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 القَاس اإلجزائُ
عمو يمون منـ اًمطٌقعنل  ن اـنول اًمػنراغ اًمينمناعل اًمنـص اًمؼنوكق  

ذم شمـظقؿ سمعض اعمًوئؾ اعمدكقي  و اًميجوراي،سموقميٌوره  ن اًمؼوكقن  اعمقوققمل

قمؿؾ سمنمي ذم اعمؼوم إول،ٓ اؿؽـ سمحول  ن اصؾ إزم درضمي اًمؽامل ذم 

قي،إمر اًمنذي منـ ؿمنلكف  ن وٌط اعمًوئؾ اعمعوسة ًمقونعف  و اعمًنيؼٌؾ

جيعؾ اًمؼويض اعمقوققمل  موم معضؾي قمؿؾقي إلمتوم قمؿؾف،ممواضنطره إزم 

 اضميفود ر اف،طميل ٓ اؼػ مؽيقف اًمقد  موم كزاع مل ارد سمشلكف طمؽؿ.
وعمو يمون اًمؼقوس مـ سمنلم اًمقؾمنوئؾ آضميفوداني اًمينل اؾجنل إًمقفنو 

مؼيضننقوت  اًمؼننويض اعمقوننققمل ًمًنند اًمػننراغ اًمينمنناعل ـموعمننو شمننقاومرت

إقمامًمف،طميل ٓ اعد مـؽرا ًمؾعداًمي،وعمو مل اؽـ مـ اًمغرانى  ن اـنول تات 

اًمـؼص اًميـظقؿ اًمؼوكق  اإلضمرائل سمحًٌوكف قمؿؾ سمنمي هق أظمر،يمنون 

اًمًمال حمؾ اًمٌحٌ هذا،هق: هنؾ منـ اعمؿؽنـ اؾمنيخدام اًمؼقنوس ًمًند 

اًمننـؼص اإلضمرائل،ًمـؽننقن سمننذًمؽ  مننوم ىمقننوس إضمرائل،اـننوفمر اًمؼقننوس 

 قمل؟  م  ن اًمعؿؾ سموًمؼقوس ًمقس مؼٌقٓ ذم اعمجول اإلضمرائل؟اعمقوق

وعمنننو يمنننون إـمنننور قصصنننـو هنننق ىمنننوكقن آضمنننرا ات اعمدكقننني 

واًميجوراي،ومؼد ىمؿً سمٌحٌ هذه اعمًلًمي ذم طمدود هذا اًميخصنص،دون 

 ن  همننض اًمطننرف قمننـ سمعننض اإلضمننرا ات آدارانني  و ا ـوئقنني اًميننل 

اغ إضمرائل ومقفو،ًمـعرف طمؼقؼي اؾميعوكً سموٓضمرا ات اعمدكقي ىمقوؾمو،ًمًد ومر

 آؾميعوكي هذه.
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وذم إـمنننور سمحنننٌ هنننذا اعمقونننقع،قمكم ونننق  ىمقاقمننند اًمؼقنننوس 

إصقزم،ومؼد اؾميطعـو اًميقصؾ إزم شمعراػ ًمؾؼقوس آضمرائل،يمام  مؽـ 

حتداد ذوـمف ووقاسمطف و كقاقمف،قمكم وق  شمـوول سمعض اًمػؼف آضمرائل 

ققموت،وقمكم ؾمـد مـ ًمف،وسمشؽؾ همػم مؼصقد،ذم صمـواو شمـووًمف ًمٌعض اعمقو

اًميطٌقؼوت اًمؼضوئقي ًمف ذم سمعض اًمـزاقموت،ًمـميمد سمذًمؽ قمكم  هنن  منوكع 

ـ اؾميخدام اًمؼقوس يمؿخرج إضمرائل مـ ووئؼي اًمػراغ اًمينماعل،سمدًٓ  م

ـ رومض اؾميخدامف،ومـصد قمـ حتؼقؼ اًمعداًمي ذم ضموكى مـ اًمـزاقموت،ممو  م

ويب قمنكم اًمـحنق جيعؾـو ؾمٌٌو ذم احلجنر قمنكم اًمؼنويض ذم إقمنامل دوره اإلجين

إمثؾ، قمـ ـمراؼ مـعف مـ إقمامل قمؼؾنف اضميفنودا ومنقام ٓ كنص ومقنف،رهمؿ 

شمنننننقاومر مًنننننقهموت آضميفنننننود،وشمقاومر ذوط أًمقننننني آضميفوداننننني 

 اعمًيخدمي،وٓ ؿمؽ  ن هلذا  صمره ذم إسمطو  اًمعداًمي اًميل ٓزًمـو كعو  مـفو.
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 The Procedural measurement 
Since it was natural for the legislative vacuum to 

obtain the substantive legal text in the regulation of 

certain civil or commercial matters,On the basis that 

the law is human work in the first place, cannot 

possibly be perfect in controlling the contemporary 

issues of its status or future,Which would make the 

objective judge a practical problem to complete his 

work, forcing him to try his opinion, so as not to 

stand idly by in a dispute for which no provision was 

made 

.As the measurement is among the means of 

discretion used by the objective judge to fill the 

legislative vacuum as long as the requirements for its 

implementation,So as not to be a denier of justice,It 

is not surprising that the lack of legal organization is 

a matter of human action as well.Based on the above, 

the research question was: Is it possible to use the 

measurement to fill the procedural gap, so to be in 

front of a procedural measure, corresponding to 

objective measurement? Or is it not acceptable to 

work in the procedural field? 

Since the framework of our specialization is the Code 

of Civil and Commercial Procedure, I have examined 

this issue within the limits of this specialization, 

without turning a blind eye to some administrative or 
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criminal procedures that have used civil procedures 

in comparison to fill a procedural void in them 

in the light of the rules of the fundamental 

measurement in Islamic jurisprudence, we have been 

able to reach a definition of procedural 

measurement, and it was possible to determine its 

conditions and controls and types, in light of the 

handling of some procedural jurisprudence, and 

unintentionally, in the folds dealt with some topics, 

Of its judicial applications in some disputes. In order 

to emphasize that there is no objection to the use of 

measurement as a procedural output of the 

legislative vacuum, rather than rejecting it, we will 

stop justice in a part of the conflict. This makes us a 

reason to quarantine the judge in his positive role by 

preventing him from Despite the availability of the 

reasons, and the availability of the requirements of 

the mechanism of jurisprudence used, and this 

undoubtedly has the effect of slowing the justice we 

still suffer from, 

. 
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 مؼدمي

احلؿد هلل اًمذي ظمؾؼ ظمؾؼف  ـمقارا، وسومفؿ ذم  ـمقار اًميخؾقؼ 

 ا مـف وإكذارا،يمقػ ؿمو  قمزة واىميدارا، و رؾمؾ اًمرؾمؾ إمم اعمؽؾػلم إقمذار

هذا }وىمول: وىمطع اعمعوتار، و زاح اًمعؾؾ، و كور اًمًٌقؾ، ومـصى اًمدًمقؾ،

مٌنماـ }،وهمٓ  رؾمكم1{ساـمل مًيؼقام وموشمٌعقه وٓ شميٌعقا اًمًٌؾ

ومووؾ سملم قمٌوده  .2{ومـذراـ ًمئ  اؽقن ًمؾـوس قمغم اهلل طمجي سمعد اًمرؾمؾ

اًمقاطمد،تًمؽ ذم مراشمى اًمؽامل طميك قمدل أٓف اعممًمػي مـفؿ سموًمرضمؾ 

و ن }ًمقعؾؿ قمٌوده  كف  كزل اًميقومقؼ مـوزًمف، وووع اًمػضؾ مقاوعف، 

. محده واًميقومقؼ 3{اًمػضؾ سمقد اهلل امشمقف مـ اشو  واهلل تو اًمػضؾ اًمعظقؿ

ًمؾحؿد مـ كعؿف، و ؿمؽره واًمشؽر يمػقؾ سموعمزاد مـ ومضؾف،و ؿمفد  ن 

ارده قمـف حمؿدا قمٌده ورؾمقًمف،اًمذي مل ازل مشؿرا ذم تات اهلل شمعومم ٓ 

راد، صودقمو سملمره ٓ اصده قمـف صود، إمم  ن  ذىمً سمرؾموًميف إرض سمعد 

فمؾامهتو، وشملًمػً سمف اًمؼؾقب سمعد ؿميوهتو،ومؾام  يمؿؾ اهلل شمعومم سمف اًمداـ، 

و شمؿ سمف اًمـعؿي قمغم قمٌوده اعمممـلم، اؾميلصمر سمف وكؼؾف إمم اًمرومقؼ إقمغم، 

حي اًمغرا ، ومصغم اهلل واعمحؾ إؾمـك، وىمد شمرك  ميف قمكم اًمطراؼ اًمقاو

                                                           

 153ؾمقرة إكعوم، آاي  _ 1

 165ؾمقرة اًمـًو ، آاي  _ 2

 29أاي ؾمقرة احلداد، _ 3
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وم ئؽيف و كٌقوؤه ورؾمؾف واًمصوحلقن مـ قمٌوده قمؾقف وآًمف يمام وطمد اهلل 

 ،وسمعد... 1وقمرف سمف ودقمو إًمقف وؾمؾؿ شمًؾقام يمثػما

ومنن مـ ًمف توق ذم اًمنماعي، واـم ع قمغم يمامٓهتو وشمضؿـفو ًمغواي 

مصوًمح اًمعٌود ذم اعمعوش واعمعود، وجمقئفو سمغواي اًمعدل، اًمذي اًع 

خل ئؼ، و كف ٓ قمدل ومقق قمدهلو، وٓ مصؾحي ومقق مو شمضؿـيف مـ ا

اعمصوًمح: شمٌلم ًمف  ن اًمًقوؾمي اًمعودًمي ضمز  مـ  ضمزائفو، وومرع مـ ومروقمفو، 

و ن مـ ًمف معرومي سمؿؼوصدهو وووعفو وطمًـ ومفؿف ومقفو : مل حييٍ معفو 

إمم ؾمقوؾمي همػمهو اًمٌيي.ومنن اًمًقوؾمي كققمون: ؾمقوؾمي فموعمي وموًمنماعي 

، وؾمقوؾمي قمودًمي قرج احلؼ مـ اًمظومل، ومفل مـ اًمنماعي، قمْؾُؿفو حترمفو

 .2مـ قمْؾِؿفو، وضمفُؾفو مـ ضمفؾِفو

وعمو يمون اهلدف إؾمؿل مـ اًمؼوكقن اإلضمرائل هق آدا  اًمعداًمي ذم 

 هع وىمً،وسملىمؾ كػؼوت،ويمون مـ ٓزم تًمؽ رضورة اًمؼقوم سموًمعؿؾ 

يض، واخلصقم، و كوئى آضمرائل، اًو مويمون اًمؼوئؿ سمف،ؾمقاً  يمون )اًمؼو

وعمو يموكً إؿمؽول  اخلصؿ، و  قمقان اًمؼضوة( ذم اًمشؽؾ اعميطؾى ىموكقكو،

                                                           

هن(، إقم م اعمنقىمعلم قمنـ رب 751اإلموم ؿمؿس اًمداـ اسمـ ىمقؿ ا قزاي )ت _ 1

اًمعنننننوعملم،حتؼقؼ د /حمؿننننند قمٌننننند اًمًننننن م إسمنننننراهقؿ، ط دار اًمؽينننننى 

 .3،ص 1م،ج1991ه،1411اقمؾؿقي،سمػموت،اًمطٌعي إوزم،

ـ ىمقؿ ا قزاي )اًمطرق احلؽؿقي،مؽيٌي دار اًمٌقون )مل اعـقن هلو(،سمدون_ 2  اإلموم اسم

 5،ص1ـمٌعي وسمدون شموراخ ـمٌعي،ج



 

(425)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

آضمرائقي حمددة ًمؽؾ قمؿؾ ساطمي، و إطموًمي،يمون تًمؽ ؾمًٌٌو ذم إكؽور 

،ممو زرع 1هموًمى اًمػؼف آضمرائل ًمؾؼقل سمنمؽوكقي اًمعؿؾ سموًمؼقوس آضمرائل

 سمحثف.سمداظمكم إسارًا قمكم سمحٌ هذا اعمقوقع،ومؼررت 

وىمد ووعً ذم سمحٌ هذا اعمقوقع ظمطي قمؾؿقي،اؿميؿؾً قمكم 

سمقون  هؿ موىمد ايعؾؼ سمف،ؾمقاً  مـ كوطمقي ؾمٌى اظميقور اعمقوقع، و 

 مهقيف، و شمقوقح صعقسموشمف، و ظمطيف اخلوصي،وتًمؽ يمؾف قمكم اًمـحق 

 أيت:

ارضمع ؾمٌى اظميقور هذا اعمقوقع ًمقؽقن ؾمٌى إظميقور اعمقوقع : 

 لم رئقًقلم،ومهو:قمـقاكًو ًمؾٌحٌ إزم ؾمٌٌ

قمدم شمـوول اًمػؼف اعمٍمي هلذا اعمقوقع )مـ  اًمًٌى إول:

 اًمـوطمقي آضمرائقي حتدادا(،قمكم طمد موسمؾغ يب ا فد ذم سمحثف.

                                                           

مل اؽـ سمعقدًا قمنـ شمػؽػمي،وىمٌنؾ اًمنمنوع  ذم إرؾمنو  ىمقاقمند هنذا اًمٌحنٌ  ن  _1

 كوىمش مقوققمف ؿمػوهي مع  سمعض رمنقز اًمػؽنر آضمرائنل اًمؼنوكق  سمشنؽؾ 

ظموص،ورمقز  صقل اًمػؼف آؾم مل سمشؽؾ قموم،وموؾميغرسمف اًمٌعض،و كؽره 

 ؼيف،وشمشجقعًو ًمًؼم همؿقونف، ظمرون،وميحًًً مـفؿ ؿمغػو ذم اؾميٌقون طمؼق

شموريمنًو احلؽنؿ قمؾقنف هلنؿ سمعند اًمػنراغ  ميقيمً  قمكم اهلل ذم سمحثف، ومعزمً إمر،

 مـف،ًميؼقاؿ قمقضمف،وشمٌصػمي قمام ىمد  يمقن ىمد همػؾً قمـف.
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إكؽور هموًمٌقي اًمػؼف آضمرائل ًمقضمقد مثؾ هذه  اًمًٌى اًمثو  :

اًمػؽرة سملم ىمقاقمد ىموكقن آضمرا ات اعمدكقي واًميجوراي،وسموًميوزم حمووًمي 

 ل إزم مدي صحي تًمؽ.اًمقصق

 مهقي سمحٌ اعمقوقع : شمرضمع  مهقي سمحٌ هذا اعمقوقع إزم  مقر 

 ؿميل،ًمؽـ  مهفو مواكم: 

وشميؿثؾ ذم  مهقني اًمؼقنوس تاشمنف،سموقميٌوره وؾمنقؾي   إمهقي إوزم :

اؾميدٓل قمؼؾقي،اؿؽـ مـ ظم هلو معو ي اعمًوئؾ واًمـزاقموت اًميل ٓ كص 

مل اؽـ اًمـظر وآؾميدٓل ـمراؼنًو  ومقفو،وومؼ وقاسمط معقـي ًمؾؼقوس،إت ًمق

إزم اًمعؾقم اًمعؼؾقي،عمو متؽـ اخلصنقم منـ احلػنوظ قمنكم طمؼنقىمفؿ،ذم ضمنر 

اعمـوومع ودومع اعمضور،وًمقىمػ اًمؼويض قموضمزًا قمنـ اًمـظنر وآؾمنيدٓل ذم 

طمنؾ اًمـزاقمنوت اًمينل شُمشنؽؾ قمؾقنف،واغؾى قمنكم فمـنف قمندم وضمنقد كنص 

طمؼقىمنف، ومنكنف اػنزع إمم ومقفو. ٓكجد يمؾ قموىمؾ إتا كوسميف كوئٌي ذم طمنؼ منـ 

قمؼؾف ًمقيحرز سمف مـ رضر،  و ًمقيقصؾ سمف إمم كػع؟، ٓ شمنرى  كنف إتا ر ى 

 وسمف قمطش  هع ذم ـمؾٌف؟
ِ
 1 صمرًا عمو 

 وموًمؼقوس يملطمد وؾموئؾ آضميفود اًمعؼكم ٓؾميـٌوط احلؾقل،

ٓ اؿؽـ سمحول عمجيفد  ن اًيغـل  ًمؾؿًوئؾ آضمرائقي اًميل ٓ كص ومقفو،

قص وشمؼـقـف ومقام ٓ كص ومقف،وٓ ىموض ذم ومفؿف مقاد قمـف ذم شمٌققـف اًمـص

                                                           

اسمـ اًمػرا ،اًمعدة  ذم  صنقل اًمػؼنف،حتؼقؼ وشمعؾقنؼ /د  محند سمنـ قمنكم سمنـ ؾمنػم  _1

 م. 1991 -هن  1411اعمٌوريمل، سمدون كوذ،اًمطٌعي اًمثوكقي 
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اًمؼوكقن طمؼ ومفؿفو، وشمطٌقؼفو اًميطٌقؼ اًمذي حيؼؼ اًمعدل ومو ىمصده 

اًمشورع هبو، وٓ ومؼقف ذم سمحثف ودرؾمف وحتؾقؾف ومؼوركيف سملم اعمذاهى 

.ومـ صمؿ اؿؽـ اًمؼقل سملن اًمؼقوس طموضمي إضمرائقي شمػروفو 1وأرا 

  طمد ؾمقا .اًميورة اًمعؼؾقي واًمعؿؾقي قمكم

رضورة سمقون موإتا يمون اًمؼقوس آضمرائل هق تاشمف  _إمهقي اًمثوكقي 

اًمرضمقع إزم اًمؼقاقمد  و اًمنماعي اًمعومي  م ٓ،وهق  مر ًمف امهقيف ذم حترار 

اعمصطؾحوت آضمرائقي ووٌطفو.ومنن مل اؽـ هق تاشمف،ومٌام كًؿل اًمطراؼي 

قؾي؟وإن يمون هق تاشمف اًميل صمًٌ هبو احلؽؿ ًمؾـص  و احلوًمي آضمرائقي اعمحَ 

صمًٌ ىمؾـو  ن اًمرضمقع إزم اًمؼقاقمد اًمعومي كقع مـ اًمؼقوس،ومـ صمؿ صمًٌ 

 اؾميخدام اًمؼقوس.

 مـفٍ اًمٌحٌ :

 وحتؾقً   مـوؾمًٌو، اًمذي شمطؾى اؾميؼراً  ميلكقًو، ًمطٌقعي اًمٌحٌ،

واؾميـٌوـمًو مـ سملم اًمؼقاقمد اًمعومي ًمألطمؽوم شمػقد ذم إضم   همؿقض 

ٌحٌ هق اعمـفٍ آؾميؼرائل اًميحؾقكم يمون مـفجل ذم اًم اًمٌحٌ،

 آؾميـٌوـمل.

 مشؽؾي اًمٌحٌ : 

إن اًمصعقسمي إهؿ اًميل واضمفيـل ذم سمحٌ هذا اعمقوقع،متثؾً 

ذم اكعدام اعمراضمع اًمؼوكقكقي اًميل شمـووًميفو،إمر اًمذي  ضمفد  عمحووًمي 

                                                           

قمٌد اًمقهوب ظم ف، قمؾؿ  صقل اًمػؼف،مؽيٌي اًمدقمقة،اًمطٌعي اًمثومـي، سمندون   _1

 .7شموراخ كنم،ص 
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شملصقؾفو ىموكقكقًو،ٓ ؾمقام ذم فمؾ إكؽور هموًمٌقي اًمػؼف آضمرائل اعمٍمي 

 مـ إؾموس. ًمؾػؽرة

عمو يمون اًمغرض إصكم، واعمؼصنقد اًمؽنكم ظمطي اًمٌحٌ اخلوصي: 

مـ اًميصـقػ ذم يمؾ ومـ مـ ومـنقن اًمعؾنؿ هنق شمقًنػم ؾمنٌقؾ اًمقصنقل إمم 

اعمطؾقب قمغم اًمطوًمٌلم، وشمؼراٌف إمم  ومفوم اعمؼيًٌلم، وٓ اؾيئؿ هذا اعمنراد 

ًنوم إٓ سمؽمشمقى شمؼيضقف اًمصـوقمي، وشمقضمٌف احلؽؿي، وهق اًميصػح قمـ  ىم

اعمًوئؾ، وومصقهلو، وقرجيفو قمغم ىمقاقمدهو، و صقهلو ًمقؽقن  هع ومفام، 

ومؼد وؿـً اًمٌحٌ مٌوطمنٌ صم صمي،وظمومتني،قمكم اًمـحنق ،1و ؾمفؾ وٌطو

 أيت :

اعمٌحٌ إول: طمؼقؼي اًمؼقوس ومقىمػ اًمػؼف آضمرائل واًمؼضو  

 مـ اًمعؿؾ سمف

 طمؼقؼي اًمؼقوس ذم اًمػؼف آؾم ملاعمطؾى إول : 

 شمعراػ اًمؼقوس ًمغي واصط طموً :  ولاًمػرع إ 

 اًمػرع اًمثو  : شمعراػ اًمؼقوس ذم اصط ح اًمػؼف آؾم مل

اًمػرع اًمثوًمٌ : قم ىمي اعمعـل اًمػؼفل آؾم مل ًمؾؼقوس 

 سموٓضمرا ات اًمؼضوئقي اًمعؿؾقي

 اًمػرع اًمراسمع: ريمون اًمؼقوس وومؼًو عمػفقمف ذم اًمػؼف آؾم مل

                                                           

هنن(،سمدائع ٓصنـوئع ذم شمرشمقنى 587اإلموم اسمنـ  محند اًمؽوؾمنو  احلـػنل )ت  _1

 2،ص1م،ج1986اًمنمائع،دار اًمؽيى اًمعؾؿقي،سمػموت،ط اًمثوكقي 
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ئل واًمؼضو  مـ اًمعؿؾ اعمطؾى اًمثو  : مقىمػ اًمػؼف آضمرا

 سموًمؼقوس سمذات معـوه ذم اًمػؼف آؾم مل

اًمػرع إول : هؾ قمرف اًمػؼف آضمرائل اًمؼوكق  اًمؼقوس سمذات 

 معـوه ذم اًمػؼف آؾم مل؟

هؾ اؾميخدم اًمؼضو  آضمرائل اًمؼقوس سمذات معـوه :  اًمػرع اًمثو 

 ذم اًمػؼف آؾم مل ؟

وق  مقىمػ اًمػؼف  اًمػرع اًمثوًمٌ :شمعراػ اًمؼقوس آضمرائل ذم

 واًمؼضو  آضمرائقلم،وسمقون  ريموكف.

 ،اًمػرع اًمراسمع : ؾموس اًمعؿؾ سموًمؼقوس آضمرائل

اًمػرع اخلومس: اًمػرق سملم اًمؼقوس وسملم اًمرضمقع إزم اًمؼقاقمد 

 .اًمعومي

 اعمٌحٌ اًمثو  :  كقاع اًمؼقوس آضمرائل وذوط اًمعؿؾ سمف.

 اعمطؾى إول:  كقاع اًمؼقوس آضمرائل

 اًمؼقوس آضمرائل ا كم: اًمػرع إول

 اًمؼقوس آضمرائل اخلػل: اًمػرع اًمثو 

 ىمقوس اًمشٌف آضمرائل: اًمػرع اًمثوًمٌ

 ىمقوس اًمعؽس آضمرائل: اًمػرع اًمراسمع

 اعمطؾى اًمثو  : ذوط اًمعؿؾ سموًمؼقوس آضمرائل.

