واملادة القانونية والنظام القانوين:
 تضع حال  لعالقة قانونية معينة . فالقاعدة القانونية : هي الوحدة القانونية اليت -
أما املادة القانونية : فتعين النص القانوين املكتوب والوارد يف تشريع مبني واحملدد برقم متسلسل للمواد  -
 . 
أما النظام القانوين : فهو جمموعة القواعد القانونية اليت تضم روابط قانونية متشاهبة من نوع واحد ، و  -

 . 3تنظيم جانب من حياة اجملتمع كنظام األسرة مثال  اليت تساهم يف 
 فاألنظمة القانونية / تـُعهد نتاج فكري يعكس أوضاع األزمان اليت نشأت فيها 

                                                 
1
 .11-116ص –الجزائر  –مكتبة رحاب  –ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية  –د. محمد سعيد البوطي 

( وفي اللغة اإلنجليزية Jus( في اللغة الالتينية وتعني العصا المستقيمة أو المسطرة ، وتعني في اللغة المقياس لكل شيء أو القاعدة المطردة أو المبدأ  وتعني في اللغة الالتينية )Kanun تطلق كلمة قانون)2
(Law( وفي اللغة الفرنسية )Droit( واللغة اإليطالية )Dirittoفالقانون لغة مقياس كل شيء – او الخط المميز بين اإلستقامة ) للمزيد أنظر د. مفتاح أغنية- محاضرات في نظريتي القانون والحق  واإلنحراف

 ألقيت على طلبة القانون
 بني وليد/ العام الجامعي 2112/2111. غير منشورة.ص5.

  المرجع السابق نفسه ص.3.9
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 فالقانون ينبغي أن ينظر إليه ويدرس من خالل الظروف اإلجتماعية اليت يظهر فيها وطبيعة دوره هناك .
القانون الوضعي الداخلي الذي يشمل الدستور و التشريع حيث سنحاول بيان محاية )حق احلياة( يف 

)املطلب األول( مث بيان محاية حق احلياة يف القانون الدويل الذي يتضمن اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية 
 )املطلب الثاين(.
 /المطلب األول

الدستوري ، وليس خباٍف  احلماية الدستورية والقانونية حلق احلياة: يُعد  الدستور املصدر الرئيس للقانون
أن الدستور مُيثِّل وسيلة إللغاء أي صراع سياسي ميكن أن يعص  بكيان الدولة ، ولذلك يضطلع بدور 

 هام يف تنفيذ أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان .  
 والدستورهو الذي حُيدِّد حقوق األفراد يف مواجهة السلطة العامة، وهو ليس جمرد تسجيل أو إعرتاف
باملبادئ اليت حتكم السلطات العامة بل مُيثِّل كفالة حقيقيِّة وفاعلة إلحرتام الدستور ذاته مث إحرتام مبادئه 

 وقواعده .
إن الدساتري التـُعهد)منشئة( للحقوق واحلريات بل )كاشفة( ومقررة هلا ويين عن البيان أن وجود الدستور 

زز وثيقة الدستور باإلحرتام يف إطار الشرعية الدستورية وحده اليكفيإلكتساب الدولة املشروعية ما مل تع
 داخل الدولة .

وسيادة الدستور ال تنحصر بسمو قواعده بل متتد إىل هيمنة قواعده على التنظيم القانوين يف الدولة ، وال 
 فإن يرو أن )الشرعية الدستورية(تعلو على )الشرعيىة القانونية( بشكل ظاهر شكال  ومضمونا  ، وبالتايل

احلقوق واحلريات املعرتف هبا )دستوريا (الميكن ألي سلطة أن تعتدي عليها أو تنتقص منها، وهذا 
اإلعرتاف يكون متالزما  مع الضمانات سواء كانت حقوقا  فردية أم مجاعية ، ويأيت احلق يف احلياة أو 

يه القانون فال  جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا   حفظ النفس يف أوهلا بإعتباره حقا  مالزما  لإلنسان حيمه
 وذلك على النحو اآليت :1

 الحماية الدستورية لحق الحياة : /الفرع األول 
بادئ ذي بدء جيدر التنويه إىل أن )القانون الدستوري( ميثل قواعد وضعية تنظم ممارسة السلطة من قبل 

و قواعد معينة ، تعمل على ما هو   احلكام القابضني عليها، حبكم أهنم من ميارس هذه السلطة وفق نُظم
كائن وليس على صعيد ما جيب أن يكون ، وبالتايل فإن ممارسة السلطة التتم بطريقة عفويىة بل البد أن 
تكون وفق قواعد تنظمها وهي قواعدتوازن سياسي أي أهنا مبثابة قواعد سياسية تُنظِّم العالقة بني 

 ستها .القابضني على السلطة ومن هم حمال  ملمار 

                                                 
  د.مفتاح أغنية – محاضرات في نظريتي القانون والحق – المرجع السابق ص.18 .1
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يقول جورج سل ) إن قواعد القانون الدستوري هي باألحرى قواعد توازن سياسي أكثر من كوهنا أساسا  
 . 1للمشروعية (

 وتعد احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال متس ،وهي بذلك مكفولة        
 ولكن هذا ال يعين أن                     4ومجيع األشخاص متساوون يف احلماية أمام القانون،
 احلرية الشخصية حق مطلق ال ترد عليه قيود .

وألن اإلنسان كائن إجتماعي  طبقا  لضرورات احلياة فقد أقتضى ذلك أن يكون ملتزما  يف تصرفاته 
ضوابط هلذه حبيث يتوىل القانون وضع حدود و  ،وأفعاله مبا تهسنُّه اجلماعة من أصول ،وقواعد تسريعليها

        احلرية ، وحبكم أن الدستور هتيمن                                                                                              
الدستور يف الوثيقة الدستورية  قواعده على التنظيم القانوين يف الدولة فقد أفرغ املشرِّع الدستوري قواعد

 قوق واحلريات العامة .أي دسرتة احل
وهنا ميثل )احلق يف احلياة ( باملعىن الدستوري طابعا  موضوعيا  مستمدا  من الدستور ذاته ، وينال هذا 
احلق قيمة دستورية عليا سواء مث النص عليه)صراحة( يف الدستور، أو اُستخلص )ضمنا ( من مبادئه 

د احلقوق واحلريات من خالل البحث يف نية الدستورية حيث يضطلع القضاء الدستوري بدور يف حتدي
واضعي الدستور ، حيث تكفل الرقابة على دستورية القوانني يف تطوير مفاهيم احلقوق اليت جيب أن 

التوازن بني احلقوق  حتظى بالقيمة الدستورية  وأوهلا )احلق يف احلياة( ، وذلك يف إطار املبادئ اليت حتكم
 واحلريات وهي :

بغريها من احلقوق واحلريات  احلريات ليست مطلقة فال ينبغي محايتها من خالل التضحيةأن احلقوق و  -
 األخرى .

 الجود ملبدأ التدرج بني احلقوق واحلريات سواء احملمية منها نصا  أوضمنا   -
 أن احلقوق واحلريات تقع ضمن نظام قانوين واحدفال جمال للتنازع بينها يف نصوص الدستور .  -

يف احلياة( هو أمسى احلقوق اإلنسانية على اإلطالق وهو بذلك احلق الطبيعي األول لإلنسان ،  إن )احلق
وبالتايل الميكن ممارسة أي حق آخر والتمتع به إال بعد ضمان هذا احلق ألن محايته تعين محاية اجلنس 

دستور والقوانني الوضعية البشري وأستمرار احلياة الذحيمته الشريعة اإلسالمية كما أسلفنا ، وكذلك فإن ال
 هي األخرى إحاطته بسياج من احلماية والضمانات .

 ويف هذا الشأن يقول اإلستاذ السنهوري :
)إن القانون يهنظر للشخص من حيث أنه صاحل ألن تكون له حقوق وعليه واجبات  فكل إنسان 

 2هوشخص قانوين تتوفر فيه أهلية الوجوب ...(

                                                 
1 ScellePouvoirEtatique et Droit Des Gens, R.D.P.1993.P.214113مشار إليه  لدى /أحمد فتحي سرور- الحماية الدستورية مرجع سابق ص 

  عبدالرازق السنهوري - الوسيط- ج- 1—ص-388- مشار اليه لدى د.سامي بديع - الوسيط في القانون الدولي الخاص- دار العلوم العربية- بيروت- ط-1- 1994 ص– 2.348
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 .4974. وكذلك الدستور املصري لسنة 4954.41.7ر اململكة الليبية املتحدة الصادر يف ( من دستو 42أنظر املادة ) -4

فالشخصية القانونية لإلنسان: متتد حتت محاية الدستور والقانون مىت أُستمرت شخصيته القانونية منذ 
كفول )شرعا  بدء احلمل ،وحىت خروج الروح، مرورا  مبراحل حياته يف الطفولة والشيخوخة ، وهذا احلق امل

 ودستورا ( هو صّمام أمان حيمي الفرد من أي إعتداء من اآلخرين أو من جانب سلطات الدولة .
إن احلق يف احلياة ذو داللة عامة وشاملة ، وهو من أهم حقوق اإلنسان وأقدسها ولذلك كان )النص 

حياته تعسفا  ، وعلى  الدستوري( على محايته بإعتباره حق )مالزم( لإلنسان فال جيوز حرمان أحد من
 . 1القانون أن حيمي هذا احلق ولذلك قررت الدساتري الليبية املتعاقبة محاية حق اإلنسان يف احلياة

إن النص الدستوري : على محاية حق احلياة أو حفظ النفس من قبل أعلى تشريع جعل من هذا احلق 
حقا  مقدسا  جيب احملافظة عليه فال جيوز إنتهاكه إال يف حاالت إستثنائية ، فاحلياة حق طبيعي ، وهنا 

ون هذا احلق ، يربز جبالء دور الدستور كحاٍم هلذا احلق من خالل إحاطته بسياج من الضمانات لص
وهو مانتج عنه تغري نوعي يف مفهوم الدستور ذاته حبيث أضحى ميثاقا  إجتهاديا  للحقوق واحلريات وهو 

 بذلك ناظم لقيم اجملتمع املشرتكة وموحدا  هلا يف ذات الوقت 
إن ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الشأن أن احلقوق واحلريات اليت ينص عليها الدستور مطلقة لذلك ف

ممارستها تتم دون حاجة إىل صدور قانون من املشرع بشأهنا فال جيوز تقيِّيدها ولو بتشريع من الربملان ، 
 . 2وإن تدخىل املشرع وحددها كان التشريع باطال  ملخالفته الدستور

وتأسيسا  على ذلك فإن حق اإلنسان يف محاية جسده وكرامته يُعد من احلقوق اليت ال تقبل التنظيم 
لتشريعي مطلقا  ، أي أن الدستور نّظمها بشكل هنائي بات وبنصوص قطعية فأي مساس من املشرِّع ا

 . 3يُعد خمالفة  دستورية تستوجب البطالن
وإن كانت محاية هذا احلق دستوريا  مكفول يف كل دساتري العامل وفإن تطبيقه وفاعليته خيتل  من دولة 

 إىل أخرى كما سنرى الحقا  . 
 د الحق في الحياة شرعيته ؟مما يستم

إن محاية احلق يف احلياة مستمد من )الدستور( ، وأي مساس هبذا احلق البد أن يتم بشروط وضوابط 
يضعها املشرِّع طبقا  للدستور ، وما دام قانون العقوبات اللييب أجاز توقيع عقوبة اإلعدام اليت تعد مساسا  

احلياة يستمد أصوله من الدستور ذاته احلامي هلذا احلق وإن   جبوهر احلق يف احلياة فإن هذا املساس حبق
لسنة  1كان املشرِّع اللييب حاول التضّييق من نطاق تطبيق عقوبة اإلعداحميث نص يف القانون رقم 

                                                 
  راجع الدستور الليبي 1951 . اإلعالن الدستوري الليبي المؤقت 1969 . واإلعالن الدستوري المؤقت 1.2111

  راجع د.عبدالحميد متولي– الوسيط في القانون الدستوري– دار الطالب للنشر– اإلسكندرية– 1956 – ص667. 2
  أنظر د. عبدالرزاق السنهوري – مخالفة التشريع للدستور واإلنحراف في إستعمال السلطة التشريعية- مجلة مجلس الدولة مصر السنة )3( 1952- ص.53 .3
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بشأن القصاص والدية: على أن )يعاقب باإلعدام قصاصا  كل من قتل نفسا  عمدا إذا طلبه  4995
 . 1اص بالعفو ممن له احلق فيه وتكون العقوبة الدية .(أولياء الدم ، ويسقط القص

( منه )تطبىق أحكام الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة لنصوص هذا 7كما نص هذا القانون يف املادة )
 . 2القانون فيما مل يرد بشأنه نص . (

ذلك العقوبة، وهو وتأسيسا  على ذلك فإن جرمية القتل العمد يف هذا القانون ال تسقط مبضي املدة وك
ماجعل هذا النص يصطدم مع قانون العقوبات اللييب النافذ الذي ينص على سقوط اجلرائم والعقوبات 

 مبضي املدة .
 المطلب الثاني الحماية القانونية لحق الحياة:

ي حىت تؤيت احلماية الدستورية أٌكلها البد أن تتبعها محاية قانونية ، تتضمن مبادئ وأحكام تصون وحتم
حق اإلنسان يف احلياة ، وكافة حقوقه األخرى وحتديدا  )مبدأ الشرعية ( وهو ماسنتناوله على النحو 

 التايل :
 الفرع األول: الضمانات الدستورية اليت كفلها املشرِّع اللييب حلماية حقوق اإلنسان 
 كفل املشرع اللييب عدة مبادئ دستورية وضمانات قانونية حلماية حقوق اإلنسان  

 بشكل عام وهي :
مبدأ العلم بالقانون :فال يعاقب إنسان إال مبوجب قانون نافذ صادر مسبقا  يبني العقوبة واجلرمية وأال  -4

يسري هذا القانون بأثر رجعي ، وأن يكون ذلك حتت مسو الدستور، أي أن تصدر القوانني مطابقة 
 .3عقوبة إال بنص(له،ويُناط بالسلطة القضائية مراقبة دستوريتها )فال جرمية وال

أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته حبكم قضائي هنائي :ومع ذلك جيوزإختاذ اإلجراءات القانونية ضده  -2
 مادام متهما  .

 . 4حق اإلستعانة مبحاٍم:وهذا حق طبيعي وهو من أهم الضمانات اليت تكفل حتقيق عدالة نزيهة -3
أو مجع اإلستدالالت عن طريق الشرطة )املادة  ضمانات التحقيق : واليت تتمثل يف التحقيق األويل، -1

.( إجراءات جنائية كما قرر قانون اإلجراءات اجلنائية ضمانات للمتهم وحدد احلاالت اليت 44.
 . 5تُب يح اإلستيقاف والتفتيش واحلبس اإلحتياطي

من  تعدد درجات التقاضي : وهي من أهم الضمانات حيث جيب أال حُياكم اإلنسان أمام حمكمة -5
د املشرع اللييب يف قانون نظام القضاء رقم) ( 4971لسنة  54درجة واحدة وإن تعدد قضاهتا ، وقد حدِّ

                                                 
 1995 ./1995/3( بشأن القصاص والدية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد)5(  السنة )32( بتاريخ 23/ أنظر القانون رقم )16

  المرجع السابق نفسه . المادة )7(.2
  أنظر القانون رقم )21( لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية منشور بالجريدة الرسمية العدد)22( السنة )29( بتاريخ 3.1991.11.9

 15 ق مجلة 3.5.1971 ./ أنظر حكم المحكمة العليا الليبية - طعن إداري- رقم 49
  راجع قانون اإلجراءات الجنائية الليبي والصادر 1956 ومع آخر تعديالته- منشورات أمانة العدل – طرابلس)1987( .5
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هذا من  1احملكمة العليا(–حماكم اإلستئناف –احملاكم اإلبتدائية –درجات التقاضي وهي )احملاكم اجلزئية 
 ون اجلنائي بشقّيه:حيث الـمبادئ واألسس، أمـا مـن حيث التشريعات والقوانني فإن القان

ُجرىمة ويُعاقب على إرتكاهبا -
وكذلك األفعال اليت يأمر املشرِّع  قانون العقوبات: الذي حُيد د األفعال امل

بالقيام هبا،ومعاقبة املمتنع عن ذلك ، فتتم محاية حق احلياة يف قانون العقوبات ،من خالل جترِّمي املساس 
ادعة، أي محاية احلق حمل اإلنتهاك ، وحىت وإن أختلفت القوانني من دولة  حبياة الفرد، و تقرِّير العقوبة الر 

إىل  أخرى حسب أنظمتها السياسّية و اإلقتصاديّة و اإلجتماعّية  فإهنا تشرتك يف أن املشرِّع عند 
 إصدارالدستور، وتشريع القوانني يراعي حقوق اإلنسان دائما  .

د د اإلجراءات املتبعة من السلطات العامة عند وقوع جرمية وقانون اإلجراءات اجلنائية : والذي حيُ  -
 لكشفها وأثبات إرتكاهبا،والتحقق من ثبوت املسئولية اجلنائية عنها متهيدا  ملعاقبة مرتكبها .