 اًمنموط اعميعؾؼي سموٕصؾ )اعمؼقس قمؾقف(:  اًمػرع إول
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 ػرع)اعمؼقس(اًمػرع اًمثو :اًمنموط اعميعؾؼي سموًم

 اًمػرع اًمثوًمٌ:اًمنموط اعميعؾؼي سمحؽؿ إصؾ

 اًمنموط اعميعؾؼي سموًمعؾي: اًمػرع اًمراسمع

 ظمومتي اًمٌحٌ : 

  هؿ كيوئٍ اًمٌحٌ وًٓ: 

  هؿ شمقصقوت اًمٌحٌصموكقًو: 

 

 

 

 

 
 
 



 

(431)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

 املبحح األًل
 حقَقة القَاس ًمٌقف الفقى االجزائُ ًالقضاء 

 من العنل بى
ض  وًٓ ًميعراػ اًمؼقوس ًمدي وايطؾى هذا اعمٌحٌ مـو  ن كعر

اًمػؽر آؾم مل،صمؿ كٌلم مقىمػ اًمػؽر اًمؼوكق  آضمرائل مـ ومؼف وىمضو  

مـ اؾميخدام هذا اعمعـل وشمؾؽ أًمقي آضميفوداي،ذم شمقوقح احلؽؿ 

آضمرائل عمًوئؾ وطموٓت إضمرائقي مل ُاـص قمكم طمؽؿفو مـ قمدمف،وتًمؽ 

 يمؾف قمكم اًمـحق أيت :

 املطلب األًل
 قَاس يف الفقى االسالمُتعزٍف ال

طمينننل ايثـنننل ًمـنننو سمقنننون طمؼقؼننني اًمؼقنننوس ذم اصنننط ح اًمػؼنننف 

آؾم مل،ومؿـ اعمـطؼ اًمعؼكم  ن كعرض عمعـل اًمؼقوس ذم اًمؾغي،ًمؾقىمقف 

قمكم قم ىمي اعمعـل اًمؾغقي ًمؾؼقوس سموعمعـل آصنط طمل ًمنف،ومـ ظمن ل 

تًمننؽ اؿؽننـ سمقننون قم ىمنني اًمؼقننوس يمقؾمننقؾي اضميفودانني سمننوٓضمرا ات 

قي،ومـ صمؿ اؿؽـ  ن كؼػ قمكم طمؼقؼي اًمؼقنوس آضمرائل،وتًمنؽ اًمؼضوئ

 قمكم اًمـحق أيت:
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 الفزع األًل

 معين القَاس يف اللغة 
، ي شمؼندار ؿمنقع قمنكم مثنول 1مـ معو  اًمؼقوس ذم اًمؾغي: اًميؼندار

ؿمقع آظمر وشمًقايف سمف.ومـ معوكقف : اعمؿثوًمي،شمؼقل: هنذا ىمقنوس هنذا، ي 

يامصمؾننننلم ذم احلؽؿ.ومننننـ مثؾننننف،ٕن اًمؼقننننوس هننننق ا ؿننننع سمننننلم اعم

معوكقف:اإلصننوسمي،شمؼقل: ىمًننً اًمشننقع، ي  صننٌيف،ٕن اًمؼقننوس وؾمننقؾي 

.ومنننـ مشنننيؼوشمف اعمؼواًننني،واًميل دمنننري جمنننري 2ُاصنننوب هبنننو احلؽنننؿ

 .3اعمؼوؾموة،واًميل شمعـل معو ي إمر اًمشداد ومؽوسمدشمف

                                                           

، 1هنن، ك اًمنداوت، ج 1311رة، سمغداد،ط اًمـًػل،ـمؾٌي اًمطؾٌي،اعمطٌعي اًمعوم _ 1

 .167ص

اًمزريمٌمنن،اًمٌحر اعمحننقط  ذم  اصننقل اًمػؼننف، ط دار اًمؽيٌننل، اًمطٌعنني إوزم،  _ 2

 .6، ص7م،ج1994 -هن 1414

اهلننروي، هتننذاى اًمؾغنني،حتؼقؼ / حمؿنند قمننقض مرقمننى، دار إطمقننو  اًمننؽماث  _3

،سمننننننننننننوب اًمؼننننننننننننوف 9م،ج2111اًمعريب،سمػموت،اًمطٌعنننننننننننني إوزم،

ويملن ذم اؾمنيخدام اًمؼقنوس يمنةداة قمؼؾقني كنقع منـ اعمشنؼي .179واًمًلم،ص

واعمؽوسمدة اًمذهـقي وإقمنامل اًمعؼنؾ ٓؾمنيخراج طمؽنؿ مًنلًمي مل انـص هلنو قمنكم 

 طمؽؿ،وهق  مر طمؼقؼل ذم اًمقاىمع.
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 الفزع الجانُ
 معين القَاس يف اصطالح الفقى االسالمُ

إصقًمقلم سملكف :إ حلنوق ومنرع جمفنقل قمرف اًمؼقوس ذم اصط ح 

)احلؽننؿ( سملصننؾ )معؾننقم احلؽننؿ( ذم تًمننؽ احلؽننؿ ،ًمقصننػ ضمننومع مننو 

سمقـفام،اؽقن هق ؾمنٌى احلؽنؿ اًمثوسمنً ًمألصنؾ، منع اكيػنو  اًمػنورق سمنلم 

.وقمرف سملكف: إحلوق واىمعي ٓ كص قمنغم طمؽؿفنو سمقاىمعني 1إصؾ واًمػرع

اًمقاىمعيلم ذم ورد كص سمحؽؿفو، ذم احلؽؿ اًمذي ورد سمف اًمـص، ًميًووي 

. ومـ صمؿ إن دل كص قمغم طمؽؿ واىمعي معقـي ، وقمرومنً 2قمؾي هذا احلؽؿ

قمؾي هذا احلؽؿ سمطراؼ مـ اًمطنرق اًمينل شمعنرف هبنو قمؾنؾ إطمؽنوم، صمنؿ 

وضمدت واىمعي  ظمرى شمًووي واىمعي اًمـص قمغم قمؾي حتؼؼ قمؾي احلؽؿ ومقفو 

ومنهنو شمًقي سمقاىمعني اًمنـص ذم طمؽؿفنو سمـنو  قمنغم شمًنوولام ذم قمؾينف، ٕن 

 احلؽؿ اقضمد طمقٌ شمقضمد قمؾيف.

 

                                                           

سمـ سموداس اًمصـفوضمل، مٌودئ إصقل،حتؼقؼ  اًمنديميقر / قمؿنر اًمطنوًمٌل، ط  _1

 24م،ص1981اًمنميمي اًمقـمـقي ًمؾـنم واًميقزاع،ط 

 52ٌد اًمقهوب ظم ف، قمؾؿ  صقل اًمػؼف،مرضمع ؾموسمؼ، ص قم _2
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 الفزع الجالح

 عالقة املعين الفقوُ االسالمُ للقَاس باالجزاءات 
 القضائَة العنلَة

عمو يمون ىموكقن آضمرا ات اعمدكقي ىموكقن ؿمؽكم،لدف سمشؽؾ 

 ؾمود إزم شمـظقؿ قمؿؾقي اًميؼويض،سمدً ا مـ قمؿؾقي رومع اًمدقمقي 

ـقظؿ آقمؽماض قمؾقف،وعمو وىمقدهو،وطميل شمـػقذ احلؽؿ اًمصودر ومقفو،سمؾ وشم

يموكً اًمع ىموت اعمدكقي واًميجوراي سملم اًمـوس شميغػم وشميجدد سموظمي ف 

إزمـي،يمون مـ اًمطٌقعل  ن شمؽقن هـوك ظمصقموت قيؾػ  اضًو شمٌعًو 

ًميجدد هذه اًمع ىموت اعمدكقي واًميجوراي،وعمو يموكً اًمـصقص واًمؼقاقمد 

صؾ ذم اومؽماووشمف آضمرائقي ذم تاهتو قمؿؾ سمنمي،ٓ اؿؽـ سمحول  ن ا

وشمصقراشمف اعمًيؼٌؾقي طمد اًمؽامل ذم ووع اًمؼقاقمد اًمؼوكقكقي اًميل شمـظؿ 

 قمؿؾقي اًميؼويض.

وعمو يمون شمطٌقؼ اًمؼوكقن قمكم وضمفف اًمصحقح ٓ حييوج إزم ـمؾى مـ 

اخلصقم،سمؾ هق واضمى اًمؼويض اًمذي قمؾقف ومـ شمؾؼو  كػًف  ن اٌحٌ ذم 

وطمي،و ن اـزل هذا احلؽؿ احلؽؿ اًمؼوكق  اعمـطٌؼ قمكم اًمقاىمعي اعمطر

يمون مـ اعمؼٌقل قمؼً   ن شمؽقن هـوك وىموئع  ومًوئؾ إضمرائقي مل 1قمؾقفو

 شُمـظؿ،وسموًميوزم كجد  كػًـو  موم موُاًؿل سموًمػراغ  و اًمـؼص اًمينماعل.

                                                           

م،مقىمنننع حمؽؿننني 21/5/2117ضمؾًننني  79ًمًنننـي  4357اًمطعنننـ رىمنننؿ  _ 1

 اًمـؼض،إطمؽوم.



 

(435)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

ومـ اًمؼقاقمد اًمثوسميي ىموكقكًو  ن قمكم اًمؼويض  ن اؼقم سمدوره ًمًد 

رائقي،متثؾ مشؽؾي هذا اًمػراغ،وإٓ يموكً اًمـيقجي وضمقد مًوئؾ إضم

قمؿؾقي،دون  ن حُتؾ.ومـ إدوات آضميفوداي اًميل اؾجل إًمقفو اًمؼويض، و 

اًمػؼقف اًمؼوكق  ) صمـو  اًميحؾقؾ واًمدراؾمي(  ن اًيخدم اًمؼقوس ًمع ج 

،ـموعمو يموكً هـوك كصقص اؿؽـ اًمؼقوس قمكم 1مرض اًمـؼص اًمؼوكق 

اًميل  طمؽؿفو،وـموعمو  ن ـمٌقعي اًمؼوكقن شمًؿح سمذًمؽ،ووومؼ اًمؼققد

 ؾمـقردهو قمكم ذوط اًمؼقوس آضمرائل. 

ومًؽقت اعمنمع  قمـ إاراد ىموقمدة ىموكقكقي حتؽؿ اًمؼضقي )ؾمؽقشمًو 

إضمرائقًو ؿمؽؾقًو  و مقوققمقًو(  مر  وارد وحميؿؾ،ومـ صمؿ  ن كجد  كػًـو 

 موم كؼص شمنماعل ًميـظقؿ مًلًمي إضمرائقي مو  هق  مر وارد وحميؿؾ 

 .2 اضًو،سمؾ وـمٌقعل 

                                                           

واًمؼويض ذم هذه احلوًمي  وإن يمون اؼقم سمخؾؼ ىموقمدة ىموكقكقي  شُمطٌؼ ذم اًمؼضنقي  _1

عقدًا قمـ اعمعرووي،إٓ  كف ٓ ُاـشع ىموقمدة ىموكقكقي قمومي وجمردة، ي اظؾ قمؿؾف سم

اًمينمنناع سمؿعـننوه احلؼقؼننل.  .د/  وميحننل وازم،اًمقؾمننقط  ذم ىمننوكقن اًمؼضننو  

 25م،ص 2119اعمد ،دار اًمـفضي اًمعرسمقي،اًمؼوهرة،ط 

اراضمع ىمراٌو مـ تًمؽ ا.د / وميحل وازم،اًمقؾمقط  ذم ىموكقن اًمؼضنو  اعمند ،دار  _2

ضو  .وهلذا إمر  صؾف ذم قمؾؿ اًمؼ25م،ص 2119اًمـفضي اًمعرسمقي،اًمؼوهرة،ط 

ذم اًمػؼف اإلؾم مل،وًمؽ  ن شمعجى إن ىمؾً ًمؽ  ن اًمػؼف اإلؾم مل اؾميخدم 

مصطؾح )ؿمؽكم( هؽذا  ذم قمؿؾقي اًمٌحٌ قمـ إطمؽنوم آضمرائقني، اًمينل ٓ 

اقضمد هلو كص إضمرائل اقوح طمؽؿفو،ودًمقؾ تًمؽ مو ورده اإلموم اسمـ ظمؾقؾ 

ومقام شمردد سملم  ُمعلم احلؽوم "هن(  ذم يميوسمف اعموشمع :844اًمطراسمؾز احلـػل )ت 
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 الفزع الزابع

 أركان القَاس ًفقًا ملعناي يف الفقى اإلسالمُ
إتا مو اؾميصحٌـو شمعراػ اًمػؼف آؾم مل ًمؾؼقوس وىمؾـو إن 

اًمؼقوس اعـل : إ حلوق ومرع جمفقل )احلؽؿ( سملصؾ )معؾقم احلؽؿ( ذم 

تًمؽ احلؽؿ ،ًمقصػ ضمومع مو سمقـفام،اؽقن هق ؾمٌى احلؽؿ اًمثوسمً 

 ًمألصؾ، مع اكيػو  اًمػورق سملم إصؾ ....

ًمػرع،وضمننندكو  ن ًمؾؼقنننوس  ريمنننون  رسمعننني ميػنننؼ قمؾقفنننو سمنننلم وا

اًمػنننننرع _إصننننؾ وهنننننق)اعمؼقس قمؾقننننف(.ب _إصننننقًمقلم،وهل: 

احلؽؿ،وهق:مو اىميضوه اًمدًمقؾ اًمنمقمل مـ وضمقب، _،وهق)اعمؼقس(. ج

اًمعؾي،وهل :اعمعـك اًمذي صمًٌ  _ و حتراؿ،  و صحي،  و ومًود،  و همػمهو.د

 1سمًٌٌف طمؽؿ إصؾ

 املطلب الجانُ
                                                                                                                                          

،سمًـده قمنـ ؾمنقدكو قمؿنر ريض اهلل قمـف،سمخصنقص  "اخلصؿلم مـ إطمؽوم

رؾموًميف إزم ؾمقدكو  يب مقد إؿمعري عمو وٓه ىمضو  اًمؽقومي،و اعمعروومي ذم قمؾؿ 

اًمؼضننو  آؾمنن مل سموؾمننؿ: رؾمننوًمي اًمؼضننو  ومعننو  إطمؽوم،طمقننٌ ىمننول ًمننف 

ٌُْؾُغنؽ ذِم اًْمؽَِينوِب ...َواًْمَػْفَؿ اًْمَػْفَؿ ومِقاَم شَمَؾجْ  "اًمػوروق: َٓ َا ٍَ ذِم َصْدِرك مِمَّو  َؾ

ُُمنقَر قِمـْنَد َتًمِنَؽ  ْٕ ؿَْمنَؽوَل َوىِمنْس ا ْٕ َْمَثنوَل َوا ْٕ ـَِّي، اقْمنَرْف ا ًُّ ،ومصنطؾح "َواًم

إؿمؽول اًمقارد ذم اًمروااي قموم،ٓ اؿؽـ شمؼقده دون دًمقؾ،ومـ صمؿ اشؿؾ يمؾ 

ؽؿفو. اإلموم اسمـ ظمؾقؾ طموًمي إضمرائقي  و مقوققمقي ٓ اقضمد هلو كص اقوح طم

اًمطراسمؾز احلـػل،معلم احلؽوم ومقام شمردد سملم اخلصؿلم منـ إطمؽنوم،ط دار 

 .15،ص1دون قمـقان،وٓ شموراخ ـمٌع( جاًمػؽر،)سم

صنننوًمح اسمنننـ حمؿننند اًمعثقؿلم،إصنننقل منننـ قمؾنننؿ إصنننقل، ط دار اسمنننـ  _ 1

 68هن، ص 1426ا قزي،



 

(437)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

 الفقى االجزائُ ًالقضاء من العنل بالقَاس بذات معناي  مٌقف
 يف الفقى االسالمُ

سمعد  ن  ووحـو سمنجينوز مػفنقم اًمؼقنوس ذم اًمؾغني،وذم اصنط ح 

اًمػؼننف آؾمنن مل يمؿنندظمؾ رضوري وٓزم ًميحدانند معـننوه ذم اعمجننول 

آضمرائل اًمؼوكق ،سموت اًمًمال اًمطٌقعل ووومؼًو ًمؾيًؾًؾ اعمـطؼل هنق : 

ؼننف آضمرائننل  و اًمؼضننو  هننذا اعمعـننل ًمؾؼقننوس ؟هننذا مننو هننؾ قمننرف اًمػ

ـ ظم ل سمقون مقىمػ يمً  مـ اًمػؼف واًمؼضو  قمكم  ؾمـحوول اًميعرف قمؾقف م

 طمده، وتًمؽ قمكم اًمـحق أيت :

 الفزع األًل
 مٌقف الفقى االجزائُ من معزفة القَاس مبعناي 

 الٌارد يف الفقى االسالمُ
كقكقي اًميل رضمعً إًمقفو،قمكم مل  ىمػ ذم هموًمى اعممًمػوت اًمػؼفقي اًمؼو

شمـوول معـل اًمؼقوس سمذات اعمعـل اًمذي  ؿمور إًمقف اًمًودة اًمعؾام  ذم اًمػؼف 

آؾم مل سمشؽؾ مٌوذ،ًمؽـ وضمدشمـل  ىمػ قمكم إؿمورات وؿـقي ًمٌعض 

رمقز اًمػؼف اًمؼوكق  اعمٍمي ًميؾؽ اعمًلًمي،شمؾؽ اإلؿمورات وقمكم مو قميؼد 

اؿؽـ آقميامد قمؾقفو ذم طمؾ سمعض مل شمؽـ ًمييـوول اعمًلًمي يمةداة إضمرائقي ،

دون  اعمعض ت آضمرائقي،وإكام شمـووًمً مضؿقن اًمؼقوس وومحقاه،

وتًمؽ سمصدد طمداثفو قمـ اًمـؼص آضمرائل ذم  اًميٍماح سمؾػظي اًمؼقوس،

شمـظقؿ سمعض اعمًوئؾ آضمرائقي. سمؾ يمون مـ اًم ومً ًم كيٌوه  كف و صمـو  

ضمدت إكؽورًا ًمؾػؽرة إضمرائقًو اعمـوىمشي اعمٌوذة مع اًمعداد مـ  ؾموشمذيت  ن و
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،وهق مويمون  طمد إؾمٌوب اعمفؿي اًميل  كٌيً داظمكم إسارًا ىمقاًو قمكم 1 

 2سمحثفو سمدىمي.

                                                           

مـ  دًمي إطمؽوم  اًمنمقمقي  صً   وٓ وػم ذم تًمؽ، إت  ن اقميٌور اًمؼقوس دًمق ً  _ 1

خميؾػ ومقف،إت ىمد  كؽنر اًمؼنقل سمنف سمعنض إصنقًمقلم،وم  همنرو  ن كجند تات 

اخل ف ذم ومؼف اًمؼوكقن.ًمؽـ موهق صموسمً ًمدي مجفقر إصقًمقلم، كف ىمد صمٌنً 

ًمؾعؾام  سموٓؾميؼرا   ن إدًمي اًميل شمًيػود مـفو إطمؽوم اًمنمقمقي ًمؾعؿؾقي شمرضمع 

اًمًـي واإلمجوع واًمؼقوس.... وهلذا سمحثقا ذم يمؾ دًمقؾ مـ إمم  رسمعي: اًمؼرآن و

هذه إدًمي وذم اًمؼمهون قمغم  كف طمجي قمغم اًمـنوس ومصندر شمنمناعل اؾنزمفؿ 

اشمٌوع  طمؽومف، وذم ذوط آؾميدٓل سمف وذم  كقاقمف اًمؽؾقي، وومقام ادل قمغم يمؾ 

كقع مـفو مـ إطمؽوم اًمنمنقمقي اًمؽؾقي.اًمشنقخ /قمٌند اًمقهنوب ظم ف،قمؾنؿ 

 .12اًمػؼف،اعمرضمع اًمًوسمؼ،ص   صقل

 ود  ن  ًمػننننً آكيٌننننوه هـننننوإزم  ن اًمٌحننننٌ ٓ ايـننننوول مًننننلًمي اًمؼقننننوس _2

اعمقوققمل،واًميل إن  مؽـ اًمعؿؾ هبو ذم كطوق اًمؼقاقمد اعمقونققمقي ًمؾؼنوكقن 

اعمنند   و اًميجننوري، و آداري،ًمؽننـ إصننؾ هننق احلظننر ذم إـمننور ىمننوكقن 

واًمذي اعـل  كف ٓ ضمراؿني و ٓ ،اًمعؼقسموت،واًمذي ٕضمؾف شمؼرر مٌد  اًمنمقمقي

قمؼقسمي إٓ سمـص ىموكق ، مصدر اًمصػي اًمغػم منموقمي ًمؾػعؾ هق كص اًمؼوكقن و 

ـ ومن.اؼول ًمف كص اًميجراؿ و اشؿؾ ىموكقن اًمعؼقسموت و اًمؼقاكلم اعمؽؿؾني ًمنف

ٍ مٌد  اًمنمقمقي طمٍم مصودر اًميجراؿ و اًمعؼوب ذم اًمـصقص اًمينماعقي  :كيوئ

ـفو اًمينزام اًميػًنػم اًمؽوؿمنػ ًمؾـصنقص:  ي وم ))شمؽقن ذم كصقص مؽيقسمي

هـوك طمدود ٓ شمصؾ إمم طمد ظمؾؼ ا رائؿ و اًمعؼقسموت ،ومـفوطمظر اًمؼقوس: 

 مهقني  طمقٌ شمـحٍم مفؿي اًمؼويض ذم شمطٌقؼ اًمؼوكقن ٓ ظمؾؼ ا رائؿ،وشمرضمع



 

(439)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

 مو قمـ اًميـوول اًمضؿـل ًمٌعض اًمػؼف اعمٍمي عمًلًمي اًمؼقوس،وملود 

إول:  كـل ايميػقً ذم _اإلؿمورة ىمٌؾ اًمٌد  ذم شمقوقحف إزم  مراـ،ومهو

دون اًمٌحٌ قمـ شمـوول همػممهو ًمذات اًمٌحٌ سمـامتج صم صمي ًمؾػؼف،

اعمًلًمي،ًمؽقن تًمؽ يموومقًو ٓصمٌوت وضمقد اعمًلًمي ذم ومؽر اًمػؼف اًمؼوكق  وًمق 

سمشؽؾ همػم ساح.إمر اًمثو :هق ـمٌقعي اًمدراؾمي،واًميل سمذاهتو شمؼييض 

 اًمؽميمقز وقمدم آـمـوب،وآيميػو  سموًمػحص اًمدىمقؼ ًمؾؿقوقع.

                                                                                                                                          

مٌد  اًمنمقمقيإزم  هنقعد مـ  ؾمنس احلراني اًمػرداني و اضنؿـ طمؼنقق إومنراد 

وت يمام  هنقعطل اًمعؼقسمي  ؾموس ىموكق  سمحقٌ جيعؾفو سميحداد ا رائؿ و اًمعؼقسم

مؼٌقًمي مـ ىمٌؾ اًمر ي اًمعو،يمام  هنقجعؾ إومراد قمغم قمؾؿ سموٕومعنول اًمينل شمعند 

وهـو  ود  ن  ؿمػم إزم  ن مًلًمي طمظر اًمؼقنوس  .ضمراؿي و إومعول اًمغػم جمرمي

اعمقوققمل ذم اًمػؼنف اإلؾمن مل همنػم واردة،عمنوتا ؟ ٕن هـنوك سموًمػعنؾ وىمنوئع 

كامتج قمؿؾقي ذم اًمػؼف آؾم مل شمدل سمقوقح قمكم اًمعؿؾ سموًمؼقوس ذم دمراؿ و

سمعض إومعول همػم اعمـصقص قمنكم دمراؿفو،سمنؾ و اؾمنيخدام اًمؼقنوس تاشمنف ذم 

شمؼرار اًمعؼقسمي قمكم شمؾؽ إومعول ،مثول تًمؽ : ىمقوس ضمراؿ ذب اخلؿنر قمنكم 

هـوك ظم ف  ضمراؿي آومؽما  ذم احلد.. مو مـ كوطمقي اًمػؼف آؾم مل،ومؼد يمون

ذم آرا  اًمػؼف طمقل منموقمقي اًمعؿؾ سموًمؼقوس سمشؽؾ قموم)ؾمنقاً  منـ اًمـوطمقني 

آضمرائقنني  و اعمقوننققمقي(،ويمون اًمًننٌى ذم وضمننقد هننذا اخل ف،هننق يمننقن 

اًمؼقوس مـ إدًمي اًمعؼؾقي،اًميل ُُيٌم ضمعؾفو  صقًٓ ىموئؿي سمنذاهتو. قمنكم  محند 

مقي سموعمداـنننني سمويمر،دراؾمننننوت ذم  صننننقل اًمػؼف.ط:جمؾنننني ا ومعنننني اإلؾمنننن 

 173م،ص1981هن/1411اعمـقرة،
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ت سمشؽؾ همػم ساح  مو قمـ اًمـامتج اًمث صمي ًمؾػؼف،اًميل  ؿمور

ًمؾؼقوس سمذات معـوه اعمعروف ذم اًمػؼف آؾم مل،ويمؿخرج إضمرائل مـ 

 سمعض اًمصعوب آضمرائقي،ومفل قمكم اًمـحق أيت :

 اًمـؿقتج إول: 

 اًمصودرة ذم اخلصقمي، وىمد ىموس صوطمٌف )إطمؽوم اًمؼطعقي،

 آىمرارات اًمصودرة مـ اخلصقم، آضمرا ات اًمًوسمؼي قمكم هذه إطمؽوم،

 ذم طموًمي شمرك اخلصقمي( قمكم )إطمؽوم اًمؼطعقي، اامن اًميل طمؾػقهو،وإ

 وآضمرا ات اًمًوسمؼي قمكم هذه إطمؽوم، اًمصودرة ذم اخلصقمي،

ذم طموًمي  وإاامن اًميل طمؾػقهو، وآىمرارات اًمصودرة مـ اخلصقم،

إت  ن احلوًمي إوزم همػم  وهق قمدم ؾمؼقـمفو، ؾمؼقط اخلصقمي( ذم احلؽؿ،

 ذم طملم ىمد كص اعمنمع قمكم طمؽؿ احلوًمي اًمثوكقي، ،مـصقص قمكم طمؽؿفو

 137وسموًميوزم وموحلؽؿ اًمذي ىمررشمف اعمودة  مراومعوت، 137/2،1ذم اعمودة 

عموتا؟  اؿؽـ  ن اطٌؼ  اضًو ذم طموًمي اًمؽمك، سمخصقص آصمور اًمًؼقط،

إول مـفام:  ن اعمنمع مل ارشمى قمكم اًمؽمك آصمورًا  ؿمد مـ أصمور  ًمًٌٌلم،

واًميل هل  إت  ن أصمور اًميل رشمٌفو قمكم اًمؽمك، اًمًؼقط،اًميل رشمٌفو قمكم 

سمام ذم تًمؽ صحقػي اًمدقمقي هل كػًفو  إًمغو  مجقع إضمرا ات اخلصقمي،

اًميل رشمٌفو قمكم ؾمؼقط اخلصقمي. مو اًمًٌى اًمثو :ومفق  ن احلؽؿي)اًمعؾي( 

اًميل  مؾً هذا احلؽؿ سموًمـًٌي ًمًؼقط اخلصقمي،وهل شمػودي موىمد اعقد 

ر،ايحؼؼ يمذًمؽ ذم طموًمي شمرك اخلصقمي،ممو اقضمى قمكم اخلصقم مـ رض



 

(441)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

مودام ٓ اقضمد ذم اًمـصقص اًمقاردة ذم سموب  شمطٌقؼف  اضًو ذم هذه احلوًمي،

 .1شمرك اخلصقمي مواؿـع شمطٌقؼف

                                                           

 .د/  محد قمقض هـندي،ىموكقن اعمراومعنوت اعمدكقني واًميجوراني،ط دار ا ومعني  _1

. وٓ اػقشمـو ذم هذا اًمٌحٌ  ن كشػم إزم 242،سمـد 465م،ص 2115ا دادة،

 ن حمراب اًمعداًمي ىمد ؿمفد حمووٓت طميل مـ ممنثكم اخلصنقم ) اًمًنودة اعمحنو 

اًمؼقوس ذم مذيمراهتؿ ومراومعوهتؿ ٓصمٌنوت مواعيؼدوكنف،قمكم  مقن( ٓ ؾميخدام

اًمرهمؿ مـ  ن اعمحؽؿي ىمد ٓ شمقاومؼفؿ اًمر ي ذم هنذا آقميؼنود وشمرومضنف،ومـ 

تًمؽ قمكم ؾمٌقؾ اعمثول: موطموول سمف ممثؾقا اخلصقم منـ ىمقنوس طمنؼ اخلصنؿ ذم 

إسمدا  )كؼض ومرقمنل( قمنكم طمؼنف ذم إسمندا  )اؾمنيئـوف ومرقمنل(،إٓ  ن اعمحؽؿني 

يًؾقؿ سمذًمؽ،سمحجي  ن آؾميئـوف اًمػرقمل اؾميثـو  ٓ جيقز اًمؼقوس رومضً اًم

ميك يمنون اًميؼرانر سمنوًمطعـ ىمند طمصنؾ سمعند  "قمؾقف.وذم شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

مـ ىموكقن إكشو  حمؽؿي اًمـؼض، ومنن هذا  14ومقات اعمقعود اًمذي طمددشمف اعمودة 

اًمطعـ اؽقن همػم مؼٌقل ًمًؼقط طمنؼ اًمطنوقمـ ذم مٌوذشمنف.  منو اًمؼنقل سمنلن 

طعـ ذم احلؽؿ وإن يمون ىمد ىمرر سمعد اعمقعود إٓ  كف ضموئز اًمؼٌقل، إت اعيؼم ـمعـو اًم

ومرقمقو ًمؾطعـ اعمرومقع مـ اعمطعقن قمؾقفو قمنـ كػنس احلؽنؿ، ومننن هنذا اًمؼنقل 

مردود سملن اعمقعود اًمذي طمدده اًمؼوكقن ًمؾطعـ سمطراؼ اًمـؼض هق مقعود واضمى 

احلنؼ ومقنف طمنيام، وقمنغم  اعمراقموة ذم مجقع إطمقال. واؽمشمى قمغم شمػقايف ؾمؼقط

مراومعنوت. وإتا  381اعمحؽؿي  ن شمؼيض سمذًمؽ مـ شمؾؼو  كػًفو قمؿ  سموعمنودة 

يمون اًمشورع ىمند ظمنوًمػ إصنؾ اًمنذي اؼنقم قمؾقنف هنذا اًمنـص ذم ظمصنقص 

آؾميئـوف اًمػرقمل إت  ضموز ًمؾؿًيلكػ قمؾقف  ن ارومع اؾميئـوومًو ومرقمقو سمعد ميض 

ؾ آؾمنيثـو  وسمنـص سانح ذم مقعود آؾميئـوف ومنن تًمؽ إكام ضمنو  قمنغم ؾمنٌق
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 شمعؼقى: 

إتا مواؾميصحٌـو مػفقم اًمؼقوس آضمرائل اًمذي  ذكو إًمقف 

و سمحوًمي آكػًو،واًمذي هق:إحلوق طموًمي إضمرائقي مل اـص اًمؼوكقن قمغم طمؽؿف

 ظمري  ورد كص سمحؽؿفو، ذم احلؽؿ اًمذي ورد سمف اًمـص، ًميًووي 

احلوًميلم ذم قمؾي هذا احلؽؿ.صمؿ اؾميصحٌـو  ريموكف يمذًمؽ،واًميل 

اًمعؾي(،صمؿ  كزًمـو مػفقم اًمؼقوس _طمؽؿ إصؾ_اًمػرع_هل:)إصؾ

و ريموكف قمكم مو ؿمور إًمقفف اًمػؼف اًمؼوكق  ذم اًمعرض اًمًوسمؼ،ًمقضمدكوه ىمد 

اًمؼقوس،مـ  صؾ ىمد ُكص قمكم طمؽؿف،وومرع مل ُاـص قمكم  شمـوول يمؾ  ريمون

 طمؽؿف،وقمؾي اؿؽـ شمعدلو مـ إصؾ إزم اًمػرع، ًمقس يمذًمؽ؟

                                                                                                                                          

اًمؼوكقن ممو ٓ جيقز معف اًمؼقوس ذم طموًمي اًمطعـ سمطراؼ اًمـؼض. وممو اميمند  ن 

اًمشورع ىمصد قمدم إضمنوزة اًمطعنـ اًمػرقمنل  منوم حمؽؿني اًمنـؼض منو  ورده ذم 

سمنكشو  حمؽؿي  1931ؾمـي  68اعمذيمرة اإلاضوطمقي عمنموع اعمرؾمقم سمؼوكقن رىمؿ 

ذم اعمنمع قمغم اًمـؼض اًمػرقمل إت رؤى  كف ًمقس ومل اـص  "اًمـؼض إت ضمو  ومقفو 

ـ ذم احلؽؿ مـ شمؾؼو   مـ اعمرهمقب ومقف  ن اًفؾ ًمؾخصؿ اًمذي مل ار ًمزومو ًمؾطع

ومل انرد ذم  "كػًف ـمراؼف اًمطعـ ومقف سمصػي ومرقمقي سمؿـوؾمٌي ـمعنـ رومعنف همنػمه 

ىموكقن اعمراومعوت ا داد مو اغوار هذا اًمـظر ومـ صمؿ اؽقن اًمطعـ همػم مؼٌقل 

ـ رىمؿ "قات مقعودهؿمؽ  ًمػ /  4/  3شموراخ ا ؾًي  - 21ًمًـي  - 161اًمطع

 .867ص  – 2رىمؿ ا ز   3مؽيى ومـل  - 1952
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 اًمـؿقتج اًمثو : 

وىمد رضب ًمـو  صحوسُمف مثً  واوحًو ًمؾؼقوس آضمرائل مـ ىموكقن 

م،متثؾ ذم ىمقوس ضمقاز طمراي 1994ًمًـي  27اًميحؽقؿ اعمٍمي،رىمؿ 

ًمؼوكقن واضمى اًميطٌقؼ قمكم اشمػوق ـمرذم اًميحؽقؿ ذم اظميقور ا

اًميحؽقؿ)يمػرع مل ُاـص قمكم طمؽؿف( قمكم طمراي تات اًمطروملم ذم اظميقور 

مـ ىموكقن  28مؽون اًميحؽقؿ)يملصؾ ُكص قمكم طمؽؿف ذم اعمودة 

اًميحؽقؿ(،ٓؿمؽمايمفام ذم تات اًمعؾي،وهل  شمًٌقط وشمقًػم قمؿؾقي اًميحؽقؿ 

 1إلهنو  اًمـزاع.

 اًمـؿقتج اًمثوًمٌ : 

سمف مثوٓ ًمؾؼقوس،متثؾ ذم ىمقوس اإلضمرا ات وىمد تيمر  صحو

اًمشؽؾقي اًميل ُيضع هلو اًمطعـ اعمؼوسمؾ سموًميامس إقمودة اًمـظر)يمػرع ومؼفل 

إضمرائل مل ُاـص قمكم طمؽؿف( قمكم إطمؽوم اإلضمرائققي اًمشؽؾقي اًميل 

كظؿً شمؼداؿ اًمطؾٌوت اًمعوروي)يملصؾ ىموكق  كص ىموكقن آضمرا ات 

مـ  127_123د آضمرائقي ذم اعمقاد قمكم شمـظقؿ إضمرا اشمف،سمؿؼييض اًمؼقاقم

.وهذا ا وكى مـ اًمػؼف وإن يمون ىمد  ؿمور سمشؽؾ 2ىموكقن اعمراومعوت(

                                                           

 .د/ مصننطػل ا امل،وقمؽوؿمنني قمٌنند اًمعننول،اًميحؽقؿ ذم اًمع ىمننوت اخلوصنني  _1

 224ص  _اًمدوًمقي واًمداظمؾقي  ا ز  آول 

ـفضننننني  .د/ وميحنننننل وازم،اًمقؾمنننننقط ذم ىمؼنننننوكقن اًمؼضنننننو  اعمننننند ،دار اًم_2

 711،ص 356م،سمـد 2119اًمعرسمقي،
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وؿـل إزم سمعض  ريمون اًمؼقوس آضمرائل،مـ إصؾ،واًمػرع،وطمؽؿ 

إصؾ،إٓ  كف مل انم إزم اًمريمـ إظمػم  مـف،وهق شمؾؽ اًمعؾي اًميل ضمعؾيف 

عؾي شمؽؿـ ومقل يمقن يمؾ مـفام اؼقم هبذا اًمؼقوس.وومقام كعيؼده  ن هذه اًم

 اعد سمؿثوسمي ـمؾى ومرقمل،مؼوسمؾ ًمؾطؾى إصكم.

 كامتج  ظمري : _

قمدم كنص اعمنمنع  اإلضمرائنل،ومـ صمنؿ قمندم شمـظقؿنف  ًمؾجنزا   _

اعمؽمشمى قمكم  إهمػول معوون اًميـػقذ  طمد اًمٌقوكوت اعميعؾؼي سمؿحي احلجز؟ 

،ذم اعمودة) وهق سمصدد طمداثف قمـ اًميـػقذ سمحجز اعمـؼقل ًمدي اعمداـ وسمقعف

(مـ ىموكقن اعمراومعوت،وسموًميوزم مواحلؾ ؟ كعؿ ٓ مػر مـ اًمرضمقع إزم  353

إقمامل اًمؼوقمدة إؾموؾمقي ذم اًمٌط ن، واًمينل سمؿؼيضنوهو اؽنقن آضمنرا  

سمننوـم  إتا ؿمننوسمف قمقننى مل شميحؼننؼ سمًننٌٌف اًمغوانني اًميننل ىمصنند اًمؼننوكقن 

صنؿً  محوايفو،وهؾ هذا اًمرضمقع هـو إٓ ىمقوس إضمرائل،ٓ ؾمقام ذم فمنؾ

 اعمنمع آضمرائل طميل قمـ اًمؼقل هبذا اًمرضمقع .

ىمقنننوس زوال اًمشنننخص آقميٌنننوري اًمنننذي اؽنننقن ـمرومنننو ذم  _

اخلصقمي)ىمضوئقي يموكً  و حتؽقؿقي(  صمـو  ؾمػمهو،يمحؾ اًمنميمي  ودجمفو 

ذم همػمهو ومذاسمً ؿمخصقيفو ومقفو، و ًمغقً وطمؾ  ؿمخص اقميٌوري آظمنر 

عنل،مـ طمقنٌ إصمنر حمؾفو، و شمصػقيفو،قمكم طموًمني وومنوة اًمشنخص اًمطٌق

اعمؽمشمى قمكم يمؾ مـفام،وهق  يمقن يمؾ مـفام ؾمنٌٌو ٓكؼطنوع اخلصنقمي،مع 

 م طمظي  ن 
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اًمؼننوكقن مل اعيننؼم وومننوة اعمحننومل  و اًمقيمقننؾ ؾمننٌٌو مننـ  ؾمننٌوب 

 1آكؼطوع.

 الفزع الجانُ
الٌارد يف  مٌقف القضاء املصزِ االجزائُ من العنل بالقَاس بذات معناي

 الفقى االسالمُ
ال اًمطٌقعل ذم هذا اًمٌحٌ دموه مقىمػ اًمؼضنو  اعمٍمني إن اًمًم

إزا  مًلًمي اًمعؿؾ سموًمؼقوس هق: اوشمري هؾ  ىمر اًمؼضو  اعمٍمي سمؿنموقمقي 

اًمعؿؾ سموًمؼقوس سمشؽؾ ونؿـل،قمـ ـمرانؼ اؾمنيخدامف ًمؾؼقنوس ومعنً  ذم 

 طمؽومف آضمرائقي حتدادًا  م ٓ؟،ومـ صمؿ اؿؽـ اًمؼقل سملن اًمؼضو   ضموز 

سمعض اًمصعقسموت آضمرائقي إٓ اًمؾجق  إزم اًمؼقوس  ،سمؾ مل اري خمرضمًو ذم

مـ قمدمف. إن اإلضموسمي هل كعؿ وٓ اعجٌـ  طمد مـ إضموسميل اعمًنٌؼي قمنكم 

اًميًوؤل ىمٌؾ حتؼقؼ وحتؾقؾ مقىمػ اًمؼضو ،ومؼط ٕن واىمع احلول اؼييضن 

تًمؽ،سمًننٌى موشمقًمنند ًمنندي مننـ ىمـوقمننوت ؿمخصننقي ٓ اـيوهبننو راننى مننـ 

                                                           

،مل اعنوًمٍ مًنلًمي  1994ًمًنـي  27مع م طمظني  ن ىمنوكقن اًميحؽنقؿ اعمٍمني _1

إكؼطوع ظمصقمي اًميحؽقؿ سمـصقص ظموصي،وإكام  طمول ذم شمـظقؿفو إزم كصقص 

،ومو شم ه مـ شمعدا ت،سمؿؼييض كص اعمودة 1968ًمًـي  13ىموكقن اعمراومعوت 

اـؼطنع ؾمنػم اخلصنقمي  منوم هقئني  "وًمً :( مـ ىموكقن اًميحؽقؿ،واًميل ىم38)

اًميحؽقؿ ذم إطمقال ووومؼو ًمؾنموط اعمؼررة ًمذًمؽ ذم ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي 

واًميجورانني،واؽمشمى قمننكم اكؼطننوع ؾمننػم اخلصننقمي أصمننور اعمؼننررة ذم اًمؼننوكقن 

 اعمذيمقر.
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اة إضمرائقي.إت سمعد اؾميؼرا  اًمعداد مـ اؾميخدام اًمؼضو  ومعؾقو ًمؾؼقوس يمةد

 طمؽوم اًمؼضو  اعمٍمي ،ٓ ؾمقام ذم اًمـنقاطمل آضمرائقني وضمدشمنف ىمند  ىمنر  

سمشؽؾ ساح سمؿنموقمقي طمؼف ذم اؾمنيخدام آًمقني اًمؼقنوس آضمرائنل،ومل 

اؽيننػ هبننذا اًميٍمنناح،ًمؽـف اؾمننيخدم اًمؼقننوس آضمرائننل ًمًنند اًمػننراغ 

اًمػرقمقي ،اًميل ارشمٌطً سمٌعض اًمينماعل واًميـظقؿ اًمؼوكق  ًمٌعض اعمًوئؾ 

 اًمؼضواو اًميل كظرهو.

 مو قمـ إىمرار اًمؼضو  اعمٍمي سمؿنموقمقي اًمعؿؾ سموًمؼقوس 

مـ ىموكقن  66... إن اًمـص ذم اعمودة "آضمرائل،وميؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

وقمغم مو  ومصحً قمـف اعمذيمرة  -ادل  1999ًمًـي  17اًميجورة رىمؿ 

همػم اعمنموقمي سملهنو يمؾ ومعؾ   ن اعمنمع سمعد  ن قمرف اعمـوومًي –اإلاضوطمقي 

ُيوًمػ اًمعودات وإصقل اعمرقمقي ذم اعمعوم ت اًميجوراي،  قمؼى تًمؽ 

سميعداد ًمٌعض  مثؾي ٕيمثر هذه إومعول اكيشورًا ذم اًمعؿؾ .....، صمؿ  ووف 

 ن هذا اًميعداد اًمذي اعيؼم مـ  قمامل اعمـوومًي همػم اعمنموقمي، مل ارد قمغم 

 ن شمؼحؿ ذم هذا اًميعداد  قمامًٓ  ظمرى  ؾمٌقؾ احلٍم، و ن مـ طمؼ اعمحويمؿ

شمرى وضمقب اقميٌورهو مـ ىمٌقؾ اعمـوومًي همػم اعمنموقمي وهلو  ن شمؾجل ًمٌؾقغ 

هذا اهلدف إمم مـطؼ اًمؼقوس  و آضميفود احلرذم ذم إـمور اًميعراػ اًمعوم 

 1 "66اًمقارد ذم مطؾع اًمػؼرة اًمثوكقي مـ كص اعمودة 

                                                           

 2112/  3/  27شموراخ ا ؾًي  - 81ًمًـي  - 4536كؼض مد ،اًمطعـ رىمؿ  _1

 512رىمؿ اًمصػحي  63ـل مؽيى وم -
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آضمرائل سمشؽؾ  مو قمـ اؾميخدام اًمؼضو  اعمٍمي ًمؾؼقوس 

ساح ذم ومصؾ اعمـوزقموت،ومفـوك اًمعداد مـ اًمـامتج اًميطٌقؼقي اًميل شمدل 

 قمكم تًمؽ،ومـفو قمكم ؾمٌقؾ اعمثول مواكم:

ىمقوس )شمـوزل اًمؼقؿ قمـ طمؼ حمجقره ذم كظر اًمـزاع  موم  _ 

اعمحؽؿي اعمخيصي( يمػرع إضمرائل مل اـص ىموكقن شمرشمقى اعمجوًمس احلًٌقي 

قمكم طمؽؿف قمكم )شمصوًمح اًمؼقؿ( يملصؾ  م1925اعمؾغكم،ىموكقن ؾمـي 

مـ  21إضمرائل،كص ىموكقن شمرشمقى اعمجوًمس احلًٌقي قمكم طمؽؿف،ذم اعمودة 

 1تات اًمؼوكقن. 

                                                           

جيى قمغم إوصقو  واًمؼومي وويم   اًمغوئٌلم  .."ويموكً هذه اعمودة شمـص قمكم:  _ 1

 ن حيصؾقا قمغم إتن مـ اعمجؾس احلًٌل عمٌوذة  طمد اًميٍموموت أشمقي: ) وًٓ( 

ذا  اًمعؼورات  و سمقعفو  و اؾميٌداهلو  و شمرشمقى طمؼنقق قمقـقني قمؾقفنو: )صموكقنًو( 

اًمرهـ ذم إوراق اعموًمقي: )صموًمثًو( شمؼؾقؾ اًميلمقـنوت اعمؼنررة  اًميٍمف سموًمٌقع  و

عمـػعي اًمؼوس  و اعمحجقر قمؾقف  و اًمغوئى: )راسمعًو( آقمؽماف سمداـ ؾموسمؼ قمغم 

اًمقوموة  و احلجر  و اًمغقٌي: )ظمومًنًو( اًمصنؾح  و اًميحؽنقؿ: )ؾمودؾمنًو( إضمنرا  

و مؼوم اًميصداؼ اًمؼًؿي سموًمؽمايض، وذم هذه احلوًمي اؼقم شمصداؼ اعمجؾس قمؾقف

مننـ اًمؼننوكقن اعمنند : )ؾمننوسمعًو( ـمؾننى اًمؼًننؿي  456اعمـصننقص قمؾقننف سموعمننودة 

اًمؼضوئقي قمـند قمندم آشمػنوق: )صمومـنًو( ىمٌنقل اهلٌني إتا يموكنً مؼؽمكني سمنمنط: 

)شموؾمعًو( اًميلضمػم عمدة  يمثر مـ صم ث ؾمـقات: )قمنوذًا( آىمنؽماض: )طمنودي 

  ٕكػًنفؿ منـ مؾنؽ قمنم( شمشغقؾ رؤوس إمقال: )صمو  قمنمن( ذا  ر

اًمؼننوس  و اعمحجننقر قمؾقننف  و اًمغوئننى  و سمقننع ر  مننـ مؾؽفننؿ ًمؾؼننوس  و 
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مـ ىموكقن شمرشمقى اعمجوًمس احلًٌقي اًمؼقؿ مـ  21إت مـعً  اعمودة 

إضمرا  اًمعداد مـ اًميٍموموت اًمؼوكقكقي،قمددهتو سمشؽؾ طمٍمي،مـفو 

عمجؾس احلًٌل،وإٓ قُمد ميجووزًا ًمـقوسميف اًمصؾح واًميحؽقؿ، إٓ سمنتن مـ ا

قمـف،ممو اؽقن ؾمًٌٌو ذم قمدم اكٍماف آصمور شمٍموموشمف إزم اًمؼقؿ قمؾقف،ًمؽـفو مل 

شمـص قمكم طمؽؿ ىمقوم اًمؼقؿ سموًميـوزل قمـ طمؼ حمجقره ذم كظر اًمـزاع  موم 

اعمحؽؿي اعمخيصي،قمـد قمؼده اشمػوىمًو قمـ حمجقره،ومؾؿ اؽـ  موم حمؽؿي 

قوس ٓؾميـٌوط طمؽؿ هذه احلوًمي،وهق موومعؾيف اًمـؼض إٓ اؾميخدام اًمؼ

إطمؽوم آكيفوئقي اًمصودرة ذم مقاضمفي ممثؾ ... "سموًمػعؾ عمو ىمضً ىموئؾي:

اخلصؿ ٓ شمني قمغم كػس اخلصؿ إٓ ذم طمدود كقوسمي اعمؿثؾ واًمًؾطي 

اعمخقًمي ًمف. وإتن وموًمؼقؿ إتا قمؼد اشمػوىمًو قمـ حمجقره، واؿمؽمط ومقف اًميؼويض 

 موم حمؽؿي ضمزئقي سمعقـفو شمػصؾ ومقف هنوئقًو، ومنكف اؽقن ذم يمؾ كزاع سمشلكف 

ميجووزًا ذم تًمؽ طمدود ؾمؾطيف سميـوزًمف قمـ طمؼ حمجقره ذم كظر اًمـزاع 

 موم اعمحؽؿي اعمخيصي سموًمػصؾ ومقف ضمزئقي يموكً  و يمؾقي طمًى اًمؼوكقن، 

وذم كظره  موم مجقع درضموت اًميؼويض، تًمؽ اًميـوزل اًمذي ٓ اؿؾؽف اًمؼقؿ 

اعمجؾس احلًٌل عمو ومقف مـ اإلرضار سموعمحجقر قمؾقف،ىمقوؾمًو إٓ سمنتن مـ 

                                                                                                                                          

اعمحجقر قمؾقف  و اًمغوئى: )صموًمٌ قمنم( اؾميئجور مؾؽ اًمؼنوس  و اعمحجنقر 

ـ طمؼ  و داـ قمغم اًمؼوس  و  قمؾقف  و اًمغوئى: )راسمع قمنم( ىمٌقل اًميـوزل هلؿ قم

إتن ظموص مـ اعمجؾس إلضمرا   اعمحجقر قمؾقف  و اًمغوئى. وجيى احلصقل قمغم

 .يمؾ شمٍمف مـ شمؾؽ اًميٍموموت
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مـ ىموكقن اعمجوًمس  21قمغم اًمصؾح اًمذي  وضمى اًمؼوكقن ساطمي ذم اعمودة 

احلًٌقي اإلتن سمف، ومو تًمؽ إٓ عمو ومقف مـ اًميـوزل قمـ سمعض احلؼقق. 