وألن هذه اإلجراءات تصل إىل حد إزهاق الروح كما يف عقوبة ) اإلعدام ( فالبد من التوفيق إذا  بني 
يف حقوقه، وإنسانيته ، ومصلحة  وأهداف وقيم)جمتمعه( فال متس حقوق األفراد إال مصلحة  ) الفرد ( 

يف حدود وقيم ومصاحل اجملتمع وال تضار اجلماعة  يف قيمها ومصاحلها باسم محاية الفرد ورعاية حقوقه 
ة مبادئ ولذلك كان البد للقانون اجلنائي أن تكون نصوصه ُمصهاية يف نطاق املبادئ الدستوريى  وحرياته

 حقوق األفراد وحرياهتم األساسية .
 ولكن ماهي ضمانات حق احلياة يف القانون اجلنائي اللييب؟

تضمىن القانون اجلنائي اللييب عدة ضمانات حلق احلياة محاية للنفس البشرية منها كما أشرنا مبدأ 
،وعدم جواز  2انون العقوباتالشرعية، فال جرمية وال عقوبة إال بنص والقانون األصلح للمتهم يف إطار ق

 ( أنواع العقوبات وهي :47اجلهل بالقانون اجلنائي تربيرا  للفعل وقد حددت املادة )
 الغرامة (. –احلبس  –السجن  –السجن املؤبد  –عقوبات أصلّية )اإلعدام  -
ية ،وفقدان األهلية احلرمان من مزاولة املهن واألعمال الفن –عقوبات تبعيىة )احلرمان من احلقوق املدنية -

 نشر احلكم باإلدانة.(. –القانونية 
 أما اجلرائم املرتكبة ضد حياة الفرد أو سالمته فهي :

على كل من قتل نفسا  عمدا   )القتل العمد( مع سبق اإلصرار حيث رتىب املشرِّع عقوبة )اإلعدام( -4
مع سبق اإلصرار على ذلك، وهذه اجلرمية ال تقوم إال بتوفر القصد اجلنائي بنوعيه القصد)العام( 

 . 3والقصد)اخلاص( وهكذا محى قانون العقوبات اللييب النفس البشرية من إزهاقها
 السجن  )القتل العمد( دون سبق إصرار وترصىد وتكون العقوبة بالسجن املؤبد أو -2

                                                 
1
 .1976 2339. ص .  45. عدد . 14الجريدة الرسمية . س .  –بشأن نظام القضاء  1976لسنة  51أنظر القانون رقم  

 9( ق مجلةم.ع 1964.6.13 .ع.2.س.1 ./ طعن جنائي رقم )245
. تمثل عقوبة اإلعدام )رادعًا( و )إستثناءًا( حيث سنتناولها هنا كرادع يحمي الحق في الحياة ثم نتناولها الحقًا كإستثناء وارد على هذا الحق طبقًا لما تقضيه منهجية البحث  

 16( ق .1971.4.12. –م – م –م-ع عدد . 4 . س .6. 1971 . ص – 231./ طعن جنائي رقم)392
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فضي للموت( وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات ويكفي  -3
ُ
)الضرب أو اجلرح امل

 . 1لتوافر هذه اجلرمية القصد العام
التحريض، أو املساعدة على اإلنتحار ، وتكون العقوبات من ثالث إىل عشرسنوات،ويف حالة  -1

 2(.الشروع تكون العقوبة احلبس من )ثالثة( أشهر إىل )سنتني
إن نطاق تطبيق قانون العقوبات ميتد ليشمل محاية احلق كأساس ملبدأ عدم رجعية قانون العقوبات  

 ورجعية القانون األصلح للمتهم ، ويف إطار التوازن بني التجرمي
والعقاب ومحاية حقوق اإلنسان وضماناهتا يف مواجهة التجرمي ، ويف إطار شخصية العقوبة، وأصل 

 كقاعدة من قواعد احلكم .  الرباءة كمبدأ و

)القتل اخلطأ( ويكون بإزهاق روح إنسان ، أو التسبب يف القتل بدون قصد والعقوبة هنا احلبس  -5
والغرامة مبا ال يزيد مائيت دينار، أو إحدى هاتني العقوبتني وتشدد العقوبة إن ترتِّب على الفعل موت 

مسكرة أو خمدرة كانت العقوبة احلبس مدة ال تقل عن أكثر من شخص ، أو كان اجلاين متعاطيا  مواد 
 . 3سنة ويرامة ال تتجاوز أربعمائة دينار أو إحدى العقوبتني

إن محاية )حق احلياة( مكفول حىت وإن كان الشخص ذو عاهة جسدية، أو نفسية، أو مريضا  مرضا  ال 
 وهنا.يُرجى شفاؤه فال ميكن تعجيل موته حىت بدافع الشفقة والرمحة كما ن

إذا حق احلياة مالزم للكائن البشري ، والقانون جيب أن حيمي هذا احلق فال جيوز حرمان أحد من حياته 
لمون مبوته من أذاه وشروره ، وإعدامه بعد حماكمته يكون  تعسفا  ، فإعدام اجملرم حياة لألبرياء الذين يهس 

 .4لأقرب للعد
ثنائية واخلطرية، وينحصر إيقاعها يف حاالت حمددة ولذلك فإن عقوبة )اإلعدام( من العقوبات اإلست

وحمصورة ، وبالتايل فإن النص على هذه العقوبة وتطبيقها من شأنه التقلِّيل من اجلرمية ومحاية حق احلياة 
 .5وتكون رادعا  جملرمني آخرين

 وتأسيسا  على ذلك فإن القانون اجلنائي حُيدث توازنا  بني حق احلياة كأحد احلقوق 

ساسية لإلنسان واملصلحة العامة،إستكماال  لدور الشرعية الدستورية ويربز دور قانون العقوبات يف األ
محاية حقوق اإلنسان بتقريره محاية هلذه احلقوق من خالل )جترمي( املساس هبا من خالل فرض عقوبات 

 . 1معينة ضد املعتدي وأوهلا محاية احلق يف احلياة
                                                 

 18( ق..1971.11.16. )م.م.ع( عدد.4-س- 1971.6 . ص231 ./ طعن جنائي )1186
 377(./ 1956 المواد )376/ أنظر قانون العقوبات الليبي 2

  باإلضافة إلى نصوص قانون العقوبات الليبي المشار –يراجع قانون القصاص والدية رقم )6( لسنة 1995المشار إليه .والمنشور بالجريدة الرسمية العدد)5( السنة)32( بتاريخ /3.1995/3/23
  غسان رباح – عقوبة اإلعدام حل أم مشكلة – مؤسسة نوفل- بيروت– ط – 1. 1987 . ص . 25 ومابعدها .4

 ثار نقاش طويل حول ضرورة عقوبة اإلعدام بين مؤيد لها ومعارض المؤيدون يرون أن لإلعدام أثر في الردع فهو وسيلة لحماية المصالح الجوهرية كما أن عقوبة اإلعدام مقبولة لدى الرأي العام، وهي حق 5
للمجتمع وأنها تمثل تناسب مع الجريمة المرتكبة وهي تكفل الردع العام كما أنها قليلة التكلفة فيتم التخلص من المجرم وتجنب تكاليف سجنه . أما المعارضونفيرون أن عقوبة اإلعدام ليست حقًا للمجتمع أو 

الدولة كما أنها تفتقد مبدأ الشخصية فاألثر يمتد ألسرة المحكوم عليه وأنها غير ذات فاعلية كما أنها عقوبة غير عادلة والخطأ القضائي فيها محتمل كما أنها عقوبة غير مبررة وتتعارض مع السياسة العقابية 
 الحديثة .للمزيد يراجع د.غسان رباح- عقوبة اإلعدام حل أم مشكلة – مرجع سابق – ص – 28 .
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من املبادئ اليت حتكم قانون اإلجراءات اجلنائية والذي يرتبط بقانون  وجتدر اإلشارة هنا إىل مجلة
 العقوبات إرتباطا  الزما  ووثيقا  وهي :

أن الدستور يُك سب اإلجراءات اجلناية شرعيتها فال جيوز إختاذ أي إجراء جنائي إال بقانون، فاملتهم  -4
 بريء حىت تثبت إدانته ، والشك يُفسِّر ملصلحة املتهم .

أن القانون الدستوري هو الذي حُيِّدد مبدأ األصل يف الرباءة، وضمانات احملاكمة العادلة يف مجيع  -2
 مراحلها فال جرمية والعقوبة إال بنص .

أن القانون الدستوري هو الذي يُبنيِّ آلية عمل السلطة القضائية ، واملبادئ اليت حتكمها وضماناهتا   -3
ابة العامة يف إختاذ إجراءات  مباشرة الدعوة اجلنائية ، فتربئة متهم خري من كاحليدة واإلستقالل ودور الني

 إدانة بريء .
أن مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات يستند على دعامتني مها : محاية احلرية الشخصية ومحاية املصلحة  -1

 العامة.
لعقاب واإلجراءات اجلنائية وهكذا فإن محاية املصلحة العامة تتحقق من خالل إسناد وظيفة التجرمي وا

إىل املشرع وحده يف إطار الشرعية الدستورية واملقومات األساسية للمجتمع يف حتديد حمل احلماية 
اجلنائية ، واإلجراءات هي الوسيلة الضرورية لنقل قانون العقوبات من حالة اجلمود والسكون إىل حالة 

)التجرمي( و)العقاب(و اإلنتقال من قاعدة التجريد إىل احلركة والفاعلية، فهي الوجه العملي إلحتاد شقي 
 دائرة التطبِّيق العملي .  

 حفظ النفس أو حماية الحق في الحياة في القانون الدولي .الفرع الثاين: 
حبماية احلق يف احلياة يف القانون الدويل/ بيان اآلليات اليت حتمي حقوق اإلنسان من اإلنتهاك، ايعىن

ُشّكلة وفقا   إلتفاقياتدولية خاصة حبماية وذلك عن طريق 
منظمة األمم املتحدة وهيئاهتا املتخصصة وامل

 .2حقوق اإلنسان
إن محاية احلق يف احلياة يأيت يف مقدمة حقوق اإلنسان الذي ركىزت عليه معظم اإلعالنات العاملية 

حيمي القانون هذا احلق ، واملواثيق وأولته إهتماما  خاصا  حيث لكل إنسان حق طبيعي يف احلياة و 
 3والجيوز حرمان أي إنسان من حياته بشكل تعسفي

وتظهر جليا  هذه احلماية يف إصرار اجملتمع الدويل على حماربة جرمية إبادة اجلنس البشري أيا  كانت 
 أسباهبا دينّية أو عرقّية أو عنصرية ويف هذا الشأن أقرت

                                                                                                                                            
2(أما الدستور اإليطالي فقد حظر هذه العقوبة فيما عدا الجرائم العسكر ية / حظرت بعض الدساتير توقيع عقوبة اإلعدام كالدستور اإلسباني مادة)15( والدستور السويدي مادة )4( والدستور البرتغالي )124

 4(  /المر تكبة أثناء الحرب مادة)27
 أنشئت األمم المتحدة بموجب ميثاق األمم المتحدة في 1945.6.21 ويعد النظام السياسي لمحكمة العدل الدولية جزءًا متممًا للميثاق ، ومن أهم مقاصد األمم المتحدة )ضمان حقوق اإلنسان وحفظ السلم 2

 واألمن الدوليين وتحقيق التعاون الدولي.(.
  راجع المادة )6( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966..3
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 رمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها .( منع ج4918اجلمعية العامة لألمم املتحدة)
 (:4918كما أقر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)

على أنه)لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه ، ويتبع هذا احلق يف حياة كرمية وجديرة 
 باإلحرتام..( .

وحريات اإلنسان وختلصه من وتأسيسا  على ذلك حتاول كل التشريعات احلديثة األخذ مبا يصون حقوق 
الرق والعبودية ألن حق الوجود ألي إنسان ال يقتصر على حق البقاء بل البد أن يشمل توفر حياة كرمية 

 حىت يشعر بإحرتامه وكرامته .
 ولكن ماحدود القوة اإللزامية لقواعد القانون الدويل املتعلقة حبق احلياة ؟

املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وحتديدا )حق احلياة( مستمدة من  إن القوة امللزمة باإلتفاقيات الدولية-
القانون الداخلي، وبذلك تتص  هذه القواعد بقيمة)دستورية( بعد إختاذ اإلجراءات الدستورية الالزمة 
اليت تعطيها هذه الصفة ، وبالتايل فإستخالص محاية احلق يف احلياة بطريق يري مباشر من الدستور 

 . 1بدأ سيادة القانون فيكون مصدره الدستور وليس اإلتفاقيات الدوليةتأسيسا  على م
وقد أصبح أمام القاضي الوطين عدد من اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان مما يثري بعض املشكالت 
القانونية عند تضارب نصوصها  مما تطلب معاجلتها بشكل خمتل  عن مفاهيم القانون الدويل التقليدي 

عه أن إتفاقيات حقوق اإلنسان ترتبط بعالقة الفرد بدولته األمر الذي يتطلب متتعه مبعاملة ، وهذا مرج
أفضل يف مواجهة الدولة وهكذا تصبح اإلتفاقية الدولية نافذة يف القانون الداخلي  بإرادة الدولة البقوة 

 . 2املعاهدة أو اإلتفاقية
الدولية  من خالل نصوص اإلعالنات واإلتفاقيات إن احلق يف احلياة  حق مكفول يف التشريعات الدولية

إنسان فال جيوز  األمان على شخصه وهذا احلق أصال  ثابتا  لكل إذ لكل فرد حق يف احلياة، واحلرية،ويف
 ذلك إال يف احلاالت اإلستثنائية اليت حددها القانون حيث جيوز إيقاع احلكم باملوت اللجوء إىل يري

خطورة  طبقا  للقانون املعمول به وقت اجلرمية ، وال جيوز تنفيذ هذه العقوبة إال بعد بالنسبة ألكثر اجلرائم 
صدور حكم هنائي من حمكمة خمتصة ، وال يعفى من املسؤولية إذا كان احلرمان من احلياة يشكِّل جرمية 

ام على إبادة اجلنس ، ولكل حمكوم عليه باملوت طلب العفو أو ختفيض احلكم ، وال جيوز حكم اإلعد
 .3الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر عاما  أو على املرأة احلامل األشخاص

 أما إتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها : -

                                                 
 غير منشورة . -3ص.  -2115-2114العام الجامعي  –حقوق اإلنسان  ألقيت على طلبة كلية القانون في بني وليد  –محاضرات في مادة  –مفتاح اغنية  1

 تصبح اإلتفاقية أو المعاهدة الدولية نافذة وفقًا للدستور بإحدى طريقتين :  2
 انيا و ألمانيا(وغيرها .األولى : أن يقوم المشرع بتحويل المعاهدة أو اإلتفاقية إلى تشريع وطني داخلي حتى يقوم القاضي الوطني بتطبيقها وهو المتبع في) بريط

 .ا ومصر وليبيا وبعض الدول األخرىجزء من التشريع الداخلي بمجرد التصديق عليها وفقًا لإلجراءات المحددة في الدستور وهو األسلوب المتبع في فرنس الثانية : أن اإلتفاقية الدولية تعد
 ( مرجع سابق .16المادة ) -1966راجع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  3
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فقد كفلت احلق يف احلياة والسالمة الشخصية ، فال جيوز قتل أعضاء يف أي مجاعة أو إحلاق أذى 
 .1تدمريهم أو إبادهتمجسدي هبم ، أو فرض تدابري تؤدي إىل 

كما كفلت اإلتفاقية الدولية ملنع جرمية الفصل العنصري : عدم حرمان أي عضو أو أعضاء يف فئة أو 
 .2فئات عنصرية من احلق يف احلياة ، و احلرية الشخصية بقتل أعضاء يف فئة أو فئات عنصرية

اة : حيث حظرت اإلعتداء أو تقييِّد كما أوردت املواثيق الدولية ضمانات حلقوق وحتديدا  احلق يف احلي
مجلة من احلقوق حىت ولو كانت األمة يف حالة طوارئ معلنة رمسيا  ومن تلك احلقوق حق احلياة ، وأيا   

 .3كانت التدابري فال جيوز اإلعتداء على حق احلياة أو التعذيب أو اإلسرتقاق
هرية لإلنسان فالجيوزاإلعتداء عليه أو وصفوة القول أن احلق يف احلياة من احلقوق األساسية ، واجلو 

 .4املساس به، وأي فعل يعد من ذلك يعترب جرمية دولية
جتعل مرتكبها عرضة للقضاء الوطين أو أمام احملاكم الدولية حيث يعد اإلعتداء على حق احلياة  من 

هي من إختصاص جرائم احلرب  ، ومن جرائم اإلبادة اجلماعية ،وكذلك من اجلرائم ضد اإلنسانية اليت 
 .2،من خالل تطبيق قواعد القانون الدويل اجلنائي4احملكمة اجلنائية الدولية 

وتأسيسا  على ذلك فإن قتل أفراد اجلماعة ، أو جمموعة من السكان ، أو إبادهتم أوالقيام بالعمليات 
 األرهابية ُتشكِّل جرائم دولية يقع مرتكبوها حتت طائلة اجلزاء .

قليمية : فقد تضمىنت هي األخرى محاية حق احلياة حيث نصت عليه بشكل مطلق ،وإن  أما املواثيق اإل
كانت فاعليتها متفاوتة يف ذلك إذ بينما جند فاعلية أكرب يف اإلتفاقيات األوروبية، واألمريكية جند 

 .5مستوى محاية متدٍن يف امليثاق اإلفريقي وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان
 
 

                                                 
 ( .2. المادة )1948المعاقبة عليها .أنظر إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية و  1
 ( .2. المادة )1973اإلتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري . 2

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – المرجع السابق – المادة )4(.3
يمثل عدوانًا على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي ،  أنها سلوك: هي كل سلوك يرتكب إخالاًل بالقانون الدولي وتشكِّل إضرارًا بالمصالح التي يحميها أو  الجريمة الدولية 4

.  وجرائم الحرب وجرائم العدوان( والقانون  259. ص .2116. 1ط. –الجزائر  –دار حومة  –ي القانون الجنائي الدوليأبحاث ف –من خالل قواعد القانون الجنائي الدولي للمزيد راجع د. عبد العزيز العشاوي
عامة للقانون وتتراوح العقوبات المطبقة من اإلتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي والمبادئ الخاصة بالنزاعات المسلحة، والمبادئ ال–( من النظام األساسي )النظام األساسي 21الذي ُتطبقه حسب المادة )

محمد عزيز  –(سنة( وعقوبة السجن المؤبد في حالة الخطورة القصوى للجريمة .( وأستبعد هذا النظام عقوبة اإلعدام . للمزيد يراجع 31( من النظام األساسي )الحبس لمدة )77طرف المحكمة طبقًا للمادة )
 . 114.ص.2115 -1 -ط -بيروت –المحكمة الجنائية الدولية بحث منثوور ضمن منشورات الحلبي الحقوقية القانون الدولي اإلنساني و  –شكري 

( وتخضع إلختصاص 2112.4.11( وأصبح نافذًا في )1998.7.17المحكمة الجنائية الدولية : ُأقر نظامها األساسي في )روما( وذلك بناء على قرار المؤتمر الدبلوماسي لألمم المتحدة ) -
 لمحكمة )جرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية ا

أو اإلجتماعي الدولي عن طريق إيقاع جزاءات على أي  القانون الدولي الجنائي : هو مجموعة من القواعد القانونية المعترف بها في نطاق العالقات الدولية التي تهدف لحماية النظام القانوني -
دولي أو يعرض مصالح المجتمع الدولي أو القيم اإلنسانية للضرر أو الخطر.وتمثل خروجًا عن النظام العام الدولي وتصيب بالضرر مثالح المجتمع السلوك يشّكل عدوانًا على هذا النظام أو 

 . 128 -127د. عبدالعزيز العشاوي المرجع السابق . ص  /القيم اإلنسانية العليا . للمزيد يراجع 
 

1( من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وكذلك المادة )4( من اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة )4( من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة)5( من الميثاق / للمزيد راجع المادة )52
 العربي لحقوق اإلنسان .
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 .حفظ النفس –والقيود الواردة على حق الحياة  اإلستثناءات: المبحث الثالث
ذكرنا أن حق احلياة حق مقدس ، ال جيوز اإلعتداء عليه ، بأي شكل من األشكال حيث حرصت 
)الشريعة اإلسالمية( على محايته بشىّت السبل ، وأبعدت عنه كل ما يلحق به ضررا  أو يهّدد وجوده ، 

اءات والقيود حىت ال يبقى على إطالقه، كما أن )القانون الوضعي( ولكن أوردت عليه بعض اإلستثن
املطبىق بشكل عام يف اجملتمع والذي يسعى حلماية املصلحة العامة قدجّرم كل ما يلحق ضررا  باحلياة 
اإلنسانية ، من خالل إحداث توازن بني مصلحة اجملتمع ، ومصلحة الفرد، حبيث ال ميكن تقديس هذا 

رتاف به ملن ُتشكِّل حياته خطرا  على جمتمعه ، أو ميثل هتديدا  للمصاحل العليا يف اجملتمع احلق أو اإلع
حيث سنتناول القيود اليت تهر د على حق احلياة أو حفظ النفس يف الشريعة اإلسالمية )املطلب األول( مث 

لقانون الوضعي نتحدث عن القيود أو اإلستثناءات اليت تهر د على حق احلياة أو حفظ النفس يف ا
 )املطلب الثاين( وذلك على النحو التايل:

 املطلب األول : القيود أو)اإلستثناءات( اليت ترد على حق احلياة )حفظ النفس( يف الشريعة اإلسالمية .
ريم أن الشريعة اإلسالمية تُقدِّس حق احلياة كما أشرنا ،وتعمل جاهدة للحفاظ عليه وصونه لكنها ويف 

وردت إستثناءات على هذا احلق ُيصهادر مبوجبها حق احلياة وهي حاالت )القصاص اإلطار نفسه أ
 والدفاع الشرعي وإقامة احلدود(وهوماسنتناوله كالتايل :

: القصــاص: ويعين معاقبة اجلاين مبثل جنايته فيقتل جزاء له على فعل القتل أي أن تكون هناك  أوالً 
 .1مساواة ومعادلة بني اجلرمية والعقاب

 ولكن ماحلكمة اليت توخىاها الشارع من القصاص ؟

إن عقوبة القصاص تعد وسيلة حلماية احلياة البشرية حبكم أن حياة اإلنسان أمر مقدس ألن اإلعتداء 
عليها فعل شنيع ، ولذلك يُعد الرتهيب أداة زجر، وحبكم أن اإلميان واخلوف من عقاب اهلل سبحانه 

العقوبة )الدنيوية( العاجلة قبل العقوبة )اآلخروية( اآلجلة حيث وردت وتعاىل ، ليس درجة واحدة كانت 
قوله تعالى }ولكم في هذه العقوبة يف آية جامعة ،مانعة ،بليغة، دقيقة يف اإلعجاز واإلجياز يف 

 ( 578اآلية ) –ولي األلباب لعلكم تتقون{ البقرة ا أالقصاص حياة ي
 : وميكن إجياز حكمة تشريع القصاص يف اآليت

 إن تشريع القصاص يهدف للمحافظة على حياة اإلنسان . -4
 إن تشريع القصاص يردع أهل العدوان والظلمة ويزجرهم . -2
إن من حكمة القصاص طمأنة أولياء الدم فال ينتقموا بأنفسهم وهو بذلك يقضي على عادة  -3

 األخذ بالثأر، وحيفظ األمن اجملتمعي .

                                                 
  للمزيد أنظر- محمد سعيد عبداللطيف – القصاص في الشريعة اإلسالمية – مكتبة دار التراث- القاهرة.ص.1.72
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 . 1إقرار العدالة ،وإرضاء الريبة يف التشفي من القاتل إن تطبيق القصاص ينطوي على -1
إن القصاص عند التأمل فيه هو مبثابة حياة الرزية وهذه احلكمة اليدركها إال ذوي البصرية والنظر  -5

 .2الصحيح
 أدلة مشروعية القصاص :  
 من الكتاب العزيز : -أ
 (.477اآلية ) -{ البقرة ... يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلىقال تعاىل } -
{ ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فال يسرف في القتل إنه كان منصورًا وقال تعاىل } -

 (.33اآلية ) –اإلسراء 
 (. 493اآلية ) –{ البقرة ومن أعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم.وقال تعاىل } -
 : ومن السنة النبوية -ب

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم }ال يحل دم أمرئ مسلم إبن عمر رضي اهلل عنهما قال  حديث
يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق 

 .3من الدِّين التارك للجماعة.{
من قتل قتيل فهو بخيرالنظرين:أما و وكذلك حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه أبوهريرة }

 . 4{ يودى وإما يُقاد.
وقد أمجعت األمة على مشروعية القصاص فاحلر املسلم يقاد به قاتله ، بعد النظر يف شروط القاتل وفعل 

 .5املقتول ، فإرساء العدل يقتضي التحقق من هذه الشروط
 : دفع الصائل )الدفاع الشرعي( : ثانياً 

 .6ن اإلنسان أو يوجب عليه رد عدوان يري مشروع محاية  لنفسه أو ماله أو عرضهوهو حق شرعي ميُهكِّ 
 وقد إختل  الفقهاء يف حكمه :

  -حيث ذهب اجلمهور إىل القول )بالوجوب( ودليلهم :
 .  594اآلية  –قوله تعالى }وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{ البقرة من الكتاب :  -
 .  7.{من قـُّتل دون ماله فهو شهيدعليه وسلم } من السنة  : قوله صلى اهلل -

                                                 
  المرجع السابق .ص.1.74

 144 .(/ أنظر تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور – مرجع سابق )22
  صحيح البخاري – كتاب الديات رقم )6878( باب قوله تعالى }إن النفس بالنفس{ .مرجع سابق3

  صحيح البخاري –كتاب الديات- باب من قتل له قتيل- المرجع السابق نفسه رقم )6881( .4
581( والقوانين الفقهية ألبن جزي وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /322( والمغني إلبن قدامة )286/11(وكذلك مواهب الجليل للحطاب )8/ للمزيد تراجع كتاب الفقه: كبدائع الصنائع للكاساني)56

 418( وغيرهم ./399( و)4/)4
  أنظر د. عبدالقادر عودة – التشريع الجنائي المقارن – ج.1.ص.6.473

  أخرجه الترمذي – كتاب الديات – رقم )1418(.مرجع سابق.7
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إن بين يدي الساعة فتناً  أما من قال )باجلواز( فقد إستدل باحلديث الذي رواه أبو موسى األشعري )
 .1(كِقطع الليل الُمظلم ....

 : وشروطه -
على  أن يكون إعتداء  وليس إستعمال حق كتأديب األب إلبنه ، أو زوجته سواء كان اإلعتداء -4

 النفس ، أو املال ، أو العرض ، وليس من الضروري أن يكون اإلعتداء ُيشكِّل جرمية معاقب عليها.
 أن يكون اإلعتداء حااّل  يف الفعل أو الظن ، وليس مؤجال  ، أو جمرد هتديد . -2
يريها أال تكون هناك وسيلة أخرى ميكن هبا دفع اإلعتداء من الصائل كالصراخ ،أو اإلستغاثة أو  -3

 من وسائل النجدة والغوث .
 . 2أن يكون رد الصائل ، ودفع إعتدائه بالقوة الالزمة لرده -1
 مقاصد الشريعة من دفع الصائل : -

 أباحت الشريعة دفع الصائل املعتدي لعدة مقاصد منها :
ص أن دفع الصائل يؤدي إىل عدم خسارة نفس بشرية أخرى ، أي خسارة نفسني عند إقامة القصا -أ

 على القاتل .
أن دفع الصائل يؤدي إىل األمن اإلجتماعي، فال ميكن للقتلة واجملرمني أن يتعرضوا لآلخرين ، وهذا  -ب

 فيه حتقيق مصلحة إجتماعية عليا أوىل باحلماية . 
أن دفع الصائل يؤدي كذلك إىل محاية أرواح الناس ، وممتلكاهتم ، وأعراضهم من إعتداء اآلخرين  -ج

 .3كونون ُعرضة  للقتلألهنم سي
 : إقامة احلدود . ثالثاً 

فظ نفسه من املقاصد الكلية اليت تعمل على حفظها،ورد  جعلت الشريعة اإلسالمية حياة اإلنسان،وح 
العدوان عنها،وليس جمرد حق،ألهنا هبة ومنحة من عند اهلل سبحانه وتعاىل ، حيث حرىمت كل ما يلحق 

 شرىعت احلدود للحفاظ على هذه احلياة وصوهنا . ضررا  باحلياة اإلنسانية، ولذلك
 : وهذه الحدود هي

: ويقصد به كفر املسلم بصريح ، أو بلفظ يقتّضيه أو فعل يتضّمنه وهي الرجوع عن دِّين  حد الرِّدة -أ
 .4اإلسالم إىل الكفر ، والعياذ باهلل

ومنها التلفظ بقول صريح أو اإلشراك باهلل ، أو جحد ربوبيته أو إنكار األنبياء أو سب اهلل ورسوله أو 
 القيام بأفعال تتضمن الكفر ويريها . 

                                                 
  أخرجه الترمذي – كتاب الفتن – رقم )2214(.مرجع سابق.1

 531( مرجع سابق ./ أنظر المغني إلبن قدامة –)212
 484(./ د.عبد القادر عودة – مرجع سابق –ص)3479

 264(./465( وكذلك المغني إلبن قدامة – مرجع سابق )12/ أنظر حاشية الدسوقي – مرجع سابق )44
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 : عقوبة المرتد
 .1أمجع الفقهاء على قتل املرتد من قبل اإلمام أو نائبه بعد اإلستتابة ، وكان مستوفيا  لشروط الردة

 ودليلهم : 
على احلاكم فالبد  2( واالستتابة هنا )واجبة(من بدَّل دينه فأقتلوه..الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) قول

 من إستتابة املرتد ، وإنذاره بالعقوبة إن مل يتب من فعله .
 حكمة قتل املرتد :

اه في قوله تعالى}ال إكر قد يرى البعض إن قتل املرتد يناقض حرية املعتقد يف اإلسالم كما ورد يف  -
وقوله تعالى }وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شآء   214اآلية –الدِّين{ البقرة 

 .3مما يدل على حرية اإلنسان يف إعتناقأي معتقد 29اآلية  –فليكفر.{ الكهف 
 ولكن يرد على أصحاب هذا الرأي باآليت :

ليها لتكون رادع للجرمية ، فالدخول إن تشريع احلدود يُقصد به محاية مصاحل العباد قبل اإلعتداء ع -
 لإلسالم ينبغي أن يكون على إقتناعالميكن الرجوع عنه .

كما أن أساس الدولة اإلسالمية )الدِّين( فمن خرج عنه فقد إرتكب )خيانة عظمى( تستوجب   -
 .4العقاب الرادع

 العبث .إن الدِّين الميكن أن يؤخذ هزؤا  أو أن يكون وسيلة تضلِّيل أو ضربا  من  -
كما أن اخلروج عن الدِّين مفسدة كربى لذلك كان قتل املرتد أخ  مفسدة من مفسدة الدِّين ولذلك   -

 .5فالضرر األكرب يُدرأ بالضرر األخ 
 :حد الحرابة  -ب

يُقصد باحلرابة / قيام نفر من الناس مبحاربة شرع اهلل واجملتمع اإلسالمي واإلعتداء عليه بالقتل ، أو أخذ 
، أو إدخال الرعب يف نفوس املسلمني دون سبب عدوانا  وظلما  ، بإستعمال القوة بقطع الطريق  املال

 .   6عليهم ، ويف مكان ال ميكن جندهتم أو إياثتهم فيه
 شروط احلرابة :

 أن يكون الفعل خارج املصر حبيث ال ميكن الغوث. -أ
 أن يكون إرتكاب الفعل مع إستعمال السالح . -ب
 .1يكون إرتكاب الفعل جماهرة ويرى املالكيةإن قتل الغيلة حرابة وإقتحام الدار حرابة أيضا  وأن  -ج

                                                 
  المرجع السابق نفسه .1

  صحيح البخاري – كتاب الجهاد والسير – )3117(. مرجع سابق.2
 محمد منير أدلبي – قتل المرتد – الجريمة التي حرمها اإلسالم – دار األوائل – دمشق – ط.2111/ للمزيد أنظر 3

 155(.- أنظر الشيخ محمد البوزهرة– العقوبة- دار الفكر العربي – القاهرة ص.)485
 125( ./ للمزيد يراجع القواعد الكبرى لسلطان العلماء العز بن عبدالسالم – ج – 1/ 19- وأيضًا )51

 92( ./ أنظر الشيخ الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير – مرجع سابق –  )65
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 عقوبة احملارب :
إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض وردت عقوبة احلرابة يف اآلية الكرمية }

أو ينفوا من األرض ذلك لهم فسادًا أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خالف 
( .إذن جزاء احملارب حسب ماورد 35اآلية ) –{ املائدة خزي في الدنيا وفي اآلخرة عذاب عظيم.

 يف اآلية الكرمية كالتايل : 
 )القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من األرض( . -

 وقد أختل  الفقهاء يف عقوبة احملارب :
يف تقدير اجلزاء املناسب على احملارب بغض النظر عن اجلرمية فيجوز حيث رأى البعض: أن اإلمام خمرّي 

قتل من مل يهقتل حدا  ، إن أخاف السبيل ، وبث الرعب بني الناس وأشتهر ، أي حسب املصلحة اليت 
ا  يف توقيع  يراها احلاكم و )أو( يف اآلية الكرمية تقتضي التخيِّري وهناك من رأى :أن احلاكم ليس خمريى

 .2ء وأن )أو( هنا للرتتيب وليس للتخيِّري ودليلهم أن العقوبة بدأت باألشد فاألشداجلزا
 واألرجح : 

أن عقوبة احلرابة سببها احلرابة ذاهتا ، أي الفساد يف األرض وهي تؤدي إىل إخافة الناس، وإرهاهبم مما 
الناس، وتشيع الفوضى كما جيعلهم يعيشون يف قلق،وأضطراب فينعدم األمن يف اجملتمع وتتعطىل مصاحل 

هو حال بالدنا اليوم ،لذلك فعلى ىسلطة الدولة أن تتخريى العقوبة املالئمة حسب املصلحة ، ومىت 
إحتوت احلرابة على قتل فالبد أن يُقتل احملارب ، وُيصهادر حقه يف احلياة فاهلل سبحانه وتعاىل الُيشرِّع لنا 

 )مفسدة( . إال مافيه )مصلحة( والينهي إال عما فيه
إن األمن نعمة ، والناس حمتاجون للتنقل طلبا  للرزق ، وصلة الرحم، فإن مل يوجد أمن هلم ضاعت 
حقوقهم ، وهنا يتضح جبالء خطورة هذه اجلرمية وضررها ولذلك جعل اهلل سبحانه وتعاىل عقوبة هلا 

ملريضة اليت تستبيح القتل وتعبث تتوافق مع خطورهتا ،فاجلاين البد أن يكون عربة  لغريه من ذوي النفوس ا
 . 3حبياة الناس

 حد الزاين احملصن :   -ج
 . 4الزنا هو وطء مكل  فرج آدمي ال ملك له فيه بإتفاق تعمدا  

قال تعالى }وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ، و حكمه : أنه فعل حُمرىم بالكتاب والسنة حترميا  قاطعا  
 . 32اآلية . –سآء سبياًل{ اإلسراء 

                                                                                                                                            
 474( مرجع سابق ./ المغني إلبن قدامة )112

 477( مرجع سابق ./475( وأيضًا)12/ المغني إلبن قدامة )212
  د.مفتاح أغنية-  محاضرات في حقوق اإلنسان غير منشورة مرجع سابق ص.43 .3

  أنظر شرح الزرقاني –ج.8ص.74-75 مشار إليه لدى عبد الخالق النواوي- التشريع الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي – دار الثقافة بيروت – ط.2- 1974 – ص.4.24
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ثالثة اليكلمهم اهلل يوم القيامة ومن السنة : مارواه أبو هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال )
والينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاٍن وملك كذاب و عائل  –قال أبو معاويةواليزكيهم .