وإتن وموحلؽؿ اًمذي اٌـك قمغم هذا آشمػوق ٓ اؾيزم سمف اعمحجقر قمؾقف سمؾ 

ف صدر قمغم ؿمخص اًمؼقؿ جمردًا قمـ صػيف، وإقم كف إمم اًمؼقؿ اعيؼم  ك

ا داد ٓ اؽمشمى قمؾقف  ي  صمر قمغم اإلـم ق ومفق ٓ اؿـعف مـ  ن ُيوصؿ 

 سموؾمؿ حمجقره سمدقمقى  ظمرى

اًمؼقوس آضمرائل اعميعؾؼ  سمجقاز رد قمضق هقئي اعمػقولم _ب

 سمؿجؾس اًمدوًمي،ووضمقب شمـحقف )يمػرع إضمرائل مل ُاـص قمكم طمؽؿف ( قمكم

ضمقاز رد قمضق اًمـقوسمي،ووضمقب شمـحقف )يملصؾ كص اًمؼوكقن آضمرائل 

قمكم طمؽؿف(،سمجومع  ن يمً  مـفام ُاعد قمـٍمًا   ؾموؾمقًو ذم شمشؽقؾ اعمحؽؿي. 

وذم إسمدا  اًمر ي اًمؼوكق  اعمحواد ومقفو ، ؾمقا  ذم اعمذيمرات اًميل شمؼدمفو و 

ـ تًمؽ يمؾف ذم اإلاضوطموت اًميل شمطؾى إًمقفو ذم ا ؾًي اًمعؾـقي . وايػرع قم

 .  كف ٓسمدمـ طمضقر مـ اؿثؾفو سمو ؾًي وإٓ وىمع سمط ن ذم احلؽؿ .

وهذا اعمثول اًمؼضوئل،وإن يمون مـ حمؽؿي إداراي،وًمقس مـ حمؽؿي 

مدكقي  و دموراي،إٓ  ن دًٓميف قمكم  اؾميخدام اًمؼقوس آضمرائل،سموٓؾميعوكي 

راده هـو.وٓ سمؼقاقمد ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًميجوراي يموكً اًمداومع ٓا

 راى ومقام سملم اًمؼقاكلم واؾميعوكي اًمؼضو  هبو مـ وؿموئٍ.

وذم اًميدًمقؾ قمكم اعمثول اًمذي  وردكوه تًمؽ شمؼقل اعمحؽؿي اإلداراي 

.... وهبنذه اعمثوسمني ومننن هقئيمػقونلم شمعينؼم  مقـنو قمنكم اعمـوزقمني "اًمعؾقو:
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اًمنر ي  اإلداراي ، وقموم   ؾموؾمقو ذم حتضػمهو وهتقئياعمراومعني ، وذم إسمندا 

اًمؼوكق  اعمحواد ومقفو ، ؾمقا  ذم اعمذيمرات اًميل شمؼدمفو و ذم اإلاضوطموت 

اًميل شمطؾى إًمقفو ذم ا ؾًي اًمعؾـقي . وايػرع قمـ تًمؽ يمؾف .  كنف ٓسمندمـ 

طمضقر مـ اؿثؾفنو سمو ؾًني وإٓ وىمنع سمطن ن ذم احلؽنؿ . و كنف إتا ىمنوم 

فام ذم سموعمػقض ؾمٌى مـلؾمٌوب قمدم اًمصن طمقي  و اًمنرد اعمـصنقص قمؾنق

مـ ىموكقكوعمراومعوت يمون همػم صوًمح ذم احلوًمي إومم  315و  313اعمودشملم 

ممـققمو قمـ مٌوذة مفؿيف ذم اًمدقمقى وضموزرده إن مل ايـح قمـفو ذم احلوًمني 

اًمثوكقي ، وتًمؽ ىمقوؾمًو قمكم طموًمي رد قمضنق اًمـقوسمني إتايمنون ـمرومنو مـضنام ذم 

ؼنو ًمؾحقدةاًميومني منـ ىمنوكقن اعمراومعنوت ، حتؼق 323اًمدقمقى ـمٌؼو ًمؾامدة 

سمحؽؿ وفمقػيف ذم اًمدقمقى طمًٌام ؾمؾػ ااضوطمف . و كف إتا يمون اعمػقض 

عمٌوذة مفؿي اًمدقمقى ، ومنع تًمنؽ اؾمنيؿر ذم مٌوذهتنو ،  و  همػم صوًمح

طمقٌ جيى قمؾقف اًميـحل قمـفووكدب همػمه ٕدا  مفؿيف ومقفو ، يمنون تًمنؽ 

ومنتا يمون  مـطقاو قمغم سمط ن ذم اإلضمرا ات امصمر ذم طمؽؿػقعقٌف واٌطؾف ،

ً  ن اعمدقمل هق كػًف اعمػقض ًمدي اعمحؽؿي اًميل شمـظراًمدقمقى ومؼد  اًمثوسم

ىمننوم اًميعننورض سمننلم مفؿيننف ًمنندي اعمحؽؿنني اعمننذيمقرة مننـ متثقننؾ احلقنندة 

ًمصوحلوًمؼوكقن وطمده ، وسملم صوحلف اًمشخيص سمصػيف ظمصام ذم اًمندقمقى 

اعمذيمقرة . ومؽنون ايعقـوميـوقمنف قمنـ مٌنوذة مفؿني اعمػنقض ذم اًمندقمقى 
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ب همػمه ًمذًمؽ وًميؿثقؾ اهلقئي سموعمجؾس ،  مو  كف مل اػعؾ ومقؽنقن هنذا وكد

 1"إضمرا  ا قهري ىمد اهمػؾ ، ممو اعقى احلؽؿ اعمطعقن ومقفقاٌطؾف

مـ ظم ل احلؽؿ اًمًنوسمؼ ايضنح ًمـنو وسمج  ، كـنو  منوم شمعؼقى : 

ً ومقف مجقع معومل اًمؼقوس و ريموكف،مـ  ىمقوس إضمرائل ىمضوئل قمؿكم،اشمضح

ؽنننؿ مـصنننقص قمؾقنننف،وهق)رد قمضنننق اًمـقوسمننني  صنننؾ إضمرائنننل ًمنننف طم

مننـ ىمننوكقن اعمراومعننوت اعمدكقنني  163وشمـحقف(واعمـصننقص قمؾقننف ذم اعمننودة 

،وومرع مـ مل ُاـص قمكم طمؽؿف ذم ىموكقن جمؾس اًمدوًمي وهق)رد  2واًميجوراي

قمضق هقئي اعمػقولم وشمـحقف(،وطمؽؿ ًمألصؾ ىمد ُكص قمؾقف،وقمؾي  مؽـ 

ًنلًمي  ضمرائقني اؾمنيخدم ومقفنو شمعدلو مـ إصؾ إزم اًمػرع.وهذه يمؾفنو م

اًمؼقوس آضمرائل سمشؽؾ واوح.وهـو ىمد اؼقل اًمٌعض  كـنو ًمًنـو  مومنو 

ىمقنوس وإكنام  منوم رضمنقع إزم اًمؼقاقمند اًمعومني،واًمؼوكقن إم خلؾنق كظنوم 

ـ شمـظقؿ سمعض مًوئؾف! وهـو اؿؽـ  ن كرد وكؼقل: اؿؽـ  إضمرائل معلم م

ًمؽ سموٓطموًمي، مو و كف ىمٌقل تًمؽ ذم طموًمي موإتا كص ىموكقن اعمجؾس قمكم ت

مل اػعؾ ومؿـ همػم اعمعؼنقل  ن كًنؾؿ سمنذًمؽ،ويموكً قمؿؾقني اًمؼقنوس هنل 

إكًى. )اراد مراضمعي ىموكقن اعمجؾس ذم هنذه اعمًنلًمي ضمقندا.....طمقٌ 

                                                           

 م .1955/ 17/12ضمؾًي   -ق.ع 1 ًمًـي   151اعمحؽؿي اًمعؾقو، ـمعـ رىمؿ  _1

شميٌع اًمؼقاقمد وآضمرا ات  اعميؼدمي قمـد رد " إت شمـص هذه اعمودة آضمرائقي قمكم: ّ_2

قص قمؾقفو قمضق قمضق اًمـقوسمي إتا يموكً ـمروموً مـضاًم ًمًٌى مـ إؾمٌوب  اعمـص

 " 148، 146ذم اعمودشملم  
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ـ طمقٌ  ن اعمودة اقضمد كص اـص قمكم:  ًمًـي  47مـ اًمؼوكقن رىمؿ  53وم

سمشلن جمؾنس اًمدوًمني كصنً قمنغم  ن شمننى رم ؿمنلن مًيشنورى  1972

حمؽؿي اًمؼضو  اإلدارى واعمحؽؿي اًميلداٌقي ًمؾعومؾلم مـ مًيقى اإلدارة 

 …………اًمعؾقو اًمؼقاقمد اعمؼررة ًمرد مًيشورى حمويمؿ آؾميئـوف 

واًمـص اعميؼدم اؼرر  ص  قموًم ايصؾ سملؾمس اًمـظوم اًمؼضوئل 

هموايف يمػوًمي اًمطؿلكقـي ًمؾؿيؼوولم وصقن ؾمؿعي اًمؼضو  ومـ صمؿ يمون مـ 

وم اًمٌوب اًمثومـ مـ ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي اًمطٌقعك هاون  طمؽ

واًميجوراي رم ؿملن قمدم ص طمقي اًمؼضوه وردهؿ وشمـحقفؿ قمغم اًمؼضو  

 1اإلدارى حتؼقؼًو ًمذات اًمغواي مـ ضمفي وٓحتود اًمصؾي مـ ضمفي  ظمرى 
ىمقوس )اإلىمرار ذم همػم جمؾس اًمؼضو ( قمكم )اإلىمرار ذم جمؾس _ج

 اًمؼضو  ( ذم احلؽؿ،وهق اًمصحي.

اعميػؼ قمؾقف قمـد ومؼفو  احلـػقي  ن  "تًمؽ شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:وذم 

اإلىمرار يمام اؽقن سمؿجؾس اًمؼضو  اصنح  ن اؽنقن رم همنػمه ، ورم طموًمني 

 74ًمًنـي  3)اًمطعنـ رىمنؿ  2صمٌقشمف اؽقن اعمؼر يملكف  ىمنر سمنف  منوم اًمؼنوى 

 م14/2/2117ضمؾًي 
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ىمقوس طموًمي )قمدم شمؼداؿ صنقرة منـ مرؾمنقم ىمنوكق  تا صنؾي _د

قمكم طموًمي )قمدم شمؼداؿ صقرة  مطوسمؼي ٕصؾ احلؽؿ اعمطعقن  سموًمدقمقي(

 ومقف( ذم إصمر اعمؽمشمى قمكم يمؾ مـفام،وهق ىمٌقل اًمدقمقي  و اًمطعـ .

ميك يمون اعمرؾمقم اعمطعقن ومقف ..."وذم تًمؽ شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

ىمد كنم سموًمقىموئع اعمٍماي و  صٌح سمؿجرد كنمه معؾقمو ًمؾؽوومي ومنن قمدم 

قمغم طموًمي  شمى قمؾقف قمدم ىمٌقل اًمطؾى ؿمؽ ىمقوؾموً شمؼداؿ صقرة مـف ٓ اؽم

قمدم شمؼداؿ صقرة مطوسمؼي ًمألصؾ مـ احلؽؿ اعمطعقن ومقف إت اؽػك رم هذه 

 .1احلوًمي اإلؿمورة إمم مضؿقن اعمرؾمقم و شموراخ صدوره 

ىمقوس طموًمي )اكيفو  اًمدقمقي دون ومصؾ ذم مقوققمفو،حتقؽاًم( _ه

ؾحًو(،ذم قمكم طموًمي )اكيفو  اًمدقمقي دن ومصؾ ذم مقوققمفو،ص

 احلؽؿ،وهق  قػقض اًمرؾمقم اًمؼضوئقي قمؾقفو إزم اًمـص .

ودة اًميوؾمعي مـ عمو يموكً اعم "وذم تًمؽ شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

اخلوص سموًمرؾمقم اًمؼضوئقي رم اعمقاد اعمدكقي  1944ًمًـي  91اًمؼوكقن رىمؿ 

ٓ حتصؾ اًمرؾمقم  "شمـص قمغم اكف  1964ًمًـي  66اعمعدل سموًمؼوكقن رىمؿ 

ر مـ  ًمػ ضمـقف ومنتا طمؽؿ رم اًمدقمقى سمليمثر مـ تًمؽ اًمـًٌقي قمغم  يمث

رم  "مـف قمغم اكف  21وشمـص اعمودة  "ؾمقى اًمرؾمؿ قمغم  ؾموس مو طمؽؿ سمف 

اًمدقمووى اًميل شمزاد ىمقؿيفو قمغم  ًمػ ضمـقف اًقى اًمرؾمؿ قمغم  ؾموس  ًمػ 

ضمـقف رم طموًمي إًمغو  احلؽؿ  و شمعداؾف مو مل اؽـ ىمد طمؽؿ سمليمثر مـ هذا 
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واعمًيػود مـ  "غم  ؾموس مو طمؽؿ سمف .........اعمٌؾغ ومقًقى اًمرؾمؿ قم

هذاـ اًمـصلم  ن اًمرؾمؿ اًمـًٌل حيًى قمـد رومع اًمدقمقى قمغم ىمقؿي احلؼ 

اعمدقمك سمف وٓ حيصؾ مـ هذا اًمرؾمؿ مؼدمو إٓ مو هق مًيحؼ قمغم إًمػ 

ضمـقف إومم وان اًمرؾمؿ اًمذي اًيحؼف ىمؾؿ اًمؽيوب سمعد احلؽؿ رم اًمدقمقى 

ف رم آظمر إمر زائدا قمغم إًمػ ضمـقف إومم ، اؽقن قمغم كًٌي مو حيؽؿ سم

ًمًـي  1191وعمو يمون اًمثوسمً مـ مدوكوت احلؽؿ اًمصودر رم اًمدقمقى رىمؿ 

مدكك حمؽؿي ىمؾققب ا زئقف اًمصودر سمشلهنو ىموئؿي اًمرؾمقم حمؾ  1979

اًميظؾؿ ىمد ىمه ومقفو سموكيفو  اخلصقمي دون  ن اػصؾ رم مقوقع اًمـزاع 

اًمطروملم وموكف ٓ اؽقن ىمد طمؽؿ هلؿ سمٌم  وم  سمعد  ن اكيفك حتؽقام سملم 

اًيحؼ قمؾقفؿ رؾمؿ  يمثر ممو طمصؾ قمـد رومع اًمدقمقى . عمو يمون تًمؽ ، 

ويمون احلؽؿ اعمطعقن ومقف ىمد ظموًمػ هذا اًمـظر وىمه سموؾميحؼوق ىمؾؿ 

اًمؽيوب رؾمقمو كًٌقف قمـ هذه اًمدقمقى رهمؿ احلؽؿ سموكيفوئفوىمقوؾمًوقمغم 

 .1ظمطل رم شمطٌقؼفاًمصؾح وموكف اؽقن ىمد ظموًمػ اًمؼوكقن وا

 :  سموًمؽميمقز رودادًا ذم هذا احلؽؿ كؾحظ مواكم مـ  مقر ..شمعؼقى

 هـوك طمؽؿ ىمد صدر  مـ حمؽؿني ىمؾقنقب ا زئقني، إمر إول:

دون ومصنننؾ ذم مقونننقع اًمـنننزاع سمحؽنننؿ  سموكيفنننو  اخلصنننقمي  مومفنننو،

مقونننققمل،ٕن مقونننقع اًمـنننزاع ىمننند  هننننوه اخلصنننقم قمنننـ ـمرانننؼ 

 ؿي ىمد اـمؾعً قمؾقف.اًميحؽقؿ،واعمػؽمض  ن اعمحؽ

                                                           

 855ص  2ع  49س  1998/16/23ضمؾًي  62ًمًـي  2151اًمطعـ رىمؿ  _1



 

(455)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

 كف رهمؿ اكيفو  اًمـزاع حتؽقاًم،سمعقدًا قمـ ؾموطمي  إمر اًمثو :

اًمؼضو ،إٓ  ن اعمحؽؿي وقمكم مواٌدو مـ احلؽؿ ىمد ومروً قمكم راومع 

اًمدقمقي رؾمقمًو ىمضوئققي كًٌقي.اؾميـودًا قمكم اًمؼقوس آضمرائل،إت  ن 

ي اًمـزاقموت اعمـصقص قمكم اؾمحؼوق ىمؾؿ اًمؽيوب كصػ اًمرؾمقم اًمـًٌق

اعمػرووي ىموكقكًو قمؾقفو،ذم طموًمي اكيفوئفو دون ومصؾ ذم مقوققمفو مـ ىمٌؾ 

اعمحؽؿي،هل شمؾؽ اًميل شمـفل سموًمصؾح،وتًمؽ وومؼًو حلؽؿ اًمػؼرة 

ًمًـي  91اخلومًي،مـ اعمودة اًمًودؾمي،مـ ىموكقن اًمرؾمقم اًمؼضوئقي رىمؿ 

قػض اًمرؾمقم إزم اًمـصػ ذم إطمقال أشمقي  "م،واًميل شمؼقل: 1944

 21ؾح  موم اعمحؽؿي وتًمؽ مع مراقموة مو شمـص قمؾقف اعمودشمون اًمص _5....

ومـ صمؿ مل ُانم  و اـص اًمؼوكقن آضمرائل قمكم طمؽؿ "مؽرراً  21و

اًمـزاقموت اًميل شمـيفل دون طمؽؿ ذم مقوققمفو مـ ىمٌؾ اًمؼضو ،وإكام 

اكيفً سموًميحقؽؿ،ومؼومً اعمحؽؿي سمؼقوس اكيفو  اًمدقمقي سموًميحؽقؿ قمكم 

 اكيفوئفو سموًمصؾح .

ىموم اعمحؽقم قمؾقف سموًمرؾمؿ،سموًمطعـ قمكم هذا احلؽؿ ر اًمثوًمٌ:إم

سموٓؾميئـوف،وقمكم مواٌدو ىمد شمؿ شملاقده،صمؿ ـمعـ قمؾقف سموًمـؼض،واًميل 

ىمومً سموًمغوئف،عمخوًمػيف اًمؼوكقن،وظمطئف ذم شمطٌقؼف. وهـو كؾحظ  مرًا مفام  

ًمؾغواي،وهق  ن حمؽؿي اًمـؼض وإن يموكً ىمد  ًمغً طمؽؿ آؾميئـوف ومفل 

ـودًا قمكم موىمومً سمف اعمحؽؿي ا زئقي مـ ىمقوس، ادشمف ومقفو مل شمؾغف اؾمي

وإكام ًمًٌى آظمر همػم تًمؽ،وهق ظمطل حمؽؿي احلؽؿي  حمؽؿي آؾميئـوف،



 

 دراسة تأصَلَة حتلَلَة يف قانٌن املزافعات  Procedural measurement القَاس االجزائُ (456)

 

ذم شمطٌقؼ اًمؼوكقن،واًمذي اؼيض سملكف ـموعمو مل حتؽؿ اعمحؽؿي ذم اًمدقمقي،وم  

ُاًيحؼ قمؾقفو مـ رؾمقم همػم شمؾؽ اًميل طُمصؾً قمـد رومع اًمدقمقي،موتا 

ُاعـل سمًٌوـمي  ن حمؽؿي اًمـؼض تاهتو  ىمرت سمشؽؾ وؿـل  ُاعـل هذا ؟

قمؿؾ حمؽؿي اعمقوقع سموًمؼقوس،وإن يموكً ىمد اًميػيً قمـف،ومنكام هق 

 ٓؾميخدامف ذم همػم حمؾف.

ىمقوس طمؼ اخلصؿ ذم اًميـوزل قمـ ـمؾى رد اًمؼضوة)يمػرع مل _و

اـص اًمؼوكقن آضمرائل قمكم طمؽؿف( قمكم طمؼف ذم شمرك اًمدقمقي )يملصؾ 

 ضمرائل قمؾ طمؽؿف(. كص اًمؼوكقن آ

اعمعدًمي  146..إن اعمقاد "وذم تًمؽ شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

وموسمعدهو مـ ىموكقن اعمراومعوت ذم ؿملن قمدم ص طمقي اًمؼضوة وردهؿ 

وشمـحقيفؿ وقمكم موهق مؼرر ذم ىمضو  هذه اعمحؽؿي مل شمـص قمكم قمدم ضمقاز 

اًميـوزل قمـ ـمؾى اًمرد ويموكً ـمٌقعي اًمرد ٓ شميجوذم مع اًميـوزل 

يوزم ومنن اًمؼوكقن ٓ اؿـع اًميـوزل قمـ ـمؾى اًمرد ؿملكف ؿملن  ي قمـف،وسموًم

ـمؾى آظمر ًمصوطمٌف اًميؿًؽ سمف  و اًميـوزل قمـف ٓ حيقل تًمؽ موكصً قمؾقف 

مـ ىموكقن اعمراومعوت مـ  ن اًمؽمك ٓ ايؿ سمعد إسمدا  اعمدقمل  142/1اعمودة 

قمؾقف ـمؾٌوشمف إٓ سمؼٌقًمف ٕن اًمؼويض ًمقس ـمرومًو تا مصؾحي ؿمخصقي ذم 
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ي ،وشمرشمقًٌو قمكم تًمؽ  كف ذم طموًمي ىمقوم ـموًمى اًمرد سموًميـوزل قمـ ـمؾٌف اخلصقم

 .1شمعلم قمكم اعمحؽؿي  ن شمؼقم سمنصمٌوت هذا اًميـوزل،وٓ اًقغ هلو رومضف

ىمقوس طموًمي اكيفو  اخلصقمي سمدون طمؽؿ ذم طموًمي  _ر

آؾميئـوف،سمًٌى شمـوزل اعمدقمل = اعمحؽقم ًمف =)يمػرع مل اـص اًمؼوكقن 

شمرك اخلصقمي )يملصؾ كص اًمؼوكقن قمكم طمؽؿف( قمكم طمؽؿف( قمكم طموًمي  

 مـ كوطمقي حتداد اخلصؿ اًمذي ايحؿؾ اًمرؾمقم اًمؼضوئقي .