 .1(مستكبر.
 *ولكن ما هو اإلحصان :

والعقل ، والبلوغ واحلرية ، والوطء يف عقد صحيح ، وحال يقصد باإلحصان إجتماع صفات اإلسالم ، 
جائز منها الوطء إذن إجتماع الصفات عن الشرع موجب للرجم مىت توافرت الشروط واليت أمهها أن 

 . 2يكون الزاين متزوجا  
رجم العقوبة : يرى عامة الفقهاء إن عقوبة الزاين احملصن الرجم حىت املوت، وأستند اجلمهور إىل ثبوت ال

عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قوال  وفعال  حيث أمر النيب برجم ماعز االسلمي وكذلك املرأة 
 .3الغامدية

 *أدلة ثبوت جرمية الزنا :
 نظرا  خلطورة هذه اجلرمية وشدة العقوبة املرتتبة عليها فإهنا تثبت باآليت :

صريح اليقبل التأويل ، وهذا االقرار البد اإلقرار : ويعين اإلعرتافبإرتكاب اجلرمية وذكر الفعل بشكل  -4
أن يصدر من املقر البالغ العاقل الذي يتصور منه الزنا ، وأن يكون عاملا  بتحريه وأن يتكرر اإلقرار 

 .4منه أربع مرات لتأكيد الفعل وأال يرجع عن إقراره فإن رجع قبل رجوعه
التصريح ، البالكناية وأن يكون هؤالء شهادة الشهود : ويشرتط فيها أن تكون متوافقة، وأن تكون ب -2

الشهود مسلمني عدوال  أحرارا  ، بالغني ذكورا ،ويشرتط حضورهم مجيعا  يف جملس واحد ، وأشرتط 
 .5الفقهاء يف املشهود عليه أن يكون ممن يتصور منه الزنا ، وأن يكون قادرا  على دفع العقوبة

 العقوبة : 
، ويوكل تطبِّيق احلدود لإلمام أو نائبه أما يريه فال جيوز له ذلك  عقوبة هذه اجلرمية الرجم حىت املوت

 .6درء للفتنة والفوضى
 احلكمة من قتل الزاين احملصن :

قصد الشارع احلكيم من عقوبة الزنا ردع النفوس اجلاحمة اليت تنتهك حرمات اآلخرين ، وتعتدي على 
ن قد إستغىن عن الزنا بالزاوج أعراضهم، وتسبب يف إفساد النسل ،وإختالط األنساب خاص ةوإن احملص 

 . 1ألنه صار حمصىنا  عن الوقوع يف اآلثام فزال عذره من مجيع الوجوه يف ختطى ذلك ملواقعة احلرام
                                                 

  صحيح مسلم – كتاب اإليمان – رقم )117( . مرجع سابق.1
  الكاساني-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ت- محمد عدنان درويش- دار إحياء التراث العربي- بيروت-1997-ط.1-)493/5(2

  صحيح البخاري – كتاب الحدود – رقم )6824(. مرجع سابق .3
 361(./ المغني إلبن قدامة مرجع سابق )412

5
 (.12/365المغني إلبن قدامة مرجع سابق ) 

 362(./ المغني إلبن قدامة مرجع سابق)612
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وخلطورة هلذه اجلرمية تطلىب الشرع ثبوهتا بإقرار حر ، فال تكون مبجرد الشك والريبة ما جيعل اإلثبات عن 
صعوبة فكانت العقوبة ردعا  لكل نفس جاحمة تفّلتت من الوازع الديين ، طريق الشهود أمر بالغ ال

 واألخالقي وسقطت يف احلضيض .
فإذا كان اإلعتداء يف جرمية القتل يطال نفس واحدة ، فإن اإلعتداء يف جرمية الزنا يكون على أنفس  

البشعة وهذا مايستوجب  كثرية ، كانت تتمىن أن تعيش حياة كرمية وسليمة مل تنلها بسبب هذه اجلرمية
 .2ردع النفوس اجلاحمة اليت تفلتت من كبح الوازع الديين هلا

 المطلب الثاني : القيود واإلستثناءات التي ترد على حق الحياة  في القانون الوضعي .
اجلرمية جرىم القانون كما أشرنا سلفا  األفعال اليت تُلحق ضررا  حبياة اإلنسان ، وقرر عقوبة طبقا  جلسامة 

وطبيعة هتديدها ألمن اجملتمع اإلنساين ، ويف إطار التوازن بني مصلحة )اجملتمع( ومصلحة )الفرد( حيث 
أوقع القانون عقوبة )اإلعدام( على من ُتشكِّل حياته خطرا  على اجملتمع كما أنه نفى املسؤولية اجلنائية 

 على النحو التايل .واملدنية عن اجلاين يف حالة )الدفاع الشرعي( وهومانبينه 
 الفرع األول : عقوبة اإلعدام كقيد على حق الحياة :

ذكرنا أن عقوبة اإلعدام تُؤدي إىل إزهاق روح احملكوم عليه بشكل قانوين ، وذلك إستثناء  من القانون 
ا نفسه الذي قرر حق اإلنسان يف احلياة ، ورأينا إختالف الرأي بني )مؤيد( لعقوبة اإلعدام و)معارض( هل
وكان لكل طرف حججه من حيث طبيعة احلق يف احلياة ، وكيفية املوازنة بني مصلحة الفرد ومصلحة 

 .3اجملتمع وكذلك العدالة يف تطبيق هذه العقوبة وذلك على النحو الذي رأيناه سلفا  
 وحبكم أن عقوبة اإلعدام متثل إزهاق روح احملكوم عليه فهي إذن عقوبة إستئصالية يصبح معها هذا
الشخص خارج نطاق احلياة بال رجعة ، وهي بذلك متثل )قيد( على حق احلياة الذي قرىرهه الشرع 
والقانون ولكن ألن مصلحة )اجملتمع( مقدمة على مصلحة )الفرد( كان البد من معاقبة اجلناة وحتقيق 

األمن واإلستقرار  الردع العام وهذه العقوبة هي أيضا  مبثابة وسيلة يسعى القانون من خالهلا إىل زرع
 داخل اجملتمع وليس اهلدف إعدام شخص ما أو إبعاده عن جمتمعه.

 .  4والقول بغري ذلك من خالل اإلهتمام بالوسائل وإيفال املقاصد مردود والجيد له أساسا  يف الواقع
 *دور اإلتفاقيات الدولية يف إلغاء عقوبة اإلعدام :

إستجابة لنداء منظمة العفو الدولية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام صدرت عدة إتفاقيات دولية ترمي إللغاء 
عقوبة )اإلعدام( وهي العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والربتوكول اإلختياريامللحق به ،واإلتفاقية 

( اخلاص 1والربتوكول اخلاص رقم) األمريكية حلقوق اإلنسان والربتوكول اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدام
                                                                                                                                            

 372( ./ أنظر إبن القيم– إعالم الموقعين عن رب العالمين مرجع سابق. )12
 محمد أبوزهرة– مؤلفه – العقوبة – مرجع سابق – ص.78./ راجع: الشيخ2

 52( من قانون العقوبات الليبي وكذلك  المطلب السابق من هذا البحث ./ أنظر المواد )317
 .www.amnesty.org( بتاريخ2114/12/11, موقع المنظمة AFR أنظر الوثيقة الصادرة عن منظمة العفو الدولية تحت رقم)4.49/111/2114
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( امللحق باإلتفاقية األوروبية 43بإلغاء عقوبة اإلعدام الصادر عن دول جملس أوروبا والربتوكول رقم)
أ( تطبيق عقوبة /37حلقوق اإلنسان باإلضافة إىل إتفاقية حقوق الطفل ، واليت حظرت يف املادة)

 . 1ثامنة عشراإلعدام على األطفال الذين مل يتجاوز عمرهم ال
 ولكن مامدى ضرورة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام :

 نرى من الضروري اإلبقاء على عقوبة اإلعدام لألسباب التالية :
إن القول بأن عقوبة اإلعدام إنتهاك حلق احلياة صحيح كقاعدة عامة وكمبدأ إنساين وحقوقي ،  -4

يرتدع وأن يزال من ُيشكِّل ضررا  على اجملتمع  ولكن أال جيب أن يُعامل باملثل من أنتهك هذا احلق حىت
 من الوجود كما أزهق هو روح إنسان له احلق يف احلياة.؟

إن حق احلياة منحة إهلية ، مصدره اخلالق عّز وجل ، وهو الذي يُعطي ويأخذ مىت شاء وكي  شاء  -2
ة من التشريع اإلهل  ي كما رأينا .، فتحديد اجلرائم  اليت يُعاقب عليها باإلعدام مستمده

إن إيقاع عقوبة اإلعدام وسيلة محاية للمجتمع من كافة اجلرائم وهذا املقصد النبيل هو ماجيب أن  -3
 .2تصل إليه العدالة والقانون

 الفرع الثاين : الدفاع الشرعي كإستثناء على حق احلياة .
ورابطة سببية بني السلوك  تتكون اجلرمية من )ركن مادي( ويتمثل يف السلوك اإلجرامي ، ونتيجة ضارة

والنتيجة ، ومن )ركن معنوي( ويعين إنصراف إرادة اجلاين إىل إرتكاب اجلرمية مع علمه بتوافر أركاهنا ، 
وعند حدوث اجلرمية يري العمدية كاخلطأ واإلمهال فتقوم اجلرمية ولكن تعرتيها أسباب إباحة يقرِّرها 

 .3القانون يف حاالت حمددة
 ق الدفاع الشرعي ؟ولكن مذا يقصد حب

 يعين الدفاع الشرعي حق املرء يف اإللتجاء للقوة لدفع جرمية وشيكة الوقوع أو يف جمرى تنفيذها .
 والدفاع الشرعي/ هو من األسباب اليت)تـُبِّيح( الفعل وترفع عنه صفة )التجرمي(
سلطة إيقاع العقوبة بنفسه وجتدر اإلشارة إىل أن اهلدف من تقرير الدفاع الشرعي ليس منح اجملين عليه 

أو اإلنتقام لذاته ،ولكن اهلدف هو محاية حق اإلنسان يف نفسه أو ماله أو عرضه من اخلطر الذي 
يتهدده مبا حيول دون إرتكاب اجلرمية أو التمادي فيها ، فهو أداء الواجب مىت عجزت السلطة العامة يف 

 الدولة عن محايته يف الوقت نفسه .
 رعي :شروط الدفاع الش

 يشرتط لتوفر حالة الدفاع الشرعي يف القانون اللييب واملقارن شرطان :
                                                 

 تقول إحصائية صادرة عن منظمة العفو الدولية : إن هناك)84( دولة ألغت عقوبة اإلعدام كلية وأن هناك )12( دولة أبقت عليها في بعض الجرائم كجرائم الحرب وهناك )24( دولة ألغت عقوبة اإلعدام 1
 www/amnesty.orgعمليًا فهي موجودة في القانون لكنها التنفذ وهناك )76( دولة الزالت تنفذ هذه العقوبة . للمزيد أنظر موقع منظمة العفو الدولية شبكة المعلومات الدولية

 زياد علي- عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء – جمعية الدعوة اإلسالمية-ط.1 – طرابلس- ليبيا- 1989- ص.12 ./ للمزيد حول عقوبة اإلعدام بين اإلبقاء واإللغاء أنظر 2
 41( ./1- منشورات الدار الجماهير للنشر والتوزيع واإلعالن – طرابلس- ط.2-2113 –ص )23/ أنظرد. محمد رمضان بارة – قانون العقوبات الليبي- القسم الخاص ج3
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أن يوجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعد جرمية على النفس أو املال سواء كان هذا اخلطر حقيقيا   -4
 أو ومهيا  .

اخلطر  أن يكون اإلعتداء حااّل  فال توجد فرصة إلبالغ السلطات العامة بأي حال وبالتايل فحالة -2
 الداهم احلال هي اليت تـُبِّيح الدفاع الشرعي .

ينشأ احلق لإلنسان يف دفع اجلرمية بالقوة ويكون فعله هنا مباحا  فال )جرمية(  /إذن بتوافرهذينالشرطني 
ولعل أهم مايتطلبه القانون إضافة إىل مبدأ حسن النية ضرورة التناسب بني مقدار القوة اليت تستعمل 

 .1اإلعتداء بسبب إستعماهلا للدفاع ومقدار
 اجلرائم اليت يكون فيها الدفاع الشرعي :

هذه اجلرائم إما أن تكون إعتداء على )النفس( كجرائم القتل املتعمد وجرائم الضرب ، واجلرح ، وجرائم 
اإلعتداء على )املال( وهي اليت ترتكب ضد األموال كالسرقة ، واإلتالف ، وإشعال احلرائق والعربة هنا 

 جبسامة العدوان فيستوي العدوان اجلسيم والبسيط مىت حتقق العدوان وتوافرت شروطه . 
 إن قيام اجملين عليه بالدفاع ضد اخلطر الذي يتهدده يستوجب توفر شرطان

أوهلما:أن يكون الدفاع)الزما ( أي ليست أمام املعتدي عليه وسيلة أخرى لدفع اإلعتداء إال بإستعمال 
 لتخلص من اخلطر بغري هذا الفعل وأن يتجه فعل الدفاع إىل مصدراخلطر للتخلص منه .القوة فال ميكن ا

ثانيهما : أن يكون الدفاع )متناسبا ( مع جسامة الضرر وهذا األمر نسيب يتم فيه الرجوع لكل واقعة على 
التام بني حدة ، لتقدير مدى التناسب بني فعل املدافع ، وفعل املعتدي وهنا الميكن القول بالتماثل 

 .2اإلعتداء والدفاع بل يكفي أن يكون هناك تناسب بينهما
 أثر الدفاع الشرعي :

ينتج الدفاع الشرعي أثرا  هاما  حيث جيعل الفعل املرتكب مباحا  ويصبح مشروعا  فال تقوم من أجله أية 
بأن حدث جتاوز مسؤولية سواء )جنائية( أو )مدنية( وإن جتاوز الفعل شرط التناسب مع جسامة اخلطر، 

يف القوة املستعملة من املعتدي عليه فإنه ُيسأل عن التجاوز ، وخيرج من دائرة)اإلباحة( إىل )التجرمي( مع 
 . 3إستفادته من األعذار املخففة للعقوبة

( من قانون العقوبات اللييب يـُبِّيح رد كل إعتداء يُعد جرمية 71وبالتايل "فإن الدفاع الشرعي وفقا  للمادة )
يقع أضرارا  باملدافع أو بغريه ويكون حاال  ، أو وشيك الوقوع وال يكون يف اإلمكان توقيهباإلحتماء 

 .4برجال السلطة العامة يف الوقت املناسب"

                                                 
  د.عبد الخالق النواوي – التشريع الجنائي – مرجع سابق- ص .1.297

 73( من قانون العقوبات الليبي . مرجع سابق ./ أنظر المواد)271
 18( ق.م.م.ع-عدد.1.س.8-1971-ص.227./16( ق.م.م.ع- عدد.1.س.7-1971.ص-197- وأيضًا طعن جنائي رقم )17/ طعن جنائي رقم )317

 22( ق.م.م.ع- عدد)2( س.13-1977-ص-216./ طعن جنائي رقم )4165
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فإن كان يف وسعه درء اإلعتداء بأفعال أقل جسامة ، فالقصد اجلنائي ال ينتفي للغلط يف اإلباحة ويكون 
( 73مسئوال  عن اجلرمية العمدية اليت أرتكبها وبالتايل اليستفيد من حالة العذر املنصوص عليها يف املادة)

 . 1عقوبات لييب 
 

 الخاتمة
النفس هو حق مقرُر يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ، ال خنلص مما سبق إن حق احلياة أو حفظ 

ميكن املساس به ألنه هبة رباينة، ومنحة إهلية، فالشريعة اإلسالمية أحاطته بسياج من الضمانات اليت 
حترِّم املساس باحلياة اإلنسانية، وهو من أعظم املقاصد اليت ينبغي احملافظة عليها فال جتوز مصادرته ، إال 

دة وحمصورة .  يف حاالت حمده
ويتميز حق احلياة أو حفظ النفس يف الشريعة اإلسالمية بأنه يأيت ضمن املقاصد الكلية هلا أي من 

املال( فاملقصد العام للشريعة حفظ نظام األمة وأستدامة  -العقل -النفس -الضرورات اخلمس )الدين
( ظاهري لإلنسان فإن هذا احلق صالحه بصالح األمة وهي وإن كانت من مقصد الشريعة )حق

 يقابله)واجب(متمثل يف إحرتام هذا احلق وعدم املساس به   .
حيث سعهت الشريعة اإلسالمية إىل احلفاظ على حق احلياة بشىّت السبل ألهنا مقصدها العام هو عمارة 

الشريعة األرض ، وحفظ نظام التعايش فيها،وإستمرار صالحها على العدل واإلستقامة، حيث رّكزت 
الغرىاء على الوازع الديين الذي يستوجب اإلمتناع عن كل ما يسبب ضررا  للنفس وشرِّعت لذلك أحكام 
عاّمة وقواعد أصولية وفقهية أما القيود اليت ترد على هذا احلق يف الشريعة اإلسالمية فهي ذات مصدر 

قصاص باحلياة واحلفظ ال يكون إهلي، وليست من صنع البشر، وهي ُشرِّعت حلفظ احلياة حىت ربطت ال
بالقصاص فقط ولكن يكون قبل فوات النفس باإلبتعاد عن كل مايسببهالكا ،أوعاهة،أو يهدر كرامة 
اإلنسان وأن القصاص والدية مبثابة جرب لفوات مصلحة النفس واجلسد لكن حق اهلل سبحانه وتعاىل قد 

 فات. 
حق احلياة إهلي وجّرم بذلك أي إعتداء عليه وإن  أما القانون الوضعي :فهو يعرتف كذلك بأن مصدر 

كانت القوانني تعتربه يف األيلب كسائر احلقوق األخرى وترجع مصدره للقانون الطبيعي فنّصت 
الدساتري على محايته و توّلت التشريعات وضع قواعد التجرمي والعقاب وصدرت بذلك اإلتفاقيات 

 هبذا احلق .واملعاهدات الدولية اليت تؤكد عدم املساس 

                                                 
 31( ق-م3م3ع-عدد-)3،4( س)19(-1990- ص1413 11/3( ق3م3م3ع-عدد-)4(س-11-1911-ص-119-7111وكذلك طعن جنائي رقم )909/ طعن جنائي رقم )1101
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إن كال من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي متفقان على أن احلياة ليست من صنع اإلنسان ويسعى  
كالمها إىل محايته وجترمي املساس بكرامته وأن هذا احلق اليصادر إال يف أحوال خمصوصة وذلك اليعد 

 جرمية .
رتكز الرادع يف القانون الوضعي على أجهزة الدولة ، وتتميز الشريعة اإلسالمية بالوازع الديين كرادع بينما ي

وإذ تالحظ إن الشريعة تتضمن أحكاما  عامة وقواعد فقهية فإن القانون الوضعي البد وأن ينص على 
 جترمي كل واقعة تعد جرمية وحيدد هلا عقوبة مناسبة.

البحث يف مقاصدها ، إننا حباجة أكثر من أي وقت مضى إىل سرب أيوار قواعد شريعتنا اإلسالمية و 
وتفىعيل أحكامها حىت يعيش اإلنسان يف كرامة وحرية فمن املؤس  حقا  أن نرى أكثر حاالت اإلنتهاك 
اجلسيم واإلعتداء على حق احلياة يف البالد اإلسالمية اليت تشرىفت بأعظم شريعة خامتة لألديان ، مما 

مايعارضهاالييا  أيا  كان مصدره ، وهكذا  يتطلب أن تكون هذه الشريعة هي األساس ألي تشريع وأن
يتضح لنا أن حق احلياة أو حفظ النفس وديعة اخلالق يف اإلنسان وليست ملكا  له فليس لإلنسان نفسه 

 أن يعتدي حىت على حياته باإلتالف والضرر.
 واهلل من وراء القـــــــصد
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إن احلمدهلل حنمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده      

اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن 
اهلل عليه وعلى آله وصحبه ،  حممدا  عبده ورسوله ، بلغ الرسالة ، وأدى األمانة ، ونصح األمة ، صلى

 ومن اهتدى يهديه إيل يوم الدين . 
 وبعـــــــد 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  فإن اهلل عز وجل شرع النكاح حلفظ النوع اإلنساين ، قال تعاىل : 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال  كثريا  ونساء  واتقوا اهلل الذي تساءلون به 

 . (4)واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا 
سالمي فالزواج هو املنشئ لألسرة ، واألسرة هي الوحدة األوىل لبناء اجملتمع ، وهلذا اهتم به الشرع اإل

 وأحاطه بسياج من املواثيق والعهود يف مجيع مراحله .
فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن باملعروف حمصنات يري مسافاحات وال  قال تعاىل : 

 ، وقال تعاىل :   (3)وأخذن منكم ميثاقا يليظا وقال تعاىل :   (2)متخذات أخذان 
  وعاشروهن باملعروف (1) : وقال تعاىل ،   وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو

أكننتم يف أنفسكم علم اهلل أنكم ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا إال تقولوا قوال معروفا  وال تعزموا 
عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن اهلل يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اهلل 

 . (5)يفور حليم 
كما أنه من العقود املستمرة يرية املقيدة بزمان ، وليس املقصود منه جمرد االستمتاع ، بل تكوين األسرة 

 ، والتوالد والتناسل ودوام العشرة بني الزوجني ، واشرتاكهما وتعاوهنما يف احلياة وتربية األوالد .
شأنه ، ومنزلته السامية ، ومكانته وقد متيز عقد الزواج عن بقية العقود بأن له مقدمات خاصة به لعظم 
 املرموقة ، فهو عقد احلياة اإلنسانية ما بقى الزوجان على قيد احلياة .

وتتمثل هذه املقدمات يف اخلطبة ، ليتبني لكل من املتعاقدين مدى ريبته ، وحتقيق مطالبه يف العقد ، 
، فاخلطبة هي طلب التزوج باملرأة ، فإذا تالقت الريبات أقدم كل واحد منهما على العقد بكامل إرادته 

 وإظهار الريبة يف ذلك ، حبيث ال حيتمل الطلب يري اخلطبة .
                                                 

 . 1( النساء أية  1)

 .  25( النساء آية 2)

 . 21( النساء آية 3)

 . 19( النساء آية 4)

 . 235( البقرة آية 5)
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 فاخلاطب إذا أقدم على خطبة امرأة وجب عليه أن يراعي شروطا .
منها أن تكون املرأة حمللة له ، فال حترم عليه حرمة مؤبدة أو مؤقتة ، كذلك أال تكون املرأة خمطوبة       

 ، أي تكون خالية ، فإذا توافرت هذه الشروط يف املرأة جاز للخاطب أن يتقدم خلطبتها.
جلماهلا أو ماهلا أو وعليه أن يراعي عند خطبة املرأة أن تكون من بيت صاحل متدين ، فال خيطبها      

جاهها ، ويهمل ناحية اخللق والدين ، لئال تكون الزوجة مبعث ريبته وشقائه ، ولكن ليس معىن ذلك 
أن تكون الزوجة دميمة أو قبيحة املنظر ، ولكن خري األمور الوسط فاألفضل أن تكون مع مجاهلا متحلية 

 باخللق الكرمي .
اخلاطب أن يراعيها عند اختيار املرأة أيضا  أن تكون بكرا  ولودا  ، ومن األشياء املستحسنة اليت على      

قال ))  ألن األبكار تتوثق هبن الصالت وتدوم معهن العشرة ، فقد روى عن أنس بن مالك أن النيب
 .(4)تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة (( 

قال له جابر : تزوجت بكرا  أم ثيبا ؟ قال ثيبا ، فقال  وأيضا  ما روى عن جابر بن عبداهلل أن النيب
 .(2): هال تزوجت بكرا  تالعبها وتالعبك ((  الرسول 
كذلك من األفضل أال تكون املرأة قريبة للخاطب ، ألن ذلك يؤدي إيل ضع  النسل ، والفتور بني      

ة أبداهنم ، فقد روى أن عمر بن اخلطاب الزوجني ، وألن التزوج بالبعيدة يكون فيه جنابة األوالد ، وقو 
 رضى اهلل عنه قال لبىن سائب : قد ضويتهم فانكحوا الغرائب .

فإذا أخذ اخلاطب بكل هذه الشروط سواء أكانت واجبة أو مستحسنة من األفضل أن يفعل      
ة ، وقد بني لنا االستخارة ، سواء أكان يف اخلطبة أو يف أي أمر من األمور ، ألهنا من األمور املستحب

كيفية االستخارة ، والسبب فيها هو أن اإلقدام على اخلطبة ليس باألمر السهل ، فكون   الرسول 
اخلاطب خيتار شريكة حياته وأم أوالده ، وصاحبته طيلة حياته ، فعليه أن يفكر أكثر من مرة يف 

ألمر عليها من األفضل أختيارها ، وهذا األمر ليس خاص بالرجل فقط ، فاملرأة عند عرض هذا ا
تستخري اهلل عز وجل يف هذا األمر ، كما حيق هلا أن ختتار الرجل الصاحل ذا الدين الذي حيافظ عليها ، 

ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا  لتسكنوا إليها  وبه تكون املودة واأللفة والسكن ، قال تعاىل 
 . (4)تفكرون وجعل بينكم مودة ورمحة، إن يف ذلك آليات لقوم ي

فمع استقرار رأي اخلاطب إيل امرأة معينة ، وأراد االرتباط هبا جيوز له شرعا  أن ينظر إليها لكي يقدم     
على العقد إن أعجبته  أو حيجم إن مل توافقه ، ألن النظر من أسباب دوام اآللفة والوفاق ،  وقد أشار 

                                                 
 . 597ص  1سنن ابن ماجه جـ  119ص  6نبيل األوطار جـ  (1)

 . 68ص  6سنن النسائي جـ  118ص  6نبيل األوطار جـ  (2)
 . 21سورة الروم آية  (1)
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هل نظرت إليها  ؟  طب امرأة فسأله رسول اهلل فيما روى أن املغرية بن شعبة خ إيل ذلك الرسول 
 .(2)قال : ال ، فقال له عليه الصالة والسالم : أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (( 

وللنظر أمهية حيث به يعرف مجال اخللقة ومجال اجلسم ، ولون املرأة ، وطوهلا وقصرها ، أما معرفة حسن 
والبحث ، وهذا هو املراد من االستشارة عند اخلطبة ، فاملستشري  السرية والتدين فهذا يكون بالتحري

رجال  كان أو امرأة جيب أن يكون أمينا يف نقل الصورة كاملة للجانبني دون تزيي  أو نفاق ، بل يعمل 
 مبا فيه من مصلحة اخلاطب واملخطوبة .

جد من زمن قريب ، ويف يومنا فمع إقرار الشرع اإلسالمي لوساطة املستشار يف اخلطبة ، إال أنه قد و 
هذا يف بعض املناطق ما يسمى بــ )) اخلاطبة (( يف صورهتا اليت تقبح احلسن ، وحتسن القبيح ، حيث 
تقوم بدور الوسيط بني الزوجني ، فتقدم كل منهما صفات اآلخر مبا يوافق مزاجها أن صدقا وأن كذبا 

ة ال يقرها اإلسالم ، ألن الزواج الذي يتم هبذه ريبة يف احلصول على ماتنشده من ربح ، فهذه الصور 
 الصورة ال يدوم ألن فيه يش وتدليس .

وكان الزواج الذي يتم عن طريق اإلنرتنت والصور ، والنشر يف الصح  احمللية يف باب اريد عريسا  ويريه 
والوئام واالستقرار ، مما هو موجود يف يومنا هذا كثريا  ما يفشل ، لفقده املقدمات اليت يكون هبا الوفاق 
 فمعرفة كل من اخلاطبني لآلخر بنظر والبحث والتحري يف دوام العشرة بينهما .

ولذا يباح للمرأة أيضا  النظر إيل من يريد خطبته ، ألهنا صاحبت احلق يف قبول اخلطبة ورفضها ، كما 
اهلل عنه )) ال تزوجوا أهنا يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منه ، وهلذا قال عمر بن اخلطاب رضي 

 .(4)بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن (( 
ومع إباحة النظر لكل من اخلاطب واملخطوبة إال أهنما ال حيق هلما اخللوة دون وجود حمرم ، ألن كل 

)) من كان قال :  منهما أجنيب بالنسبة لآلخر ، وذلك ملا روى عن جابر رضي اهلل عنه أن النيب 
 .(2)يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان (( 

كما أن اخلطبة ليست إال جمرد وعد بالزواج ، ألهنا إذا متت واستوفت شرائطها الالزمة ، ووافقت 
أحكام الزواج ألهنا جمرد وعد بالزواج  املخطوبة أو من له حق املوافقة فال تعترب زواجا  ، وال يرتتب عليها

 ومقدمة من مقدماته .
 ومن هنا كان اختياري ملوضوع البحث وعنوانه ) اخلطبة واآلثار الشرعية املرتتبة عليها ( .

فمع بيان اجلوانب الشرعية للخطبة وما يباح وما ال يباح أردت إبراز هذا خاصة يف يومنا هذا ، الذي 
هتاون بعض األسر ، فبمجرد قراءة الفاحتة واالتفاق على املهر يرتكون بناهتن ليل  أبيح فيه ما ال حيل من

                                                 
 339ص  4، وأعالم الموقعين جــ  241ص  3وسبل السالم جـ  124ص  6نبيل األوطار جـ  (2)
 . 289ص  17المجموع جــ  (1)

 . 126ص  6نبيل األوطار جـ  (2)
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هنار مع هذا الشخص األجنيب عنها حبجة أنه خطيبها ، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت املرأة لضياع 
 شرفها ، وفساد عفتها ، وإهدار كرامتها .

ى من يريد خطبتها إال بعد العقد وعلى النقيض من ذلك أسر أخرى جامدة ال تسمح للخاطب أن ير 
 عليها وهنا تكون الصدمة لكل منهما ، فيرتتب عليه الشقاق واخلالف ، وانتهاء احلياة الزوجية بينهما .
والواجب علينا أال نكون مع هذا وال ذاك ، بل علينا أن نلتزم بشرعنا احلني  ، الذي فيه حفاظ على  

 عالية عند زوجها إذا متسكت بشرع رهبا . كرامة املرأة وعفافها ، وتكون يف منزلة
 وقسمت هذا البحث وعنوانه )اخلطبة واآلثار الشرعية املرتتبة عليها ( إيل مقدمة وأربعة مباحث.

 المبحث األول : في التعريف بالخطبة وحكمها وحكمة مشروعيتها .
 المبحث الثاني : في شروط المخطوبة .

 . المبحث الثالث : ما يباح عند الخطبة
 المبحث الرابع : في ما يباح النظر إليه عند الخطبة .

إيل فروع ، حسب مقتضيات كل وكل مبحث من هذه املباحث اشتمل على مطالب ، واملطالب 
 .مسألة

ويف مجعي هلذا البحث حاولت تتبع املصادر الفقهه فجمعت منها ما يتعلق باخلطبة وآثارها الشرعية يف 
سنة املشهورة فيما خيص ختريج األحاديث وما احتوته فيما خيص جزئيات كتب الفقهية ، وكذا كتب ال

 هذا البحث .
 تضمنت ملخصا  لكل ما تضمنه . مث ذيلت هذا البحث خبامتة

 المبحث األول
 ف الخطبة وحكمها وأدلة مشروعيتهاتعري

 المطلب األول : تعريف الخطبة
 ح :يف هذا املطلب بيان لتعري  اخلطبة يف اللغة واالصطال

 أوال  : تعري  اخلطبة يف اللغة :
 .(4)اخلطبة بالكسر مأخوذة من خطب املرأة خيطبها وخطبة أي طلب املرأة للزواج 

 .(2)قال اجلوهري : واخلطيب اخلاطب واملرأة املخطوبة 

                                                 
 مادة خطبة . - 243ص  1انظرالمعجم الوسيط جــ  (1)

 مادة خطبة . - 121ص     1انظر الجوهري جــ   (2)
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واخلط ُب : الذي خيطب املرأة ، وهي خطب ُة اليت خيطُبهُا ، واجلمع أخطاُب ، والعرب تقول : فالن 
ُح ، وهي كلمة   خطب  فالنة رذا كان خيطُبها ، ويقول اخلاطُب : خطُب ، فيقول املخهطُوب إليهم: ن ك 

 .(3)كانت العرب تتزوج هبا 
 ثانيا  : تعري  اخلطبة يف االصطالح :

 اء اخلطبة بتعريفات منها :عرف الفقه
 .(1)أهنا التماس اخلاطب النكاح من جهة املخطوبة  .4
 .(5)أهنا عبارة عن استدعاء النكاح وما جيري من اجملاورة  .2
 .(1)أهنا خطبة الرجل املرأة لينكحها  .3

بني  بالنظر إيل هذه التعاري  جند أهنا تؤدي معىن واحدا  وهو طلب املرأة للزواج ، فاخلطبة ليست عقدا  
اخلاطب واملخطوبة أو وليها ، وإمنا هي جمرد طلب الزواج ، وبناء عليه يتعرف كل من اخلاطب واملخطوبة 
على خلق و كل واحد من األسرتني ودينه وأصله ، فهي مقدمة ليتعرف كل واحد منهما على أحوال 

تفعلوا تكن فتنة يف  :)) إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إال  اآلخر ، قال النيب 
 .(4)األرض وفساد عريض (( 

 .(2)قال : )) الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة ((  وأيضا  أن رسول 
فالغرض من اخلطبة هي التعرف على كل من اخلاطب واملخطوبة ، ويرتتب عليه عقد الزواج الذي به 

 املودة والسكينة واأللفة واحملبة بني الزوجني .
 ب الثانيالمطل

 حكم الخطبة ودليلها
 
 حكم اخلطبة :  .4
اخلطبة من مقدمات الزواج ، وقد شرعها اهلل عز وجل قبل االرتباط بعقد الزوجية ، كي يتعرف كل      

قدم على الزواج على هدى وبصرية .  من الزوجني على صاحبه ، ويكون اإل 
فاخلطبة مباحة ، وقال الشافعي والغزايل إهنا مستحبة ، وقيل هي كالنكاح ، إذ الوسائل كالقاصد     
(4). 