، 184...ممدي كصقص اعمقاد "وذم تًمؽ شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

مـ ىموكقن اعمراومعوت  ن اعمنمع كظؿ هبذه اًمـصقص اًمؼقاقمد  186، 185

وراػ اًميل حتؽؿ حتداد اخلصؿ اًمذي ايحؿؾ اًمرؾمقم اًمؼضوئقي واعمص

اًمرؾمؿقي اًميل اؾميؾزمفو رومع اًمدقمقي ،وم  شمني هذه اًمـصقص ذم طموًمي 

اهنو  اخلصقمي سمغػم طمؽؿ ذم اًمدقمقي،ويمون هذا آكيفو  ارضمع إزم 

 ؾمٌوب خميؾػي،كظؿ ىموكقن اعمراومعوت ذم سمعضفو اخلصؿ اًمذي ايحؿؾ 

مٍمووموت اًمدقمقي،يمام يمون ذم طموًمي شمرك اخلصقمي،ومل اـظؿ اًمٌعض 

طموًمي اكيفو  اخلصقمي ذم آؾميئـوف سمغػم طمؽؿ سمًٌى شمـوزل  أظمر،يمام ذم

اعمدقمل)اعمحؽقم ًمف( قمـ احلؽؿ اعمًيلكػ اصمـو  كظر آؾميئـوف اعمرومقع مـ 
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اًمينمننناعوت واًمؼنننقاكلم اعمٍمننناي،ىموكقن اعمراومعوت،معؾؼنننو قمؾقنننف سملطمؽنننوم 

اًمـؼض،واعمذيمرة آاضوطمقي،واًمدؾميقراي اًمعؾقو،  .  ؾمومي اًمعريب،دار اًمعنريب 

 123ًمؾـنم واًميقزاع،ص 
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اعمحؽقم وده،إت اؽمشمى قمكم هذا اًميـوزل  ن اصٌح احلؽؿ اعمطعقن ومقف 

همػم ىموئؿ،وشمـؼيض اخلصقمي ذم آؾميئـوف سمؼقة اًمؼوكقن،ويمون إهمػول هذا 

ؿ اعد كؼصًو شمنماعقًو،اقضمى قمكم اًمؼويض شمؽؿؾيف سموًٓميجو  إزم اًميـظق

اعمصودر اًميل كصً قمؾقفو اعمودة إوزم مـ اًمؼوكقن اعمد ،ومـفو ىمقاقمد 

اًمعداًمي،ومنن احلؾ اًمعودل ذم احلوًمي ؾموًمػي اًمٌقون هق حتؿؾ اعميـوزل قمـ 

احلؽؿ اعمًيلكػ مجقع اعمصوراػ اًمـوؿمئي قمـ اخلصقمي،ٕكف ىمد طمول 

واًمػصؾ ذم  زًمف سملم اعمحؽؿي واعميض ذم كظر اًمدقمقي،سميـو

ايًووي مع شمرك اخلصقمي اًمذي  مقوققمفو،وسمقون وضمف احلؼ ومقفو،وهقمو

اؽمشمى قمؾقف احلؽؿ قمكم اًميورك سمجؿقع اعمصوراػ اًميل كشلت قمـفو،ـمٌؼًو 

مـ ىموكقن اعمراومعوت.وإت ظموًمػ احلؽؿ اعمطعقن ومقف هذا  143ًمـص اعمودة 

اًمطوقمـي سموعمصوراػ سمرهمؿ  ن شمـوزل اعمطعقن ودهو اًمـظر،وىميض سموًمزام 

قمـ احلؽؿ اعمًيلكػ اًمصودر ذم همقٌي اًمطوقمـي ايًووي مع شمرك 

اخلصقمي،سمام اقضمى حتؿؾفو مجقع اعمصوراػ اًمـوؿمئي قمـفو،ومنن احلؽؿ 

 1اعمطعقن ومقف ىمد اؽقن معقًٌو سمؿخوًمػي اًمؼوكقن،واخلطل ذم شمطٌقؼف 
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سمؿؽوشمى اًميقصمقؼ سمؽمك اًمدقمقي ىمقوس اإلىمرار اعمؽيقب اعمقصمؼ  _ر 

)يمػرع مل اـص اعمنمع آضمرائل قمكم طمؽؿف( قمكم اعمذيمرة اعمؽيقسمي اعمقىمع 

 قمؾقفو مـ اًميورك واعمؼدمي إزم اعمحؽؿي )يملصؾ كص قمكم طمؽؿف(

مـ ىموكقن  141إتا يموكً اعمودة  "وذم تًمؽ شمؼقل حمؽؿي اًمـؼض:

يورك ذم مذيمرة اعمراومعوت دمقز  إسمدا  شمرك اخلصقمي سمٌقون ساح مـ اًم

مقىمع قمؾقفو مـفؿع اـم ع ظمصؿف قمؾقفو،ويمون اإلىمرار اعمؽيقب اعمقىمع 

قمؾقف مـ اًمطوقمـي اًمثوًمثي واًمذي صدق سمؿؽيى شمقصمقؼ دمـفقر ىمد شمضؿـ 

سمقوكًو سحيًو سمؽميمفو اخلصقمي ذم هذا اًمطعـ،ومنن هذا آىمرار اًمذي ىمدم إزم 

ىمع قمؾقفو مـ هذه اعمحؽؿي واـمؾع قمؾقف اخلصقم اؼقم مؼوم اعمذيمرة اعمق

سمؼٌقل شمرك اًمطوقمـي اًمثوًمثي اخلصقمي 4اًمطوقمـي،ومـ صمؿ ايعلم اًمؼضو  سمؼ

 1ذم اًمطعـ.

ىمقوس اًمدور اًمذي شممداف اعمحويمؿ اًمقـمـقي ذم شمعقلم اعمحؽؿلم  _ز 

ذم طموًمي اًميحؽقؿ اعممؾمز)يمػرع مل اـص قمكم طمؽؿف( قمكم اًمدور اًمذي 

 ًمي اًميحؽقؿ احلر.شمؼقم سمف تات اعمحويمؿ ذم شمعقلم اعمحؽؿلم ذم طمو

إتا يموكً مرايمز اًميحؽقؿ اعممؾمز ىمد ؾمؿحً ًمألـمراف  ن 

ُييوروا وسمؿـيفل احلراي هقئي اًميحؽقؿ،إٓ  ن هذا آظميقور ىمد ارشمد إًمقفو 

ذم طموًمي إتا مل اؼؿ إـمراف سموظميقور اهلقئي،يملن ايعذر قمؾقفؿ آشمػوق قمكم 

قلم حمؽؿف إتا شمعقلم اعمحؽؿ اًمقاطمد، و  و  مهؾ  طمدهؿ  و ىمٍم ذم شمع
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يموكً هقئي اًميحؽقؿ مشؽؾي مـ صم صمي  و  يمثر،وهـو اؼقم اعمريمز سمدور 

مؽؿؾ  و اطميقوـمل ًمًد اًمـؼص.ًمؽـ ىمد ايعدي هذا اًمدور ًمؾؿريمز مـ 

جمرد ؾمد اًمـؼص إزم يمقن شمعقلم اعمحؽؿ طمؼ  صقؾ ًمف اسميدا ا،ًمذا وموًمدور 

درج ذم ىمقشمف اًمذي شمؼقم سمف مرايمز اًميحؽقؿ اعممؾمز ذم شمعقلم اعمحؽؿلم اي

مـ مريمز ٔظمر،سمحًى إدوار اعميعددة اًميل اؼقم هبو هذا اعمريمز 

 اًميحؽقؿل اعممؾمز  و تاك سمصدد شمـظقؿ وإدارة اًمعؿؾقي اًميحقؽقؿي.

وعمو يمون اًمدور اًمذي شممداف اعمحويمؿ اًمؼضوئقي ذم هذا اًمشلن مموصمؾ 

ًمؾدور اًمذي شممداف مرايمز اًميحؽقؿ اعممؾمز يمؿعوون ومًوقمد ًمألـمراف 

ذم شمشؽقؾ هقئي اًميحؽقؿ،ومنن ًمقائح اًميحؽقؿ اعممؾمز مل شمـص قمكم 

اًمؾجق  ًمؾؿحويمؿ اًمؼضوئقي ذم طموًمي شمؼوقمًفو قمـ دورهو ذم تًمؽ،ذم طملم 

كصً قمؾقف ًمقائح اًميحؽقؿ احلر.ومع تًمؽ ومنن قمدم كص ًمقائح اًميحؽقؿ 

اعممؾمز قمكم تًمؽ ٓ اؿـع مـ إمؽوكقي اًمؾجق  إزم اعمحويمؿ اًمقـمـقي 

 وؾمًو قمكم شمدظمؾفو ذم اًميحؽقؿ احلر.ًمؾؿًوقمدة ىمق

إزم ان ومؽرة اًمعؿؾ سموًمؼقوس،يملطمد وؾموئؾ  كخؾص ممو ؾمٌؼ

 آضميفود اًمؼوكق ،قمكم اًمًوطميلم اًمػؼفقي واًمؼضوئقي،ومؽرة 

ًمقًً سمٌعقدة قمـ ا قاز اًمعؼكم،وٓ اًميطٌقؼ اًمعؿكم،إت اًمػؼف 

 قمرومفو،واًمؼضو  قمؿؾ هبو،وملصٌح مـ همػم اعمؼٌقل إكؽورهو،ٓ ؾمقام  ن

و ن  طميل وإن يمون إىمرارهو سمشؽؾ همػم ساح، اًمػؼف مل اؽـ ًمقؼرهو قمؼ ً،

إٓ ًمداقمل احلوضمي اًميل  اًمؼضو  مل اؽـ ًمقعؿؾ هبو ومقام اـظره مـ كزاقموت،
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قدم مصوًمح اخلصقم،ووىمً اًمؼضو ،ومرومؼ اًمعداًمي ،طميل وإن يموكً 

 .1اخلدمي همػم مٌوذة.

                                                           

مل اؽـ اًمػؼف اإلؾم مل،ذم جمول قمؾؿ اًمؼضو ، سمٌعقد قمـ معرومي ومؽنرة اًمؼقنوس  _1

آضمرائل،سمؾ ٓ راى إن ىمؾـو إكف يموًمعودة ؾمٌوىمًو ذم شمؼرار يمؾ موُاعيؼد  كف ضمداد 

ؾمنوطمي اًمػؼنف اًمؼنوكق  اًمقوعل،ٓؾمنقام اإلضمرائنل مـنف،ومفو هنق اًمنؽماث قمكم 

آؾم مل  ويمامظمؼمكوه اؼدم ًمـو اًمؽثػم مـ كامتج اًمؼقنوس آضمرائنل ذم جمنول 

 اًمدقمووي واًمٌقـوت،ومـ تًمؽ قمكم ؾمٌقؾ اعمثول مواكم : 

ىمقوؾمحؽؿ اًميحؽقؿ قمكم احلؽؿ اًمؼضوئل ذم احلجقي،وذم تًمنؽ اؼنقل صنوطمى   _ 

. . . وإن حتويمؿ ؿمخصون إمم رضمؾ اصؾح ًمؾؼضنو  ومحؽنامه سمقنـفام  "اإلىمـوع:

ومحؽؿ كػذ طمؽؿفػل اعمول واًمؼصوص واحلد واًمـؽوح واًمؾعون وهمػمهو طميك 

مع وضمقد ىموض ومفنق يمحنويمؿ اإلمنوم واؾنزم منـ يمينى إًمقنف سمحؽؿنف اًمؼٌنقل 

وشمـػقذه: يمحويمؿ اإلموم وٓ جيقز كؼض طمؽؿنف ومنقام ٓ انـؼض طمؽنؿ منـ ًمنف 

اطمد مـ اخلصؿلم اًمرضمقع قمـ حتؽقؿف ىمٌؾ ذوقمف ذم احلؽؿ وٓاي: وًمؽؾ و

ه(، آىمـوع 968اسمـ ؾمومل احلجووي،اعمؼدد،احلـٌكم)ت  "ٓ سمعده وىمٌؾ متومف

ذم ومؼف اإلموم  محد اسمـ طمـٌؾ،حتؼقؼ. قمٌد اًمؾطقػ مقد اًمًٌؽل،دار اعمعرومي 

ْاٍح  َ 376،ص 4،سمػموت،ًمٌـون،سمدون شموراخ ـمٌع،ج َو َرَوى َ سُمق ُذَ
نَّ َرؾُمقَل .عمِ

َؿ  -اهللَِّ  َؿ شُمَؽـَّك َ سَمو احْلََؽِؿ؟ »ىَموَل ًَمُف:  -َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ
إنَّ اهللََّ ُهَق احْلََؽُؿ وَمؾِ

ًُ سَمْقـَُفْؿ، وَمَريِضَ قَمكَمَّ اًْمَػِراَؼوِن   َ شَمْقِ  وَمَحَؽْؿ
ٍ
ىَموَل: إنَّ ىَمْقِمل إَتا اظْمَيَؾُػقا ذِم َرْ 

ْاٍح ىَموَل َمو  َ  ًَ َ سُمق ُذَ ْاٌح ىَموَل: وَمَلْك ـْ َ يْمؼَمُ َوًَمِدَك؟ ىَموَل: ُذَ ـَ َهَذا؟ وَمَؿ ًَ َرَواُه ش.طْم

وئِّل.َوُرِوَي َمْروُمققًمو:  ًَ ـْ طَمَؽَؿ سَملْمَ اصْمـلَْمِ شَمَراَوَقو سمِِف وَمَؾْؿ َاْعِدْل سَمْقـَُفاَم، وَمُفَق »اًمـَّ َم

ويَمَؿ قُمَؿُر َوُ يَبُّ إمَم ش َمْؾُعقنٌ  ـِ .َوحَتَ ٌَنػْمِ سْمن ، َوقُمنْثاَمُن َوـَمْؾَحنُي إمَم ضُم
ًٍ ـِ صَموسمِن  َزْاِد سْم
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 الفزع الجالح

  مٌقف الفقى ًالقضاء االجزائَني،تعزٍف القَاس االجزائُ يف ضٌء 
 ًبَان أركانى

 شمعراػ اًمؼقوس آضمرائل ذم وق  مقىمػ اًمػؼف واًمؼضو  _ وًٓ  

سمـوً  قمكم شمعراػ اًمؼقوس وومؼ مـفٍ  صقل اًمػؼف،وسمـوً  قمكم قم ىمي 

اعمعـننل آصننط طمل ًمؾؼقننوس سمننوٓضمرا ات اًمؼضننوئقي، وسمـننوً  قمننكم سمقننون 

مقىمػ اًمؼضو  ذم اًمصقر اًمعؿؾقني مقىمػ اًمػؼف آضمرائل اًمؼوكق ،ويمذا 

اًميل  ذكو إًمقفو، اؿؽـ  ن كًيـٌط شمعراػًو ًمؾؼقوس آضمرائنل ومـؼنقل إن 

اًمؼقننوس آضمرائننل هننق:  إحلننوق طموًمنني إضمرائقنني،مل اننـص اًمؼننوكقن قمننغم 

                                                                                                                                          

ـْ َ طَمٌد ِمـُْفْؿ ىَموِوًقو.اًمرطمقٌو  ،اًمدمشؼل،احلـٌكم )ت  ه( 1243ُمْطِعٍؿ، َومَلْ َاُؽ

،مطوًمننى  وزم اًمـفننل ذم ذح هموانني اعمـيفننل،ط اعمؽيننى آؾمنن مل)مل اعـننقن 

 .471ص ،6م. ج1994 -هن 1415هلو(،اًمطٌعي اًمثوكقي 

ىمقوس طمؽؿ ىمٌقل اًمؽممجي موم اًمؼويض قمكم طمؽؿ اعمًوئؾ اًمغوئٌي قمـف ذم قمندم  _ب

ىمٌقهلو إٓ سمشوهداـ قمـد سمعض اًمػؼف،وذم تًمؽ اؼقل صوطمى قراٍ اًمدٓت 

ـ اعمـذر: ًمق يمون إمر إمم اًمـظر ًمؽون اًمقاضمى  ٓ اؼٌؾ ذم "اًمًؿعقي: ..ىمول اسم

ب قمنـ اًمؼنويض ٓ اؼٌنؾ ومقنف إٓ اًمؽممجي  ىمؾ مـ ؿموهداـ ىمقوؾمو قمغم  ن مو همو

ؿموهدان.وذم آطميجوج سملن زادا سمـ صموسمً يمون شمرمجوكًو وطمده ًمؾـٌل صغّم اهلل 

اسمنننـ تي اًمنننقزارشملم،اخلزاقمل)ت  "قمؾقنننف وؾمنننؾؿ طمّجننني ٓ جينننقز ظم ومفنننو

ه(،حتؼقننؼ د. إطمًننون قمٌننوس،دار اًمغننرب آؾمنن مل،سمػموت،اًمطٌعي 789

 527ه،ص 1419اًمثوكقي،
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طمؽؿفو،سمحوًمي  ظمري  ورد كص سمحؽؿفو، ذم احلؽؿ اًمذي ورد سمف اًمـص، 

 ًميًووي احلوًميلم ذم قمؾي هذا احلؽؿ.

قمضد موتهٌـو إًمقف،طمؽؿ اعمحؽؿي اإلداراي اًمعؾقو،اًميل واشد مـ 

..... ومنت يموكً قمٌورة اًمـص شمدل قمنغم طمؽنؿ ذم واىمعني  "ىمضً سموًمؼقل:

اىميضً هذا احلؽؿ صودومً واىمعي  ظمرى مًوواي هلنو ذم قمؾني احلؽنؿ  و 

 ومم مـفو سمحقٌ اؿؽـ شمػفؿ هذه اعمًوواة  و إوًمقاي سمؿجرد ومفؿ اًمؾغي 

ود  و ر ي ، شمعلم شمعدانف طمؽنؿ اًمقاىمعني إصنؾقي مـ همػم طموضمي إمم اضميف

اعمـطقق سمف إمم اًمقاىمعي اًمػرقمقي اعمًؽقت قمـ طمؽؿفو ًمينقاومؼفام ذم اًمعؾني 

ؾمننقا  يمننون مًننوواًو  و  ومم واًننؿك اعمػفننقم مننـ سمننوب  ومم  و مػفننقم 

 .1"اعمقاومؼي

  ريمون اًمؼقوس آضمرائل _صموكقوً 

اًمؼقنوس  مـ ظم ل اًميعرانػ اًمًنوسمؼ اؿؽنـ  ن كؼنقل  ن  ريمنون

آضمرائل،هنننننل تات  ريمنننننون اًمؼقنننننوس سمشنننننؽؾ قمنننننوم، ٓ وهنننننل 

 إصؾ،واًمػرع،وطمؽؿ إصؾ،واًمعؾي،وتًمؽ قمكم اًميػصقؾ أيت:

 إصؾ _اًمريمـ إول

واؿؽننـ  ن كًننؿقف سمننوعمؼقس قمؾقننف، واعمحؿننقل قمؾقننف، واعمشننٌف 

وُاؼصد سمف احلوًمي  و اعمًلًمي آضمرائقي اًميل ورد كص ىمنوكق  سمحؽؿفنو .سمف

مـ مقاقمقننند إضمرائقننني، و ذوط إضمرائقننني، و ؾمنننؼقط، و آضمرائنننل،
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اكؼطوع،....إًمخ.واؿؽـ  ن كطؾؼ قمكم هذا إصؾ  يمثر مـ مصطؾح،يملن 

 كًؿقف سموعمؼقس قمؾقف، و اعمحؿقل قمؾقف، و اعمشٌف سمف.

 اًمػرع _اًمريمـ اًمثو  

واؿؽـ  ن كًؿقف سموعمؼقس، واعمحؿقل واعمشنٌف .وهنل احلوًمني  و  

مل ارد سمشلهنو طمؽؿ إضمرائل،وٓ كدري هؾ اؿؽنـ اعمًلًمي آضمرائقي اًميل 

 مًوواهتو سموٕصؾ ذم كػس طمؽؿف  م ٓ ؟

 طمؽؿ إصؾ _اًمريمـ اًمثوًمٌ

وهق احلؽؿ آضمرائل اعمـصقص قمؾقف ًمألصؾ، وانراد  ن اؽنقن 

 هق كػس احلؽؿ  ًمؾػرع.