                                                 
 مادة خطبة  - 855ص  1ور جــ لسان العرب البن منظ (3)

 . 349ص  1وبلغة السالك جــ  135ص  3مغنى المحتاج جــ  (4)
 . 25ص  5مواهب الجليل جــ  (5)

 . 521ص  7المغنى والشرح الكبير جــ  (6)
 . 147ص  7سنن البيهقي جـ  (1)

 . 148ص  7سنن البيهقي جـ  (2)



 / العدد الرابعمجلة الحق  5102ديسمبر

 

557  

 

فالقول باستحباهبا يتفق مع مشروعيتها من القرآن الكرمي والسنة املطهرة ، فقد وردت اآليات اليت      
تدل على مشروعية اخلطبة واليت يتبني من خالهلا جواز التعريض باخلطبة للمعتدة ال التصريح وكذا ما 

 ، إذ امليل النفسي له اعتبار يف إرشادات املشرع احلكيم. سنه املصطفى 
 الدليل على مشروعيتها  .2

 أوالً : القرآن الكريم
وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم اهلل أنكم  قال تعاىل : 

 .  (2)ستذكروهنن ، ولكن ال تواعدوهن سرا  إ ال أن تقولوا قوال  معروفا 
عدة ، وأوجب الرتبص على الزوجة ، وقد علم يف هذه اآلية الكرمية حرم اهلل عز وجل النكاح يف ال

سبحانه أن اخللق ال يستطيعون الصرب عن ذكر النكاح والتكلم فيه ، فأذن يف التصريح بذلك مع مجيع 
اخللق ، وأذن يف ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له ، وهو املرأة أو الوىل ، واملراد بالتعريض هو القول 

 .(3)نص فيه املفهوم ملقصود الشيء ، وليس ب
قال جماهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي والشعيب واحلسن وقتادة والزهري ويزيد      

بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن حممد ويري واحد من السل  واألئمة أنه جيوز التعريض للمتوىف 
لفاطمة بنت قيس  ويؤكد هذا ما قاله  عنها زوجها من يري تصريح هلا باخلطبة وكذا املطلقة املبتوتة ،

حني طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص آخر ثالث تطليقات فأمرها أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم 
 وقال هلا فإذا حللت فآذيتين فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مواله فزوجها إياه .

 ثانياً : من السنة : 
بالباءة وينهى عن التبتل هنيا  شديدا  ويقول : تزوجوا  كان يأمر  ماروي عن أنس )) أن النيب  -4

 .(4)الودود والولود ، فإين مكاثر بكم األنبياء يوم القيامة (( 
قال )) إن املرأة تنكح على دينها وماهلا ومجاهلا ، فعليك بذات الدين تربت  وعن جابر أن النيب  -2

 .(2)يداك (( 
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ((  عن املغرية بن شعبة )) أنه خطب امرأة ، فقال النيب  -3

(3). 

                                                                                                                                            
 . 153ص  3وإحياء علوم الدين جــ  135ص  3مغنى المحتاج جــ  (1)

 .235سورة البقرة آية  (2)
 . 285ص  1( أحكام القرآن البن العربي جــ 3)

 . 286ص  1تفسير ابن كثير جــ  (1)

 . 119ص  6نيل األوطار جــ  (2)
 . 241ص  3وسبل السالم جــ  124ص  6نيل األوطار جــ  (3)
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يقول : )) وإذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما  وعن جابر قال : مسعت النيب  -1
 .(1)يدعوه إيل نكاحها فليفعل (( 

ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح  قال : )) وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب  -5
 .(5)أو يرتك (( 

قال : )) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة  وعن جابر رضي اهلل عنه أن النيب  -1
 .(1)ليس معها ذو حمرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان (( 

واج ، فاختيار صاحبة الدين  فجملة هذه األحاديث تؤكد مشروعية اخلطبة ، وأهنا من مقدمات الز 
والظفر هبا يؤكد اعتصام الزوجني بأهداب الفضيلة ، واستمساكها بعروة الدين وكل هذا سيوحد ميوهلما 

 العامة وأهدافهما وريباهتما .
كما أن رؤية كل منهما لآلخر جيعل املودة بينهما أدوم ، ألن كال منهما يقدم على بصرية وبينة ، كما 

وجني إذا مل ير صاحبه ينصرف خياله إيل شىت االجتاهات ، ما حسن منها أو ساء ، فإذا أن كال من الز 
 عرف شريكه استقر خياله وارتبط هبذا الشخص احملدد ، مما جيعل عواطفه حنوه يف منو متزايد .

 المطلب الثالث
 ن مشروعية الخطبةالحكمة م

كافية للمرأة وأهلها وأوليائها للسؤال عن إن يف تشريع اخلطبة حلكم عظيمة ، حيث فيها إعطاء فرصة  
اخلاطب ، والتعرف على ما يهم املرأة وأهلها وأوليائهم معرفته من خصال اخلاطب مثل : تدينه ، 

 وأخالقه ، وسريته ، وحنو ذلك .
كما أن فيها فرصة للخاطب ليعرف عن املرأة ما مل يعرفه عنها قبل اخلطبة ، ذلك أن الرجل وإن قام       
دة ويالبا  بالسؤال عن املرأة وأهلها ، فإنه قد يفوته شيء عن املرأة وأخالقها وطباعها ، وأخالق عا

وطباع أهلها ، فإذا قام خبطبتها عن طريق إرسال بعض أهله ، ويكونون عادة من النساء ، فقد يعرفون 
ه ، أو من قبل املرأة من املرأة وأهلها ما مل يعرفه اخلاطب منها ومنهم ، وقد يؤدي ذلك كله من قبل

وأهلها إيل عدم املضي بإجراء عقد النكاح فريجع اخلاطب عن خطبته ، أو ترفض املرأة ، أو أهلها 
 وأوليائها قبول خطبة اخلاطب .

ففي التمهيد لعقد النكاح باخلطبة إظهارا  وإعالنا  ألمهية هذا العقد ، وإشراك أهل املرأة فيه بالتحري      
 عن اخلاطب .

                                                 
 . 147ص  7وسنن البيهقي جــ  241ص  3وسبل السالم جــ  125ص  6األوطار جــ نيل  (4)
 . 198ص  9وصحيح مسلم جــ  121ص  6نيل األوطار جــ  (5)
 . 126ص  6نيل األوطار جــ  (6)
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والذي جيب التأكيد عليه أن املرأة يف أثناء فرتة اخلطبة أجنبية عن الرجل وهلذا حيرم أن خيتلي هبا أو       
يسافر وحده معها ، وإمنا جيوز له أن يقابلها يف حضور أهل املرأة وحمارمها ، وهذا هو املسلك السليم 

حدوا فمنعوا أن يرى اخلاطب خمطوبته لإلسالم ، حيث وق  موقفا  وسطا  فلم يق  مع املغالني الذين ج
مطلقا  ، وجعلوه يعتمد يف ذلك على الوص  فقد يبالغن بالذم فيها وقد يرضاها إذا رآها ، ويبالغن يف 
املدح أحيانا فيتخيل من صورهتا ما يوحي به اخليال مث إذا رآها بعد ذلك كانت دون على يري ما ختيلها 

 اة الزوجية ، ورمبا لو رآها ابتداء الرتضاها .، وقد يسبب ذلك نفرة قد تالزم احلي
ومل يق  اإلسالم مع الذين أسرفوا على أنفسهم ففتحوا الباب على مصراعيه للشباب والشابات      

وما يسمونه بالصداقة بني اجلنسني ، وإباحة ماهو حمرم بينهما قبل الزواج بدعوى اختيار كل منهما 
مجتمع ، وليس هناك أقوى من شهادة الواقع واإلحصاءات ، وما لصاحبه ، وهذا أمر مدمر هلما ولل

آلت إليه هذه العالقة من تدمري لألسرة واجملتمع ، فاإلسالم ال مينع من النظر ولكن ال يرتك احلبل على 
 الغارب للشباب والشابات يف مرحلة تتص  بقلة اخلربة ، وعدم إدراك النتائج .

دئ تكفل بناء أسرة سعيدة ، وإدواء يريزة فطرية على حنو من فشرعت اخلطبة على أصول ومبا     
السمو واالعتدال والفضيلة ، حىت تتابع اإلنسانية جيال  بعد جيل ، ويستطيع اإلنسان أن ينهض برسالته 

 ومسؤوليته ، وحيقق معىن خالفة اهلل يف األرض على حنو سليم ولغاية مقدسة .
بل التعارف بني اخلاطب واملخطوبة وبه يتم الزواج بعد حبث فاهلدف من اخلطبة هو : تيسري س     

وروية واطمئنان ، وكذلك تنمية املودة بني اخلاطب واملخطوبة ، حيث يتصرف كل من اخلاطب 
واملخطوبة حبذر يف فرتة اخلطبة ، ففي هذه الفرتة يزيد الود بينهما فيكون له األثر الطيب يف الزواج ، كما 

تقرار النفسي ، فاخلطبة تربط بني اخلاطب واملخطوبة برباط متهيدي ميكن كل منهما أن اهلدف منها االس
 .(4)من االطمئنان على زواجه مستقبال  من الطرف اآلخر 

 المطلب الرابع 
 ما يستحب عند الخطبة

اخلطبة باعتبار أهنا مقدمة من مقدمات النكاح ، فهناك مستحبات من األفضل أن يأيت هبا كل من 
واملخطوبة ، ومنها املشورة يف اخلطبة واالستخارة ، وتقدمي خطبة ، أي يستحب للخاطب أو  اخلاطب

 نائبه تقدمي خطبة قبل اخلطبة ، وميكن بيان هذه املستحبات يف ثالث فروع .
 الفرع األول : المشورة في الخطبة

 واألولياء.إن الغرض من اخلطبة هو البحث والتحري عن حال اخلاطب واملخطوبة وكذا األهل 

                                                 
 . 51أضواء على نظام األسرة في اإلسالم د / سعاد إبراهيم صالح ص  (1)
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وهذا البحث والتحري حيتاج إيل مشورة األهل عادة فريسل إيل بيت املرأة النساء من أهل بيته لريوها 
ويبينوا ريبتهم يف خطبتها إيل ولدهم ، وقد ال يصرحون هبذه الريبة وإمنا يلمحون هبا ، فإذا رجعوا 

بتها وكذا أهلها ، فقد حيمله هذا كله وأخربوا ولدهم الذي أرسلهم مبا الحظوه يف املرأة اليت يريد خط
على أن يقوم هو باملزيد من التحري والسؤال قبل إعالن اخلطبة بإرسال املستشارين ، ويتم هذا من قبل 

 أهل املرأة .
واملستشار هذا عليه واجب ديين فيكون مبثابة الناصح األمني ويتلخص هذا بوجوب بيان ما يعرفه عن 

هله ، أو املرأة وأهلها ، وإن كان يف جواب املستشار ذكر مساوئ وعيوب املسؤول عنه ، اخلاطب وأ
املسؤول عنه ، وال يعترب ذلك من الغيبة احملرمة ، وإمنا تعترب من النصيحة الواجبة ، ويؤيد هذا ما روى 

 )) إن الدين النصيحة ، إن الدين النصيحة  عن عطاء بن يزيد عن متيم الداري قال : قال رسول اهلل 
 ، إن الدين النصيحة (( قالوا : ملن يارسول اهلل ؟ قال : 

 .(4))) هلل وكتابه ورسوله وأئمة املؤمنني وعامتهم ، وأئمة املسلمني وعامتهم (( 
بشأن معاوية بن أيب سفيان ، وأيب جهم ، وكانا قد  كما أن فاطمة بنت قيس قد استشارت النيب 

: )) أما أبو جهم فال يضع عصاه ، وأما معاوية فصعلوك ال مال له ، انكحي  خطباها ، فقال 
 .(2)أسامة بن زيد (( 

قال اخلطيب )) ومن استشري يف خاطب أو خمطوبة أو يريمها ممن أراد االجتماع عليه لنحو معاملة أو 
ضة ، ووجوبا  كما صرح به يف جماورة كالرواية عنه أو القراءة عليه ذكر املستشار جوازا  كما صرح به يف الرو 

 شرح مسلم واألذكار .
بعث أم سليم إيل  قال النووي )) جيوز للخاطب أن يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وذلك ألن النيب 

فإرسال املرأة ووصفها ملا تراه يعترب بالناصح األمني  (3)امرأة وقال : )) انظري عرقوهبا ومشي عوارضها (( 
 املرأة ثقة ناصحة أمينة . ، شرط أن تكون هذه

قال الدردير )) وجاز ذكر املساوئ ، أي العيوب يف أحد الزوجني أى اخلاطب واملخطوبة ، ليحذر     
عمن هي فيه ، أى أنه جيوز ملن استشاره الزوج أى اخلاطب يف التزوج بفالنة أن يذكر له ما يعلمه فيها 

ملرأة يف التزوج بفالن أن يذكر هلا ما يعلمه فيه من من العيوب ليحذره منها ، وجيوز ملن استشارته ا
 .(4)العيوب لتحذر منه (( 

                                                 
 . 286ص  4سنن أبي داود جــ  (1)

 . 123ص  6يل األوطار للشوكاني جـ ن (2)
 . 292ص  17( المجموع شرح المهذب جــ 3)

 . 349ص  1الشرح الصغير على بلغة السالك جــ  (1)
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وحمل ذكر املساوئ عند االحتياج إليه ، فإن اندفع بدونه بأن مل حيتج إيل ذكرها كقوله ال تصلح      
 .(2)لك مصاهرته وحنوه وجب االقتصار عليه ، ومل جيز ذكر عيوبه (( 

بل اخلاطب أو املخطوبة يشرتط أن يكون ناصحا  أمينا  مبا خيدم مصلحة كل فاملستشار سواء أكان من ق
 منهما .
فمعرفة الزوج على من ارتضاها لتكون زوجة له عن طريق أهله وأسرته واطمأنت نفسه إيل حسن     

أخالقها ، كما اطمأنت هي وأهلها إيل حسن أخالقه كان الزواج مثمرا  ، وذلك ملا روى عن أيب حامت 
)) وإذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض  ل : قال رسول اهلل قا

 .(3)وفساد كبري (( 
 الفرع الثاني :االستخارة عند الخطبة

االستخارة أمر مستحب يف كل األمور ، فاإلنسان إذا أقدم على أمر من األمور يف حياته ، وحتري       
لب له اخلري أم ال ، فيستحب له أن يلجأ إيل االستخارة وذلك ملا روى عن جابر يف هذا األمر هل جي

يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن  بن عبد اهلل قال : )) كان رسول اهلل 
ريك بعلمك ، يقول : )) إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من يري الفريضة مث ليقل : اللهم إين أستخ

، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر وال أقدر ، وتعلم وال أعلم ، وأنت 
خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة  –يسميه ويذكره  –عالم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر 

، وإن كنت تعلم أن هذا  فاقدره يل ويسره يل ، مث بارك يل فيه –أمري ، أو قال : عاجل أمر وآجله 
فاصرفه عين واصرفين  –أو قال : يف عاجل أمري وآجله  –األمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 

 .(4)عنه ، واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به قال : ويسمى حاجته (( 
أوالده ، وصاحبته  فاإلقدام على اخلطبة ليس باألمر السهل ، فكون اخلاطب خيتار شريكة حياته وأم    

طيلة حياته ، فعليه أن يفكر أكثر من مرة يف اختيارها ، وكذا املرأة عند عرض هذا األمر عليها وهل هو 
الذي تريده شريك حياهتا ، هل تتوفر فيه كل ما حتلم به من أن يكون ذا خلق ودين وصاحل حيافظ 

هي املخرج من هذا   سنة املصطفى  عليها ، ويصوهنا ، فكل هذا يدور يف خاطر كل منهما ، فكانت
 أن اإلنسان إذا أمل به أمر من األمور يستحب له أن يلجأ إيل االستخارة .  -  -كله فبني لنا 

فالشريعة اإلسالمية شاملة صاحلة لكل زمان ومكان لكل ما خيص املسلم حىت يف األمور اليت      
) أال بذكر ت السبيل هلذا ، وذلك بذكر اهلل عز وجل تشغل تفكريه ، وهل تعود عليه باخلري أم ال ، فبين

( فلجوء املسلم املنشغل بأي أمر خاصة فيما يتعلق حبياته واستقرارها إيل صالة  اهلل تطمئن القلوب
                                                 

 . 137ص  3مغنى المحتاج جــ  (2)

 . 145ص  6نيل األوطار جــ  (3)

 . 81ص  6سنن النسائي جــ  (1)
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ركعتني ويدعو اهلل بأن يبني له اخلري يف هذا األمر ، فيه عود إيل اهلل عز وجل يف كل األمور ، ودعاءنا أن 
  ما فيه الصالح والفالح يف الدنيا واآلخرة.يوفقنا اهلل إيل

 الفرع الثالث : الُخطبة قبل الِخطبة .
من األشياء املستحبة يف اخلطبة تقدمي ُخطبة بضم اخلاء من اخلاطب أو نائبه ، وهي الكالم املفتتح       

 هريرة رضي اهلل املختتم بالوصية والدعاء ، وذلك ملا روى عن أيب حبمد اهلل والصالة على رسول اهلل 
 .(2)قال)) كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد اجلذماء ((  عنه ، عن النيب 

 .(3)ويوصى بتقوى اهلل قبل اخلطبة  فيحمد اهلل اخلاطب أو نائبه ويصلى على النيب  
روى البيهقي يف سننه ، قال مسعت أبا عبيدة بن عبداهلل حيدث عن أبيه قال : علمنا رسول اهلل       
  خطبة احلاجة ، احلمد هلل أو أن احلمد هلل ، نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا من يهده

د أن حممدا  عبده ورسوله مث اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له أشهد أن ال إله إال اهلل وأشه
 (4)تقرأ الثالث آيات )) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها (( 

)) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال  سديدا  يصلح  (2))) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته (( 
 . (3)لكم أعمالكم....(( 

مث تتكلم حباجتك ، قال شعبة قلت أليب اسحاق هذه يف خطبة النكاح أو يف يريها قال يف كل حاجة 
(1). 

يستحب للخاطب أو نائبه أن يقول بعد اخلُطبة : جئت خاطبا  كرميتكم ، فألنه خيطب الوىل كذلك ، 
 .(5)مث يقول لست مبريوب عنك أو حنو ذلك 
عقد لكن البادي عند اخلطبة هو الزوج ويقول بعد الثناء قال الشيخ أمحد الصاوي )) وخطبة عند 

والشهادتني أما بعد فإنا قد قصدنا االنضمام إليكم وصهارتكم والدخول يف حومتكم وما يف معىن ذلك 
فيقول الوىل بعد الثناء أما بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا وما يف معناه والبادي عند العقد 

بعد ما ذكر أما بعد فقد أنكحتك بنيت أو جمربيت فالنه أو موكليت فالنه على صداق قدره  الوىل بأن يقول 

                                                 
 . 261ص 4سنن أبي دواود جــ  (2)

 . 349ص  1وبلغة السالك جــ  138ص  3جــ مغنى المحتاج  (3)

 . 1سورة النساء آية  (1)

 . 112سورة آل عمران آية  (2)

 . 71 – 71سورة األحزاب اآليتان  (3)
 . 146ص  7( سنن البيهقي جــ 4)

 . 349ص  1وبلغة السالك جــ  138ص  3( مغنى المحتاج جــ 5)
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كذا فيقول الزوج بعد اخلطبة قبلت نكاحها لنفسي ويقول وكيله قد قبلت نكاحها ملوكلي ، ويندب 
 .(1)تقليلها إذ الكثرة توجب السآمة 

 المبحث الثاني
 شروط المخطوبة

املرأة للتزوج هبا ، فاملرأة املخطوبة ال تصح خطبتها إال إذا توافرت فيها شروط ، اخلطبة هي طلب الرجل 
 هذه الشروط منها ما هو مستحب ، ومنها ما هو واجب .
 فيستحب أن تكون ذات دين ، بكرا  ، ولودا  طيبة األصل .

، ويضاف إيل هذا  كما جيب أن تكون املرأة املخطوبة يري حمرمة على اخلاطب ال حرمة مؤبدة وال مؤقتة
 أن ال تكون خمطوبة من قبل الغري .

 إذن اهلل تعاىل وذلك يف مطلبني :وسوف أبني هذه الشروط ب
 المطلب األول 

 الشروط المستحبة في المخطوبة
عند خطبة املرأة يستحب أن تتوافر فيها عدة شروط ، وعلى اخلاطب مراعاة هذه الشروط عند اإلقدام 

من هذه مراعاهتا تعود عليه باألمن واالستقرار وكل ما ينشده يف حياته الزوجية على اخلطبة ، حيث إن 
 الشروط املستحبة ما يلي :

 أن تكون ذات دين  .5
قال  فيستحب للخاطب أن ال يتزوج إال ذات دين ، ملا روى أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب       

 .(4)ا ، ودينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك (( : )) تنكح املرأة ألربع : ملاهلا، وحسبها ، ومجاهل
فاملراد بالدين هنا الطاعات واألعمال الصاحلة ، والعفة عن احملرمات ، فتكون املرأة صاحلة من بنات      

 .(2)الصاحلني 
فعلى اخلاطب أن خيتار ذوات الدين ، ال املال واجلمال ، وتربت يداك : أي التصقت بالرتاب ، أي 

 منها الربكة إن مل تظفر بذات الدين .سلبت 
وهذا ليس يف حق الرجل وحده ، بل يف حق املرأة ، فعليها أن ختتار ذا الدين واخللق ، وذلك ملا رأوه أبو 

قال : )) إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إال تفعلوا  هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 
 .(3)(( تكن فتنة يف األرض وفساد عريض 

                                                 
 . 349ص  1( بلغة السالك جــ 6)

 . 597ص  1وسنن ابن ماجه جــ  68ص  6وسنن النسائي جــ  119ص  6ر جــ نيل االوطا (1)

 . 468ص  7والمغنى جــ  628ص  2وبدائع الصنائع جــ  127ص  3مغنى المحتاج جــ  (2)
 . 82ص  7سنن البيهقي جــ  (3)
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وعن احلسن : أتاه رجل فقال : إن يل بنتا أحبها وقد خطبها يري واحد فمن تشري على أن أزوجها ؟ 
 .(1)قال : )) زوجها رجال  يتقي اهلل (( 

قال : )) ال تنكحوا املرأة حلسنها ،  عن النيب   -رضي اهلل عنهما  -وروى عن عبداهلل بن عمرو
وا املرأة ملاهلا فعسى ماهلا أن يطغيها ، وانكحوها لدينها ، فألمة فعسى حسنها أن يرديها ، وال تنكح

 .(4)سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء ال دين هلا (( 
 فاختيار املرأة املتدينة الصاحلة ، وكذا الرجل أدوم للحياة الزوجية بينهما .

 يستحب أن تكون بكراً  .2
قال له : يا  )) أن النيب  لك ملا روى عن جابر أي يستحب للخاطب أن خيتار البكر ، وذ   

 .(2)جابر تزوجت بكرا  أم ثيبا ؟ قال : ثيبا ، فقال : هال تزوجت بكرا  تالعبها وتالعبك ؟ (( 
أنه قال )) عليكم باإلبكار فإهنن أعذب أفواها وأنقى أرحاما  (( رواه اإلمام  وعن عطاء عن النيب 

 . (3)اما  وأرضى باليسري ((وأمحد يف رواية )) وأنتق أرح
أي ألني كلمة ، وأكثر أوالدا  ، كما أهنا تكون ساذجة مل يسبق هلا عهد بالرجال ، فيكون التزويج هبا 

 أدعى إيل تقوية عقدة النكاح ويكون حبها لزوجها الصق بقلبها .
حىت يستشري روى ابونعيم عن شجاع بن الوليد قال : ))كان فيمن كان قبلكم رجل حل  وال يتزوج 

مائة نفس ، وأنه استشار تسعة وتسعني رجال  واختلفوا عليه ، فقال بقى واحد ، وهو أول من يطلع من 
هذا الفج فآخذ بقوله وال أعدوه ، فبينما هو كذلك إذ طلع عليه رجل راكب قصبة فأخربه بقصته ، 

عليك ، فالبكر لك ، وذات فقال له النساء ثالثة : واحدة لك ، وواحدة عليك ، وواحدة ال لك وال 
 .(1)الولد من يريك عليك  ، والثيب ال لك وال عليك  (( 

واستحباب البكر ليس يف حق املرأة فقط ، بل يسن للوىل أن ال يزوج ابنته إال من بكرا  مل يتزوج قط ،   
)) إهنا  -رضي اهلل عنها  -يف خدجية  ألن النفوس جبلت على اإليناس بأول مألوف ، وهلذا قال 

 .(5)أول نسائي (( 
 أن تكون من نساء يعرفن بكثرة األوالد . .3

                                                 
 . 288ص  17( المجموع جــ 4)

 . 597ص  1سنن ابن ماجه جــ  (1)

 . 81ص  7وسنن البيهقي جــ  119ص  6نيل األوطار جــ  (2)

 . 468ص  7والمغنى جـ  597ص  1سنن ابن ماجه جــ  (3)
 . 127ص  3مغنى المحتاج جــ  (4)

 . 127ص  3مغنى المحتاج جــ  (5)
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قال كان رسول  فعلى اخلاطب أن خيتار خمطوبته من نساء يعرفن بكثرة األوالد ، ملا روى عن أنس 
 مكاثر بكم األمم يوم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل هنيا  شديدا  ويقول )) تزوجوا الولود فإين اهلل 

 .(4)القيامة (( 
قال )) يا بين هاشم عليكم بنساء األعاجم فالتمسوا  أن النيب  وعن على بن احلسني     

 .(2)أوالدهن فإن يف أرحامهن الربكة (( 
قال ))  ونص الشافعي على أنه يستحب له أن ال يتزوج من عشريته ، بل يلتمس البعيدة ألن النيب   

حوا القرابة القريبة ، فإن الولد خيلق ضاويا  (( أي حنيفا ، وذلك لضع  الشهوة يري أنه جيئ كرميا  ال تنك
على طبع قومه وعلله الزجناين : بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل ألجل التعاضد واملعاونة واجتماع 

 .(3)الكلمة  
وهلذا يقال : ايرتبوا ال تضووا ، يعين : )) وخيتار األجنبية فإن ولدها أجنب ،  قال ابن قدامه   

انكحوا الغرائب كيال تضع  أوالدكم ، وألنه ال تؤمن العداوة يف النكاح وإفضاؤه إيل الطالق ، فإذا  
 .(1)كان يف قرابة أفضى إيل قطيعة الرحم املأمور بصلتها (( 

 يستحب أن تكون جميلة  .4
 ولذلك شرع النظر قبل النكاح قال رسول اهلل  ألهنا أسكن لنفسه ، وأيض لبصره ، وأكلم ملودته ،

 .(5))) إمنا النساء لعب فإذا اختذ أحدكم لعبة فليستحسنها (( 
قال املاوردى : لكنهم كرهوا ذات اجلمال البارع فإهنا تزهو جبماهلا ، وأن اإلمام أمحد قال لبعض أصحابه 

 .(1): وال تغال يف املليحة ، فإهنا قل أن تسلم لك 
قال : قيل يا رسول اهلل أي الناس خري ؟ قال )) اليت تسره إذا  فاملراد باجلميلة هنا ما رواه أبو هريرة 

، وعن حيىي بن جعدة أن رسول اهلل (7)نظر وتطيعه إذا أمر وال ختالفه يف نفسها وال يف ماله مبا يكره (( 
 يلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها قال )) خري قائدة أقادها املرء املسلم بعد إسالمه امرأة مج

 .(4)وحتفظه يف ييبته يف ماله ونفسه (( 

                                                 
 . 81ص  7وسنن البيهقي جــ  118ص  6نيل األوطار جــ  (1)

 . 468ص  7المغنى البن قدامه جــ  (2)

 . 127ص  3مغنى المحتاج جــ  (3)

 . 469ص  7المغنى البن قدامه جــ  (4)

 . 469ص  7والمغنى جــ  287ص  17المجموع جــ  (5)

 . 127ص  7مغنى المحتاج جــ  (6)

 . 82ص  7وسنن البيهقي جــ  68سنن النسائي جــ ص  (7)

 . 469ص  7المغنى جــ  (1)
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فاملرأة اجلميلة هي اليت حتافظ على زوجها وبيتها يف حضوره وييبته هذا هو اجلمال الذي ينشده      
يصرفها الزوج ، واإلسالم يدعو إيل الوسطية ، ال إفراط وال تفريط ، ليست ذات اجلمال البارع الذي 

 عن زوجها وبيتها ، وال القبيحة اليت ال يريبها وجتعله ينظر إيل يريها .
 من المستحبات عند الخطبة : .1
أن تكون املرأة حسيبة فاحلسب له اعتبار يف اختيار املرأة أى الشرف باآلباء وما يعده الناس من    

وقد ذكر النسب يف حديث الرسول مفاخرهم ، فتكون طيبة األصل فينشأ أوالدها جنباء أشبه بأهلها ، 
 . تنكح املرأة ألربع (( وعد احلسب منها (( 
 دم واألفضلية لذات الدين دائما  ولكن إذا كانت يري متدينة فيقدم عليها املتدينة يري النسبية ، ألن التق  

 .(2)قال البغوي : احلسب هو الفعال احلسن للرجل وآبائه مأخوذ من احلساب 
ون احلسب ذا دين وصالح، ألن كوهنا من أهل بيت هبذا الوص  مظنة حسن تربيتها فاألفضل أن يك

وأدهبا ودينها ، وستؤثر هذه املعاين والصفات يف أوالدها ، ألن سرتبيهم على معاين الدين والفضيلة 
واألدب احلسن واألخالق اجليدة اليت نشأت هي عليها يف بيتها ، كما أهنا ستعني زوجها على تربية 

 والده الرتبية الصاحلة .أ
أما إذا كانت ذا حسب وليس فيه دين وصالح ، فإهنا يالبا  ال تكون ذات دين وصالح ، وبالتايل فإهنا 
ال تريب أوالدها على معاين الدين والصالح ومجيل الصفات ، ألن فاقد الشيء ال يعطيه ، وهلذا حذر 

يري الصاحلني فيقول : )) إياكم وخضراء  من التزوج من املرأة ذات احلسب والنسب من الرسول 
 .(3)الدِّمن ، قيل : يا رسول اهلل وما خضراء الدمن ؟ قال : )) املرأة احلسناء يف املنبت السوء (( 

فكثري من اجلميالت من بيوت احلسب والنسب إال أهنن بعيدات عن دينهن ، يري صاحلات ، ويرتتب 
إذا تزوجت حتافظ على زوجها وبيتها وأوالدها ، وكي  ترىب على هذا عدم التنشئة الدينية ، فكي  

 أوالدها ، فكوهنا فاقدة للشيء فبالتايل تنتهي احلياة الزوجية وال تدوم .
 من المستحب عند اختيار الخاطب مخطوبته  .6
قال : أعظم الناس  أن تكون املرأة خفيفة املهر ، ملا روى عن عائشة رضى اهلل عنها )) أن النيب    

 .(4)بركة أيسرهن صداقا  (( . وقال عروة : أول شؤم املرأة أن يكثر صداقها 
)) آلتى رسول  روى عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنسا يقول قال عبد الرمحن بن عوف      
  )) وعلّى بشاشُة العرس فقلت تزوجت امرأة من األنصار قال كم أصدقتها قال زنة نواة من ذهب
(2). 

                                                 
 . 287ص  17المجموع جــ  (2)

 . 14ص  2نة جــ فقه الس (3)

 . 127ص  3مغنى المحتاج جــ  (1)
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ة من الذهب هي ثالثة دراهم ، فأراد به أن املهر كان ثالثة دراهم ، أو هو قدر من ذهب قيل النوا
 .(3)قيمته ثالثة دراهم 

 فدل هذا على أن املهر اليسري له أثر يف احلياة الزوجية ودوامها .
ة ، هذه الشروط املستحبة أو الصفات من األفضل مراعاهتا عند اختيار اخلاطب املخطوبته ، وكذا املرأ

وهذه الصفات قل أن جيدها الشخص يف نساء أو رجال الدنيا ، ولكن بقدر اإلمكان ميكن مراعاة هذه 
الشروط عند اختيار كال من الزوجة والزوج حىت جنعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغري ، ويسعد هبا 

ل اهلل عز وجل أن ال حيرمنا الزوجني ، ونعد للحياة أبناء صاحلني حتيا هبم أممهم حياة طيبة كرمية ، ونسأ
 رمهم منا إنه مسيع جميب الدعاء .منهم وال حي

 المطلب الثاني
 الشروط الواجبة في المخطوبة

مع مشروعية اخلطبة وأهنا متهد حلياة زوجية يرجى أن يتحقق فيها التواؤم واالنسجام بني اخلاطبني ، إال 
 أن هناك من تصح خطبتها ومن ال تصح خطبتها .