 اًمعؾي _اًمريمـ اًمراسمع

وهل اًمقصػ اًمذي سمـك قمؾقف طمؽؿ إصؾ،وسمـو  قمغم وضمقده ذم  

  وِهَل اعمَْْعـك .اؿؽـ  ن كًقاف سموٕصؾ ذم طمؽؿف اًمػرع 

واطؾؼ قمكم اًمعؾي  اضًو مـَوط احلؽنؿ َوؾمنؿقً . 1ا وًمى ًمْؾحؽؿ

َنو اىْمَيَضنً شمغنػم  هَنَّ
ِٕ َو همػمت طَمول اعْمحؾ، ظمذًا مـ قِمّؾي اعْمَنِراض  هَنَّ

ِٕ قِمّؾي 

 ..يمام اؿؽـ  ن كًؿقفو سمًٌى احلؽؿ،و مورشمف2طَموًمف

                                                           

ه(،رؾموًمي ذم  صقل اًمػؼنف،حتؼقؼ.مقومؼ 428اسمـ احلًـ اًمعؽؼمي احلـٌكم)ت _ 1

م،ص 1992_هن1413سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمؼودر،اعمؽيٌي اعمؽقي،مؽي اعمؽرمي،

68 

 .79اسمـ احلًـ اًمعؽؼمي،اعمرضمع اًمًوسمؼ،ص   _ 2
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 الفزع الزابع
 نل بالقَاس االجزائُأساس الع

اعمراد سملؾموس اًمؼقوس هق حتداند اًمؼوقمندة اًمينل قمنكم ُاٌـنل قمؾقفنو 

اوشمري هؾ  ؾموس اًمؼقوس هنق إدراك  اًمؼقل سمنمؽوكقي اًمؼقوس آضمرائل،

 م  كنف اًمؼنوكقن اًمطٌقعنل  قمؾي طمؽؿ إصنؾ، وإدراك حتؼؼفنو ذم اًمػنرع؟

ود اًميل شمػرض قمنكم اًمؼنويض )سمشنؽؾ ظمنوص( آضميفن ومٌودئ اًمعداًمي،

ومعؾقف  ن اػيش قمـ  آضمرائل،طمقٌ إتا مووضمد كػًف  موم ومراغ إضمرائل،

يمقػقي حتؼقؼ اًمعداًمني؟ٓ ؾمنقام سمعند إومنراغ ا فند ذم اًمرضمنقع ازم مصنودر 

صمنؿ اًمنمناعي  ومٌنودئ اًمعداًمني، وًمنقائح، وىمنوكقن، مـ دؾميقر، اًمؼضو ،

آؾمننن مقي، ذم احلؼقؼننني اكينننوسميـل احلنننػمة و كنننو  طمنننوول حتداننند هنننذا 

،ًمؽـ مو  رضمحف،ومواٌدو زم، ن  ؾموس اًمؼقوس هنق إدراك قمؾني إؾموس

طمؽؿ إصؾ، وإدراك حتؼؼفنو ذم اًمػرع،عمنوتا؟ ٕن إطمؽنوم واًمؼقاقمند 

آضمرائقي سمشنؽؾ قمنوم، مل اضنعفو اعمنمنع آضمرائنل قمٌثنًو،إت اًمقؼنلم  كنف 

موووعفو إٓ ًمعؾي،وهل حتؼقؼ اًمصوًمح اًمعوم،مـ حمووًمي حتؼقؼ اًمعداًمي ذم 

وسملىمننؾ شمؽوًمقػ.وهننذه اًمعؾنني ىمنند اننـص اعمنمننع  قمؾقفننو  هع وىمننً 

ساطمنني، و شُمًننيـٌط سمنندٓئؾ  ظمننري  ىمومفننو ًم هينندا  هبو،ومثننؾ هننذه 

إطمؽوم آضمرائقي اؿؽـ شمًؿقيفو سموٕطمؽوم آضمرائقي معؼقًمي اعمعـل، ي 

اًميل اؿؽـ شمعداي طمؽؿفو مـ إصؾ إزم اًمػرع قمـ ـمراؼ اًمؼقوس،ؾمقاً  

ً  طمؽوموً إضمرائقي مٌي ـ  طمؽوم  و ىمقاقمد إضمرائقي يموك ً اؾميثـوً  م د ة)ًمقً

يمؾقي(  م يموكً اؾميثـوً  مـ  طمؽوم يمؾقي.وسموًميوزم ٓ اؿؽـ سمحول  ن كؼقل 
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 ن هـوك ىمقاقمد وشمنماعوت إضمرائقي ىمند اؾمنيلصمر اعمنمنع آضمرائنل سمعؾنؿ 

 .1قمؾؾفو، و مل اؿفد اًمًٌقؾ إزم إدرايمفو

 الفزع اخلامس
 لزجٌع إلُالفزق بني القَاس االجزائُ ًبني ا

 القٌاعد العامة
اًمؼقوس آضمرائل يمام ىمؾـو آكػًو هق: إحلوق طموًمي إضمرائقني،مل انـص 

اًمؼوكقن قمغم طمؽؿفو،سمحوًمي  ظمري  ورد كص سمحؽؿفو، ذم احلؽنؿ اًمنذي 

ورد سمف اًمـص، ًميًووي احلوًميلم ذم قمؾي هذا احلؽؿ. واًمؼقوس هبذا اًمشؽؾ 

حتداد قمؾي إصؾ إن  حييوج إزم كظر ومتحقص وشمدىمقؼ،ٓؾمقام ذم اضميفود،

وؾمؼمهو إن يموكً مؽمددة سملم  يمثنر منـ وصنػ  مل اؽـ مـصقص قمؾقفو،

همػم مـصقص قمؾقف. وًميحداد اًمػرق سملم اًمؼقوس آضمرائل وسملم اًمرضمقع 

إزم اًمؼقاقمد اًمعومي،وم  سمد مـ شمقوقح جمؿققمي مـ اًمـؼنوط،وهل: إوزم 

ومننني.  وضمنننف آشمػنننوق سمنننلم اًمؼقنننوس وسمنننلم اًمرضمنننقع إزم اًمؼقاقمننند اًمع_

                                                           

ؾنننؾ ذم شمنمننناع آطمؽنننوم ٓ اؽنننقن إٓ هلل ومؿثنننؾ هنننذا آؾمنننيئثور سمعؾنننؿ اًمع _ 1

ؾمٌحوكف،ٕكف طمقـئذ اؽقن سمؿثوسمي اظميٌور   و اسمي    مـ اهلل ًمعٌوده ذم شمـػقنذهؿ 

إطمؽوم ،وهق موُاعرف ذم اًمنمع احلـقػ  سموٕطمؽوم اًميعٌداي  و همػم معؼقًمي 

اعمعـل،يمام ذم  حتداد  قمداد اًمريمعوت ذم اًمصنؾقات اخلؿنس، وحتداند مؼنودار 

ذم إمقال اًميل دمى ومقفو اًمزيموة، ومؼنودار منو جينى ومقفنو، ومؼنودار إكصٌي 

احلدود واًمؽّػورات، وومروض  صنحوب اًمػنروض ذم اإلرث.قمٌند اًمقهنوب 

 62ظم ف،قمؾؿ  صقل اًمػؼف،اعمرضمع اًمًوسمؼ،ص 
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مدي دىمي إـم ق اعمنمع مصطؾح اًمؼقاقمد اًمعومي قمكم اًمـصقص _اًمثوكقي

آضمرائقي اًميل ووع هلو طمؽاًم إضمرائقًو، طمول قمؾقف ذم طمؽؿ طموًمي ذم كص 

إضمرائل آظمر، و ؾمووي سمقـنف وسمنلم طمؽنؿ طموًمني  ظمنري ذم تات اًمنـص ؟ 

 وضمننف آظمنني ف سمننلم اًمؼقننوس آضمرائننل وسمننلم اًمرضمننقع إزم _واًمثوًمثنني 

 اًمعومي،وتًمؽ قمكم اًميػصقؾ أيت : اًمؼقاقمد

 وضمف آشمػوق سملم اًمؼقوس آضمرائل وسملم اًمرضمقع  اًمـؼطي إوزم:

إزم اًمؼقاقمد اًمعومي. ًمٌقون  وضمف آشمػوق ومنكـو ؾمـينب  وًٓ مثنوًٓ ًمؽنؾ 

 مـفام يموًميوزم 

: ىمقننوس دقمننقي سمطنن ن طمؽننؿ  مثننول اًمؼقننوس آضمرائننل _ : 

ؿ قمنكم شمـظقؿنف آضمرائنل( ،قمنكم اًميحؽقؿ)يمػرع مل اـص ىمنوكقن اًميحؽنق

اًمدقمقي سمشؽؾ قموم)يملصؾ كص ىموكقن اعمراومعوت قمكم شمـظقؿ آضمرائنل 

( ذم احلؽؿ،وهقظمضقع دقمقي سمط ن طمؽؿ اًميحؽقؿ ًمذات 63ذم اعمودة 

 اًمؼقاقمد آضمرائقي اًميل حتؽؿ رومع اًمدقمقي. 

 163: مو كصً قمؾقف اعمودة مثول اًمرضمقع إزم اًمؼقاقمد اًمعومي _ب

شميٌع اًمؼقاقمد وآضمرا ات اعميؼدمي قمـد رد  "راومعوت سموًمؼقل:مـ ىموكقن اعم

قمضق اًمـقوسمي،إتا يموكً ـمرومًو مـضاًم ًمًٌى مـ إؾمٌوب اعمـصقص قمؾقفو 

 .   "146،148ذم اعمودشملم 

مـ اعمثوًملم اًمًوسمؼلم،اؿؽـ  ن كًنييـٍ  ن ًمؾرضمنقع إزم اًمؼقاقمند 

ون اًمؼقنوس اًمعومي  ريمون،يمام ًمؾؼقنوس آضمرائنل  ريمون،ومننتا يموكنً  ريمن

 _طمؽنؿ إصنؾ _اًمػنرع _وقمكم كحق موؾمٌؼ  ن  ووحـو هل )إصنؾ
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 _اًمعؾي( ومنن  ريمون اًمرضمقع إزم اًمؼوقمدة اًمعومي هل )إصؾ اعمرضمقع إًمقف

اًمعؾي(. ومـ هـو اؿؽـ  ن كؼقل  ن يم مهو ايػؼ _طمؽؿ إصؾ  _اًمػرع 

 مع أظمر  مـ هذه اًمزاواي )زاواي إريمون(،ومـ زاواي  ظمري،وهل  ن

يم مهو وؾمقؾي ٓصمٌوت احلؽؿ آضمرائل،ومام اًمػورق إتا ؟ إن اًمػورق اٌدو 

ذم  ن ريمـ )اًمػرع ( ذم )طموًمي اًمرضمقع إزم اًمؼوقمدة اًمعومي(،ًمقس ومرقمًو ذم 

احلؼقؼي،وإكام اطؾؼ قمؾقف ومرقمًو قمكم ؾمٌقؾ اعمجوز،ٕن إصؾ ذم اًمػرع  كف 

قمـفو اًمػؼقف ذم ٓ اقضمد إٓ ذم اعمًوئؾ اعمًؽقت قمـفو، شمػوضمع سموًمًؽقت 

سمحثف، و اًمؼويض ذم كظر ىمضقيف،ممواضطر يم مهو إزم حمووًمي إحلوىمفو سملصؾ 

 ،وموطميوج إمر ومقف إزم كظر 1ايػؼ معفو ذم اًمعؾي

                                                           

يملن جيد اًمؼويض كػًف  موم ـمعـ سموًمٌط ن قمنكم طمؽؿ،سمًنٌى يميوسمني مًنقدشمف  _1

  اًمناي اإلضمرائل وُيوًمػف،وسمشلن مثنؾ هنذه سموًمؽؿٌققشمر،ممو ىمد امصمر قمكم مٌد

.... اعمداوًمي سملم اًمؼضوة هاي وجيى ان "احلوًمي شمؼقل اعمحؽؿي آدرااي اًمعؾقو:

شمشيؿؾ مًقدة احلؽؿ قمغم مـطقىمف واؾمٌوسمف وشمقىمنع منـ مجقنع اًمؼضنوة اًمنذاـ 

اؾميؿعقا امم اعمراومعي واؿمؽميمقا رم اعمداوًمي وهنك ورىمني منـ اوراق اعمراومعنوت 

ى اعمداوًمي وىمٌؾ اًمـطؼ سموحلؽؿ متفقدا ًميحرار كًخي احلؽؿ آصؾقي شمؽيى قمؼ

اًميك اقىمع قمؾقفو رئقس اًمدائرة ويموشمٌفو وهك وطمدهو اعمرضمع رم اظمنذ اًمصنقر 

اًمرؾمؿقي واًميـػقذاي ، ومل حيدد اعمنمع وؾمقؾي معقـي ًمؽيوسمي اعمًقدة او موهقيفنو 

ًمؼضنوة امم يميوسمني واكام  ورد ًمػط اعمًنقدة سمصنقرة قمومني ، وازا   نق  سمعنض ا

دائرة شمقطمقد  "مًقدة احلؽؿ سموًمؽؿٌققشمر ومؼد تهًٌ اعمحؽؿي آداراي اًمعؾقو 

ًمًـي  18116رم اًمطعـ رىمؿ  11/1/2119سمجؾًيفو اعمـعؼدة رم  "اعمٌودئ 

ق.ع امم ان يميوسمي مًقدة احلؽؿ سمجفوز احلوؾمى آمم اعمزود سمؼمامٍ اًمناي 53
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 مو اًمػنرع ذم طموًمني )اًمرضمنقع إزم اًمؼوقمندة اًمعومني( ،ومؾنؿ 1وشملمؾ 

ُاًنننؽً قمـنننف،سمؾ هنننق منننذيمقر ومـصنننقص قمؾقنننف،إمو ذم تات اًمنننـص 

إضمرائل ،وىمند كنقط ذم سمقنون طمؽؿنف سمنوًمرضمقع إزم آضمرائل،وإمو ذم كص 

ـ صمؿ اؽقن طمؽؿ اًمػرع ذم طموًمي )اًمرضمقع   صؾ معلم اـظؿف ورضسموئف،وم

إزم اًمؼوقمدة اًمعومي( صموسمً ٓ سموًمؼقوس،وإكام سمشفودة إصؾ ،ومقؽقن طمؽؿ 

اًمػرع صموسمً سمنام هنق  ىمنقي منـ اًمؼقوس،ممنو جيعؾنف ؾمنوسمؼو ًمنف ذم اًمرضمنقع 

                                                                                                                                          

ؽمضموع منو دوكنف اًمؼنوى سمؿًنقدة حتقل دون اشمصول اًمغػم، واًمقوقح او اؾمن

احلؽؿ ممو جيعؾ يميوسمي اعمًقدة سمجفوز اًمؽؿٌققشمر امر ٓهمٌور قمؾقف ... ومع تًمؽ 

شمرى اعمحؽؿي اًمزام اًمؼوى ان اؽيى اًمٌقوكوت آؾموؾمقي رم احلؽؿ وهك رىمؿ 

اًمدقمقى وشموراخ آانداع واؾمنام  اخلصنقم ومـطنقق احلؽنؿ سمخنط انده دون 

ؾقف وموتا مو صمًٌ ان مًقدة احلؽؿ اعمطعقن ومقنف اؾميخدام ضمفوز اًمؽؿٌققشمر .وقم

ىمد يميًٌ مجقعفو سموًمؽؿٌققشمر ومل شمؽيى اًمٌقوكوت آؾموؾمقي منـ رىمنؿ اًمندقمقى 

وشموراخ آاداع واؾمام  اخلصقم ومـطقق احلؽؿ سمخط اد اًمؼوى يمون احلؽؿ 

ضمؾًنننني  -ق.ع  53ًمًننننـي  3346إدارانننني قمؾقننننو .ـمعننننـ رىمننننؿ   "سمننننوـم 

 م.13/2/2111

ومراؼ مـ اًمػؼف اإلؾم مل   ن اعمػفقم منـ  ومفنؿ ومحنقي اًمنـص ومـ هـو اري _ 1

اًمينماعل ٓ اعيؼم ىمقوؾمًو،قمكم ظم ف مو اراه اًمٌعض أظمر،ٕن اعمػفنقم منـ 

ومفنؿ ومحننقي اًمنـص ٓ حييننوج إزم اًميلمنؾ واًمـظراعمطؾننقب ذم اًمؼقنوس سمؿعـننوه 

هنننن(،اعمـخقل منننـ شمعؾقؼنننوت 515احلؼقؼنننل. اإلمنننوم اًمغنننزازم اًمطنننقد )

ؼ وقننننراٍ اًمديميقر/حمؿننند طمًننننلم هقينننق،ط دار اًمػؽننننر إصنننقل،حتؼق

 . 433م،ص 1998م،1419اعمعوس،سمػموت،اًمطٌعي اًمثوًمثي،
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عومني، و ضمرائل قمكم اًمرضمقع ازم اًمؼقاقمد اًماًمقف،ظموصي ذم طموًمي اًمـص آ

آؿمورة  اًمقف. ومـ هـو اؿؽـ  ن كطؾؼ قمنكم صمٌنقت احلؽنؿ سمنوًمرضمقع إزم 

اًمؼقاقمد اًمعومي ب )ؿمفودة إصقل( قمكم كحق موهق معروف ذم  صنقل 

اًمػؼف.  و اًمؼقوس ا كم،اًمذي ٓ حتيوج قمؾي اًمػرع ومقف إزم شمـؼقح  و ضمفد ذم 

 معروميفو. ومـ إمثؾي قمكم تًمؽ مواكم : 

ً ذم  طمؽوم شمرك 241ودة مو ضمو  ذم  كص اعم /مراومعوت،اًميل  طموًم

آؾمننننيئـوف  إزم اًمؼقاقمنننند اًمعومنننني اعمؼننننررة ًمننننؽمك اًمنننندقمقي ذم  ول 

شمننني قمننكم آؾمننيئـوف اًمؼقاقمنند اعمؼننررة  مننوم حمؽؿنني "درضمنني،ومؼوًمً:

اًمدرضمي إوزم،ؾمقا  ومنقام ايعؾنؼ سمنوٓضمرا ات  و سموٕطمؽوم،منومل اؼنض 

 ىموكقن إضمرائنل آظمنر،يمام ذم اًمؼوكقن سمغػم تًمؽ.  و مـ ىموكقن إضمرائل قمكم

 1972ًمًنـي  47( مـ مقاد إصدار ىمنوكقن جمؾنس اًمدوًمني رىمنؿ 3اعمودة )

،اًميننل  وضمٌننً شمطٌقننؼ إطمؽننوم اعمـصننقص قمؾقفننو ذم  طمؽننوم ىمننوكقن 

اعمراومعوت اعمدكقي واًميجوراي ومقام مل ارد سمف كص رم اًمؼوكقن اعمذيمقر وتًمؽ إمم 

 1ؼضوئك عمجؾس اًمدوًمي. ن اصدر ىموكقن سموإلضمرا ات اخلوصي سموًمؼًؿ اًم

                                                           

.... ومـ طمقٌ  ن اًمطعـ اؼقم قمغم "وذم تًمؽ شمؼقل اعمحؽؿي آداراي اًمعؾقو: _1

( مـ ىمنوكقن اعمراومعنوت 21خموًمػي احلؽؿ اعمطعقن ومقف ًمؾؼوكقن تًمؽ  ن اعمودة )

ص قمغم  ن اؽقن اإلضمرا  سموـمً  إتا كص اًمؼوكقن ساطمي اعمدكقي واًميجوراي شمـ

قمننغم سمط كننف  و إتا ؿمننوسمف قمقننى مل شميحؼننؼ سمننف اًمغوانني مننـ آضمننرا  وٓ حيؽننؿ 

سموًمٌط ن رهمؿ اًمـص قمؾقف إتا صمًٌ حتؼؼ اًمغواي مـ آضمرا  و كف إتا يموكً اعمودة 

قع ىمد رشمًٌ اًمٌط ن قمغم قمدم شمقىم 1968ًمًـي  61مـ ىموكقن اعمحوموة رىمؿ  78
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حموم مؼٌقل ًمؾؿراومعي  موم حمؽؿي آؾميئـوف قمغم صحقػي آؾمنيئـوف، إٓ  ن 

 وضمًٌ  1972ًمًـي  47( مـ مقاد إصدار ىموكقن جمؾس اًمدوًمي رىمؿ 3اعمودة )

شمطٌقننؼ إطمؽننوم اعمـصننقص قمؾقفننو رم هننذا اًمؼننوكقن وشمطٌقننؼ  طمؽننوم ىمننوكقن 

اعمذيمقر وتًمؽ إمم  ن  اعمراومعوت اعمدكقي واًميجوراي ومقام مل ارد سمف كص رم اًمؼوكقن

اصدر ىموكقن سموإلضمرا ات اخلوصي سموًمؼًؿ اًمؼضوئك عمجؾس اًمدوًمي. وعمو يموكً 

مـ ىمنوكقن جمؾنس اًمدوًمني  و همنػم منـ منقاد هنذا اًمؼنوكقن مل شمرشمنى  25اعمودة 

اًمٌط ن قمغم قؾػ اإلضمرا ات  و إؿمؽول اعمـصقص قمؾقفو ومقفو، واًميك مـ 

ـ حموم مؼٌقل ًمؾؿراومعي  موم اعمحؽؿي سمقـفو  ن شمؽقن صحقػي اًمدقمقى مقىمعي م

اعمخيصي، ومؿـ صمؿ ٓ جيقز احلؽؿ سموًمٌط ن ًميخؾػ هذا اإلضمرا  قمؿً  سمنـص 

( مـ ىموكقن اعمراومعوت ؾمنوًمػ اإلؿمنورة إًمقفنو إٓ إتا وضمند قمقنى مل 21اعمودة )

شميحؼؼ سمف اًمغواي مـ هذا اإلضمرا . وعمو يموكً اًمغواي منـ شمقىمقنع اعمحنومك قمنغم 

وق  اعمذيمرة اإلاضوطمقي ًمؼوكقن اعمحوموة وىمضو  يمؾ مـ  صحقػي اًمدقمقى رم

اعمحؽؿي اإلداراي اًمعؾقو وحمؽؿي اًمـؼض هك اًميحؼؼ مـ إذاف اعمحومك قمغم 

حترار اًمصحقػي واًمقصمقق مـ صنقوهميف هلنو، ويمنون اًمثوسمنً ممنو طمصنؾف احلؽنؿ 

اعمطعقن ومقف ومـ  وراق اًمدقمقى  ن هذه اًمغواي ىمند حتؼؼنً سمحضنقر حمنومك 

ًننوت اًميحضننػم  مننوم مػننقى اًمدوًمنني ًمنندى اًمنندائرة آؾمننيئـوومقي اعمنندقمك ضمؾ

سمـنو   1981مـ إسمراؾ ؾمـي  16سمؿحؽؿي اًمؼضو  اإلدارى وشمؼداؿف رم ضمؾًي 

قمغم ـمؾى اعمػقض ؿمفودة مـ كؼوسمي اعمحوملم شمػقد ىمقده  موم حمويمؿ آؾميئـوف 

ـ اـوار ؾمـي  31سميوراخ  ، ومض ً قمـ  ن إؾميوت قم   2646حتً رىمؿ  1974م

زق اعمحومك اًمذى اعؿؾ سمؿؽيى إؾميوت حمؿد سمدر هوؿمؿ اعمحنومك واًمنذى ر

طمي كقوسمي قمـف رم ا ؾًوت  موم اًمدائرة آؾميئـوومقي ىمد وىمع قمغم إطمدى صقر 
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 املبحح الجانُ

 أنٌاع القَاس االجزائُ ًشزًط العنل بى
 املطلب األًل

 أنـــــٌاع القَـــاس اإلجــــــزائُ
مـ ظم ل آؾميعوكي سملطمؽوم اًمؼقوس ذم اًمػؼف آؾم مل،ومو ىمد 

اؾميـٌطـوه مـ شمعراػ ًمؾؼقوس آضمرائل وسمقون  ريموكف،وشمًؾقط وق  يمؾ 

وكقن آضمرائل ،اؿؽـ  ن كؼًؿ اًمؼقوس آضمرائل هذا قمكم كصقص اًمؼ

إزم  رسمعي  كقاع وهل: اًمؼقوس آضمرائل ا كم،واًمؼقوس آضمرائل 

 اخلػل،وىمقوس اًمشٌف،وىمقوس اًمعؽس،قمكم اًميػصقؾ أيت :

 اًمؼقوس آضمرائل ا كم _اًمػرع إول

                                                                                                                                          

قمراضي آؾميئـوف، ويمون مـ ىمٌؾ تًمؽ ىمند سمنوذ اًمندوموع قمنـ اًمطنوقمـ  منوم 

حمؿند سمندر اعمحؽؿي اإلداراي ًمقزارة اًمداظمؾقني، ممنو اؼطنع رم إذاف إؾمنيوت 

هوؿمؿ اعمحومك اعمؼٌقل ًمؾؿراومعي  موم حمؽؿي آؾميئـوف قمغم صنحقػي اًمطعنـ 

سموٓؾميئـوف عمو يمون مو شمؼدم ومنن صحقػي آؾميئـوف شمؽقن رم احلؼقؼني وواىمنع 

إمر ىمد صدرت قمـ إؾميوت حمؿد سمدر هوؿمؿ اعمحومك اعمؼٌقل ًمؾؿراومعي  موم 

وهنق منو شميحؼنؼ سمنف اًمغواني منـ اًمدائرة آؾميئـوومقي عمحؽؿي اًمؼضنو  اإلدارى 

اؿمؽماط ًميقىمقع حموم مؼٌقل ًمؾؿراومعني  منوم حمؽؿني آؾمنيئـوف قمنغم صنحقػي 

آؾمننيئـوف وإت حتؼؼننً اعمصننؾحي اًميننك ىمصنند اًمؼننوكقن محوايفننو، ومنننن احلؽننؿ 

اعمطعقن ومقف إت ىمه سمٌط ن صحقػي آؾميئـوف اؽقن ىمد وىمع خموًمػًو ًمؾؼوكقن 

-3-31ق.ع ضمؾًننني  28ًمًنننـي  1732طمؼقؼنننًو سموإلًمغنننو . ـمعنننـ رىمنننؿ  

 .إداراي قمؾقو.1984
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وهق موصمٌيً قمؾي اًمػرع ومقف سموًمـص،، و يمون مؼطقع ومقف سمـػل 

 ـص آضمرائل إصؾ،وسملم اًمػرع اعمؼقس اًمػورق سملم اًم

مـ ىموكقن  114قمؾقف.ومـ تًمؽ مث : موهق مقضمقد سمـص اعمودة 

اعمراومعوت ،واًميل ىموس ومقفو اعمنمع طموًمي إاداع اعمعؾـ إًمقف عمذيمرات 

ذم يمقن يم مهو ؾمًٌٌو ذم إزاًمي  اًمٌط ن اًمـوؿمع  دوموقمف،قمكم طموًمي طمضقره،

ي،وهل اهلدف اعمـشقد مـ احلضقر  و قمـ اإلقم ن،ٓحتود احلوًميلم ذم اًمعؾ

 . وذم شمليمقد هذا آؾميـيوج  شمؼقل حمؽؿياًمـؼض:1إاداع اعمذيمرات.