 فالنساء يف حكم اخلطبة على ثالثة أقسام :
اليت جتوز خطبتها ) تعريضا  وتصرحيا  ( ، وهي اخلالية اليت ليست يف عصمة   األول : 

 أحد من األزواج .
اليت ال جتوز خطبتها ) ال تصرحيا  وال تعريضا  ( ، وهي اليت يف عصمة الزوجية ،  الثاني :

 رمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة .وكذا املطلقة طالقا  رجعيا  ، واحمل
اليت جتوز خطبتها ) تعريضا  ال تصرحيا  ( وهي املعتدة من وفاة أو طالق بائن ،  الثالث :

 فهذه جيوز خطبتها تعريضا  ال تصرحيا  .
فبناء على هذا ، إذا أراد اخلاطب خطبة امرأة فال جيوز له خطبتها إال إذا توافرت فيها عدة            
نها : أن حتل للخاطب وقت خطبتها ، فال تكون حمّرمة عليه ، ال حرمة مؤبدة وال مؤقتة ، شروط ، م

 ويضاف إيل هذا أن ال تكون خمطوبة من قبل الغري .
أما املعتدة من وفاة أو طالق بائن ، فيجوز التعريض خبطبتها ال تصرحيا  ، وميكن بيان هذه الشروط     

 بشئ من التفصيل .
 تكون محللة للخاطب :أوالً : أن 
وهي أن ال تكون حمرمة عليه حرمة مؤبدة ، فإن كانت حمرمة على التأبيد فال جيوز نكاحها ، ألن      

 النكاح إحالل ، وإحالل احملرم على التأبيد حمال .
                                                                                                                                            

 . 121ص  6سنن النسائي جــ  (2)

 . 121ص  6سنن النسائي جــ  (3)
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،  واملوانع الشرعية اليت حترم النكاح منها ما هو على وجه التأبيد ، ومنها ما هو على وجه التأقيت     
 ويندرج حتت هذا الشرط ثالثة فروع :

 الفرع األول 
 الموانع التي تمنع الخطبة على وجه التأبيد 

املوانع الشرعية اليت متنع اخلطبة على وجه التأبيد ، وهي النسب والرضاع واملصاهرة ، فاحملرمات     
بنات األخ ، وبنات نكاحهن باألنساب هن : األمهات ، البنات ، األخوات ، العمات واخلاالت ، و 

 األخت .
 أما من احملرمات باألسباب فهن : األمهات املرضعات ، واألخوات من الرضاعة ، واملصاهرة .    

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم  واألصل يف ذلك قول اهلل تعاىل 
وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم اآليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 

 . (4)الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن ...
)) إن الرضاعة حترم ما حيرم من  وكذلك ما روى عن عائشة رضى اهلل عنها قالت : قال رسول اهلل 

 .(2)الوالدة (( 
قال ابن العريب : قد بني اهلل لكم وبلغكم يف العلم أملكم ، أن التحرمي ليس بصفات لألعيان ، وأن 
األعيان ليست موردا  للتحليل والتحرمي وال مصدرا  ، وإمنا يتعلق التكلي  باألمر والنهي من حركة 

 .(3)وسكون (( 
اساين : أخرب اهلل تعاىل عن حترمي هذه املذكورات فإما أن يعمل حبقيقة هذا الكالم حقيقة قال الك     

ويقال حبرمة األعيان كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة ، وهي منع اهلل تعاىل األعيان عن تصرفنا فيها 
و االستمتاع بإخراجها من أن تكون حمال  لذلك شرعا  وهو التصرف الذي يعتاد إيقاعه يف جنسها وه

والنكاح ، وأما أن يضمر فيه الفعل وهو االستمتاع والنكاح يف حترمي كل منهما حترمي اآلخر ، ألنه إذا 
حرم االستمتاع وهو املقصود بالنكاح ، مل يكن النكاح مفيدا  ، خللوه عن العاقبة احلميدة فكان حترمي 

سيلة إيل االستمتاع واالستمتاع هو املقصود ، االستمتاع حترميا  للنكاح ، وإذا حرم النكاح وأنه شرع و 
 .(4)فكان حترمي الوسيلة حترميا  للمقصود بالطريق األوىل (( 

سبع صهر وسبع   -رضي اهلل عنهما  -أيضا ما روى عن حبان بن عمري قال : قال ابن عباس      
 .(2)نسبه وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 

                                                 
 . 23النساء آية  (1)

 كتاب الرضاع . 21 - 19ص  11صحيح مسلم جــ  (2)

 . 478ص  1أحكام القرآن البن العربي جــ  (3)

 . 531 - 529ص  2البدائع جــ  (1)
 . 158ص  7لبيهقي جــ سنن ا (2)
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 .(3)ا نص اهلل تعاىل على حترميه كما أمجعت األمة على حترمي م
 والمحرمات بالنسب منهن :

 األمهات : .5
وهن كل من انتسبت إليها بوالدة ، سواء وقع عليها اسم األم حقيقة وهي اليت ولدتك ، أو جمازا      

وهي اليت ولدت من ولدك ذكرا  كان أو أنثى وإن علت كأم األم وأم األب وإن علون ، وارثات كن أو 
 يري وارثات ، كلهن أمهات حمرمات .

 البنات : .2
والدتك كابنة الصلب ، وبنات البنني والبنات وإن نزلت درجتهن ، هن كل أنثى  انتسبت  إليك ب     

 وارثات أو يري وارثات ، فكلهن حمرمات سواء أكانوا من األبوين ، أو األب ، أو األم .
 األخوات : .3
وهن األخوات من اجلهات الثالث ، سواء أكانوا من قبل األبوين أو األب أو األم فهن حمرمات ،     

 ارث .وارثا أو يري و 
 العمات : .4

وهن أخوات األب من اجلهات الثالث ، وأخوات األجداد من قبل األب ومن قبل األم ، قريبا  كان اجلد 
 أو بعيدا  ، وارثا أو يري وارث .

 الخاالت : .1
وهن أخوات األم من اجلهات الثالث وأخوات اجلدات وإن علون ، فكل أخت جلدة خالة فيحرمن 

أن تنكح املرأة  قال هنى رسول اهلل  ا ما روى عن أيب الزبري عن جابر، ويؤكد هذ (4)حرمة مؤبدة 
 .(2)على عمتها أو على خالتها (( 

 بنات األخ وبنات األخت : .6
 وهن بنات األخوة واألخوات من مجيع اجلهات وبنات أوالدهن وإن سفلن ، فيحرمن حرمة مؤبدة .

 أما احملرمات بالسبب فعلى قسمني :
 .األول : الرضاع 

 الثاني : المصاهرة .
 
 

                                                 
 . 471ص  7المغنى جــ  (3)

 . 479 - 478ص  1وأحكام القرآن البن العربي جــ  521ص  9، والمحلي جــ  471ص  7والمغنى جــ  174ص  3ومغنى المحتاج جــ 377ص  17والمجموع جــ  529ص  2البدائع جــ  (1)

 .ن المرأة وعمتها والمرأة وخالتهانهى عن أربع نسوة أن يجمع بينه عن ابي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  191ص  9/ وورد في صحيح مسلم جــ  98ص  6سنن النسائي جــ  (2)
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 القسم األول :
وأمهاتكم الالتي أرضعنكم وأخواتكم من  المحرمات بالرضاع نصت عليهم اآلية في قوله تعالى :

 . الرضاعة 
 فيحرم بسبب الرضاع اثنني مها : 

 األمهات : .5
 وهن املرضعات الاليت أرضعنك وأمهاهتن وجداهتن وإن علت درجتهن .

 : األخوات من الرضاعة .2
وهي كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة ، أو ارتضعت أنت وهي 
من لًب رجل واحد ، كرجل له امرأتان هلما منه لًب أرضعتك إحدامها وأرضعتها األخرى فهي أختك 

ل : قال ، ويدل على ذلك ما روى عن عمرة قالت مسعت عائشة رضي اهلل عنها تقو (3)حمرمة عليك 
 .(1))) حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة ((  رسول اهلل 

 
 القسم الثاني : المحرمات بالمصاهرة 

احملرمات باملصاهرة هن الاليت يكون سبب حرمتهن النكاح ، حيث حترم بعض من هلن عالقة باملرأة على 
 .(4)الرجل : أو مبن له عالقة بالرجل 

 أربعة أنواع :على (2)والمحرمات بالمصاهرة 
 النوع األول : أمهات نسائكم .

 النوع الثاني : الربائب .
 النوع الثالث : حالئل األبناء .

 النوع الرابع : زوجة األب .
 أوالً : أمهات نسائكم 

 املراد بأمهات نسائكم أى أمهات الزوجات وهن أصول الزوجة من اإلناث .
 (3)ثانياً : الربائب 

                                                 
 .521ص  9، والمحلى جــ  472ص  7والمغنى جــ  176ص  3ومغنى المحتاج جــ  531ص  2البدائع جــ  (3)

 . 99ص  6سنن النسائي جــ  (4)

 . 214ص  6المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم جــ  (1)

ملت بجلوار قوم إذا تزوجت فيهم ، واصهرت بهم إذا اتصللت وتحرالمصاهرة : مأخوذة من الصهر : وهو القرابة ، واألصهار أهل بيت المرأة ، وال يقال ألهل بيت الرجل إال ) األختان ( ويقال : صاهرت ال (2)

 . 486ص  2أو نسب أو تزوج ، وقال األعرابي : الصهر هو زوج بنت الرجل وزوج المصاهرة/ لسان العرب البن منظور جــ 
 . 1199ص  1الربائب مفردها ربيبة مأخوذة من رباه تربية أى أحسن القيام عليه ، ووليه حتى يفارق الطفولية كان ابنه أو لم يكن / لسان العرب جــ  (3)
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بناهتا وبنيها وإن سفلن وهؤالء حيرمن على زوج األم إذا دخل هبا حرمة مؤبدة  هن بنات الزوجات وبنات
 وتثبت هذه احلرمة بالكتاب والسنة.

 (4)ثالثاً : حالئل األبناء 
املراد حبليلة األبن هي زوجته ويقال إمنا مسيت حليله ألهنا حتل معه يف فراش وقيل ألنه حيل له منهما 

 اجلماع بعقد النكاح .
 رابعاً : زوجة األب 

املراد بزوجة األب اليت يشملها التحرمي زوجة األب اليت عقد عليهما عقد النكاح الصحيح سواء دخل 
 هبا أو مل يدخل ألن اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما .

 

                                                 
 . 713ص  1والحليل والحليلة الزوجان / لسان العرب جــ حليلة الرجل : امرأته وهو حليلها ألن كل واحد منهما يحال صاحبه وهو أمثل من قول من قال إنما هو من الحالل أى أنه يحل لها وتحل له  (4)
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 الخاتمة
وأردت أن أزيله خبامتة تتضمن  أمحد اهلل تعاىل على أن انتهيت من كتابة هذا البحث قدر استطاعيت

 ملخص لنقاط البحث وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث :
اشتملت املقدمة على أمهية عقد الزواج وأنه سنة من سنن الكون ، وهذا العقد البد له من مقدمة  .4

خطوبته وهذه املقدمة هي اخلطبة ، حيث إهنا وعد بالزواج ، يرتتب عليه جواز رؤية اخلاطب مل
بشرط عدم اخللوة هبا ، مث ذكرت حال األسرة يف يومنا هذا ، منها ما هو ملتزم بالضوابط الشرعية ، 
ومنها ما هو يري ملتزم هبذه الضوابط فيرتك بناهتن مع الشباب حبجة اخلطبة واخللوة هبن فيرتتب على 

 هذا عواقب ال يعلم مداها إال اهلل عز وجل .
ت تعري  اخلطبة ، وبينت أهنا جمرد وعد بالزواج وليست عقد يباح فيه ما يف املبحث األول : ذكر  .2

يباح بعد العقد ، مث ذكرت حكم اخلطبة وأدلة مشروعيتها واحلكمة من مشروعيتها وهو التعارف 
بني األسر ، وهذا من سنن الكون مث ذكرت ما يستحب عند اخلطبة ومنها االستخارة ، وأن 

 رة عند اخلطبة ، وكل هذا سبب يف دوام احلياة الزوجية .يسبقها خطبة ، وكذا املشو 
أما املبحث الثاين : فقد بينت فيه الشروط الواجب توافرها يف املخطوبة ، وهذه الشروط منها ما هو  .3

مستحب ، ومنها ما هو واجب وهبذا فاملرأة احملرمة على الرجل ال جيوز خطبتها بأي حال من 
ه ، مث ذكرت احملرمات على وجه التأبيد وكذا احملرمات على وجه األحوال فيجب أن تكون حمللة ل

 التأقيت .
أما املبحث الثالث : فقد ذكرت فيه ما يباح النظر إليه بالنسبة للخاطب واملخطوبة ، ألن املرأة  .1

يعجبها يف الرجل ما يعجبه منها ، مث ذكرت املواضع اليت يباح النظر إليها وهي الوجه والكفني ألن 
هو جممع حماسن املرأة ، أما الكفني فيدالن على امتالء اجلسم وحنافته ، مث ذكرت أن النظر  الوجه

 يباح فقط ملن وقع يف نفسه الزواج ، أما دون ذلك فيجب يض البصر إال يف حالة الضرورة .
ن أما املبحث الرابع واألخري : فقد بينت فيه العدول عن اخلطبة ، وأن العدول أمر جائز شرعي ، أل .5

اخلطبة وعد بالزواج فيحق لكل منهما الرجوع ، مث ذكرت أن العدول إذا ترتب عليه ضرر شرعي 
وجب التعويض ، أما إذا كان ضرر مادي أو معنوي فال ضمان ، ألن اخلطبة ليست أمر ملزم لكال 

 الطرفني  ،مث ذيلته خبامتة اشتملت ملخص هلذا البحث 
آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف وهلل احلمد واملنة على ما يسره يل و 

 يف األولني واآلخرين . املرسلني سيدنا ونبينا حممد 
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 المصادر والمراجع
 أوال  : القرآن الكرمي .
 ثانيا  : كتب التفسري :

دار الكتب هـ  513أحكام القرآن / اإلمام احلافظ القاضي أبوبكر حممد بن عبداهلل األندلسي م  .4
 العلمية .

أحكام القرآن للجصاص / اإلمام حجة اإلسالم أبوبكر أمحد بن على الرازي اجلصاص احلنفي م  .2
 هــ دار الكتاب العريب . 371

 هــ دار الفكر . 771تفسري القرآن العظيم / اإلمام اجلليل احلافظ أبو الفدا إمساعيل بن كثري م  .3
 ثالثا  : كتب احلديث :

 دار اجليل . – 4482شرح بلوغ املرام / حممد بن إمساعيل األمري اليمين الصنعاين م سبل السالم  .4
 بريوت . –دار الكتب العلمية  –سنن ابن ماجة / أليب عبداهلل حممد بن يزيد بن ماجة القزويين  .2
 بريوت . 4389الطبعة األوىل  –سنن أيب داود / إلمام احملدثني سليمان بن األشعت السجستاين  .3
إلمام احملدثني احلافظ اجلليل أىب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  دار  –السنن الكربى للبيهقي  .1

 الفكر .
 بريوت. –هــ الطبعة الثانية  279سنن النسائي / ألمحد بن شعيب النسائي م  .5
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر  .1

 بريوت . –دار إحياء الرتاث  –العسقالين 
 -هــ  4255نيل األوطار شرح منتقى األخيار / لإلمام اجملتهد حممد بن علي بن حممد الشوكاين م  .7

 بريوت . –دار الفكر 
 رابعا  : كتب أصول الفقه :

دار  –أعالم املوقعني / لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزيه  .4
 .الفكر 

 خامسا  : كتب الفقه :
 المذهب الحنفي :

 -هــ  587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع / لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي م  .4
 دار إحياء الرتاث .

حاشية ابن عابدين املسماه رد احملتار على الدر املختار / حملمد أمني بن عمر عابدين الطبعة الثانية  .2
 .مصطفى احلليب 
 المذهب المالكي :
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 دار الفكر . –بلغة السالك ألقرب املسالك / الشيخ أمحد بن حممد الصاوي املالكي  .4
 دار إحياء الرتاث . –حاشية الدسوقي / للعالمة مشس الدين الشيخ حممد عرفه الدسوقي  .2
ب دار الكت –مواهب اجلليل / أليب الضياء سيدي خليل أيب عبداهلل حممد عبدالرمحن املغريب  .3

 العلمية بريوت .
 املذهب الشفاعي :

 هــ حتقيق 171اجملموع شرح املذهب / لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي م  .4
 د / حممود مطرحي املكتبة التجارية مكة املكرمة . 
 دار الفكر . –مغىن احملتاج إيل معرفة ألفاظ املنهاج / للشيخ حممد اخلطيب الشربيين  .2

 :المذهب الحنبلي 
اإلقناع لطلب اإلنتفاع / لشرف الدين موسى بن أمحد بن موسى ابن سامل أبو النجا اجلحاوي  .4

 السعودية . –هــ وزارة الشؤون اإلسالمية  918 – 895املقدسي 
دار  –املغىن والشرح الكبري / لإلمامني موفق الدين ابن قدامة ومشس الدين ابن قدامة املقدسي  .2

 الكتب العريب .
 اهري :المذهب الظ

دار اجليل  -هــ  151احمللى / تصني  اإلمام اجلليل أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم م  .4
 بريوت حتقيق جلنة إحياء الرتاث .

 سادساً : كتب عامة :
 أضواء على نظام األسرة يف اإلسالم أ . د / سعاد إبراهيم صاحل . .4
 األحكام الشخصية يف األحوال الشخصية / لألبياين . .2
 الفتح اإلعالمي العريب . –فقه السنة / الشيخ السيد سابق  .3
مؤسسة  –املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية / د: عبدالكرمي زيدان  .1

 بريوت . –م  4997 -هــ  4147الرسالة الطبعة السادسة 
 سابعاً : كتب اللغة :

دار العلوم واحلكم  –بن حممد بن مكرم ابن منظور لسان العرب / للعالمة أيب الفضل مجال الدين  .4
. 
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