مـ ىموكقن اعمراومعوت  ن اعمنمع اقميؼم  ن شمؼداؿ  114..ممدي كص اعمودة "

اخلصؿ مذيمرة سمدوموقمف اعد سمؿثوسمي احلضقر سمو ؾًي اشمًوىمًو مع مو وردشمف 

ي سمقـفام،واقميٌور  ن احلضقر وآاداع مـ تات اًمؼوكقن مـ شمًقا 83اعمودة 

اًيفدومون همواي مشؽميمي هل إسمدا  اًمدوموع،إمو ؿمػقاو سمو ؾًي  و يميوسمي 

سموعمذيمرة اعمقدقمي،ومـ صمؿ ومنن اًمؼقاقمد اًميل شمني قمكم احلضقر اًمذي 

 .2"ازول سمف اًمٌط ن شمـطٌؼ  اضًو قمكم إاداع اعمذيمرة دون شمػراؼ

 اًمؼقوس اخلػل _اًمػرع اًمثو 

                                                           

..سمطن ن صنحػ اًمندقمووي "مـ ىموكقن اعمراومعوت قمكم : 114إت شمـص اعمودة  _1

وإقم هنو وسمط ن  وراق اًميؽؾقػ سموحلضقر اًمـور قمـ قمقنى ذم اإلقمن ن  و 

ذم سمقون اعمحؽؿي  و ذم شموراخ ا ؾًي ازول سمحضقر اعمعؾـ إًمقنف ذم ا ؾًني  و 

 سمدوموقمف.سمناداع مذيمرة 

 م4/1/1978ق،ضمؾًي 44،ًمًـي 211كؼض مد ،ـمعـ رىمؿ  _2
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ٌيً قمؾيف سموٓؾميـٌوط ،ومل اؼطع ومقف سمـػل اًمػورق سملم وهقموصم  

إصؾ واًمػرع. ومثول تًمؽ: ىمقوس إطمؽوم اًمؼطعقي،اًمصودرة ذم 

اخلصقمي،وآضمرا ات اًمًوسمؼي قمكم هذه إطمؽوم،وآىمرارات اًمصودرة 

مـ اخلصقم،وإاامن اًميل طمؾػقهو،ذم طموًمي )شمرك اخلصقمي( قمكم 

صقمي،وآضمرا ات اًمًوسمؼي قمكم هذه إطمؽوم اًمؼطعقي،اًمصودرة ذم اخل

إطمؽوم،وآىمرارات اًمصودرة مـ اخلصقم،وإاامن اًميل طمؾػقهو،ذم 

طموًمي )ؾمؼقط اخلصقمي( ذم احلؽؿ،وهق قمدم ؾمؼقـمفو،إت  ن احلوًمي إوزم 

همػم مـصقص قمكم طمؽؿفو،ذم طملم ىمد كص اعمنمع قمكم طمؽؿ احلوًمي 

وموحلؽؿ اًمذي ىمررشمف اعمودة مراومعوت ،وسموًميوزم  137/2،1اًمثوكقي،ذم اعمودة 

سمخصقص آصمور اًمًؼقط،اؿؽـ  ن اطٌؼ  اضًو ذم طموًمي اًمؽمك،عموتا؟  137

ًمًٌٌلم،إول مـفام:  ن اعمنمع مل ارشمى قمكم اًمؽمك آصمورًا  ؿمد مـ أصمور 

اًميل رشمٌفو قمكم اًمًؼقط،إت  ن أصمور اًميل رشمٌفو قمكم اًمؽمك،واًميل هل 

ًمؽ صحقػي اًمدقمقي هل كػًفو إًمغو  مجقع إضمرا ات اخلصقمي،سمام ذم ت

اًميل رشمٌفو قمكم ؾمؼقط اخلصقمي. مو اًمًٌى اًمثو :ومفق  ن احلؽؿي)اًمعؾي( 

اًميل  مؾً هذا احلؽؿ سموًمـًٌي ًمًؼقط اخلصقمي،وهل شمػودي موىمد اعقد 

قمكم اخلصقم مـ رضر،ايحؼؼ يمذًمؽ ذم طموًمي شمرك اخلصقمي،ممو اقضمى 

ًمـصقص اًمقاردة ذم سموب شمطٌقؼف  اضًو ذم هذه احلوًمي،مودام ٓ اقضمد ذم ا

 شمرك اخلصقمي مواؿـع شمطٌقؼف

 ىمقوس اًمشٌف آضمرائل _اًمػرع اًمثوًمٌ
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وهق اًمؼقوس اًمذي اؽمدد ومقف اًمػرع اعمًؽقت قمـف سملم  صؾلم 

خميؾػلم ذم احلؽؿ،وومقف ؿمٌف سمؽؾ مـفام،ومقؾحؼ سمليمثرمهو ؿمٌفًو. وىمد رضب 

ـ، و مؽون ٓ ًمـو اًمػؼف مثوًٓ قمكم تًمؽ سمنقم ن اعمعيؼؾ،اًمذي اقدع ذم ؾمج

اعرف قمكم وضمف اًمؼطع ذم  س ؾمجـ هق )يمػرع إضمرائل مل اـص قمكم 

طمؽؿف(،هؾ كؾحؼف سملطمؽوم اإلقم ن ذم اًمـقوسمي اًمعومي،سموقميٌوره جمفقل 

اعمقـمـ، م كحؾؼف سملطمؽوم إقم ن اعمًجقكلم،ويم مهو  صؾ ىمد كص 

اًمؼوكقن قمكم طمؽؿقفام ؟واظميور هذا ا وكى مـ اًمػؼف إحلوىمف سملطمؽوم 

ن ذم اًمـقوسمي اًمعومي سموقميٌوره إيمثر ؿمٌفو هلذه احلوًمي،وًمصعقسمي إقمامل اإلقم 

 1 طمؽوم اعمًجقكلم قمؾقفو 

 ىمقوس اًمعؽس آضمرائل _اًمػرع اًمراسمع

وهننق إصمٌننوت كؼننقض طمؽننؿ إصننؾ ًمؾػرع،ًمقضمننقد كؼننقض قمؾنني 

إصؾ ومقف،وهق مو اعرف سمؿػفقم اعمخوًمػي آضمرائل. وهق قمكم طمد شمعٌػم 

عؾقو  وعػ  وضمف اًمؼقوس .ومنـ تًمنؽ موىمضنً سمنف اعمحؽؿي اإلداراي اًم

... ومننـ طمقننٌ إكننف عمننو يمننون احلؽننؿ سمعنندم "اعمحؽؿنني اإلدارانني ىموئؾنني:

آظميصوص واإلطمنننوًمي ، ٓ اـفك اخلصقمي رم اًمدقمقى ، ممو ايعلم معنف 

اًمؼضو  سمنسمؼو  اًمػصؾ رم اعمٍمووموت ، قمؿً  سمؿػفقم اعمخوًمػي ًمـص اعمودة 

                                                           

 352 .د/  محد هـدي،ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًميجوراي،اعمرضمع اًمًوسمؼ،ص _1
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. ومـ إمثؾي  اضنًو : قمندم ضمنقاز اؾمنيئـوف 1مـ ىموكقن اعمراومعوت  184

إطمؽوم اًمصودرة سمصنػي اكيفوئقني منـ حمنويمؿ اًمدرضمني إوزم،إت مل شمؽنـ 

خموًمػي ًمؼقاقمد آظميصنوص اعميعؾؼني سموًمـظنوم اًمعنوم، و وىمنقع سمطن ن ذم 

احلؽؿ  و سمط ن ذم آضمرا ات  صمر ذم احلؽؿ،قمكم ظم ف موشمؼيض سمف اعمودة 

. ومـ تًمؽ منو ىمضنً سمنف حمؽؿني اًمنـؼض مـ ىموكقن اعمراومعوت 221/1

منـ ىمنوكقن اعمراومعنوت  كنف اينقعـ قمنكم  73إن ممدي كنص اعمنودة "ىموئؾي:

اعمحؽؿي ىمٌقل طمضقر اًمقيمقؾ قمنـ اخلصنؿ  ن ايثٌنً منـ ىمقنوم اًمقيموًمني 

اعمقصمؼي اًميل ققًمف احلضقر واًميحؼؼ مـ صػي اًمقيمقؾ ومقفو ودرضمي ىمراسميف 

حًو إـم ق اًمؼقل سملكف ٓ جيقز وإٓ اقميؼم هموئًٌو،وقمكم تًمؽ ٓ اؽقن صحق

ًمؾؿحؽؿي اًميعرض ًمع ىمي اخلصقم سمقيم ئفؿ ،إت  ن هنذا اًمؼنقل ىمنوس 

 . 2"قمكم اًمقيموًمي ذم اًميؼويض وٓ اني ذم ؿملن اًمقيموًمي ذم احلضقر

                                                           

اًمؼضوئقي قمؾقو،رم احلؽؿ اًمصودر  55ًمًـي   8817اداراي قمؾقو ،ذم اًمطعـ رىمؿ  _1

 25/1/2119ي اًمدائرة اًمثوكقي ،سمجؾً "مـ حمؽؿي اًمؼضو  اإلدارى سموًمؼوهرة 

 ق . 63ًمًـي  3525رم اًمدقمقى رىمؿ 

ـ رىمؿ  _ 2 م. وذم تًمؽ شمـص اعمودة 8/1/2112ق، ضمؾًي 78ًمًـي  11158ـمع

جيى قمكم اًمقيمقنؾ  ن اؼنرر طمضنقره قمنـ  "مـ ىموكقن اعمراومعوت قمكم  كف: 73

مقيمؾف و ن اثًٌ ويموًميف قمـف وومؼًو ٕطمؽوم ىمنوكقن اعمحومنوة وًمؾؿحؽؿني قمـند 

يمقؾ ذم إصمٌوت ويموًميف ذم مقعود حتدده قمكم  ن ايؿ تًمؽ اًميورة  ن شمرظمص ًمؾق

 . "ذم ضمؾًي اعمراومعي قمكم إيمثر
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 اًمػرع اخلومس: اًمؼقوس آضمرائل اًمػوؾمد

وهق اًمؼقوس اًمذي اػيؼد ٕطمند ذوط اًمؼقنوس ؾمنوسمؼ اإلؿمنورة 

عميعؾؼننني سموٕصنننؾ، و اًمػنننرع، و اًمعؾننني، و سمحؽنننؿ إًمقفو،ؾمنننقا  شمؾنننؽ ا

إصؾ،يملن اؼوس اًمػرع قمكم  صؾ ًمف طمؽؿ ظموص سمف)همػم ىموسمؾ ًمؾيعدي 

إزم اًمػننرع(.ومـ اًمننـامتج اًميطٌقؼقنني قمننكم تًمننؽ ىمقننوس ؿمننطى اخلصننقمي 

اًميحؽقؿقي،ذم طموًمي قمدم طمضنقر اخلصنؿلم ًمؾجؾًني اعمحنددة ،ويموكنً 

مي اًمؼضننوئقي اًمنندقمقي همننػم صننوحلي ًمؾػصننؾ ومقفننو،قمكم ؿمننطى اخلصننق

اًمعوداي،وهل ذم تات احلول،ٕن ؿمطى اخلصقمي اًمعوداي معـوه: اؾميٌعود 

ـ رول ا ؾًي،ًمعؾي  يمثر  مهقي،وهل احلد مـ شمؽًد اًمدقمووي  اخلصقمي م

  موم اعمحويمؿ،وهذه اًمعؾي همػم ميصقرة ذم طموًمي اخلصقمي اًميحؽقؿقي.
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 املطلب الجانُ

 شزًط العنل بالقَاس االجزائُ
ػؼقف اًمؼوكق  اؾميـيوج  طمؽوم ًمؾػروع واحلوٓت طميل ايثـل ًمؾ

 1آضمرائقي،اًميل ىمد شمطر  قمكم اًمًوطمي اًمعؿؾقي سموًمؼقوس )يملمورة ىموكقكقي(

طمقٌ ٓ كص إضمرائل اٌلم طمؽؿفو،ومل اؽـ طمؽؿفو صموسمً سموًمرضمقع إزم 

اًمؼقاقمد اًمعومي،ومفـوك جمؿققمي مـ اًمنموط مو اـٌغل شمقاومرهو ًمذًمؽ،مـفو 

موايعؾؼ سموًمػرع،ومـفو موايعؾؼ سمحؽؿ  موايعؾؼ سموٕصؾ،ومـفو

 إصؾ،ومـفو موايعؾؼ سموًمػرع،وتًمؽ قمكم اًمـحق أيت سمقوكف :

 اًمنموط اعميعؾؼي سموٕصؾ )اعمؼقس قمؾقف( _اًمػرع آول

 ن ٓ اؽقن اعمؼقس قمؾقف مـػردًا سموحلؽؿ آضمرائل  _اًمنمط إول 

ظميص وخمصقصًو سمف. ٕن احلؽؿ إتا يمون ىموسًا قمكم إصؾ،سمحقٌ ا

.يملن ُييص إصؾ 2إصؾ سمف،وم  اؿؽـ طمقـئذ شمعدايف إزم اًمػرع

                                                           

ٌؿ اًمػؼف آؾم مل اًمؼقوس سموٕمورة ،واعيؼمهو  طمد  دًمي إطمؽوم اًمػؼفقي .  _1 ًِ َا

ه(،اعمعيؿند ذم  صنقل اًمػؼنف،اعمحؼؼ: 436اإلموم  سمنق احلًنلم اًمٌٍمني )ت 

سمػموت،اًمطٌعنننني: إومم،  –ؿقنننني ظمؾقننننؾ اعمقس،اًمـننننوذ: دار اًمؽيننننى اًمعؾ

 189،ص 2ج1413

وىمد قمرف اًمػؼف اإلؾم مل كؿقتضمو ىمقوؾمقو إضمرائقًو ًمذًمؽ، ٓ وهق اظميصنوص _2

 طمنند اًمصننحوسمي سمحؽننؿ ُيصننف هننق ذم مًننوئؾ اًمؼضننو  آضمرائقنني ،متثننؾ ذم 

اظميصوص ؾمقدكو ظمزاؿي سمـ صموسمً سمؽقن ؿمفودشمف)وهل قمؿؾ إضمرائل( ذم  ي 

حلؽؿ يملصؾ ٓ جيقز اًمؼقوس قمؾقف.اإلطمؽوم ذم ىمضقي شمعودل ؿمفودشملم ،وهذا ا
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آضمرائل سمحؽؿ إضمرائل قمكم ؾمٌقؾ آؾميثـو  مثً ...اًميـػقذ اعمعجؾ 

ًمألطمؽوم آسميدائقي )ىموكقكقًو  و ىمضوئقًو(،واًمذي موىمرر إٓ ٓقميٌورات 

معقـي شمؼمر آؾميثـو  مـ اًمؼوقمدة اًمعومي ذم شمـػقذ إطمؽوم 

وسموًميوزم ٓ جيقز ىمقوس إطمؽوم آسميدائقي اًميل ٓ ايقاومر هلو اًمؼضوئقي.

اقميٌورات اًميـػقذ اعمعجؾ قمكم شمؾؽ اًميل شميقاومر ومقفو هذه آقميٌورات وميـػذ 

سمشؽؾ مًيعجؾ هل إظمري،سموقميٌور  ن طمؽؿ إصؾ ًمف قمؾيف 

 اخلوصي،اًميل ضمعؾيف اـػرد سموحلؽؿ آضمرائل،خميصًو سمف.

ن طمؽؿ إصؾ ىمد  ًمغل ساطمي  ن ٓ اؽق _اًمنمط اًمثو  

سموًمـص قمكم اإلًمغو ، و وؿـًو سمصدور شمنماع ضمداد اـظؿ تات اعمًلًمي 

دون كص قمكم اإلًمغو .ومـ صمؿ إتا يمون طمؽؿ إصؾ مؾغقًو  و مـًقظمًو وم  

ايصقر سمـو  اًمػرع قمؾقف،ٕن احلؽؿ مل اؽـ ًمقيعدي مـ إصؾ إزم اًمػرع 

ميقىمػ قمكم اقميٌور اعمنمع  إٓ سمـوً  قمكم اًمعؾي ا ومعي،وهذا إمر

 آضمرائل ًمف.

اًمنمط اًمثوًمٌ:  ن ٓ اؽقن اًمدًمقؾ آضمرائل اًمدال قمكم إصمٌوت 

طمؽؿ إصؾ دآً قمكم إصمٌوت طمؽؿ اًمػرع.عموتا،ٕن ضمعؾ  طمدمهو  ص ً 

ًممظمر  ًمقس  وزم سموًمعؽس.يملن حيقؾ اعمنمع ذم طمؽؿ مًلًمي إضمرائقي مو 

 إزم كص إضمرائل ايضؿـ طمؽؿفو.

                                                                                                                                          

هن(،حتؼقؼ / قمٌد اًمرزاق قمػقػل،ط اعمؽينى 631 صقل إطمؽوم، أمدي )

 .196،ص 3آؾم مل،سمػموت،سمدون شموراخ ـمٌع،ج
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راسمع:  ن ٓ اؽقن إصؾ آضمرائل اعمؼقس قمؾقف ومرقمًو اًمنمط اًم

ٕصؾ آظمر.ومؿثً  ...إتا ىمؾـو سمجقاز ىمقوس رد قمضق هقئي مػقيض اًمدوًمي 

قمكم ضمقاز رد قمضق اًمـقوسمي،صمؿ سمحثـو ذم مدي ضمقاز  ىمقوس رد اًمشوهد،وم  

جيقز إضمرائقًو  ن كؼقس طمؽؿ رد اًمشوهد آضمرائل قمكم طمؽؿ رد قمضق 

،وإٓ ًمؽون تًمؽ ويمام ىمول رضمول اًمػؼف آؾم مل كقع هقئي مػقيض اًمدوًمي

 2،وقمقى ٓ جيقز 1مـ شمطقاؾ اًمطراؼ آضمرائل وهق قمٌٌ 

 اًمنموط اعميعؾؼي سموًمػرع )اعمؼقس( -اًمػرع اًمثو 

اشؽمط ذم اًمػرع )اعمؼقس( ن ٓ اقضمد موكع مـ مًوواشمف ًمألصؾ 

اٌواـ  )اعمؼقس قمؾقف( ذم احلؽؿ .واؽقن تًمؽ إتا يمون مقوقع اًمػرع ٓ

مقوقع إصؾ شمٌواـو اؿـع مـ اًمؼقوس قمؾقف.ومـ تًمؽ ىمقوس اإلىمرار 

اعمؽيقب اعمقصمؼ سمؿؽوشمى اًميقصمقؼ سمؽمك اًمدقمقي )يمػرع مل اـص اعمنمع 

آضمرائل قمكم طمؽؿف( قمكم اعمذيمرة اعمؽيقسمي اعمقىمع قمؾقفو مـ اًميورك 

م(. مو إن 141واعمؼدمي إزم اعمحؽؿي )يملصؾ كص قمكم طمؽؿف ذم اعمودة 

ن هـوك شمٌواـ واظمي ف سملم مقوقع إصؾ وسملم مقوقع اًمػرع،يملن يمو

                                                           

هن(، حتؼقؼ / حمؿد قمٌد اًمً م قمٌد 515اإلموم إسمق طمومد اًمغزازم،اعمًيصػل ) _ 1

 324م، ص1993_هن1413زم اًمشوذم،ط دار اًمؽيى اًمعؾؿقي،اًمطٌعي إو

هنن(،اًمٌحر اعمحنقط ذم  صنقل اًمػؼنف،ط دار 794اإلموم  اسمنـ هبودراًمزريمٌمن) _ 2

 م117،ص 7م،ج1994_هن1414اًمؽيٌل )سمدون قمـقان(،اًمطٌعي إوزم 
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اؽقن طمؽؿ إصؾ ميعؾؼ سمةًمقي شمرك اخلصقمي،ومقوقع اًمػرع ميعؾؼ 

 سمةًمقي اًمطعـ مث ،وم  معـل ًمؾؼقل سموًمؼقوس هـو.

 اًمنموط اعميعؾؼي سمحؽؿ إصؾ  _اًمػرع اًمثوًمٌ

اشؽمط ذم طمؽؿ إصؾ  ن ٓ اؽقن احلؽؿ خميصًو سموٕصؾ 

.،ومنن يمون خميصًو سمف وم  اعدي سموًمؼقوس إزم همػمه. واؽقن طمؽؿ ومؼط

إتا يموكً قمؾي إصؾ ٓ ُايصقر  _إصؾ خميصو سمف ذم طموًميلم،إوزم 

إتا وضمد كص آظمر )دًمقؾ إضمرائل  _وضمقدهو ذم همػم إصؾ. واًمثوكقي 

آظمر( ادل قمكم قصقص طمؽؿ إصؾ سمف. ومـ هـو اؿؽـ اًمؼقل سمقوقح 

ٕصؾ اؿؽـ شمصقرهو ذم همػمه،يمنمؽوكقي شمصقر قمؾي  كف إتا يموكً قمؾي ا

إصمر  اعمؽمشمى قمكم رد اًمؼويض)يملصؾ ُكص قمؾقف(،ذم ـمؾى رد اخلٌػم 

 1 مؽـ اًمؼقوس وإٓ وم .

                                                           

إت مـ همػم اعمؼٌقل قمؼً   ن انـظؿ اعمنمنع آضمرائنل مًنلًمي طمنؼ اخلصنؿ ذم رد  _1

قن آصمٌنوت اعمٍمني،ازم احلند اًمنذي مـ ىمنوك 141اخلٌػم،سمؿؼييض طمؽؿ اعمودة  

شمؼورسمً طموٓشمف مع طمنوٓت رد اًمؼنويض،صمؿ اغنوار سمقنـفام ذم إصمنر دون مًنقغ 

ٓ اؽمشمى قمكم شمؼداؿ ـمؾى رد اخلٌػم  "إضمرائل. شمؼقل ذم تًمؽ حمؽؿي اًمـؼض :

وىمػ اخلٌػم ًمعؿؾف،وٓ جيقز اًمؼقوس ذم تًمؽ قمكم طموًمي رد اًمؼضوة ًمعدم وضمقد 

ؿ وملن اخلٌػم ميل مل اؼنض سمؼٌنقل رده اؽنقن قمؿؾنف كص اؼيض سموًمقىمػ،ومـ صم

ق،ضمؾًي 1984ًمًـي  219اًمطعـ رىمؿ  _1صحقحًو مؼمئًو مـ قمقى اًمٌط ن. 

م. مقىمع حمؽؿي اًمـؼض،اًمدوائر اًميجوراي. وهق شمقضمف همػم ؾمداد 17/5/2117

 مـ حمؽؿي اًمـؼض، عمو  ذكو إًمقف.
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 ن شمؽقن اًمعؾي  _  اًمنمط إول اًمنموط اعميعؾؼي سموًمعؾي  _اًمػرع اًمراسمع

 آضمرائقي وصػًو فموهراً 

هرة ،ٕهنو اعمعرف سمؿعـل  ن اؿؽـ إدرايمفو ذم إصؾ سمحوؾمي فمو

ًمؾحؽؿ ذم اًمػرع، مو إتا مل اؿؽـ إدرايمفو سمحوؾمي فموهرة ًمؽوكً  مرًا 

ظمػقًو،ٓ اصؾح اًميعؾقؾ سمف.ومـ ىمٌقؾ تًمؽ اًمعؾي اًميل اؿؽـ إدرايمفو قمؼ ً 

(مـ ىموكقن اعمراومعوت ٓضمرا   7سميحراؿ اعمنمع آضمرائل ذم اعمودة) 

صٌوطمًو وٓ سمعد اًمثومـي آقم ن  و إضمرا  اًميـػقذ ىمٌؾ اًمًوقمي اًمًوسمعي 

مًوً ،وٓ ذم  اوم اًمعطؾي اًمرؾمؿقي،إٓ ذم طموًمي اًميورة،وهل يمقهنو 

 وىموت تات ظمصقصقي،ُيؾد ومقفو اًمـوس ًمؾراطمي واًمًؽقن،وم  جيى 

إزقموضمفؿ سموٓقم كوت ذم شمؾؽ إوىموت،ٓ ؾمقام و ن آضمرا ات اًميل 

 شميخذ ذم اًمظ م وؾمؽقن اًمؾقؾ شمعد ذم اًمغوًمى مـ ىمٌقؾ 

 .1ضمرا ات اًميعًػقي آ

  ن شمؽقن اًمعؾي وصػًو مـضٌطوً  _ اًمنمط اًمثو 

سمؿعـل  ن شمؽقن ًمف طمؼقؼي معقـي اؿؽـ اًميحؼؼ مـ وضمقدهو 

سمحدهو  و سميػووت اًػم ،ٕن  ؾموس اًمؼقوس هق شمًووي اًمػرع وإصؾ 

ذم قمؾي طمؽؿ إصؾ،وهذا اًميًووي اًيؾزم  ن شمؽقن اًمعؾي مضٌقـمي 

اًمقاىمعيلم ميًووايون.وسمـوً  قمؾقف ٓ اصؾح  حمدودة طميل اؿؽـ احلؽؿ سملن

اؾميخدام وصػ مرن همػم مضٌقط،قيؾػ اظمي ومًو سمقـًو سموظمي ف 

                                                           

 .181د ،سمـ311 .د/  محد هـدي، ىموكقن اعمراومعوت، مرضمع ؾموسمؼ، _1
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اًمظروف وإطمقال وإومراد.ومؿث  ًمق وميشـو قمـ اًمعؾي ؿمٌف اًمثوسميي ذم إىمرار 

كظوم رد اًمؼويض،،واًميل ٓ شميغػم سميغػم اًمظروف  و إطمقال  و 

 .1احلقود م هدره إضمرائقوً  إومراد،ًمقضمدكوهو اخلشقي قمكم مٌد 

  ن شمؽقن اًمعؾي آضمرائقي وصػًو مـوؾمٌوً  _ اًمنمط اًمثوًمٌ

ومعـل مـوؾمٌيي اًمقصػ، ن اغؾى قمكم اًمظـ مـوؾمٌي هذه اًمعؾي 

ًميحؼقؼ طمؽؿي احلؽؿ،سمؿعـل  يمثر ووقطمًو  ن ارشمٌط احلؽؿ آضمرائل 

هبذا اًمقصػ وضمقدًا وقمدمًو،سمحقٌ اؽقن مـ ؿملن هذا آرشمٌوط  ن حيؼؼ 

موىمصده اعمنمع آضمرائل مـ مؼصد إضمرائل،إت  ن اًمٌوقمٌ احلؼقؼل قمكم 

شمنماع احلؽؿ واًمغواي اعمؼصقدة مـف هق طمؽؿيف،ومؾق يموكً احلؽؿي ذم مجقع 

إطمؽوم فموهرة ومضٌقـمي،ًمؽوكً هل قمؾؾ إطمؽوم،ٕهنو اًمٌوقمثي قمكم 

شمنماعفو.وًمؽـ ًمعدم فمفقرهو ذم سمعض إطمؽوم وقمدم اكضٌوـمفو ذم 

ؿً مؼومفو  وصوف فموهرة مضٌقـمي م ئؿي ومـوؾمٌي هلو،ومو سمعضفو  ىمق

ؾموغ اقميٌور هذه إوصوف قمؾً  ًمألطمؽوم وٓ  ىمقؿً مؼوم طمؽؿفو إٓ 

 هنو مظـي هلذا احلؽؿ،ومنتا مل شمؽـ مـوؾمٌي وٓ م ئؿي مل شمصؾح قمؾي 

ًمؾحؽؿ.  مو إتا يمون اًمقصػ همػم مـوؾمى،ومنكف اًؿل سموٕوصوف 

ىمي هلو سموحلؽؿ وٓ سمحؽؿيف. ومؿث  إتا ؾملًمـو قمـ اًمطرادة،اًميل ٓ شُمعؼؾ قم 

اًمعؾي إكًى مـ إىمرار اًمـظوم آؾميثـوئل عمخوصؿي اًمؼضوة،هؾ هق محواي 

                                                           

واحلقدة شمعـل مـع اًمؼويض مـ إصدار  طمؽوِم قمـ حتقز وهقي. .د/  محد هـدي، _1
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مٌد  احلقدة مثً ، م  كف شمقومػم اًمطؿلكقـي ًمؾؼويض ذم قمؿؾف وإطموـميف سمًقوج 

.كعؿ رهمؿ  ن اًمعؾي هـو ىمد 1مـ احلاماي جيؾعف ذم ملمـ مـ يمقد اًمعوسمثلم؟

دوضمي اهلدف،إٓ  ن إىمرب وإكًى وإىمقي هل شمقومػم شمٌدو مز

 اًمطؿلكقـي ًمؾؼويض ذم قمؿؾف.

  ن ٓ شمؽقن اًمعؾي وصػًو ىموسًا قمكم إصؾ.  _ اًمنمط اًمراسمع

سمؿعـل  ن شمؽقن وصػًو اؿؽـ حتؼؼف ذم قمدة ومروع همػم 

إصؾ،ٕن اًمغرض اعمؼصقد مـ شمعؾقؾ طمؽؿ إصؾ شمعدايف إزم 

ي ٓ شمقضمد ذم همػم إصؾ وم  اؿؽـ  ن شمؽقن اًمػرع،سمحقٌ إتا قمؾؾ سمعؾ

 ؾموؾمًو ًمؾؼقوس آضمرائل. ومـ هذا اًمنمط اًمدىمقؼ  صمػم آكيٌوه إزم  ن 

هـوك اًمعداد مـ اعمًوئؾ آضمرائقي اًميل مل شمؽـ اًمعؾي آضمرائقي ومقفو 

ىموسة قمكم إصؾ،طميل وإن ىُمرر احلؽؿ ًمف قمكم ؾمٌقؾ آؾميثـو ،ومع 

ل،ويمذا اًمػؼف واًمؼضو  قمكم مـع اًمؼقوس تًمؽ ضمري اًمينماع آضمرائ

قمؾقف،ًمـيب ًمذًمؽ مث  ومـؼقل : عموتا ووع اعمنمع آضمرائل اًمـظوم 

آؾميثـوئل ًمدقمقي خموصؿي اًمؼويض ؟ ًمقًً اخلشقي مـ اًميلصمػم اخلورضمل 

قمكم قمؿؾف،ممو اػؼده اًمطؿلكقـيواحلاماي اًم زميلم ؟وهـو كًلل: ًمقًً تات 

عمؽممجلم،واًمشفقد ذم اًمدقمقي آضمرائقي سمرميفو اًمعؾي ميقومرة ذم اخلؼما ،وا

؟ كعؿ إهنو ميقومرة،سمؾ إن طموضمي اخلٌػم واعمؽمضمؿ واًمشوهد ذم اًمدقمقي إزم 

ٓ شمؼؾ  مهقي قمـ طموضمي اًمؼويض،عمو عمفؿيفؿ مـ  مهقي ىمصقي،هذه إمهقي 
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كوسمعي مـ اًمؼدرة قمكم اًميلصمػم ذم قمؿؾ اًمؼويض كػًف دموه كظرشمف 

ًو،ومؾامتا إتا ٓ اؼوس اخلؼما  واعمؽممجقن واًمشفقد قمكم ًمؾؼضقي،إجيوسمًو  و ؾمؾٌ

اًمؼويض ذم طمؽؿ اعمخوصؿي،دون  ن حييٍ ذم تًمؽ سموًمؼقل  ن هذا 

اؾميثـو ،وآؾميثـو  ٓ اؼوس قمؾقف،ومنتا شمػفؿـو تًمؽ اؾميطعـو  ن كؼيض قمكم 

اعمٌد  آضمرائل واعمقوققمل اًمشوئع،سملن آؾميثـو  ٓ اؼوس قمؾقف،و طمدصمـو 

ً  وشمًٌقطًو إضمرائقو،مـ ؿملكف اًمطؿلكقـي طميل ذم احلؽؿ ذم تًمؽ شمًفق

 اًمصودر.
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 خامتة البحح

سمعد  ن وصؾـو سميقومقؼ اًمعكم اًمؼدار إزم ؿموـمع اًمـفواي ،ذم سمحٌ 

مًلًمي اًمؼقوس آضمرائل ذم ىموكقن اعمراومعوت،سمعد  ن كول مـفو ا فد 

وداـو ذم طمظف،مـ اإلسمحور ذم  قمامق مقوه اًمٌحٌ احلرة،طمقٌ يمون ه

اًمًٌوطمي داظمؾفو وظمورضمفو هق اًمػؽر آؾم مل،سمرواومد شمراصمف 

اعمغزارة،واـوسمقعف اًمصوومقي،كًيطقع  ن كحدد سمنجيوز  هؿ كيوئٍ هذا 

 اًمٌحٌ،صمؿ كعؼٌفو سملهؿ اعمؼؽمطموت واًميقصقوت،قمكم أيت :

 أهه نتــــائج البـــــحح _أًاًل
خدم اًمؼقوس ذم  صمٌيـو  ن يمً  مـ اًمػؼف آضمرائل ىمد اؾمي _ وًٓ 

صمـواو يميوسموشمف سمشؽؾ شمـوول ومقف اًمؼقوس سملريموكف،رهمؿ  كف مل اًؿف ساطمي. 

يمام  صمٌيـو  ن اًمؼضو  آضمرائقل ىمد اؾميخدم اًمؼقوس آضمرائل ذم صقر 

 قمؿؾقيميعددة.

سمـو  قمكم إؿمورات اًمػؼف آضمرائل،واؾميخدام اًمؼضو   _صموكقوً 

مل حتداد معـل ًمؾؼقوس ًمؾؼقوس  مؽـ وسموًمرضمقع إزم ىمقاقمد  اًمػؼف اإلؾم 

 آضمرائل،كعيؼد قمؼ كقيف.

 مؽـ حتداد اًمػورق سملم اًمرضمقع إزم اًمؼقاقمد اًمعومي ًميحداد  _صموًمثوً 

 آطمؽوم آضمرائقي،وسملم اًمؼقوس آضمرائل ذم اؾميـٌوط شمؾؽ إطمؽوم

 صمٌيـو قمؼ   ن اعمٌد  آضمرائل واعمقوققمل اًمًوئد ومؼفو  _راسمعوً 

ٓؾميثـو  ٓ اؼوس قمؾقف،هق مٌد  همػم وىمضوً ،واًمذي اؼقل سملن ا

 مؼدس،و مؽـ اًميدًمقؾ قمؼً  قمكم إمؽوكقي اًمؼقوس قمؾقف.
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إكف وسمحؼ مل اؽـ زم  ن  سمحٌ هذا اعمقوقع  _ظمومًوً 

آضمرائل،اًمذي  قميؼد  مهقيف،وٓ متؽـً مـ ؾمؼم  همقراه،طميل وإن 

ضموكٌـل اًمصقاب ذم حترار مًوئؾف وشمدىمقؼفو ًمقٓ اؾميعوكيل سموًمؽماث 

 ل آؾم مل ،اًمذي ٓزال حييوج مـل ورضسموئل اًمؽثػم واًمؽثػم.اًمػؼف

  هؿ شمقصقوت اًمٌحٌ _صموكقوً 
اقيص اًمٌحٌ سميورة إطمداث شمنماع إضمرائل، اٌقح مـ  _

ظم ًمف اًمعؿؾ سموًمؼقوس آضمرائل وومؼ وقاسمطف وذوـمف اًميل شمـووهلو 

اًمٌحٌ،واعمنمع ذم ىمقومف سمذًمؽ اؽقن مؼررًا عمو قمؾقف سمعض اًمػؼف وسمعض 

ؼضو ،وًمقس مٌيدقمًو اًمؼقل ومقف سموًمينماع،شمقًػما ًم ضمرا ات،وشمًفق  اًم

ًمػض اعمـوزقموت،سموقميٌوره خمرضمو ًمع ج طموٓت اًمـؼص آضمرائل،و طمد 

 دٓٓت اًمعرف اًمعؿكم،اًمذي هق مصدر مـ مصودر اًمؼوقمدة اًمؼوكقكقي. 

وظميومًو ...  وىمـ سملن سمضوقميل سملم سمضوقمي  ؾموشمذيت اًمذاـ شمعؾؿً 

وقمي مزضموة،و ن هذا ضمفد اعمؼؾ،وموهق إٓ سمدااي جميفد،مل قمكم  ادلؿ سمض

ارشمؼل سمعد  ن اؽقن هنواي مؼيصد،ومام يمون ومقف مـ شمقومقؼ ومؿـ ريب ضمؾ ذم 

قم ه، اًمذي مـحـل مـ ومضؾف موٓ اعد،ومو يمون مـ شمؼصػم، و ؾمفق، و 

ظمطل، و تًمؾ ومام  كو إٓ سمنم،اضميفدت ومل آًمقا ذم سمحثل ضمفدًا،وطمًٌل ذم 

)ٓ اؽؾػ اهلل كػًًو إٓ مو آشموهو(. واهلل  ؾملل  ن ايؼٌؾف  تًمؽ ىمقل ريب

ظموًمصًو ًمقضمف،و ن اـػع سمف،و ن جيعؾف صدىمي ضموراي ذم مقزان  مل رمحفو 
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اهلل،ومفل اًميل قمؾؿيـل رهمؿ  مقيفو.و ن لى  يب مثؾ صمقاب مواضميفدت 

 ومقف،و ن اٌورك قمؿره،و ن حيًـ قمؿؾف،إن ريب ؾمؿقع اًمدقمو .
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 ٌحٌمراضمع اًم

 مراضمع اًمػؼف اإلؾم مل _ وٓ 

 اًمؽيوب اعممًمػ
اسمـ ىمقؿ ا قزاي)ت 

 ه(751
حتؼقؼ د .  إقم م اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم،

ـمٌعي دار اًمؽيى  حمؿد قمٌد اًمً م إسمراهقؿ،

 اًمطٌعي إوزم، سمػموت، اًمعؾؿقي،

 1ج م،1991_ه1411
اًمطرق احلؽؿقي،مؽيٌي دار اًمٌقون،سمدون  

 1ع،جـمٌعي،وسمدون شموراخ ـمٌ
اسمـ اًمػرا ،حمؿد اسمـ 

احلًلم اسمـ حمؿد اسمـ 

ظمؾػ اسمـ اًمػرا )ت 

 ه(458

اًمعدة ذم  صقل اًمػؼف،حتؼقؼ وشمعؾقؼ د.  محد 

سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمٌوريمل،سمدون كوذ،اًمطٌعي 

 م،1991_ه1411اًمثوكقي،

اًمـًػل كجؿ اًمداـ قمؿر 

سمـ حمؿد سمـ  محد سمـ 

 إؾمامقمقؾ

ـمؾٌي اًمطؾٌي،اعمطٌعي اًمعومرة،سمغداد،ط 

 1ه،ج1311

اًمزريمٌم، سمق قمٌد اهلل 

،سمدر اًمداـ،حمؿد سمـ 

 قمٌد اهلل،سمـ هبودر

اًمٌحر اعمحقط ذم  صقل اًمػؼف،ط دار 

 7م،ج1949_ه1414اًمؽيٌل،اًمطٌعي إوزم،
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اهلروي،حمؿد سمـ  محد 

سمـ إزهري، سمق 

 مـصقر

هتذاى اًمؾغي،حتؼقؼ: حمؿد قمقض مرقمى،دار 

ط  سمننننننػموت، إطمقننننننو  اًمننننننؽماث اًمعننننننريب،

 9،ج2111آوزم،
سمـ سموداس 

اًمصـفوضمل،قمٌد احلؿقد 

حمؿد سمـ سموداس 

 اًمصـفوضمل

مٌننودئ إصننقل،حتؼقؼ د. قمؿننر اًمطننوًمٌل،ط 

 1981اًمنميمي اًمقـمـقي ًمؾـنم واًميقزاع،ط 

اسمـ ظمؾقؾ اًمطراسمؾز 

 احلـػل
معننلم احلؽننوم ومننقام شمننردد سمننلم اخلصننؿلم مننـ 

إطمؽوم،ط دار اًمػؽر)سمدون قمـقان وٓ شموراخ 

 1ـمٌع(،ج
دراؾمننننوت ذم  صننننقل اًمػؼف،جمؾنننني ا ومعنننني  يمرقمكم  محد سمو

 م1981_ه1411اإلؾم مقي سموعمداـي اعمـقرة،
اًمرطمقٌو ،مصطػل اسمـ 

ؾمعد اسمـ قمٌد  اًمًققـمل 

 احلـٌكم

مطوًمنننننى  وزم اًمـفنننننل ذم ذح همواننننني ذح 

اعمـيفننننل،ط اعمؽيننننى اإلؾمنننن مل)مل اعـننننقن 

 م1994_ه1415هلو(،اًمطٌعي اًمثوكقي،
اسمـ تي اًمقزارشملم 

سمـ حمؿد اخلزاقمل،قمكم 

اسمـ  محد،سمـ مقد،سمـ 

 مًعقد،

قراٍ اًمدٓٓت اًمًؿعقي قمكم مويمون ذم قمفند 

رؾمقل اهلل منـ احلنرف واًمصنـوئع واًمعنامٓت 

اًمنمنننننننننننننننننننقمقي،ط دار اًمغنننننننننننننننننننرب 

 ه1419اإلؾم مل،سمػموت،
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اسمـ احلًـ 

اًمعؽؼمي، سمق قمكم 

احلًـ سمـ ؿمفوب اسمـ 

احلًـ سمـ قمكم سمـ 

 ؿمفوب اًمعؽؼمي،احلـٌكم

حتؼقؼ . مقومؼ سمنـ قمٌند رؾموًمي ذم  صقل اًمػؼف،

اهلل سمننننـ قمٌنننند اًمؼودر،اعمؽيٌنننني اعمؽقي،مؽنننني 

 م1992_ه1413اعمؽرمي،

 سمقطمومد اًمغزازم 

 ه(515اًمطقد)ت
اعمـخننقل مننـ شمعؾقؼننوت إصننقل،حتؼقؼ د.  _

 حمؿنند طمًننلم هقيننق،ط دار اًمػؽننر اعمعننوس،

 م1998_ه1419 اًمطٌعي اًمثوًمثي، سمػموت،

 حتؼقؼ د.حمؿد قمٌد اًمً م قمٌند اعمًيصػل، _

 اًمطٌعي إوزم، ط دار اًمؽيى اًمعؾؿقي، اًمشوذم،

 1993ه،1414
أمدي، سمق احلًـ ؾمقد 

اًمداـ قمكم اسمـ  يب قمكم 

سمـ حمؿد سمـ ؾمومل 

اًمثعؾٌل أمدي)ت 

 ه(631

اإلطمؽننوم ذم  صننقل إطمؽننوم،حتؼقؼ د. قمٌنند 

 سمػموت، ط اعمؽيى اإلؾم مل، اًمرزاق قمػقػل،

 3ج سمدون شموراخ ـمٌع،

 سمقاحلًلم اًمٌٍمي)ت 

 ه(436
اعمعيؿد ذم  صقل اًمػؼف،حتؼقؼ. ظمؾقؾ اعمقس،ط 

دار اًمؽينننى اًمعؾؿقي،سمػموت،اًمطٌعننني إوزم، 

 2ج-_ه1413
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قمؾنننؿ  صنننقل اًمػؼف،مؽيٌننني اًمدقمقة،اًمطٌعننني  قمٌد اًمقهوب ظم ف

 اًمثومـي،سمدون شموراخ كنم،
صوًمح اسمـ حمؿد 

 اًمعثقؿلم
 إصقل مـ قمؾؿ إصقل،ط دار سمـ ا قزي

 قياعمراضمع اًمؼوكقك _صموكقو

ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًميجوراي،ط   .د/  محد قمقض هـدي

 م2115دار ا ومعي ا دادة،ط 
 .د/ مصننننطػل ا ننننامل، .د/ 

 قمؽوؿمي قمٌد اًمعول
اًميحؽنننقؿ ذم ذم اًمع ىمنننوت اخلوصننني 

 1اًمدوًمقي واًمداظمؾقي،ج
اًمقؾمقط ذم ىمنوكقن اًمؼضنو  اعمند ،دار   .د/ وميحل وازم

 م2119اًمـفضي اًمعرسمقي،
ؾمؾًننننني اًمينمننننناعوت واًمؼنننننقاكلم  ًمعريب ؾمومي ا

اعمٍماي،ىموكقن اعمراومعوت،معؾؼو قمؾقنف 

سملطمؽننننننننننوم اًمـؼض،واعمننننننننننذيمرة 

آاضوطمقي،واًمدؾمنننيقراي اًمعؾقنننو،دار 

 اًمعريب ًمؾـنم واًميقزاع
 



 

(493)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

 جمؿققموت إطمؽوم _صموًمثو

 جمؿققمي اعمؽيى اًمػـل عمحؽؿي اًمـؼض _1

 ؾقواعمجؿققمي آًمقؽؽموكقي ٕطمؽوم اعمحؽؿي اإلداراي اًمع _2

 اعمقاىمع آًمقؽؽموكقي _راسمعو

 مقىمع حمؽؿي اًمـؼض آًمقؽؽمو  _
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 فوزس البحح

طمؼقؼي اًمؼقوس ومقىمػ اًمػؼف آضمرائل واًمؼضو  مـ  اعمٌحٌ إول

 اًمعؿؾ سمف
431 

 431 طمؼقؼي اًمؼقوس ذم اًمػؼف آؾم مل اعمطؾى إول
 432 شمعراػ اًمؼقوس ًمغي واصط طموً :  اًمػرع إول

 433 .شمعراػ اًمؼقوس ذم اصط ح اًمػؼف آؾم مل ع اًمثو اًمػر
قم ىمي اعمعـل اًمػؼفل آؾم مل ًمؾؼقوس سموٓضمرا ات  اًمػرع اًمثوًمٌ

 اًمؼضوئقي اًمعؿؾقي
434 

 436  ريمون اًمؼقوس وومؼًو عمػفقمف ذم اًمػؼف آؾم مل اًمػرع اًمراسمع
 مقىمػ اًمػؼف آضمرائل واًمؼضو  مـ اًمعؿؾ سموًمؼقوس اعمطؾى اًمثو 

 سمذات معـوه ذم اًمػؼف آؾم مل
437 

هؾ قمرف اًمػؼف آضمرائل اًمؼوكق  اًمؼقوس سمذات  اًمػرع إول

 معـوه ذم اًمػؼف آؾم مل؟
437 

هؾ اؾميخدم اًمؼضو  آضمرائل اًمؼقوس سمذات معـوه  اًمػرع اًمثو 

 ذم اًمػؼف آؾم مل ؟
445 

شمعراػ اًمؼقوس آضمرائل ذم وق  مقىمػ اًمػؼف  اًمػرع اًمثوًمٌ

 اًمؼضو  آضمرائقلم،وسمقون  ريموكف.و
462 

 465 ، ؾموس اًمعؿؾ سموًمؼقوس آضمرائل اًمػرع اًمراسمع
 466 .اًمػرق سملم اًمؼقوس وسملم اًمرضمقع إزم اًمؼقاقمد اًمعومي اًمػرع اخلومس
 472  كقاع اًمؼقوس آضمرائل وذوط اًمعؿؾ سمف. اعمٌحٌ اًمثو 
 478  كقاع اًمؼقوس آضمرائل اعمطؾى إل
 473 اًمؼقوس آضمرائل ا كم ولاًمػرع إ



 

(495)  جملة الصزٍعة ًالقانٌن   (0441ـ 8102) الجانُالجالح ًالجالثٌن اجمللد العدد  
 

 474 ىمقوس اخلػل اًمػرع اًمثو 
 475 ىمقوس اًمشٌف آضمرائل اًمػرع اًمثوًمٌ
 475 ىمقوس اًمعؽس آضمرائل اًمػرع اًمراسمع
 478 ذوط اًمعؿؾ سموًمؼقوس آضمرائل اعمطؾى اًمثو 
 478 اًمنموط اعميعؾؼي سموٕصؾ )اعمؼقس قمؾقف( اًمػرع إول
 481 اعميعؾؼي سموًمػرع )اعمؼقس(اًمنموط  اًمػرع اًمثو 
 481 اًمنموط اعميعؾؼي سمحؽؿ إصؾ اًمػرع اًمثوًمٌ
 482 اًمنموط اعميعؾؼي سموًمعؾي آضمرائقي اًمػرع اًمراسمع

 486 اخلومتي 
 486  هؿ كيوئٍ اًمٌحٌ 
 494  هؿ شمقصقوت اًمٌحٌ 
 

 
 


